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1. Jaarverslag

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Woningstichting Barneveld met daarin opgenomen het volkshuisvestings-
verslag en de jaarrekening. Met deze publicatie willen wij alle belanghebbenden van Woningstichting Barneveld 
inzicht geven in de geleverde prestaties en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Ook willen wij 
graag de wereld achter onze zichtbare verhuur-, ontwikkel-, bouw- en beheeractiviteiten laten zien.

1.1 Verslag van de Raad van Toezicht

1.1.1 Goed ondernemingsbestuur (Corporate Governance)
Sinds november 2016 is de vernieuwde Governancecode van kracht. Een Governancecode geeft richtlijnen voor 
goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. Deze code is mede opgesteld vanuit het besef dat de 
kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht aan hogere normen dan in de voorgaande Governancecode 
moeten voldoen. In de code is er aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere organisa-
ties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De 
gemeente en de huurdersorganisatie kennen een uitdrukkelijke positie in de code.

De code kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien. 
• Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop in principe 1, waar het gaat over waarden en 

normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. 
• Vervolgens behandelt principe 2 de manier waarop bestuur en RvC/ RvT aanspreekbaar zijn op resultaten. 
• Principe 3 beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor bestuur en RvC/RvT. 
• Principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen. 
• Principe 5 besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.

De code is verplicht voor leden van branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en de Vereniging van 
Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De minister heeft de code algemeen verbindend verklaard. 
De Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur van Woningstichting Barneveld onderschrijven de code van harte. In 
de volgende paragraaf zetten we uiteen hoe we de code in onze organisatie toepassen.

Verantwoording van ‘leg uit’-bepalingen
De vijf principes van de vernieuwde Governancecode zijn uitgewerkt in zestig bepalingen. De code kent twee 
typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’.

In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en RvT te bevorderen 
is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij de 
betreffende bepalingen in de code weergegeven.

Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit volgens de betreffende 
corporatie tot een beter resultaat leidt. Het afleggen van verantwoording in het jaarverslag op een transparante 
en professionele manier is van groot belang. Juist van maatschappelijke ondernemingen mag worden verwacht 
dat zij verantwoording afleggen aan de samenleving. Alleen dan zijn de prestaties en de bedrijfsvoering goed te 
beoordelen.  
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Hoofdlijnen governancestructuur Woningstichting Barneveld:
• Woningstichting Barneveld heeft als rechtsvorm de stichting.
• De directeur-bestuurder bestuurt de corporatie.
• De RvT ziet toe op de directeur-bestuurder en geeft advies.
• Woningstichting Barneveld streeft naar een organisatie en processen die zijn gebaseerd op principes als 

betrouwbaarheid, controleerbaarheid, checks and balances en integriteit.
• Woningstichting Barneveld voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties.
• De governanceprincipes die wij hanteren, hebben we vastgelegd in de volgende documenten:

 – Statuten Woningstichting Barneveld.
 – Reglement Raad van Toezicht.
 – Profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht.
 – Reglement bestuur.
 – Reglement Financieel beleid en beheer.
 – Treasurystatuut.
 – Projectontwikkelingsstatuut.
 – Toetsingskader voor het aangaan van verbindingen.
 – Reglement auditcommissie.
 – Reglement remuneratiecommissie.
 – Gedragscode/Integriteitsbeleid.
 – Klokkenluidersregeling.

De directeur-bestuurder legt wijzigingen in de governancestructuur vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van 
Toezicht. Hieronder geven we de hoofdlijnen van ons ondernemingsbestuur weer.

Governancestructuur

Bestuur
De directeur-bestuurder bestuurt de corporatie. Dit houdt onder meer in dat hij of zij verantwoordelijk is voor 
de strategie en het beleid, de realisatie van de doelstellingen van de corporatie en de daaruit voortvloeiende 
resultatenontwikkeling.

De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de RvT. Hij richt zich bij de uitoefening van zijn taak naar 
het belang van de corporatie en de daaraan verbonden ondernemingen en weegt de belangen daarvan af. De 
bestuurder geeft de RvT tijdig alle informatie die deze nodig heeft voor het uitoefenen van zijn taak.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de 
risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie en voor de financiering van de corporatie. De bestuurder 
rapporteert hierover en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvT.

De taak en werkwijze van de bestuurder en overige bepalingen over het besturen zijn vastgelegd in een 
Reglement bestuur. Dit reglement hebben we in 2016 geactualiseerd en in lijn gebracht met de Woningwet. Het 
reglement bevat onder andere bepalingen over mogelijk tegenstrijdige belangen. In het verslagjaar waren er 
geen transacties waarbij sprake was van mogelijk tegenstrijdige belangen.

Raad van Toezicht
De RvT heeft tot taak om toezicht uit te oefenen op het beleid van de bestuurder en op de werking en integriteit 
van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en -procedures die de bestuurder heeft ingesteld. Ook 
heeft de RvT tot taak om toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar 
verbonden ondernemingen. Daarnaast staat de RvT de bestuurder terzijde met advies en vervult de raad de werk-
geversrol van de bestuurder. De RvT richt zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van de corporatie en 
de met de corporatie verbonden ondernemingen en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de 
corporatie en de belanghebbenden af. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren.
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De RvT maakt gebruik van een Reglement Raad van Toezicht als basis voor het eigen functioneren en de relatie 
met de bestuurder. Het reglement bevat bepalingen over mogelijk tegenstrijdige belangen. Ook dit reglement 
hebben we in 2016 in lijn gebracht met de Woningwet en de nieuwe statuten. In het verslagjaar waren er geen 
transacties waarbij sprake was van mogelijk tegenstrijdige belangen. De RvT is zo samengesteld, dat de leden ten 
opzichte van elkaar, ten opzichte van de bestuurder en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk 
en kritisch kunnen opereren. 

De voorzitter van de RvT bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RvT. Hij ziet toe op het goed functi-
oneren van de RvT en draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden. Hij zorgt ervoor dat er 
voldoende tijd is voor besluitvorming en draagt zorg voor het introductie-, opleidings- en/of trainingsprogramma 
voor de leden. Hij is namens de RvT het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en initieert de evaluatie van het 
functioneren van de RvT en de bestuurder.

De RvT heeft twee commissies ingesteld. De auditcommissie, bestaande uit de voorzitter en de financieel des-
kundige van de RvT. In de remuneratiecommissie zit een RvT-lid en de voorzitter van de RvT. Beide commissies 
brengen verslag uit aan de voltallige RvT.

Een externe accountant is aanwezig bij de bespreking en vaststelling van de jaarrekening en het accountants-  
verslag. Deze accountant rapporteert zijn bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening aan het bestuur 
en de auditcommissie en RvT.

De bestuurder informeerde de voltallige RvT in het verslagjaar middels trimesterrapportages over de belang-
rijkste ontwikkelingen, zowel op volkshuisvestelijk als financieel gebied. In de rapportages worden de ontwik-
kelingen afgezet tegen de voorgenomen acties zoals vastgelegd in de jaarplannen en het ondernemingsplan. 
Daarnaast vormt het risicomanagement een vast onderdeel van de trimesterrapportage.

Auditcommissie
In 2016 vergaderde de auditcommissie vijfmaal. De directeur-bestuurder en de manager bedrijfsvoering waren 
hierbij aanwezig. 

In de eerste vergadering was de accountant (BDO) aanwezig en besprak de commissie de jaarrekening 2015, 
de bevindingen van de accountant bij deze jaarrekening en het accountantsverslag. Ook is de evaluatie van de 
accountant voorbereid.

In de tweede vergadering ging de commissie uitgebreid in op de waardering op marktwaarde in het kader van 
de Verantwoordingsinformatie (dVi), de uitgangspunten voor de splitsing DAEB (diensten van algemeen econo-
misch belang) en niet-DAEB en de geactualiseerde meerjareninvesteringsbegroting. Ook zijn (proces)afspraken 
gemaakt voor het opstellen en behandelen van het Reglement Financieel beleid en beheer en voor de actualisatie 
van het Reglement auditcommissie.  Vervolgens zijn deze documenten buiten de vergadering inhoudelijk behan-
deld ter voorbereiding op de vaststelling en goedkeuring in de vergadering van de RvT.

In de derde bijeenkomst was er het pre-auditgesprek met de accountant, ter voorbereiding op de interim contro-
le 2016.

De vierde vergadering stond in het teken van de uitgangspunten voor de conceptbegroting 2017 en de bijbeho-
rende meerjarenbegroting. Beide stonden mede in relatie tot het ontwerp splitsingsvoorstel DAEB en niet-DAEB 
en tot de concept-prestatieafspraken met de gemeente en de huurdersorganisatie. 

In de laatste vergadering was de accountant aanwezig voor de bespreking van de managementletter 2016. 
Daarnaast besprak de commissie de definitieve concept (meerjaren)begroting 2017 (met daarin verwerkt de voor-
genomen splitsing van DAEB en niet-DAEB) en het geactualiseerde Treasurystatuut.
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Remuneratierapport
Beloningsstructuur bestuur
Sinds 1 januari 2014 is de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisves-
ting 2014’ van kracht. Op grond van deze regeling is de functie van de bestuurder ingedeeld in klasse E.  
Woningstichting Barneveld wordt bestuurd door één directeur. Per 31 augustus 2016 is directeur-bestuurder de 
heer drs. A. Jongstra uit dienst getreden. Omdat zijn bezoldiging vóór 1 januari 2014 op een hoger niveau was 
vastgesteld, gold voor hem in 2016 het overgangsrecht uit genoemde wet. Met ingang van 1 december 2016 heeft 
de RvT mevrouw mr. L. Brouwer-de Jong benoemd tot directeur-bestuurder. Haar arbeidsvoorwaarden en belo-
ning zijn in overeenstemming met de genoemde wet. In de periode van 1 september tot en met 30 november was 
de heer ir. K. Karsten interim-bestuurder. Met de contractpartij kwamen we voor de inzet van de heer Karsten 
een uurtarief overeen dat past binnen de relevante wet- en regelgeving. In totaal is voor zijn inzet een bedrag van 
€ 49.170 exclusief omzetbelasting in rekening gebracht. 

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voerde in januari 2016 een beoordelingsgesprek met de heer 
Jongstra. Tijdens dit gesprek zijn onder andere de afspraken die in het vorige gesprek zijn gemaakt geëvalueerd. 
De conclusie was dat de heer Jongstra Woningstichting Barneveld op adequate wijze heeft geleid, dat de afge-
sproken resultaten nagenoeg allemaal zijn behaald en dat waar nodig tijdig is bijgestuurd. Ook werden tijdens dit 
gesprek enkele onderwerpen besproken die de RvT heeft aangedragen.
Met de bestuurders is geen variabele beloning overeengekomen. De bestuurders kregen een bedrijfsauto ter 
beschikking.

De overige secundaire arbeidsvoorwaarden voor het bestuur zijn geheel conform de CAO Woondiensten. Hierin 
zijn onder andere opgenomen: vakantiedagen, bijzonder verlof en vergoeding premie zorgverzekeringswet. 

Er zijn geen voorschotten of leningen verstrekt aan de bestuurders.
Op grond van de CAO Woondiensten is de pensioenregeling van het bestuur ondergebracht bij het bedrijfstak-
pensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De betaalde premies zijn conform de 
bepalingen in de CAO Woondiensten.

De bezoldiging per bestuurder in 2016 kan als 
volgt worden gespecificeerd: A.J. Jongstra

L. Brouwer-
de Jong K. Karsten

Functie Bestuurder Bestuurder Interim-
bestuurder

Duur dienstverband gedurende boekjaar 1-1 t/m 31-08 1-12 t/m 31-12 1-9 t/m 30-11

Deeltijdfactor (percentage) gedurende boek-
jaar

100% 100% 63,1%

Beloning uit dienstbetrekking  € 74.278  € 8.711  € 0   

Belaste onkostenvergoeding (vast en variabel)  € 565  € 70  € 0   

Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op 
termijn

 € 12.915  € 1.560  € 0

Gedeclareerde bezoldiging (indien niet in 
dienstbetrekking)

 € 0   € 0  € 49.170 

Totaal bezoldiging in kader van de WNT  € 87.758  € 10.341  € 49.170 

De remuneratiecommissie bereidde in 2016 de werving en selectie van de interim-bestuurder en de bestuurder 
voor en zorgde mede voor afhandeling van de formaliteiten richting de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Bij de 
benoeming van mevrouw Brouwer-de Jong is de heer Moggré tijdelijk teruggetreden uit de remuneratiecommis-
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sie. De bestuurders zijn benoemd nadat de goedkeuring door de Aw was ontvangen.

De bezoldiging van de RvT is vastgesteld met inachtneming van de Honoreringscode commissarissen van de 
VTW en het afgegeven advies door VTW tot matiging. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van 
Woningstichting Barneveld. Er worden geen persoonlijke leningen of garanties aan de leden van de RvT ver-
strekt. Voor een nadere specificatie van de bezoldiging verwijzen we naar de toelichting op de jaarrekening.

De controle van de financiële verslaglegging
De bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële 
informatie. De RvT ziet erop toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

De RvT benoemt de externe accountant. De externe accountant woont de vergadering van de RvT bij waarin 
over de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn 
bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening aan de bestuurder en de RvT.
Met ingang van de controle over het boekjaar 2011 is BDO benoemd tot accountant. In de Governancecode is be-
paald dat het bestuur en de  Auditcommissie ten minste één keer in de vier jaar een grondige beoordeling maken 
van het functioneren van de externe accountant. Het bestuur en de Auditcommissie hebben deze beoordeling 
in april 2016 uitgevoerd en in de vergadering van 18 april besproken met de RvT. De belangrijkste conclusie, die 
wordt onderschreven door de RvT, is dat we positief zijn over het functioneren van de externe account (BDO, de 
heer R. van Hecke) en dat de opdracht wordt gecontinueerd. Er zijn enkele aandachtspunten benoemd die de 
Auditcommissie met de accountant zal bespreken.

Toezicht op verbindingen
Ultimo 2016 heeft Woningstichting Barneveld één deelneming: een belang van 27 procent in de vennootschap 
Muziek Theater Barneveld B.V. (MTB). Vanwege dit minderheidsbelang is deze deelneming geen verbinding 
in de zin van de nieuwe Woningwet. MTB verhuurt het Schaffelaartheater in Barneveld aan een exploitant. De 
andere aandeelhouders zijn de gemeente Barneveld en Stichting Fonds 1845 Barneveld. Het procentuele belang 
is in overeenstemming met het aandeel sociale woningen ten opzichte van alle woningen in de kern Barneveld. 
Gedurende het jaar werd de RvT geïnformeerd over de gang van zaken bij MTB.

Afwijking van de Code
Op één punt week Woningstichting Barneveld af van de Governancecode. Het ging om de benoeming van de 
heer Jongstra in 2010. De RvT besloot bij het aanstellen van de bestuurder in 2011 af te wijken van de Code voor 
wat betreft de duur van het arbeidscontract. Dit vanuit de wetenschap dat het functioneren van de bestuurder 
elk jaar zou worden beoordeeld, waarbij gold dat bij onvoldoende functioneren, de bestuurder conform gang-
bare regels ontslagen kon worden. Daarbij gold dat de maximale ontslagvergoeding nooit meer is dan een bruto 
jaarsalaris, met een maximum van € 75.000. Hiermee waren de mogelijkheden voor het kritisch evalueren van het 
functioneren van de bestuurder voldoende geborgd. Vanuit arbeidsmarktperspectief en werknemersperspectief 
had deze afwijkende toepassing van de code geen nadelen. De heer Karsten en mevrouw Brouwer-de Jong zijn in 
2016 benoemd conform de vereisten in de Governancecode.

Klachten
De regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied behandelt geschillen van de woningcorpo-
raties in Leusden, Barneveld, Nijkerk, Nijkerkerveen en Woudenberg. De commissie is onafhankelijk en biedt 
(kandidaat)huurders van de betrokken woningcorporaties een kosteloze, snelle en eenvoudige mogelijkheid om 
geschillen te laten beslechten. Uitspraken van de commissie zijn voor beide partijen bindend. Daarnaast geeft de 
commissie gevraagd en ongevraagd advies aan de afzonderlijke besturen van de corporaties naar aanleiding van 
de door haar behandelde klachten.
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In 2016 kwamen twee klachten binnen bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Eén klacht is 
door de klager ingetrokken en de andere klacht is in onderling overleg opgelost. De geschillencommissie heeft 
derhalve geen uitspraken hoeven doen.

Per 31 december 2016 bestaat de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied uit de volgende perso-
nen:

Naam Functie Aftredend

E. Douma Voorzitter 2017

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

Ing. N. Groeneveld Lid 2016

1.1.2 Informatie over de Raad van Toezicht
Volgens de statutaire bepalingen voert een Raad van Toezicht het interne toezicht bij Woningstichting Barne-
veld. Ultimo 2016 hebben de volgende personen zitting in de RvT:

Naam M/V
Geb.
jaar

Benoemd 
in

Zitting
t/m

Hoofd- en
nevenfuncties

M.C.E. van der Vleuten
(op voordracht van Huur-
dersvereniging Barneveld)

V 1968 2010 2018 Eigenaar Van der Vleuten Interim & 
Project Support;
Onderzoeker/Promovenda rechtswe-
tenschappen aan de OUNL;
Bestuurslid Juristenvereniging Apparte-
mentsrecht;
Redactielid www.vverecht.nl

W. Moggré
voorzitter Remuneratie-
commissie

M 1962 2012 2018 Directeur-bestuurder woningbouw-
stichting Cothen; 
Voorzitter woningbouwvereniging 
‘t Goede Woonhuys te Hilversum;
Voorzitter Diaconaal Netwerk Barne-
veld;
Eigenaar Wim Moggré Advies

H. Jager 
(op voordracht van Huur-
dersvereniging Barneveld)

V 1959 2014 2017 Directeur-bestuurder Woonstichting- 
en Zorgstichting ’t Heem, Tilburg/ 
Haaren

J. Borren
voorzitter Auditcommissie 
tot 1 november 2016,
daarna voorzitter RvT, 
lid Auditcommissie en lid 
Remuneratiecommissie

M 1959 2015 2019 Directeur bij Berg Toys BV te Ede; 
Voorzitter Diaconie Gereformeerde 
Kerk PKN Voorthuizen;
Voorzitter bestuur Stichting Perron 16

H.H. Teiken
voorzitter Auditcommissie 
vanaf 1 november 2016

M 1961 2016 2020 Eigenaar Teiken Consulting B.V.

De leden Jager en Van der Vleuten zitten in de Raad op voordracht van Huurdersvereniging Barneveld (HvB). 
Hiermee is invulling gegeven aan artikel 15 van de statuten waarin is bepaald dat twee leden van de Raad worden 
benoemd op voordracht van de huurders.
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In 2016 is de heer B. Ridder afgetreden na het bereiken van de maximaal toegestane zittingsduur. In 2016 is de 
heer E. Teiken benoemd tot lid van de RvT en voorzitter van de Auditcommissie. Met het vertrek van de heer 
Ridder is de heer Borren benoemd tot voorzitter van de RvT en lid van de Auditcommissie.

De RvT bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden en streeft ernaar dat deskundigheden zijn vertegenwoordigd 
die voor Woningstichting Barneveld relevant zijn. Binnen de RvT zijn zowel financieel-economische, volkshuis-
vestelijke en/of sociaal-economische, als juridische deskundigen aanwezig.

De leden van de Raad worden voor een periode van 4 jaar benoemd en zijn eenmaal voor eenzelfde periode her-
benoembaar. Alle leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). 
Een delegatie van de RvT woont in principe de bijeenkomsten van de VTW bij.

Alle leden van de RvT gelden als onafhankelijk in de zin van de Governancecode woningcorporaties. Alle leden 
van de Raad zijn onafhankelijk van Woningstichting Barneveld. Geen van de leden is of was in het verleden in 
dienst van Woningstichting Barneveld en er bestaan geen directe of indirecte banden met toeleveranciers of 
afnemers van Woningstichting Barneveld.

De leden van de Raad bieden buiten hun commissariaat geen andere diensten aan Woningstichting Barneveld aan 
dan die welke voortvloeien uit hun lidmaatschap van de Raad. Ook andere banden, hetzij direct, hetzij indirect, 
worden niet onderhouden.

Permanente Educatie (PE)
Vanaf 1 januari 2015 zijn toezichthouders en directeur-bestuurders van woningcorporaties verplicht tot Perma-
nente Educatie (PE). Zo blijven ze zich ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Het gaat om het 
geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden 
en taken effectief te kunnen uitvoeren.

Intern toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 
(VTW) moeten in twee jaar tijd 10 PE-punten behalen. Dit is gebaseerd op 10 studiebelastingsuren, zoals vastge-
steld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.

Voor 2015 en 2016 behaalden de toezichthouders van Woningstichting Barneveld het volgende aantal PE-punten:

Naam toezichthouder
Aantal behaalde PE-punten

in 2015
Aantal behaalde punten 

in 2016

B. Ridder 13 3

M.C.E. van der Vleuten 15 4

W. Moggré 8 8

H. Jager 10 29

J. Borren 23,5 35

H.H. Teiken 0 3

De heer Ridder is per 31 oktober 2016 afgetreden en de heer Teiken is met ingang van 1 oktober 2016 benoemd.

De honorering van de Raad bedraagt in het verslagjaar in totaal € 56.146. Geen enkel lid ontvangt een honorering 
die gekoppeld is aan de financiële prestaties van Woningstichting Barneveld of haar deelnemingen.  
Voor de individuele bezoldiging verwijzen we naar de toelichting op de jaarrekening.
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1.1.3 Activiteiten van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar acht maal en hield samen met directie en MT een strate-
giedag. Naast de reguliere vergaderingen was er een informele bijeenkomst met het college van B&W van de 
gemeente Barneveld. 

De bestuurder woonde alle vergaderingen bij, behalve de vergadering waarin is gesproken over het eigen functi-
oneren en die van de individuele leden van de Raad. 

Voorafgaand aan de vergaderingen, had de RvT ook zonder de bestuurder vooroverleg.

In de statuten is een aantal materiële besluiten van het bestuur benoemd, die zijn onderworpen aan de vooraf-
gaande goedkeuring van de Raad. Belangrijke onderwerpen op de agenda waren:
• Terugkoppeling vergaderingen auditcommissie.
• Ontwikkelingen Muziek Theater Barneveld B.V.
• Overleg met de OR.
• Het vermogens- en liquiditeitsbeheer.
• De uitkomsten van de jaarlijkse herbeoordeling door het WSW.
• Kader voor investeringsbeslissingen.
• De trimesterrapportages.
• De jaarverslaglegging 2015, de begroting 2017 en de meerjarenprognose 2017 tot en met 2021 en de dPi 2016.
• Het accountantsverslag bij de jaarrekening en de managementletter.
• De ontwikkeling van de bedrijfslasten en de Aedes-benchmark.
• De Governance(code).
• De nieuwe Woningwet.
• Voorbereiding van wijziging van de statuten en reglementen.
• Relatie tot stakeholders en lokale samenleving.
• Integriteit.
• Leefbaarheid.
• Integraal risicomanagement.
• ICT-projecten.
• De projecten in uitvoering en ontwikkeling.
• Overleg met Huurdersvereniging Barneveld en de jaarvergadering.
• Prestatieovereenkomst Wonen 2017 met gemeente Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld.
• Huisvesting statushouders.
• Wonen en zorg.
• Vertrek directeur-bestuurder en werving en selectie nieuwe bestuurder.
• Competentiematrix voor de Autoriteit woningcorporaties.
• (Her)benoeming leden Raad van Toezicht. 
• Woningverkopen.
• Huurbeleid en de huurverhoging per 1 juli 2016.
• Zelfevaluatie Raad van Toezicht.
• Ontwikkelrecht nieuwbouwwijk Holzenbosch, Voorthuizen.
• Evaluatie treasurycommissie.
• De toezichtsbrief van de minister en de beoordeling door de Autoriteit woningcorporaties.

Belangrijke besluiten:
• Goedkeuring bestuursbesluiten over aankopen grond/verkopen onroerend goed.
• Goedkeuring uitbreiding investeringsbegroting voor stroomversnelling sociale woningbouw.
• Goedkeuring Projectontwikkelingsstatuut.
• Goedkeuring geactualiseerd portfoliobeleid.
• (Her)benoeming leden Raad van Toezicht, voorzitter en leden commissies.
• Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2015.
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• Goedkeuring van Prestatieovereenkomst Wonen 2017.
• Benoeming interim-bestuurder en bestuurder.
• Vaststelling concept statutenwijziging.
• Vaststelling Reglement Raad van Toezicht en Reglement bestuur.
• Goedkeuring reglementen audit- en remuneratiecommissie.
• Goedkeuring ontwerp scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB activiteiten.
• Goedkeuring Reglement Financieel beleid en beheer.
• Goedkeuring Treasurystatuut.
• Goedkeuring vacature intern controller.
• Goedkeuring begroting 2017 en meerjarenprognose 2017 tot en met 2021.

De RvT hanteert voor de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren een schema, waarbij eens per 2 jaar een extern 
begeleider wordt ingehuurd. Hiermee volgt de Raad de Governancecode Woningcorporaties. Begin 2016 heeft 
de Raad zijn functioneren intern geëvalueerd.  Bij deze evaluatie is gebruik gemaakt van de vragenlijst van Board 
Research. Begin 2017 werd de evaluatie uitgevoerd met een extern begeleider. De resultaten geven niet alleen 
inzicht in het functioneren van de Raad, maar maken het ook mogelijk om te vergelijken met de resultaten van 
andere Raden van Toezicht/Commissarissen in de corporatiesector door het gebruik van benchmarkgegevens.

Zoals gebruikelijk, hield de RvT samen met de bestuurder en het managementteam een strategiedag. In deze 
bijeenkomst werd uitgebreid stil gestaan bij digitalisering van de dienstverlening en het financieel beleid. 
Daarnaast was er tijdens deze strategiedag een bezoek aan enkele recent opgeleverde projecten en enkele pro-
jecten in aanbouw. 

In 2016 voerden de twee leden van de RvT die op voordracht van de huurdersvereniging zijn benoemd, overleg 
met het bestuur van Huurdersvereniging Barneveld. 

In het verslagjaar voerde een vertegenwoordiging van de RvT enkele malen overleg met de Ondernemingsraad. 
Naast het regulier overleg was er met de Ondernemingsraad ook overleg over de benoeming van de (interim) 
bestuurders.

In het verslagjaar had de RvT, net als in voorgaande jaren, een informele bijeenkomst met het college van B&W 
van de gemeente Barneveld. Deze bijeenkomsten worden om en om door de gemeente en Woningstichting 
Barneveld georganiseerd. Dit jaar lag de organisatie in de handen van Woningstichting Barneveld.

1.1.4 Pré-advies van de Raad van Toezicht
In dit verslag nemen we de door de bestuurder opgemaakte jaarrekening 2016 op, met daarin de balans, de 
winst- en verliesrekening met de daarbij behorende toelichtingen en het volkshuisvestingsverslag 2016.

BDO Audit & Assurance B.V. heeft deze jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd, zoals blijkt uit de controle-
verklaring die in dit verslag is opgenomen.

De RvT wisselde met de accountant van gedachten over de jaarrekening, de interne berichtgeving, het interne 
beheersingssysteem en het accountantsverslag.

De RvT kan zich met de stukken verenigen en stelt op grond van artikel 25 lid 6 van de statuten de voorliggen-
de jaarrekening 2016 vast. Met de vaststelling verleent de RvT op grond van artikel 25 lid 7 decharge aan het 
bestuur.

Het nadelig resultaat over het verslagjaar bedraagt € 14.538.537 welke ten laste van de overige reserves wordt 
gebracht, conform de in de jaarrekening voorgestelde resultaatbestemming.
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De RvT wil de bestuurder, het management, de medewerkers, de Ondernemingsraad en Huurdersvereniging 
Barneveld bedanken voor hun bijdragen in 2016 en complimenteren met de goede resultaten.

Barneveld, 18 juli 2017

w.g. de heer J. Borren (voorzitter)

w.g. mevrouw M.C.E. van der Vleuten (vice-voorzitter)

w.g. de heer W.J. Moggré (lid)

w.g. mevrouw H. Jager (lid)

w.g. de heer H.H. Teiken (lid)
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1.2 Verslag van de werkzaamheden over het boekjaar 2016
Verslag over het boekjaar, lopende van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 van Woningstichting Barne-
veld te Barneveld, gevestigd aan Parmentierstraat 1, 3772 MS te Barneveld. Woningstichting Barneveld werd bij 
Koninklijk Besluit toegelaten op 28 december 1994 onder nummer IGE-20 D94012. Woningstichting Barneveld 
is weliswaar een regionaal toegelaten instelling, haar werkgebied is beperkt tot de gemeente Barneveld. De 
stichting is ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 09086671. De 
statuten zijn voor het laatst op 21 december 2016 gewijzigd.

1.3 Personeel

ARBO
BLNW heeft een verrichtingencontract met Rienks Arbodienst. Deze overeenkomst wordt jaarlijks met 1 jaar 
verlengd. De dienstverlening is in maart 2016 geëvalueerd. Besloten is het contract met Rienks voort te zetten. 
Binnen Rienks Arbodienst is er een wisseling geweest van bedrijfsarts. Via een persoonlijk bericht op intranet 
heeft zij zich aan de medewerkers voorgesteld. De eerste ervaringen met de nieuwe bedrijfsarts van zowel perso-
neel als vanuit leidinggevenden zijn positief. 
De lijnen zijn kort, de medewerkers en P&O hebben een goed contact met de bedrijfsarts. 
In het najaar van 2016 zijn alle nieuwe medewerkers bij BLNW getraind in het omgaan met agressie en calamitei-
ten. In juni zijn de calamiteitenteams getraind. De rol van de vertrouwenspersoon is volledig belegd bij ArboUnie 
en de rol van preventiemedewerker is ondergebracht bij de personeelsadviseur. Er is in 2016 geen gebruik ge-
maakt van de vertrouwenspersonen. Bedrijfsongevallen had Woningstichting Barneveld afgelopen jaar niet.

Verplichte educatie toezichthouders en bestuurders
Met de invoering van de nieuwe Woningwet zijn RvT-leden en directeur-bestuurders van woningcorporaties 
verplicht tot Permanente Educatie (PE). Zo blijven ze zich ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. 
Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de 
verantwoordelijkheden en taken effectief te kunnen uitvoeren. We zijn ook verplicht om dit te verantwoorden in 
het jaarverslag. Registratie gebeurt in een digitale omgeving van Aedes waarvoor de bestuurder en de leden van 
de RvT zelf verantwoordelijk zijn. 

Jaarlijkse functioneringsgesprekken, beoordeling en beloning
Bij Woningstichting Barneveld worden jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken en planningsge-
sprekken gevoerd. Het planningsgesprek is voor zover mogelijk gekoppeld aan de beoordeling om na een terug-
blik heldere verbeterafspraken te maken voor het komende jaar. De functioneringsgesprekken zijn voor de zomer 
met alle medewerkers gevoerd. Hierin is de stand van zaken over de resultaatgerichte afspraken besproken. De 
ontwikkeling van de medewerker krijgt hiermee gestructureerd aandacht en er worden concrete verbeterafspra-
ken gemaakt. Het managementteam legt het accent op de kerncompetenties omgevingssensitiviteit, betrouw-
baarheid en initiatief.

Deze competenties sluiten goed aan bij onze kernwaarden: Durven, Betrouwbaar, Bewust doen en Met elkaar. In 
dit verslagjaar werd de beoordeling gekoppeld aan het startgesprek. In dit startgesprek maken medewerker en 
leidinggevende resultaatgerichte afspraken voor het komende jaar. Ook opleiding en ontwikkeling staan in deze 
gesprekken op de agenda. Eventuele bijsturing gebeurt tijdens het werkoverleg. 

In het verslagjaar ontvingen de meeste medewerkers een periodieke salarisverhoging, voor zover zij hun 
schaaleinde nog niet hadden bereikt en goed functioneerden. Daarnaast ontving een enkele medewerker een 
extra waardering voor bijzondere prestaties.
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Opleiding en ontwikkeling

Woningstichting Barneveld stelt medewerkers jaarlijks in de gelegenheid om cursussen en trainingen te vol-
gen. Hiervoor was in 2016 € 85.000 beschikbaar. Van dit budget werd in het verslagjaar € 57.390 gebruikt. 
Leidinggevenden en medewerkers maken opleidingsafspraken tijdens de planningsgesprekken. Er wordt 
standaard geïnventariseerd of er ook binnen de andere (BLNW) corporaties interesse is, zodat een training 
voordelig ingekocht kan worden. Voorbeelden hiervan zijn de praktijktraining inkomensregistratie, de training 
Interculturele communicatie met vluchtelingen en de gezamenlijke training inlenersaansprakelijkheid als gevolg 
van de wet DBA. Ook de MT-leden investeerden in training. Onder begeleiding van een organisatiecoach evalu-
eerden de MT-leden de samenwerking. Het MT vindt het koppelen van inhoud aan een proces, samenwerking, 
elkaar opzoeken en het verbeteren van werkprocessen van groot belang. 

De komende jaren blijft de ontwikkeling van medewerkers van groot belang vanwege verdergaande digitali-
sering en professionalisering en de verwachte verandering van werkzaamheden. Kernvraag is: hoe beweeg je 
mee in veranderingen van de arbeidsmarkt en hoe maken we medewerkers bewust van het belang om te blijven 
ontwikkelen? Vanuit de regionale P&O samenwerking (BLNW) hebben we om deze reden aanspraak gemaakt 
op  subsidie vanuit het Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties (FLOW). Hiermee starten we in 2017 een 
mobiliteitscentrum. Dit centrum wordt een centrale plek waarop we vacatures, opleidingen, ontwikkelingsmo-
gelijkheden en het delen van kennis centraliseren binnen corporaties in de regio. 

Vanuit het P&O netwerk regio Utrecht werd in oktober de stage 10-daagse gehouden. 58 collega’s van de 
corporaties in de regio Utrecht liepen een dag of dagdeel mee bij een andere corporatie. Dit gebeurde zowel in 
de eigen functie als bij andere afdelingen. De ervaringen waren zeer positief en stonden vooral in het teken van 
kennis delen en het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Ziekteverzuim
In 2016 bedroeg het ziekteverzuim 4,1% (2015: 4,4%) exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof (streefcijfer: 
≤ 4%). De meldingsfrequentie is 1,09. Hiervoor geldt het streefgetal < 1. Voor de berekening van de verzuimper-
centages maken we gebruik van de verzuimregistratie van Rienks Arbodienst. Het percentage wordt berekend 
op basis van kalenderdagen en er wordt rekening gehouden met het aantal fte en het percentage arbeidsge-
schiktheid. 

Ondernemingsraad (OR)
In deze verslagperiode was er een aantal keer overleg tussen de OR en de directeur–bestuurder. Onderwerpen 
waren onder andere: de bereikbaarheidsregeling, FLOW, strategische personeelsplanning, beoordelingscyclus, 
samenwerking BLNW en de ontwikkelingen omtrent de ICT Visie, opvolging MTO en digitalisering en de gevol-
gen voor huurder en medewerker. 

De Ondernemingsraad bestond eind 2016 uit de volgende leden:

Naam Functie Jaar van aftreden

G. van de Beek Voorzitter 2017

W. Hazeleger Algemeen lid 2018

P. van Dam Secretaris 2020
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Sociale kengetallen

Realisatie 2016 Begroting 2016

Aantal fte’s 42,5 45,7

Bruto salariskosten € 2.318.565 € 2.385.000

Kosten inleen € 176.153 € 60.000

Opleidingskosten € 57.390 € 85.000

Ziekteverzuim % (ex. zwanger) 4,1 < 4

Aantal ziektemeldingen 54 58

Duur ziekteverzuim (in dagen) 669,31 705,06

Formatie
De formatie was op 31 december 2016 als volgt in de organisatie verdeeld:

Directie P&O
Bedrijfs- 

voering
Woon-  

diensten

Ontwikke-
ling  

& Techniek Totaal

Aantal fte* 1,0 0,5** 11,8 11,9 17,3 42,5

Aantal medewerkers 1 2 16 13 18 50

*   Fulltime equivalent

** Het aantal fte P&O betreft het saldo van contractuele uren minus overeengekomen uren voor BLNW-verband

Opbouw personeelsbestand
Eind 2016 had Woningstichting Barneveld 50 medewerkers in dienst. Daarvan is 44% vrouw en 56% man. Van 
de vrouwelijke medewerkers werkte 77% parttime. Van de mannelijke collega’s werkte 17% in deeltijd. Onder 
parttimers verstaan we alle medewerkers die minder dan 36 uur per week werken.

Mannen Vrouwen Totaal

Parttime 5 17 22

Fulltime 23 5 28

Totaal 28 22 50
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Aantal medewerkers en fte’s naar geslacht en per afdeling

Mannen Vrouwen Totaal 
Fte 

mannen
Fte 

vrouwen
Fte 

totaal

Directie - 1 1 - 1,0 1,0

P&O - 2 2 - 0,5 0,5

Bedrijfsvoering 7 9 16 5,9 5,9 11,8

Woondiensten 5 8 13 5,0 6,9 11,9

O&T 16 2 18 15,4 1,9 17,3

Totaal 28 22 50 28,66 17,17 42,5

In 2016 had Woningstichting Barneveld 4.093 verhuureenheden. Dit komt neer op een verhouding van 12,2 me-
dewerkers /10,4 fte per duizend woningen. Exclusief Interne Aannemerij is het 8,3 fte per duizend woningen.

Salariëring
De CAO werkt met het functiewaarderingssysteem CATS. Dit systeem kent de functieschalen A tot en met O. Bij 
Woningstichting Barneveld is de schaalindeling per 31 december 2016 als volgt:

Functieniveau Mannen Vrouwen Functieniveau Mannen Vrouwen

A - - I 3 2

B - - J 1 2

C - - K 1 2

D 10 5 L 1 -

E 1 2 M 1 1

F 3 3 N 1 -

G 3 - O - -

H 3 4

De directeur-bestuurder valt buiten de reguliere functiewaardering. Honorering is gebaseerd op afspraken met 
de Raad van Toezicht in overeenstemming met de ‘Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties’ 
en het overgangsrecht van de WNT.

In- en uitstroom
Bij Woningstichting Barneveld werkten op 31 december 2016 50 personen/42,5 fte.
Het verlooppercentage bedraagt met 5 vertrekkende medewerkers 10%.

Algemeen
De directeur-bestuurder heeft per 1 september 2016 een betrekking elders aanvaard. De Raad van Toezicht start-
te in de zomermaanden de procedure op voor de werving en selectie van zijn opvolger en benoemde voor een 
aantal dagen per week een interim-bestuurder. De nieuwe directeur-bestuurder is per 1 december 2016 gestart.
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Stage
In het kader van afspraken met de gemeente Barneveld en vanuit onze maatschappelijke rol boden wij statushou-
ders in het verslagjaar een taalstage aan.

Woondiensten
Binnen de afdeling Woondiensten trad een opzichter uit dienst. Een technisch administratief medewerker maak-
te vervolgens promotie naar de functie van opzichter. Zijn functie is tijdelijk met een externe kracht ingevuld. 
We kozen voor een tijdelijke kracht, omdat nog niet helder was welke gevolgen de verdere digitalisering van 
onze processen voor de inrichting van de afdeling heeft. Na de zomer vertrok de teamleider sociaal investeren. 
We trokken tijdelijk een beleidsadviseur aan om een bijdrage te leveren aan de opvolging van de Woningwet. 
De uren van de medewerker leefbaarheid zijn tot en met het einde van het verslagjaar met 8 uur uitgebreid. De 
tijdelijke urenuitbreiding van de technisch administratief medewerker is vanwege de diverse ICT-projecten rond-
om digitalisering verlengd tot augustus 2017. De invulling van het team sociaal investeren wordt nog definitief 
vastgesteld.

Ontwikkeling & Techniek
Bij de afdeling Ontwikkeling & Techniek is per 1 januari een projectmanager gestart. Op 1 maart vertrok een 
medewerker van het bedrijfsbureau en na een korte wervingsprocedure is er een nieuwe collega in deze functie 
gestart. Per 1 augustus 2016 heeft een vakman gebruik gemaakt van de vroegpensioenregeling. Na zorgvuldige 
kosten- en efficiëntieoverwegingen is besloten de vrijgekomen functie opnieuw in te vullen. De wervingsproce-
dure is succesvol afgerond met de aanstelling van een vakman op 1 september 2016. Met een vakman hebben we 
in het kader van duurzame inzetbaarheid afspraken gemaakt over urenvermindering.

Bedrijfsvoering
Een student accountancy van de HAN heeft als afstudeeropdracht een intern controleplan opgesteld. Ook liep 
een havo-leerling een week mee met collega’s in het kader van een snuffelstage. Een medewerker nam in deze 
verslagperiode gedeeltelijk zorgverlof op.

Demografische opbouw personeelsbestand en aantal dienstjaren
De gemiddelde leeftijd van de 50 medewerkers bedroeg 46,8. Uitgesplitst naar geslacht is de gemiddelde leef-
tijd van de mannen 47,6 jaar en van de vrouwen 45,7 jaar.

Leeftijdsopbouw

<25 25-35 35-45 45-55 ≥55

gem. 
leeftijd 

2016

gem.
leeftijd 

2015

Mannen - 3 (10,7%) 9 (32,1%) 7 (25,0%) 9 (32,1%) 47,6 46,6

Vrouwen - 1 (4,5%) 7 (31,8%) 12 (54,5%) 2 (9,1%) 45,7 45,1

Totaal - 4 (8,0%) 16 (32,0%) 19 (38,0%) 11 (22,0%) 46,8 46,0

Gemiddelde diensttijd
In 2016 bedroeg de gemiddelde diensttijd 11,3 jaar. Bij de mannen bedroeg het gemiddeld aantal dienstjaren 11,5 
jaar, bij de vrouwen is dit 11,0 jaar. De gemiddelde diensttijd is berekend op basis van de dienstjaren bij  
Woningstichting Barneveld zonder rekening te houden met de jaren bij het Gemeentelijk Woningbedrijf.
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Gemiddelde diensttijd in jaren

0-2 2-4 4-6 6-10 ≥10

gem. 
diensttijd  

2016

gem. 
diensttijd 

2015

Mannen 3 (10,7%) 2 (7,1%) 1 (3,6%) 7 (25,0%) 15 (53,6%) 11,5 10,9

Vrouwen 3 (13,6%) - 4 (18,2%) 6 (27,3%) 9 (40,9%) 11,0 11,3

Totaal 6 (12,0%) 2 (4,0%) 5 (10,0%) 13 (26,0%) 24 (48,0%) 11,3 11,1

BLNW samenwerking

Woningstichting Barneveld werkt samen met Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Vallei Wo-
nen (Woudenberg). Deze samenwerking komt primair tot uitdrukking in treasury-activiteiten, HR-activiteiten en 
-beleidsontwikkeling en risicomanagement bij projectontwikkeling. Ook delen we kennis op gezamenlijke the-
ma’s zoals communicatie, IT, projectontwikkeling en nieuwe wet- en regelgeving voor de corporatiesector. Alle 
BLNW-activiteiten zijn in de jaarplannen vastgelegd. Binnen de corporatiesector is deze concrete samenwerking 
vergaand en uniek te noemen en daarom iets waarop we trots mogen zijn. 

Ook Aedes adviseert om de regionale samenwerking in de toekomst te vergroten. BLNW heeft hierin een 
voorbeeldfunctie en de samenwerking is ook daarom waardevol. We moeten meer doen met minder mensen en 
minder geld. Dat betekent dat we, in meer of mindere mate, allemaal moeten werken aan het beperken van onze 
kwetsbaarheid en het verminderen van onze bedrijfslasten. Door kennis te delen, krijgen we meer professionali-
teit in de organisaties en uiteindelijk leveren we daardoor betere producten en diensten aan onze klanten. BLNW 
zorgt daardoor voor meer bestaansrecht van de individuele corporaties. De zelfstandigheid van de corporaties 
staat op dit moment niet ter discussie. Daarmee sluiten we niets uit voor de toekomst, maar voor de komende 
jaren willen we de samenwerking vooral voortzetten en waar mogelijk versterken of intensiveren. Dat betekent 
ook dat we bereid moeten zijn tot consensus en soms een stukje verlies van eigenheid. Ook op het terrein van 
P&O, waarop we al veel samendoen, willen we steeds meer afstemmen en beleid gelijktrekken.
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1.5 Het bestuur
Het bestuur van Woningstichting Barneveld berust statutair bij de directie. Sinds 1 december is mevrouw  
L. (Liesbeth) Brouwer-de Jong directeur-bestuurder. Tot 1 september 2016 is deze functie vervuld door de heer 
A.  (Arjen) Jongstra. In de tussenliggende periode was de heer K. (Kees) Karsten directeur-bestuurder ad inte-
rim. Het managementteam (MT) wordt gevormd door de directie met de afdelingsmanagers, te weten: de heer 
R. (Rick) de la Croix (Ontwikkeling & Techniek), mevrouw M.I. (Marianne) van Vliet (Woondiensten) en de heer 
A. (Arie) van Loopik (Bedrijfsvoering). Bestuursbesluiten worden door de directeur-bestuurder genomen. In de 
statuten staat een aantal besluiten waarvoor voorafgaand toestemming nodig is van de Raad van Toezicht. Dit 
betreft onder andere het wijzigen van de statuten, de vaststelling van de jaarstukken en de begroting, het aan-
gaan of opzeggen van samenwerkingsverbanden en het beleid op hoofdlijnen.

De belangrijkste bestuursbesluiten in het verslagjaar zijn: 
• Vaststelling Projectontwikkelingsstatuut.
• Vaststelling geactualiseerd portfoliobeleid.
• De huurverhoging per 1 juli 2016.
• Vaststelling van de jaarrekening 2015.
• Vaststelling aanvangshuren van diverse nieuwbouwcomplexen.
• Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie van diverse (ver)nieuwbouwprojecten;
• Verkoop van grondposities.
• Vaststelling van de Prestatieovereenkomst Wonen 2017.
• Vaststelling ontwerp splitsingsvoorstel DAEB/niet-DAEB.
• Vaststelling Reglement Financieel beleid en beheer.
• Vaststelling Treasurystatuut.
• Vaststelling begroting 2017 en meerjarenbegrotingen 2017-2021.
• Enkele begrotingswijzigingen.

1.6 Risico’s en risicobeheersing 
Wanneer we ‘het niet realiseren van de vastgestelde doelen uit het meerjarenbeleidsplan‘ als risico benoemen, 
dan is het beleidsplan van Woningstichting Barneveld de leidraad bij het bepalen en analyseren van relevante 
risico’s voor de organisatie. Het is van groot belang dat de organisatie, het bestuur en de RvT inzicht hebben in 
de risico’s, deze vervolgens analyseren en op basis daarvan besluiten nemen. De basis hiervan zijn de interne 
beheersingsmaatregelen die een adequate beheersing van risico’s borgen. Daarnaast vinden wij een heldere, 
periodieke, interne en externe communicatie over risico’s belangrijk. In dit deel van het jaarverslag geven we de 
risico’s en de risicobeheersing weer.

In algemene zin kan nationale of Europese beleidsvorming verstrekkende gevolgen voor Woningstichting 
Barneveld hebben. Specifieker benoemd, zijn de (politieke) risico’s die wij hierin onderscheiden onder andere:
• Het beslag op de kasstromen door de verschuldigde verhuurderheffing, die de komende jaren toeneemt. 
• (Additionele) heffing saneringssteun.
• Ingrepen in het huurbeleid.
• Besluitvorming over de financiering van huurtoeslag.
• De vrijheid van de organisatie om de doelstellingen op eigen wijze na te streven.
• Regelgeving op het gebied van staatssteun (financiering niet-DAEB activiteiten). 
• Effecten van het toewijzingsbeleid (de 90%-norm).
• Effecten van het passend toewijzen.
• Fiscale regelgeving.
• Stijging van de bouwkosten.

Deze risico’s hebben met elkaar gemeen dat wij ze niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Daar waar we kunnen 
voorzien dat onze strategische doelen worden geraakt door politieke besluitvorming, kunnen we risicobeheer-
sing toepassen.
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De verhuurderheffing heeft de komende jaren grote impact op de mogelijkheden die corporaties hebben om te 
investeren. Ook voor ons heeft deze heffing grote consequenties. De door het kabinet voorgestelde compen-
satiemogelijkheid (namelijk meer ruimte om onder bepaalde voorwaarden hogere huren te kunnen vragen), is 
naar verwachting onvoldoende om de gevolgen van de verhuurderheffing te compenseren. Woningstichting 
Barneveld onderzoekt nog een andere compensatiemogelijkheid van het kabinet, namelijk korting op de 
verhuurderheffing door het realiseren van nieuwbouwwoningen onder een huurprijs van € 592 per maand. In 
2016 droeg Woningstichting Barneveld circa 3,2 miljoen euro af. In 2017 neemt de verhuurderheffing toe tot 3,4 
miljoen euro, oplopend tot circa 3,6 miljoen euro in 2018. 

Het belangrijkste interne sturingsmiddel om onze doelstellingen te realiseren is de vastgoedportefeuille, om 
mensen in sociale verhuur te kunnen huisvesten. Woningstichting Barneveld definieerde een wensportefeuille 
waarop de vastgoedstrategie is gebaseerd. Het portfoliomanagement bespreken we intern periodiek en stellen 
we waar nodig bij met het oog op het realiseren van de wensportefeuille.
Er zijn verschillende manieren om risico’s te beschrijven en te rubriceren. In deze paragraaf hanteren we de vol-
gende indeling:
• Gewone bedrijfsuitoefening.
• Extra risico’s gewone bedrijfsuitoefening.
• Treasury.
• Projecten, vernieuwing en herstructurering.
• Marktpositie.
• Organisatie.

Gewone bedrijfsuitoefening
Hieronder verstaan wij de normale ondernemingsrisico’s, te weten:
• Huurmarktontwikkelingen. Hieronder vallen risico’s, zoals huurderving wegens leegstand, oninbaarheid en 

de huurprijsontwikkeling. Dankzij het feit dat we opereren in een sterke woningmarkt in een groeiregio is 
het risico op structurele leegstand beperkt. Door een goed ingericht mutatieproces, een beoordeling van het 
inkomen in relatie tot de huurprijs bij kandidaat-huurders en een stringent incassobeleid beperken we de risi-
co’s wegens derving zo veel mogelijk. De huurprijsontwikkeling vindt plaats op grond van eigen beleid binnen 
de door de overheid bepaalde voorwaarden. Het grootste niet-beïnvloedbare risico is het ontbreken van een 
duidelijke langetermijnvisie van de overheid. Ook nemen de incassorisico’s toe doordat de koopkracht en het 
besteedbare inkomen van onze huurders teruglopen.

• Technische staat van het bezit. Hieronder vallen ook risico’s, zoals het geheel of gedeeltelijk tenietgaan, ver-
borgen gebreken, asbest en eventuele bodemverontreiniging. De onderhoudstoestand van onze woningen 
is in het algemeen goed en we bewaken deze goed. Het bezit is tegen herbouwwaarde verzekerd. Bij nieuwe 
verwervingen doen we vooraf uitgebreid onderzoek naar de bouwkundige staat en de kwaliteit van de grond 
en het grondwater.

• Wijziging in wet- of regelgeving. Ontwikkelingen op dit terrein volgen we nauwlettend en vertalen we naar 
mogelijke consequenties voor ons voorgenomen beleid.

• Nakomingsrisico’s leveranciers. Wanneer we werkzaamheden uitbesteden, vormt het nakomen van de af-
spraken door de tegenpartij een risico. We verlenen opdrachten op basis van standaard voorwaarden die we 
regelmatig juridisch toetsen en actualiseren. In de overeenkomsten zijn garantie- en nakomingsbepalingen 
opgenomen. Woningstichting Barneveld streeft naar bestendige relaties met leveranciers.

• Risico van fraude. In 2016 en 2015 waren er geen indicaties dat frauduleus is gehandeld.
• Bedrijfsbrede risico’s brengen we periodiek in kaart volgens een vastgesteld format. In het managementteam 

en met het middenkader wegen en bediscussiëren we benoemde risico’s en de veranderingen daarin. Op 
hoofdlijnen gaan we hierbij in op onderkende risico’s op het gebied van de woningmarkt, politiek, maat-
schappij, organisatie (waaronder ook ICT), financiën, veiligheid en milieu, personeel en integriteit. De uitkom-
sten rapporteren we periodiek aan en bespreken we met de RvT.

• Toepassen scenario-analyses, waaronder minimaal twee scenario’s naast het basisscenario van de meerjarenbe-
groting om zicht te krijgen op de gevoeligheid voor afwijkingen.
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Extra risico’s gewone bedrijfsuitoefening
• Het risico van verkoopafhankelijkheid. Het verkopen van bestaand bezit is naast volkshuisvestelijke overwe-

gingen met name ingegeven door financiële wenselijkheid. Ondanks dat het hier gaat om relatief beperkte 
aantallen, is de realisatie van onze nieuwbouwplanning in behoorlijke mate afhankelijk van de verkoopop-
brengsten. Ook bij verkoop van nieuwbouw bestaat het risico van niet-verkopen. In principe ondervangen we 
dit door uit te gaan van (nagenoeg) 100 procent voorverkopen. Overigens hebben we in 2016 en 2015 geen 
nieuwbouw koopwoningen in ontwikkeling genomen. De nieuwe Woningwet staat dit voor het DAEB-gedeel-
te van het bezit niet toe. Met de gevolgen van mogelijk lagere opbrengsten bij verkopen uit bestaand bezit 
houden we in scenario-analyses rekening.

• Terugkooprisico. Sinds enkele jaren verkopen wij woningen onder de Koopgarant-regeling met een terug-
koopplicht. Als gevolg van deze terugkoopplicht bestaat in feite een niet te plannen investeringsplicht. 
Wanneer (forse) aantallen van deze woningen voor terugkoop worden aangeboden en we niet in staat zijn 
deze (nagenoeg) aansluitend opnieuw te verkopen, lopen we liquiditeitsrisico’s. Mocht deze situatie zich 
(onverhoopt) voordoen, dan heroverwegen we de voorgenomen nieuwbouwinvesteringen en zetten we de 
teruggekochte woningen als huurwoning in de markt.

• Het solidariteitsrisico. Door de onderlinge solidariteit in de sector kan het Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw (WSW) een heffing opleggen voor sanerings- en/of projectsteun. Door onder andere financiële deba-
cles bij collega-corporaties, kunnen deze heffingen gedurende meerdere jaren en voor aanzienlijke bedragen 
aan de orde komen. Door een strengere risicobeoordeling door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en 
WSW moeten toezichthouders eerder in kunnen grijpen bij corporaties waar de continuïteit in het gedrang 
dreigt te komen.

• Obligoverplichting WSW. Dit betreft een voorwaardelijke verplichting aan het WSW. Mocht het risicovermo-
gen van het WSW op enig moment onvoldoende zijn om betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers na te 
komen, dan vordert het WSW de nakoming van deze obligoverplichting. In feite betreft dit een liquiditeitsri-
sico.

• Politiek risico. Hieronder verstaan wij met name de ontwikkeling van de hoogte van de verhuurdersheffing. 

Treasury
• Renterisico’s. Veranderingen van renteniveaus hebben invloed op het resultaat. Het renterisicobeleid ligt vast 

in het Treasurystatuut. Om de renterisico’s te beperken, werken we conform de voorwaarden van het WSW 
en voeren wij een actief rentemanagementbeleid. Dat wil zeggen dat we elk jaar de grootte van het renterisi-
co (renterisicovolume) afzetten tegen de omvang van het rentedragend vreemd vermogen. Het renterisicovo-
lume is daarbij gemaximeerd op 15%. Daarnaast streven we naar een gelijkmatige spreiding van de renterisi-
co’s.

• (Her)financieringsrisico’s. De risico’s bij de financiering van de bedrijfsactiviteiten beoordelen we periodiek. 
De woningstichting beschikt over een in 2016 geactualiseerd Treasurystatuut en een treasuryjaarplan als on-
derdeel van de begroting. Het beleid is gericht op het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren 
van de vervalkalender. Ook maken we gebruik van meerjarenkasstroomprojecties. 

• Derivatenrisico’s. Derivaten kunnen een goede functie vervullen bij de beheersing van renterisico’s. In het af-
gelopen boekjaar hebben we geen gebruik gemaakt van (rente)derivaten en ultimo boekjaar hebben we geen 
derivaten in portefeuille.

Projecten, vernieuwing en herstructurering
• De risico’s betreffen met name nieuwbouw- en herstructureringsprojecten en in mindere mate oude grondposities 

en oude afspraken. De omvang en complexiteit van de betreffende projecten en continu wijzigende (bouw)
regelgeving bepalen het risico. In de voorbereidingsfase stellen we uitgebreide investeringscalculaties en 
scenario-analyses op, ondersteund door externe kostendeskundigen en bedrijfswaardeberekeningen. Ont-
wikkelingsvoorstellen bespreken we in het managementteam en accordeert de directie. Tijdens de uitvoe-
ringsfase volgen en beoordelen we nauwlettend de bouwactiviteiten en de uitgaven. Basis voor de investe-
ringsbeslissingen en het managen van de risico’s vormt het in 2016. 
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• Goedgekeurde, geactualiseerde Projectontwikkelingsstatuut. Bij alle projecten waarbij Woningstichting Bar-
neveld kwalificeert als eigenbouwer, geldt bovendien dat de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is. 
Daarbij stelt Woningstichting Barneveld het gebruik van de verleggingsregeling voor de omzetbelasting en 
van de G-rekening verplicht. Bovendien sluit Woningstichting Barneveld zelf een CAR-verzekering (Construc-
tion All Risk) af.

• Financieringsrisico’s. Vanwege de inherente en externe risico’s gaan we geen verplichtingen aan in het kader 
van projecten, zolang de financiering niet afdoende zeker is gesteld.

• Risicomanagementsysteem bij projectontwikkeling. Binnen het samenwerkingsverband BLNW is een Handboek 
Projectontwikkeling gemaakt. Hierin is het vastgoedontwikkelingsproces beschreven en zijn projectfases 
benoemd met bijbehorende standaarddocumenten en bijpassend normenkader. In het handboek zijn ook 
de verplichte formats vastgelegd voor de voortgangs- én de risicorapportage. De formele verankering is 
geregeld in het vastgestelde Projectontwikkelingsstatuut. In BLNW-verband is een risicoklankbordgroep 
ingericht die advies uitbrengt aan de directie. De groep bestaat uit de managers financiën en controllers en de 
managers belast met projectontwikkeling.

Marktpositie
• Het risico dat de marktpositie verslechtert, waardoor inkomsten worden gederfd. In 2015 en 2016 actualiseerden 

we het portfoliomanagement volledig met hulp van externe deskundigen. De ontwikkeling van de marktpo-
sitie van ons bezit volgen we periodiek aan de hand van benoemde criteria. De uitkomsten van de monitoring 
bespreken we periodiek intern. Als het nodig is sturen we op tijd het voorgenomen beleid bij. Er waren in 
2016 overigens geen indicaties dat de marktpositie van (delen van) ons bezit in het geding is.

Organisatie
• De risico’s die voortvloeien uit het feit dat de organisatie bestaat uit feilbare mensen. Hierdoor kunnen processen 

worden verstoord en/of kunnen we financiële schade lijden. Woningstichting Barneveld heeft een voor haar 
passende administratieve organisatie opgezet waarin de interne beheersing is verankerd. De directie heeft de 
verschillende bedrijfsprocessen beschreven en vastgesteld. De bedrijfsprocessen zijn uitgewerkt in taakom-
schrijvingen per functie. Het stelsel van administratieve organisatie en interne controle is gebaseerd op een 
zo ver mogelijk doorgevoerde functiescheiding. Het omvat ook een geautomatiseerd informatiesysteem 
waarin de toegang is geautoriseerd op basis van de taken en bevoegdheden. Voor betalingen geldt een twee 
handtekeningenstelsel, facturen stellen we betaalbaar indien deze conform de procuratieregeling zijn geac-
cordeerd. In 2016 hebben we een intern controleplan vastgesteld. In 2017 stellen we een intern controller aan.

• Het risico van ontoereikende beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het informatiesysteem. We beschikken 
over een eigen systeembeheerder, die het systeem in samenwerking met de externe beheerder onderhoudt 
en waar nodig vernieuwt. Bij de uitvoering van deze taken zijn de systeembeheerders gebonden aan het door 
de directie geaccordeerde ICT-statuut. Dagelijks worden back-ups gemaakt die buiten ons kantoor worden 
bewaard. In geval van calamiteiten is voor het primaire systeem een uitwijkmogelijkheid paraat. Periodiek 
vindt een externe audit plaats op de betrouwbaarheid en de beveiliging van de systemen en data. In 2015 
hebben we een ICT-visie opgesteld die we in 2016 vertaalden naar te ondernemen acties. Daar is ook de Wet 
Meldplicht Datalekken bij betrokken.

Interne risicobeheersingsmaatregelen
De directie vindt dat de interne risicobeheersingsmaatregelen adequaat en effectief zijn. Deze zijn gebaseerd 
op een toegesneden systeem van administratieve organisatie en interne controle waaronder maand- en trimes-
terrapportages. Het financieel management en de externe accountant beoordelen de werking van de interne 
beheersingssystemen en rapporteren aan de directie en de Raad van Toezicht. Ook rapporteert het management 
per trimester over een aantal relevante ontwikkelingen aan zowel de directie als de Raad van Toezicht. Hierbij 
worden afwijkingen ten opzichte van de begroting geanalyseerd en de consequenties van afwijkingen in beeld 
gebracht. Indien noodzakelijk stellen we tussentijds het beleid bij.
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In het Projectontwikkelingsstatuut worden de belangrijkste risico’s en beheersingsmaatregelen benoemd. Per 
fase zijn beslismomenten en- documenten benoemd en wordt ingegaan op de informatievoorziening, ook die 
naar de RvT. Er is ook een formeel vastgesteld toetsingskader voor verbindingen. Voor het integraal risicoma-
nagement hebben we een format vastgesteld met als doel het risicobewustzijn binnen de gehele organisatie aan 
te scherpen en inzichtelijk te maken. In 2016 voerden we deze risicobeoordeling driemaal uit en hebben we waar 
nodig risicobeheersingsmaatregelen genomen. 

Zowel bij de Raad van Toezicht als het management staat het risicomanagement hoog op de agenda. Er is vol-
doende aandacht voor het onderkennen en identificeren van risico’s en voor het treffen van beheersingsmaatre-
gelen. In dit kader benoemen, bespreken en volgen we jaarlijks de belangrijkste actuele risico’s.

Borgingsruimte Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Op basis van de beoordeling van de prognosecijfers over de periode 2016 tot en met 2020 heeft het WSW in 
december 2016 een borgbaarheidsverklaring verstrekt. Het borgingsplafond is voor 2016 tot en met 2018 vast-
gesteld op respectievelijk 126,2, 127,3 en 132,1 miljoen euro. Hiermee hebben wij de ruimte om onze verwachte 
financieringsbehoefte voor de jaren 2016 tot en met 2018 met borgstelling te financieren. Woningstichting 
Barneveld voldoet derhalve aan de eisen van het WSW en is in staat een actief en adequaat rente- en financie-
ringsrisicomanagement te voeren.

Toezichtbrief 2016 Inspectie Leefomgeving en Transport
In het kader van de jaarlijkse beoordeling van de continuïteit, stelde de Inspectie in 2016 een onderzoek in naar 
de financiële positie van Woningstichting Barneveld op basis van de ingediende prognosecijfers. De Inspectie 
concludeerde in november 2016 dat de beoordeling geen aanleiding geeft tot het doen van interventies. 

1.7 Tot slot
Voor ons was 2016 een jaar waarin wij als bestuur en toezichthouder veel tijd en aandacht hebben besteed aan 
het implementeren van de nieuwe Woningwet bij Woningstichting Barneveld.
De hernieuwde Woningwet werd op 1 juli 2015 van kracht. Met deze nieuwe Woningwet zijn belangrijke her-
vormingen doorgevoerd die er op gericht zijn dat woningcorporaties hun rol kunnen voortzetten en zich hierbij 
richten op hun kerntaak: het huisvesten van de doelgroep. Corporaties krijgen een sterkere legitimatie vanuit 
huurders en gemeenten, een sterkere lokale verankering en er komt meer ruimte voor marktpartijen op de huur-
markt. Ook worden de risico’s in de sociale huursector beperkt door verscherping van intern en extern toezicht. 
De Woningwet 2015 biedt hiervoor de kaders die verder uitgewerkt worden in het BTIV (Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015) en Ministeriële Regelingen.
De voorbereiding van de verplichte scheiding DAEB–niet DAEB, het waarderen van ons bezit op marktwaarde en 
het opstellen van een financieel reglement waren belangrijke uitdagingen in 2016. Zoals eerder gemeld, begon-
nen we in 2015 met de voorbereidingen om onze statuten en reglementen in overeenstemming te brengen met 
de Woningwet en de Governancecode. Dit hebben we in 2016 afgerond.

In het kader van de Woningwet hebben we ook samen met de gemeente en de huurdersorganisatie gewerkt 
aan de Prestatieovereenkomst Wonen 2017-2021, voorafgegaan door het ‘Bod op de Woonvisie’ in juni 
2016. De Prestatieovereenkomst Wonen 2017-2021 bevat een overzicht van afspraken waar de drie partijen 
- Woningstichting Barneveld, Huurdersvereniging Barneveld en de gemeente Barneveld - in 2017 aan willen 
werken. Deze prestatieovereenkomst vervangt de in 2015 afgesloten Prestatieovereenkomst Wonen 2016 en 
vormt het startpunt van een nieuwe cyclus. We actualiseerden de ‘oude’ prestatieafspraken en voegden nieuwe 
afspraken toe. Met deze nieuwe prestatieafspraken zijn we weer helemaal up to date, want er veranderde veel 
de afgelopen jaren. De overeenkomst is opgebouwd uit vier hoofdstukken met de vier thema’s beschikbaarheid 
van woningen, de passendheid van bewoning, het sociale domein en informatie en communicatie. Onder elk 
thema valt een aantal onderwerpen die samen het werkterrein van Woningstichting Barneveld bepalen en daarbij 
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is aangegeven wie waar verantwoordelijk voor is. De nieuwbouwprestaties van Woningstichting Barneveld zijn 
meerjarig vastgelegd in het projectenoverzicht bij de prestatieafspraken. 

Met deze afspraken en met de inzet tijdens het proces in de totstandkoming ervan laten de partijen zien dat ze 
overeenstemming hebben over de te bereiken doelen en de te bewandelen weg.
Woningstichting Barneveld, de gemeente Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld hopen en verwachten dat 
de Prestatieovereenkomst Wonen 2017-2021 bijdraagt aan de continuering van het (sociale) woonbeleid in de 
gemeente Barneveld.

Barneveld, 13 juli 2017
namens Woningstichting Barneveld

w.g. L. Brouwer-de Jong
directeur-bestuurder
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In dit deel van het jaarverslag geven wij inzicht in onze resultaten op volkshuisvestelijk vlak. Dit doen wij zo trans-
parant mogelijk aan de hand van onze bedrijfsdoelstellingen. Waar mogelijk hanteren we hierbij de volgende 
vragen: waar zijn we voor gegaan, wat hebben we gedaan en waar gaan we voor in 2017. Bij activiteiten waar wij 
onszelf geen direct doel stellen, geven wij een toelichting op de behaalde resultaten in het verslagjaar.

2.1 Kwaliteit van de woongelegenheden

2.1.1 Bouwen, aankopen en slopen van woningen 

Opgeleverde nieuwbouw huurwoningen
• Waar zijn we voor gegaan?
In het jaarverslag 2015 schreven wij dat we in 2016 60 woningen wilden opleveren en circa 138 woningen in pro-
ductie wilden hebben. De 60 woningen en één gezamenlijke woonkamer (ombouwbaar naar een regulier appar-
tement) hebben we in 2016 opgeleverd. Een deel van de 138 woningen is in aanbouw. De bouw van het andere 
deel start in 2017. In de loop van 2017 leveren we 55 woningen op. Bij een aantal projecten waarvan de bouw in 
2017 start, zijn aanvullende kwaliteitsoverwegingen geweest. We lichten ze in de volgende alinea toe. Denk aan 
de projecten Wildzoom (verwachting: start derde kwartaal 2017), Eilanden-Oost (verwachting: start tweede 
kwartaal 2017) en Holzenbosch (verwachting: start derde kwartaal 2017). Elk project heeft zijn eigen dynamiek 
en uitzonderlijke omstandigheden. We zijn zeer tevreden over de resultaten die we boeken, ondanks een iets 
latere start van de uitvoering als gevolg van een betere uitwerking.

• Wat hebben we gedaan?
De inhaalslag voor sociale woningbouw in de gemeente Barneveld begint serieuze vormen aan te nemen. De 
bouw, oplevering en verhuur in het voorjaar 2016 van 22 woningen voor statushouders aan de Lijsterhof in  
Barneveld, is daar het eerste voorbeeld van. Daaropvolgend werkten we in Voorthuizen aan de ontwikkeling van 
een nieuwe wijk waar de nadruk op sociale woningbouw ligt. Met de ontwikkelende partij De Bunte Vastgoed 
Oost leggen we in 2017 afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst. De afspraken gaan over kwaliteit op 
het gebied van betaalbaarheid en de duurzaamheid. Met de inhaalslag is beschikbaarheid geborgd.

Arbeidsintensief waren vooral die projecten die in 2016 in de haalbaarheidsfase zaten, of die de start van de uit-
voering naderden. Denk aan eigen ontwikkelingen zoals Holzenbosch, Zwartebroek, Julianaplein en Wildzoom. 
Maar ook turnkey projecten zijn steeds arbeidsintensiever geworden door de marktontwikkelingen (bouwkos-
tenstijgingen!) en door onze inspanningen om de VON-prijs in verhouding te brengen met betaalbare huurprij-
zen. Dit is onder andere gebleken in de uitvoering bij Veller en Eilanden-Oost. Wij moeten ons meer verantwoor-
den naar interne toezichthouders voor zowel eigen ontwikkelingen als turnkey ontwikkelingen, voornamelijk 
voortvloeiend uit de herziene Woningwet.

In 2015 en 2016 werkten we al hard aan diverse voorbereidingen die leidden tot 60 opleveringen in het verslag-
jaar en 55 opleveringen voor 2017. Een aantal opleveringen schuift door naar na de jaarwisseling van 2017-2018, 
waardoor we in de volgende twee jaren extra opleveringen verwachten. Dit zijn in 2018 en 2019 ongeveer 140 
woningen per jaar. 

We leverden medio 2016 aan de Lijsterhof in Barneveld 22 grondgebonden eengezinswoningen op. Dit zijn 
permanente woningen op een tijdelijke locatie. De woningen zijn bewoond door statushouders. Dit is één van de 
projecten waarmee wij inspelen op een bijzondere vraag. De bijzondere vraag was om samen met de gemeente 

2. Volkshuisvestingsverslag
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Barneveld in slechts 10 maanden tijd (van locatieonderzoek tot en met verhuur) woningen te realiseren. We zijn 
trots dat we daarin zijn geslaagd. Het is een product dat verplaatsbaar is en dat over 10 jaar naar een permanen-
te locatie verhuist. Het is eigenlijk een pop-up wijk met verplaatsbare wooneenheden en sluit daarbij aan op 
kwalitatieve woningbouwprogramma ’s. Op de plek waar de woningen nu staan heeft de gemeente Barneveld 
een tijdelijke ontheffing verleend op het vigerende bestemmingsplan. Ook is het een bijzonder project omdat 
de woningen grotendeels al aan de technische eisen van 2021 voldoen. Energetisch zijn de woningen klaar voor 
de duurzaamheidseisen van de toekomst; ze zijn gasloos en daarmee volledig elektrisch. Dat het project uniek en 
bijzonder is, blijkt uit de vragen van corporaties, gemeentes en provincies uit het hele land die op ons afkomen.

In 2016 leverden wij 8 woningen op in Garderen. Bouwbedrijf Van de Kolk bouwde ze. De woningen staan naast 
Woon-, Gezondheids- en Welzijnscentrum Dr. Kruimelstaete. Het zijn grondgebonden woningen die voor ver-
schillende doelgroepen inzetbaar zijn. We hebben de woningen nu toegewezen aan senioren. De woning leent 
zich ook erg goed voor het label ‘levensloopbestendig’. Starters en kleine gezinnen kunnen goed uit de voeten 
in deze verrassende plattegrond. Op de begane grond bevinden zich de eerste slaapkamer en badkamer. Op de 
verdieping is er een ruime tweede slaapkamer. We zijn erg enthousiast over dit type plattegrond. We zetten dit 
in als referentie voor de herijking van ons standaard programma van eisen. 

Aan de Nieuwe Kampstraat in Voorthuizen leverden we 8 seniorenwoningen op, waaronder twee grondge-
bonden- en zes gestapelde woningen. Voor de bouw van deze woningen hebben we zes verouderde senioren-
woningen gesloopt. Dit project had een lange voorbereidingstijd, wat heeft geresulteerd in een mooi project 
qua architectuur en functionaliteit. Vanuit een toekomstige wens of visie is het mogelijk om de zes gestapelde 
seniorenwoningen om te bouwen naar drie grondgebonden gezinswoningen.

De aanloop naar de uitvoering van het project aan de Van den Berglaan in Voorthuizen heeft een aantal jaren 
geduurd. Op deze plek hebben we 22 appartementen gebouwd waarvan er 10 in de vrije sector worden verhuurd. 
Het 23e appartement is ingericht als gemeenschappelijke kamer waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en 
activiteiten kunnen houden. 

De toevoeging aan ons bezit in 2016 komt daarmee uit op 60 nieuwe huurwoningen en 1 gemeenschappelijke 
woonkamer (die om te bouwen is naar een appartement).

• Waar we voor gaan in 2017
In 2017 gaan we 55 woningen opleveren. Wellicht is het zelfs nog mogelijk dat de 10 rug-aan-rug woningen in 
Eilanden-Oost nog net in 2017 worden opgeleverd. Uitgaande van 55 woningen in 2017, verwachten we in 2018 
en 2019 de oplevering van ongeveer 140 nieuwe woningen per jaar.

In deze pieken komt de inhaalslag sociale woningbouw expliciet naar voren. Het gaat hier onder andere over 53 
woningen in het project Wikselaarse Eng in Voorthuizen.

Projecten in aanbouw
28 appartementen, Veller Barneveld
Eind 2016 begon de bouw van een vijflaags appartementengebouw bij het station in Veller. Dit jaar (2017) nemen 
we de woningen in verhuur. Ze maken deel uit van de 55 geplande opleveringen voor 2017. Het project omvat 28 
ruime driekamerappartementen. De onderhandeling met bouwbedrijf Van de Mheen heeft geruime tijd in beslag 
genomen. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om een ruim en passend product af te nemen voor een marktconfor-
me prijs. Dit project is mede haalbaar geworden dooreen subsidie waarbij de gemeente korting heeft gegeven 
aan Van de Mheen op de grondprijs. De vier appartementen op de begane grond gaan we verhuren aan cliënten 
van stichting Breder. Mogelijk wijzen we ook appartementen toe aan statushouders.
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Blankensgoed, Voorthuizen
Op ons nadrukkelijke verzoek is het eerste plan met vijf drielaagse eengezinswoningen omgezet naar vijf tweel-
aagse woningen. In deze wijk van Voorthuizen willen wij nu zelf graag gaan verhuren aan startende huurders. In 
september 2016 is de bouw van deze vijf woningen begonnen. Het worden heel compacte woningen met een fris 
uiterlijk. De verdieping zit onder een schuine kap en krijgt 2 slaapkamers en een badkamer. Deze woning staat 
model in ons te herijken standaard programma van eisen. De nieuwe bewoners ontvingen in het voorjaar 2017 de 
sleutel.

Dwarsakker, Zwartebroek
Onze wens was om hier in 2016 te beginnen met bouwen. Dit is gelukt. We leverden de 22 sociale huurwoningen 
in april/mei 2017 op. Op 9 februari 2017 vierden we het hoogste punt. In twee fases hebben wij de woningen we-
ten te verhuren. Bij de ontwikkeling waren beeldkwaliteit, indeling en kwaliteit van de woningen een belangrijk 
onderdeel van het plan. Het resultaat is een kwalitatief hoogstaande wijk voor een marktconforme prijs waarin 
de sociale huurwoningen en de vrije sector woningen één architectonisch geheel vormen. 

Fase 2 gaat in de loop van 2017 in de verkoop. Zodra De Bunte de laatste woning verkoopt, neemt het bedrijf de 
cultuurgrond van ons af. Na deze laatste transactie – mogelijk nog in 2017 – is het project voor de woningstich-
ting afgerond.

Projecten in voorbereiding 
Ontwikkeling Holzenbosch, Voorthuizen
In samenwerking met de firma Schoonderbeek en de gemeente Barneveld ontwikkelden we een masterplan voor 
een nieuwbouwwijk met 325 woningen. Hiervan nemen wij de ontwikkeling van 109 woningen voor onze reke-
ning. Het project hebben wij binnen de door de Raad van Toezicht vooraf vastgestelde kaders succesvol kunnen 
vermarkten aan De Bunte. We hebben hier op dezelfde manier vermarkt als bij het project Dwarsakker. De Bunte 
pakt de verdere ontwikkeling op. Wij nemen in fase 1 zes eengezinswoningen turnkey af van De Bunte voor de 
sociale verhuur. De start van de bouw verwachten we eind 2017. Ook streven we naar deals voor turnkey afnames 
met medeontwikkelaars Schoonderbeek en Heilijgers. 

De eerste zes woningen breiden we uit met een duurzaamheidspilot. Ons streven is ze aan de eisen van BENG 
(Bijna Energie Neutraal Gebouw) te laten voldoen. 
Daarnaast zijn wij in gesprek met zorgpartijen. We hopen met één van deze partijen overeenstemming te krijgen 
over de verhuur van het gebouw met 20 tweekamerappartementen. De bouw staat gepland in 2018. In 2016 heb-
ben we al veel tijd en energie in de voorbereiding gestoken.

Julianaplein, Barneveld
In november 2016 namen wij het haalbaarheidsbesluit voor het Julianaplein. Een mooie mijlpaal in een complex 
traject. De 28 oud-bewoners zijn inmiddels allemaal vertrokken naar een nieuwe plek of naar een wisselwoning. 
Op het gebied van leegstandbeheer waren we helaas actiever dan gewenst. Vanwege onrust rondom de jaarwis-
seling schakelden we extra toezicht in via politie en via een extern bedrijf. Ook waren we in 2016 actief in gesprek 
met de klankbordgroep waarin verschillende bewoners van het plein zijn betrokken. Met de klankbordgroep 
spreken we over onder andere het proces, ontwerp, tijdspad en over de bijeenkomsten met terugkerende huur-
ders.

Het inrichtingsplan is inmiddels tot in detail gereed. Het was noodzakelijk om hier samen met de gemeente veel 
tijd aan te besteden. Op het terrein is sprake van serieuze grondvervuiling (die gesaneerd wordt) en we gaan bou-
wen op grond die nu nog van de gemeente is. Afspraken met de gemeente legden we vast in een grondexploita-
tie-overeenkomst die in februari 2017 getekend is. De woningen zijn in februari 2017 gesloopt. 
Ondertussen werkten we hard aan het contracteren van een bouwteampartner. De eerste beelden en berichten 
beloven veel goeds en zijn gedeeld met de klankbordgroep. 



Jaarverslag 2016      31

Wildzoom, Barneveld
De start van de bouw van dit project – streven was begin 2017 – laat wat langer op zich wachten. We hebben 
samen met onze bouwteampartner Van Wijnen extra tijd en energie gestopt in beeldkwaliteit, betaalbaarheid en 
duurzaamheid. De 14 huurwoningen in Wildzoom willen we allemaal op BENG-niveau brengen. Deze pilot willen 
we goed doordenken, zodat we de ervaring met duurzaamheidstoepassingen die we hierin opdoen de komende 
jaren tot 2021 (wanneer BENG de nieuwe standaard wordt) vaker kunnen inzetten. 

De ontwikkeling en bouw van de beoogde buurtkamer is niet bij Van Wijnen ondergebracht. Dit traject staat 
sinds het begin van de ontwikkeling los van de ontwikkeling van de woningen. Wij hebben met Welzijn Barneveld 
een intentieovereenkomst getekend. In juli 2016 is er een stichting opgericht om de zaken rondom de exploitatie 
en het gebruik goed te kunnen regelen en organiseren. Voorwaarde voor de realisatie van de buurtkamer is het 
organiseren van de exploitatie. Bij voldoende dekking, werken wij de plannen voor de buurtkamer verder uit om 
te komen tot realisatie.

Eilanden-Oost, Barneveld
Dit project omvat 20 appartementen en 10 rug-aan-rug woningen. Van de 20 appartementen krijgen er vijf één 
slaapkamer. Deze vijf woningen willen we als pilot verhuren aan jongeren onder de 23 jaar. Tot die leeftijd bieden 
wij hen de woning aan onder de kwaliteitskortingsgrens van € 414 per maand. Op het moment dat de huurder 
daar blijft wonen, verhogen we uiterlijk na vijf jaar (als de bewoner 23 wordt) de huur naar de eerste aftoppings-
grens. De overige 15 appartementen ontwikkelen we als driekamerappartementen. De 10 rug-aan-rug woningen 
bestemmen we voor startende huurders. Met deze woningen hopen we doorstroming te creëren. In Voorthuizen 
hebben wij eerder dit type woning gebouwd voor de sociale koop. Hier zien we een goed verloop. We zijn daar-
om erg blij dat we nu ook deze woningen in eigen beheer sociaal gaan verhuren.

Met Heijmans bereikten we overeenstemming over prijs, contract, ontwerp, kwaliteit, kwaliteitsborging en 
planning. Vooral in de beeldkwaliteit en de borging van kwaliteit is veel tijd gaan zitten vanwege de prominente 
plek in de wijk. De start van de bouw is in mei 2017. We verwachten de oplevering van de rug-aan-rug woningen 
in voorjaar 2018 opleveren. Naar verwachting volgt de oplevering van het appartementengebouw nog voor de 
zomer 2018. 

Wikselaarse Eng, Voorthuizen
Onder het mom van de ‘inhaalslag sociale woningbouw’ zaten wij al in de verkenningsfase met de gemeente om 
tafel over het initiatief aan de Wikselaarseweg in Voorthuizen. In deze wijk wordt ongeveer 60% van de wonin-
gen sociale woningbouw, verdeeld over koop- en huurwoningen. Het plan is dat wij 53 woningen, verdeeld over 2 
fases, afnemen. Ontwikkelaar De Bunte werkt de eerste schetsontwerpen uit. Daarnaast wordt de energieambi-
tie in deze wijk nader uitgewerkt.

De plannen zijn nu zover dat wij straks 13 eengezinswoningen, 16 seniorenwoningen en 24 rug-aan-rug woningen 
afnemen. De bouw loopt voor een groot deel gelijk met die van de wijk Holzenbosch. Doordat de woningtypes in 
Holzenbosch en de Wikselaarse Eng overwegend verschillend zijn, verwachten we dat de concurrentie tussen de 
twee wijken nihil is. De bouw van de eerste fase aan de Wikselaarseweg start waarschijnlijk in het eerste kwartaal 
van 2018. Uiteraard zijn we hierin afhankelijk van hoe snel de procedures worden doorlopen.

Veller cluster II, Barneveld
In onze meerjaren investeringsbegroting gaven we aan dat we 11 woningen in Veller willen afnemen van Van de 
Mheen. In 2016 bleef dit voornemen bij het noemen in overzichten en aanstippen in verschillende (bestuurlijke) 
overleggen. Begin 2017 vonden de onderhandelingen en nadere uitwerking plaats. Het gaat niet om 11 maar om 
12 woningen; 8 eengezinswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. De uitdaging zat in het krijgen van 
het juiste product voor de juiste prijs met een betaalbare huur. We verwachten dat deze 12 woningen de laatste 
woningen zijn die wij in Veller afnemen. Wij verwachten de start van de bouw in het vierde kwartaal 2017, de 
oplevering rond de zomer 2018.
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Meerdere inbreidingslocaties, Barneveld
Onder de noemer ‘inhaalslag sociale woningbouw’ hebben we in het verslagjaar een aantal inbreidingslocaties 
onderzocht die wij willen toetsen op haalbaarheid. Het is belangrijk om deze locaties voor de komende jaren ex-
pliciet te benoemen in overeenkomsten met de gemeente Barneveld, zodat bouwvolume voor de komende jaren 
kan worden gegarandeerd. Eén van de voornaamste is de schoollocatie aan de Lijsterstraat in Barneveld. Voor 
deze plek hebben wij verschillende ideeën.

Meerdere uitbreidingslocaties
Omstreeks begin 2019 begint de bouw van de wijk Barneveld-Noord. In 2016 voerden we verkennende gesprek-
ken om te komen tot het afnemen van de sociale huurwoningen in deze nieuwe wijk.

De gemeente ontwikkelt een masterplan voor een nieuwe wijk in Kootwijkerbroek Oost. Hierin komt een (be-
perkt) aantal sociale huurwoningen. Wij rekenen nu op 25 huurwoningen verdeeld over 3 jaar vanaf 2018. Ook 
over deze locatie hebben wij nu niet meer informatie dan tot nu toe in de krant heeft gestaan. Voor deze locatie 
geldt ook dat wij bezig zijn te borgen dat de woningstichting de voor de hand liggende partij is om de sociale 
huurwoningen in exploitatie te brengen mits de behoefte aan sociale huurwoningen goed onderbouwd kan 
worden. 

2.1.2 Onderhoud aan woningen

Planmatig en groot onderhoud
Planmatig en groot onderhoud is onderhoud dat we periodiek aan woningen uitvoeren. We spreken over groot 
onderhoud als het gaat om herstel of vervangen van delen van de woning, zoals keukens, schilderwerk en kozij-
nen. 

• Waar zijn we voor gegaan?
Voor 2016 maakten we een onderhoudsbegroting gebaseerd op onze meerjarenonderhoudsplanning en getoetst 
aan ons portfoliobeleid. Deze onderhoudsplanning publiceren we ieder jaar op onze website. In ons bewoners-
blad WoonWerk verwijzen we naar deze pagina op onze site. Voor 2016 hadden we voor het planmatig en groot 
onderhoud in totaal € 2.177.016 (inclusief BTW) begroot.

• Wat hebben we gedaan?
Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. We gaven in totaal € 1.918.092 uit. Dit is € 258.924 minder dan 
begroot, vooral door goede inkoop.

• Waar we voor gaan in 2017
We gaan ook in 2017 onze woningen goed onderhouden. Daartoe begrootten we voor 2017 een bedrag van 
€ 1.795.235.

Verbeteringen
We spreken over ‘verbeteringen’ als het gaat om het aanbrengen en/of toevoegen van kwaliteit en wooncomfort 
aan woningen. Het gaat hierbij zowel om verhuurde als lege woningen. Een deel van de verbeteringen (investe-
ringen) gebeurt tegen een huurverhoging. Een ander deel wordt gecombineerd met regulier begroot onderhoud.

• Waar zijn we voor gegaan?
Ons streven was om in 2016 alle leeggekomen woningen die volgens de begroting hiervoor in aanmerking kwa-
men, op te plussen. Ook wilden we een aantal woningen renoveren. Daarnaast namen we ons voor om gedurende 
het jaar kritisch naar de uitgaven te kijken en bij de gemaakte kosten een zuiver onderscheid te maken tussen 
verbeteringen en regulier onderhoud. 

• Wat hebben we gedaan?
In 2016 renoveerden we 25 woningen grootschalig, waarbij de kosten gemiddeld € 23.906 per woning bedragen. 
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Ook voerden we bij ongeveer 100 woningen kleinschaligere bijzondere onderhoudswerkzaamheden uit.

Wij ontvingen van 25 zittende huurders een individuele aanvraag voor het renoveren van de badkamer, het 
aanbrengen van een tweede toilet, het uitvoeren van een keukenrenovatie of het toepassen van isolatieglas. In 
totaal gaven we € 92.738 uit aan verbeteringen. 

In 2016 verrichtten we bij zeven woningen oppluswerkzaamheden, waarbij we de woningen rolstoeltoegankelijk 
of rollatortoegankelijk maakten. Het gaat hier om grondgebonden seniorenwoningen aan de Archimedesstraat 
en Stanleystraat in Barneveld en aan de Van de Berglaan in Voorthuizen.

• Waar we voor gaan in 2017
We gaan door met het verbeteren van de energieprestatie, ook bij mutatiewoningen. Daarnaast gaan we verder 
met het behandelen van individuele aanvragen van bewoners. 

In 2017 gaan we bij twee complexen (135 Valkhof en 140 Goudenstein in Barneveld) volgens het portfoliobeleid 
een proefwoning upgraden naar energieniveau A. 

Diverse soorten onderhoud 2016 t.o.v. 2015

Soort onderhoud Totale uitgaven Relatief aandeel
Gemiddelde lasten  

per vhe

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Reparatieverzoeken 750.888 701.545 15,9% 16,3% 183 171

Serviceabonnement 155.903 150.592 3,3% 3,5% 38 37

Mutatieonderhoud 226.445 172.501 5,6% 4,0% 55 42

Cv-onderhoud 428.532 407.423 9,0% 9,4% 104 99

Overige onderhoudscontracten 426.511 511.094 9,0% 11,6% 104 122

Bijzonder onderhoud 783.586 755.817 16,6% 18,5% 191 184

Planmatig onderhoud 1.918.092 1.587.187 40,6% 36,7% 467 387

Subtotaal 4.689.967 4.286.159 100% 100%

Woningverbeteringen 440.477 240.456

Totaal uitgaven 5.130.444 4.526.615

(gebaseerd op 4104 verhuureenheden (vhe) )

• Waar zijn we voor gegaan?
We hadden voor 2016 in verband met meer werkzaamheden hogere uitgaven begroot dan voor 2015. 

• Wat hebben we gedaan?
De totale onderhoudswerkzaamheden in 2016 zijn uitgevoerd binnen de begroting voor 2016 met een positief 
saldo van € 67.000. Per onderhoudssoort waren er soms overschrijdingen en soms onderschrijdingen ten opzichte 
van de begroting. Hierop willen we in 2017 beter sturen.

• Waar we voor gaan in 2017
Voor 2017 stelden we een planning op voor de uit te voeren werken. Hiervoor begroten we een bedrag van 
€ 4.402.593. 
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De volgende bedragen zijn in de begroting voor 2017 opgenomen:
• Klachtenonderhoud: € 581.132
• Serviceabonnement: € 134.488
• Mutatieonderhoud: € 203.175
• Cv-onderhoud: € 429.675
• Overige onderhoudscontracten: € 551.731
• Bijzonder onderhoud: € 707.157
• Planmatig onderhoud: € 1.795.235 

Totaal: € 4.402.593

Klachtenonderhoud
Het klachtenonderhoud betreft reparatieverzoeken die niet onder de overige onderhoudsposten vallen. Daar-
naast kan het gaan om gebreken die op korte termijn opgelost moeten worden en waarvoor geen budget is gere-
serveerd in het planmatig onderhoud. Huurders kunnen reparatieverzoeken tijdens kantooruren bij ons melden. 
Ook is er buiten kantooruren een meldpunt waarbij klanten hun reparatieverzoeken kunnen melden. 
De medewerkers van dit meldpunt schakelen bij urgente klachten, zoals cv-storingen en rioleringsproblemen, 
direct een daartoe aangewezen bedrijf in.

• Waar zijn we voor gegaan?
Ook in 2016 was de doelstelling: het zo goed mogelijk en zo snel mogelijk verhelpen van technische klachten van 
huurders. We begrootten daarvoor € 580.502. 

Het digitaliseren van reparatieverzoeken stond gepland voor 2016. Hiermee kunnen de technische medewerkers 
de reparatieverzoeken direct inplannen bij de vaklieden en bij diverse derden. 

• Wat hebben we gedaan?
De uitgaven in 2016 waren € 750.888. Dat is een overschrijding van € 170.386 euro ten opzichte van de begroting. 
Deze overschrijding werd grotendeels veroorzaakt door onvoorziene reparaties gedurende het jaar, zoals:

• het verhelpen van houtrot
• vernieuwen van riolering
• het noodzakelijk vervroegd vervangen van keukenblokken 
• repareren badkamerlekkages
• vernieuwen schuurdaken complex Watertuin 

Het digitaliseren van reparatieverzoeken is in 2016 voor een groot gedeelte gerealiseerd. Begin 2017 streven we 
naar een afronding van dit project.

• Waar we voor gaan in 2017
We begroten voor 2017 voor reparatieverzoeken € 580.132. We houden rekening met 4.122 reparatieverzoeken.

Het systeem voor plannen van reparatieverzoeken en het backoffice-systeem zijn begin 2017 gereed. In het na-
jaar van 2017 kan de huurder via de vernieuwde website zijn eigen reparaties melden en een afspraak inplannen. 

In 2017 kijken we of structurele klachten gecombineerd kunnen worden opgelost met planmatig onderhoud. 
Het streven is om zo reparatieverzoeken goedkoper uit te voeren, daar waar mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn 
onderhoud gevelwerk en vervangen voor- en/of achterdeur. 

Om controle te houden op de uitgaven, moeten duurdere reparaties inzichtelijk blijven in de rapportages. 
Hierdoor krijgen we het gehele jaar overzicht of enkele reparaties beter planmatig uitgevoerd kunnen worden. 
Zodat deze reparatiekosten in de begroting niet onder klachtenonderhoud vallen. Hierdoor kunnen we beter 
sturen op het budget voor klachtenonderhoud.
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Mutatieonderhoud 
Onder het mutatieonderhoud vallen alle kosten die we moeten maken om een woning weer geschikt te maken 
voor verhuur, zodra een huurder de woning verlaat. De kosten voor woningverbetering vallen hier niet onder.

• Waar zijn we voor gegaan?
In 2016 waren er 249 mutaties. Daarvoor begrootten we een bedrag van € 203.800. Dit is gemiddeld € 818 per 
woning. 

• Wat hebben we gedaan?
We voerden in 2016 bij 242 woningen mutatiewerkzaamheden uit. De totale mutatiekosten bedragen € 226.455. 
Gemiddeld gaven we € 935 uit per mutatie. De overschrijding komt voornamelijk door uitgaven in het derde 
trimester. Toen waren er 20 woningen waarbij de kosten per woning op gemiddeld € 2.026 kwamen. Dit had te 
maken met extra werkzaamheden, zoals schoonmaken, oude/verouderde opstallen weghalen, extra stucwerk en 
twee tussenwanden plaatsen.

• Waar we voor gaan in 2017
We verwachten 260 mutaties in 2017. We begroten daarvoor € 203.175. Dat is per mutatie gemiddeld € 781. We 
streven bij mutaties nog meer naar aansluitende verhuur. Daar waar we reparaties moeten uitvoeren, willen we 
dit zoveel mogelijk doen in verhuurde toestand. Uiteraard in goed overleg met de nieuwe huurder.

Bijzonder onderhoud 
Vooruitlopend op gepland groot onderhoud met verbeteringswerkzaamheden in een wooncomplex, voeren we 
bij een mutatie het inpandige groot onderhoud vervroegd uit. Deze kosten verantwoorden wij onder de post 
bijzonder onderhoud, voor zover daar geen (kostendekkende) huurverhogingen tegenover staan. Het kan bij de 
post bijzonder onderhoud ook gaan om groot onderhoud dat we achteraf in een vrijgekomen woning uitvoeren. 
De vertrekkende huurder heeft dan in het verleden niet meegedaan aan het projectmatig groot onderhoud.

• Waar zijn we voor gegaan?
We hebben voor 2016 € 727.547 begroot voor groot onderhoud bij mutatie. We begrootten niet op aantal wonin-
gen, maar op aantal keukens, badkamers, grote renovaties.

• Wat hebben we gedaan?
In 2016 voerden wij bij 128 woningen en 5 algemene ruimtes bijzonder onderhoud uit. 25 woningen hebben we 
grootschalig gerenoveerd. Dit zijn woningen waar een standaard pakket wordt uitgevoerd. Bij onze oppluswo-
ningen is duidelijk sprake van een uitgebreidere renovatie. Bijvoorbeeld een andere indeling van de woning of 
het plaatsen van schuifdeuren. Dit doen we om de woning levensloopbestendig te maken. 

Bij 43 woningen vroeg de bewoner een verbetering aan. Bijvoorbeeld een vaste trap, tweede toilet, isolatieglas 
of een keukenrenovatie. 

Ook asbestinspecties en het saneren van asbest boeken we op bijzonder onderhoud. De kosten in 2016 bedroe-
gen € 117.749. Ook kosten voor vervolgreparaties (bijvoorbeeld een nieuw riool) vallen hieronder.

• Waar we voor gaan in 2017
Voor 2017 hebben we € 707.157 begroot voor bijzonder onderhoud. 

Naast het gebruikelijke mutatieonderhoud, verbeteren we sinds 2013 in vijf complexen (onder andere 
Archimedesstraat/Stanleystraat en Van den Berglaan, Molenveen) bij mutatie de verouderde seniorenwoningen. 
Deze verbetering is erop gericht de ouderen langer zelfstandig te laten wonen in een comfortabele en betaalbare 
woning.

We hebben in ons woningbestand twee complexen met 246 woningen aangewezen waar we maximaal isolerende 
en verbeterende maatregelen nemen. Gedurende het jaar kijken we of deze werkzaamheden alleen bij mutatie 
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uitgevoerd worden of dat we de werkzaamheden aanbieden aan zittende huurders. We onderzoeken nog de 
eventuele investering en de mogelijke huurverhoging die hier aan vast zit. 

Serviceonderhoud 
• Waar zijn we voor gegaan?
We hebben voor 2016 in totaal € 132.956 begroot voor serviceonderhoud. Sinds 2000 kunnen huurders een on-
derhoudsabonnement bij ons afsluiten. Als een huurder een dergelijk abonnement afsluit, voert Woningstichting 
Barneveld ook het klein huurdersonderhoud uit. Dit is het onderhoud waarvoor huurders normaal gesproken zelf 
verantwoordelijk zijn. 

• Wat hebben we gedaan?
Op 31 december waren 3.376 huurders geabonneerd. Dit komt neer op bijna 88 procent van al onze zelfstandige 
huurwoningen. De bijdragen bedroegen in 2016 € 137.123. Er kwamen 1.893 reparatieverzoeken voor het service-
onderhoud binnen en daarmee was een totaalbedrag gemoeid van € 155.903. 

• Waar we voor gaan in 2017
In 2017 gaan we kijken of we het huidige serviceabonnement kunnen aanvullen met een rioolfonds. 

Cv-onderhoud 
Onder deze post vallen alle kosten die voortvloeien uit onderhoudscontracten van verwarmingsinstallaties.

• Waar zijn we voor gegaan?
Voor cv-onderhoud in 2016 begrootten we een bedrag van € 421.479.

• Wat hebben we gedaan?
In 2016 gaven we € 428.532 uit. Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. 

• Waar we voor gaan in 2017
In 2017 is maximaal € 429.675 beschikbaar voor het geplande cv-onderhoud.

Overige onderhoudscontracten 
Onder overige onderhoudscontracten vallen die contracten die we niet kunnen scharen onder bovengenoemde 
onderhoudswerkzaamheden. Te denken valt aan contracten voor liften, schuifdeuren, brandmelders, legionella-
bestrijding, groenonderhoud en schoonmaak van de buitenzijde van de wooncomplexen.

• Waar zijn we voor gegaan?
Voor bovengenoemde werkzaamheden sloten we verschillende contracten af. Daarvoor begrootten we een 
bedrag van € 511.463.

• Wat hebben we gedaan?
De uitgaven aan overige onderhoudscontracten waren € 84.952 lager dan begroot en kwamen uit op € 426.511.

We zijn begonnen met de inventarisatie van onze contracten, zodat we kunnen bepalen of contracten veranderd 
of gebundeld moeten worden.

• Waar we voor gaan in 2017
We gaan in 2017 de onderhoudscontracten (laten) uitvoeren zoals gepland. In 2017 begroten we hiervoor 
€ 551.731.

We hebben een bulkcontract voorbereid voor alle automatische deuren binnen ons woningbestand. Het resul-
taat: we hebben nu het maximale servicecontract, terwijl onze kosten gelijk blijven. Dit contract is inmiddels 
ondertekend.
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Begin 2017 begonnen we een aanbestedingstraject voor al ons groenonderhoud. We hebben drie hoveniers 
aangeschreven voor prijsvorming. In april 2017 kreeg de nieuwe contractant opdracht. Ook hier besparen we op 
de kosten. Waar nodig overlegden we met de bewonerscommissies.

In 2017 gaan we verder met het inventariseren van de lopende contracten en kijken we of we efficiënter kunnen 
zijn in het afsluiten van contracten.

2.1.3 Energielabeling 
• Waar zijn we voor gegaan?
Het verbeteren van de energieprestatie van ons woningbezit is een belangrijk thema voor Woningstichting 
Barneveld. Uitgangspunt is dat iedere woning die van huurder wisselt, minimaal het energielabel C heeft of twee 
labels verbetert. Daarnaast willen wij voor ons totale woningbezit gemiddeld energielabel B halen. Dit legden we 
in ons beleidsplan 2014-2017 vast.

• Wat hebben we gedaan?
De afgelopen jaren konden we de voortgang van deze doelstelling goed inzichtelijk maken. We lieten zien dat 
onze prestaties vooruitliepen op de doelstelling en we concludeerden dat we de doelstelling kunnen halen. 
Echter, per 1 januari 2015 is de systematiek van het energielabel veranderd, wat gevolgen heeft voor de manier 
waarop we deze prestaties zichtbaar maken. Voorheen hoorden de Energie-Index (EI) en het energielabel (letter 
van A t/m G) bij elkaar. Per 1 januari 2015 zijn die van elkaar gescheiden. De nieuwe rekenmethode voor de EI heet 
Nader Voorschrift. Deze methode leidt tot een andere EI van huurwoningen dan de ‘oude’ methode en is voort-
aan alleen aangegeven met cijfers en niet meer met de letters A t/m G.

We ervoeren knelpunten bij de veranderingen in de bepaling van de EI per 1 januari 2015. Het betreft een volledig 
andere wijze van bepalen van de EI. Hierdoor is na het omzetten naar de nieuwe regels veel informatie vervormd 
of ontbreekt er informatie. Dit is een landelijk probleem.  
De gevolgen van de invoering van het Nader Voorschrift zijn groter dan voorzien, blijkt uit het onderzoek van 
brancheorganisatie Aedes. Zo levert het vaststellen van de EI extra werk op door het grote aantal nieuwe para-
meters. Daarnaast lijkt de gemiddelde EI bij corporaties ongeveer 0,05 tot 0,10 slechter te worden.

Op 28 juni 2012 is het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ gesloten. De Minister van Binnenlandse zaken, 
Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang ondertekenden dit convenant. De partijen spraken af dat de gemid-
delde EI eind 2020 maximaal 1,25 mag zijn. Deze afspraak is in grote lijnen vergelijkbaar met wat voorheen label B 
was. Het nieuwe doel ligt wel wat meer onderin de bandbreedte van dit label (liep van 1,1 tot 1,3 en in de nieuwe 
afspraak van 1,2 naar 1,4). 

Zoals we de afgelopen jaren in beeld hebben gebracht, zijn we goed op weg om de doelstelling van het 
Convenant te realiseren. Eind 2014 was onze EI 1,37. Landelijk ligt de index eind 2014 gemiddeld op 1,65. Gezien 
de uitgevoerde woningverbeteringen in 2015 en 2016, onze verwachting in de komende jaren en de op te leveren 
nieuwbouw, kunnen we er nagenoeg zeker van zijn dat we de doelstelling van het Convenant halen. 

In 2016 hebben we 60 nieuwbouwwoningen volgens de nieuwe systematiek gemeten. Daaruit volgt een gemid-
delde EI van 1,00.

22 nieuwbouwwoningen (Lijsterhof, Barneveld) hebben een gemiddelde EI van 1,41. Deze woningen zijn gasloos 
en voldoen ruim aan de EPC-norm van 0,4. Door de nieuwe rekenmethode (zie boven) geven deze woningen in 
softwaresysteem Vabi een gemiddelde EI van 1,41. Dit is volgens ons geen juiste Energie-Index. We zijn nu aan 
het uitzoeken hoe dit mogelijk is. De overige nieuwbouwwoningen (38 woningen) geven een EI van 0.77.

Ook gingen we door met het verbeteren van woningen bij mutatie volgens ons portfoliobeleid. Hierbij hebben 
we vaak ook energiebesparende maatregelen aangebracht.
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• Waar we voor gaan in 2017
We gaan door met het ingezette beleid. Wij zijn bezig om de oude gegevens over te zetten naar het nieuwe 
format volgens het Nader Voorschrift. In het voorjaar 2017 zijn 3896 van onze woningen gelabeld in Vabi. 73% 
(2840 woningen) hiervan is al overgezet volgens het Nader Voorschrift. In 2017 gaan we de overige 27% over-
zetten. Eind juni 2017 willen we dit gereed hebben, zodat we weer de juiste gegevens hebben en overzichten 
kunnen maken. En zodat we precies weten waar we staan.

2.1.4 Het inventariseren en verwijderen van asbest
• Waar zijn we voor gegaan?
We informeerden alle huurders enkele jaren geleden over de asbeststatus van hun woning en over hoe huurders 
veilig met asbest moeten omgaan. In 2013 inventariseerden we (deels door destructief onderzoek en deels door 
gegevensanalyses) waar in ons totale bezit asbesthoudende materialen kunnen zitten die op korte of langere 
termijn verwijderd moeten worden. 

Wij verwijderen ook planmatig asbest. Daar waar we asbesthoudend materiaal vermoeden in onze complexen 
van voor 1994, doen we een asbestinventarisatie op locatie. Hierbij nemen we monsters af. Aan de hand van de 
gevonden typen asbest in deze inventarisatie, gaan we direct over tot verwijderen. 

Het beleid bij mutatie is onveranderd ten opzichte van 2013. Woningstichting Barneveld verwijdert bij een 
woning die vrijkomt in principe alle asbesthoudende materialen uit de woning. In die gevallen waar asbest op een 
veilige manier blijft zitten, stellen we de huurder hiervan op de hoogte. Jaarlijks houden we de actuele wetgeving 
bij, en bij eventuele veranderingen hierin, passen we onze processen aan.

Alle (potentiële) asbestvervuilingen in onze woningen (van voor 1994) zijn geregistreerd in een digitale database 
(website). Deze wordt bij elke mutatie bijgewerkt.

• Wat hebben we gedaan?
We gaven in 2016 in totaal € 292.504 uit aan asbestverwijdering. We besteedden hiervan € 153.348 aan asbest-
verwijdering bij zowel klachtenonderhoud, bijzonder onderhoud als mutatie-onderhoud.

De uitgaven aan asbestverwijdering tijdens het uitvoeren van planmatig onderhoud waren in 2016 € 139.156. 
Voorbeelden van werkzaamheden zijn het verwijderen van een asbest hitteschild op zolder en asbestverwijde-
ring in de schouw van de keuken.

• Waar we voor gaan in 2017
We zetten de uitvoering van het bestaande beleid voort.

2.1.5 Prettig en veilig wonen voor ouderen 
• Waar zijn we voor gegaan
Ons voornemen was om ook in 2016 mee te werken aan het aanpassen van woningen in opdracht van de gemeente, 
zoals afgesproken in het samenwerkingsconvenant Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 

Voor 2016 namen we opnieuw een opplusbudget op in de begroting. Dit was een hoger bedrag dan het jaar er-
voor, namelijk € 17.500. De reden hiervoor was dat we meer aandacht willen besteden aan oudere huurders (65+) 
die in een eengezinswoning wonen. We vinden het belangrijk dat deze huurders zo lang mogelijk zelfstandig kun-
nen blijven wonen daar waar ze dit het liefste willen. Als het nodig is om in de eengezinswoning voorzieningen 
aan te brengen die dit gemakkelijker maken, dan willen we dit vanuit het opplusbudget graag doen. Als huurders 
de wens hebben om te verhuizen naar een andere plek, willen we hen hierin graag ondersteunen. 

We namen ons voor om in 2016 met onder andere de gemeente en Huurdersvereniging Barneveld verder te be-
spreken hoe we dit aanpakken. Deze afspraken staan in de prestatieafspraken voor 2016.
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• Wat hebben we gedaan?
We hebben het project ‘Prettig en veilig wonen voor ouderen’ verder uitgewerkt. Dit begon met een onderzoek 
onder 20 oudere huurders die in een grote eengezinswoning wonen. Wat zijn de behoeften nu en straks? Willen 
huurders verhuizen? Waar hangt dat van af? Daarnaast hebben we contact gezocht met de corporaties in de om-
geving en vergeleken we hun beleid over dit onderwerp met onze ideeën. Doorstroming is bij die besprekingen 
vaak het centrale thema. Waar wij voor staan, is dat niet de doorstroming het doel is, maar het prettig en veilig 
wonen. Dat kan in de huidige woning zijn, maar ook in een andere woning. Het gaat ons erom een pakket maat-
regelen te ontwikkelen die dit mogelijk maken. Dat kan zijn een budget om de woning geschikt te maken om te 
blijven, of ondersteuning bij het verhuizen, of puur en alleen voorlichting geven over de mogelijkheden. 

In 2016 hebben we gewerkt aan een plan van aanpak waarin al deze mogelijkheden worden verkend. Dit werken 
we uit in een aantal pilots in 2017. We stellen dit plan van aanpak niet alleen op, we betrekken hier nadrukkelijk 
Huurdersvereniging Barnveld bij en zoeken de samenwerking hierin met het gemeentelijke project Woonbewust 
(de opvolger van Blijvend Thuis).

• Waar we voor gaan in 2017
Het plan van aanpak voor ‘Prettig en veilig wonen voor ouderen’ werken we nader uit en we zetten pilots op. De 
samenwerking met partijen in het project Woonbewust zetten we voort. Afspraken hierover krijgen in de actuali-
satie van de prestatieafspraken 2018-2022 nadrukkelijk de aandacht.
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2.2 Het verhuren van woningen

2.2.1 Toewijzing en uitvoering woonruimteverdeling 
• Waar zijn we voor gegaan?
Woningstichting Barneveld heeft de vastgoedportefeuille ingedeeld in vier huurklassen. Voor 2016 hebben we 
deze indeling aangepast. Ons doel voor 2016 was dat de betaalbare huurklasse met 5% groeit en dat de dure 
klasse stijgt tot maximaal 5%. 

Huurklasse* Gewenst aandeel (2015) Gewenst aandeel (2016)

Goedkoop ≤ € 410* 10% 10%

Betaalbaar > € 410 en ≤ € 628 70% 75%

Middelduur > € 628 en ≤ € 710 10% 10%

Duur (vrije sector huur) > € 710 10% 5%

* prijspeil 1 januari 2016

• Wat hebben we gedaan?
Onderstaande grafiek laat zien dat in 2016 het percentage huurwoningen in de diverse categorieën nagenoeg 
gelijk is gebleven ten opzichte van 2015. Er is een kleine verschuiving in de klasse ‘betaalbaar’ van 74% naar 73% 
en in de klasse ‘duur’ van 4% naar 5%. 

Onderstaande grafiek laat zien dat de verdeling van de verhuringen in 2016 over de diverse huurprijsklassen een 
heel andere verdeling kent dan de gewenste verdeling voor de totale vastgoedportefeuille. Dit komt onder ande-
re door de verhuur van kamers aan de Lijsterhof (Barneveld) in de laagste huurklasse en deels door de oplevering 
van nieuwbouw aan de Van den Berglaan in Voorthuizen in de dure huurklasse. 

• Waar gaan we voor in 2017
De nieuw op te leveren woningen in de komende jaren hebben een andere huurprijsverdeling, voornamelijk 
onder de aftoppingsgrenzen. Hierdoor komt dit beeld in de komende jaren meer in lijn met de gewenste porte-
feuilleverdeling.
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Toewijzingen gerelateerd aan passendheidsnorm 
De toewijzing van onze woningen gebeurt conform de regelgeving op het gebied van passend toewijzen en de 
toewijzingsnorm. In de regelgeving staan onder andere inkomensgrenzen in relatie tot huishoudgrootte ver-
meld. Hieraan zijn wij als toegelaten instelling verplicht ons te houden bij de toewijzing van woningen.

• Waar zijn we voor gegaan?
In 2015 werkten we nog aan het bereiken van de huurklassenverdeling van 10% goedkoop, 70% betaalbaar, 10% 
middelduur en 10% duur. In 2016 hebben we deze verdeling aangepast en zijn we gaan werken aan de verdeling 
10% goedkoop, 75% betaalbaar, 10% middelduur en 5% duur. Verder zorgden we ervoor dat we 95% van onze 
woningen passend toewijzen. Dit betekent dat één- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen onder de 
huurtoeslaggrens een woning mogen huren met een maximale netto huur van € 586 per maand. Voor drie- en 
meerpersoonshuishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens geldt dat zij een woning mogen gaan 
huren met een maximale netto huur van € 628 per maand. Daarnaast zijn we vanaf 2016 het twee-hurenbeleid 
gaan toepassen waarbij woningen die een afgetopte netto huurprijs hebben van € 628 per maand afhankelijk van 
de huishoudgrootte verlaagd worden naar € 586 (prijspeil 2016) per maand. Dit gebeurt als het huishouden niet 
uit meer dan twee personen bestaat. 

• Wat hebben we gedaan?
In 2016 verhuurden we 72% van de woningen tot de bereikbare huurklasse (tot € 628 per maand). In 2015 was 
dit 75% en in 2014 was dit 70%. Bij huurharmonisatie verhogen we de huur van een vrijgekomen woning tot een 
vooraf bepaald percentage van de maximaal redelijke huur die wij mogen vragen volgens het woningwaarde-
ringsstelsel. Een groot deel van de woningen is afgetopt op een streefhuur van € 586, € 628 en € 710 per maand 
waarbij we op de streefhuren van € 628 en € 586 het twee-hurenbeleid hebben toegepast.

Verder hebben we in 2016 bijna alle woningen passend toegewezen. Drie woningen hebben we bewust niet 
passend toegewezen. Het gaat om twee seniorenappartementen in een nieuwbouwcomplex in Voorthuizen en 
om een reguliere verhuring.

We blijven echter ruim binnen de norm van 95% passend toewijzen.
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Toewijzingen volgens regelgeving passendheidsnorm (inkomen en huurklassen in euro’s) 

Netto huur 
bij 

toewijzing ≤ € 586
> € 586 en

 ≤ € 628
> € 628 en 

≤ €710

Type huishouden
toewijzings-

inkomen aantal % aantal % aantal %

Eenpersoonshuishouden € 22.100 93 60% 0 0% 0 0%

Tweepersoonshuishouden € 30.000 19 12% 1 2% 0 0%

Drie- en meerpersoonshuishouden € 30.000 3 2% 44 98% 0 0%

Eenpersoons ouderenhuishouden € 22.100 28 18% 0 0% 0 0%

Tweepersoons ouderenhuishouden € 30.050 12 8% 0 0% 2 100%

Drie- en meerpersoons ouderenhuis-
houden

€ 30.050 0 0% 0 0% 0 0%

Totaal 155 100% 45 100% 2 100%

De definities voor een verhuring, zoals die voor het passend toewijzen verantwoord moet worden in bovenstaande tabel en die 
voor de verantwoording van de inkomensregistratie, zijn verschillend. Volgens het passend toewijzen verantwoorden we daarom 
202* woningen, terwijl 285 woningen onderhevig waren aan de inkomenscontrole. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat vrije 
sector woningen niet onderhevig zijn aan de inkomenscontrole en doordat voor passend toewijzen alleen gekeken wordt naar de 
verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

* totaal aantal toegewezen woningen, zie tabel hierboven (som 155 + 45 + 2 = 202)

• Waar we voor gaan in 2017
Ook in 2017 gaan we 95% van onze woningen passend toewijzen. We gaan ons huurharmonisatiebeleid actuali-
seren en daarbij is passend toewijzen één van de kaders om rekening mee te houden. Dit zou kunnen betekenen 
dat bij bepaalde wooncomplexen de streefhuren lager komen te liggen dan de huidige huren. Verder blijven we 
werken met het zogenaamde twee-hurenbeleid dat we per 1 januari 2016 hebben ingevoerd. De woningen die 
een afgetopte netto huurprijs hebben van € 635 per maand kunnen afhankelijk van de huishoudgrootte verlaagd 
worden naar € 592 (prijspeil 2017) per maand.

Toewijzingen volgens regelgeving toewijzingsnorm 

• Waar zijn we voor gegaan?
In het kader van de Europese regelgeving die 1 januari 2011 inging, moeten corporaties - willen ze gebruik blijven 
maken van de faciliteiten van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) – zich onder andere houden aan 
de toewijzingsnorm. Ook Woningstichting Barneveld moet daarom minimaal 80% van haar te verhuren woningen 
toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder € 35.739. Woningstichting Barneveld mag daarnaast 10% 
van de woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874 en nog eens 10% aan 
huishoudens met een inkomen hoger dan € 39.874. Onder toewijzing verstaan we het aangaan van een huurover-
eenkomst. 

• Wat hebben we gedaan?
We hebben slechts in beperkte mate uitvoering kunnen geven aan ons eigen beleid om de extra 10% toewijzing 
voor inkomens tot € 39.874 optimaal te kunnen benutten. De kern van dit beleid is dat we de woningen tussen 
€ 586 en € 710 per maand ook willen openstellen voor senioren met een iets hoger inkomen die nu een huurwo-
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ning hebben, maar in de vrije sector huur niet goed terecht kunnen. Zo willen we een bijdrage leveren aan de 
doorstroming van senioren en aan het tegengaan van scheefheid. Het blijkt echter in de praktijk dat de groep 
senioren met een inkomen tussen de € 35.739 en € 39.874 per maand vaak geen belangstelling heeft voor een 
huurwoning in de huurklasse € 586 tot € 710 per maand. Daarnaast is deze groep woningzoekenden ook relatief 
heel klein. Slechts 2,75% van de senioren heeft een inkomen tussen de € 35.739 en € 39.874 per jaar.

Bij onze nieuwbouwprojecten benoemden we specifiek hoeveel woningen we binnen het project op deze manier 
aanbieden. Ook in de bestaande bouw hebben we hiermee geëxperimenteerd. De praktijk tot nu toe leert dat de 
groep met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874 klein is en hiervan nog niet veel kan profiteren omdat de se-
cundaire doelgroep op grond van ons beleid alsnog eerder in aanmerking komt vanwege de langere inschrijfduur.

Onderstaande tabel laat zien dat we 96,5% van de woningen met een huurprijs tot € 710 per maand in 2016 toewe-
zen aan woningzoekenden met een inkomen lager dan € 35.739. Daarmee voldoen we aan het gestelde percenta-
ge van minimaal 80%.

Inkomen ≤ € 35.739
> € 35.739 en 

≤ € 39.874 > € 39.874 Totaal

Aantal woningen met een huurprijs ≤ € 710 275 6 4 285

  96,49% 2,11% 1,40% 100%

• Waar we voor gaan in 2017
Ook in 2017 gaan wij ervoor zorgen dat minimaal 80% van de verhuringen gebeurt aan huishoudens met een 
inkomen onder € 36.165 (prijspeil 1 januari 2017), of volgens de dan geldende regelgeving. We gaan verder on-
derzoeken hoe we de twee keer 10% beter kunnen benutten om ook de doelgroep met een inkomen tot € 39.874 
te bedienen, dit mede bezien in relatie tot de secundaire doelgroep (die ook afhankelijk is van het middeldure 
aanbod).

Overzicht (bijzondere) verhuringen
Woningstichting Barneveld biedt alle woningen aan via het aanbodmodel. Dit houdt in dat we in principe alle 
woningen adverteren, waarbij woningzoekenden zelf op het aanbod kunnen reageren. Een deel van de woningen 
bieden we rechtstreeks aan woningzoekenden aan. Dit gebeurt als de woningzoekenden onder een voorrangs-
regeling vallen, zoals die voor urgent woningzoekenden. Daarnaast zijn dit toewijzingen in het kader van de 
huisvesting van statushouders. Ook maakten we specifieke toewijzingsafspraken met zorg- en hulpverlenende 
instanties, zoals GGz Centraal en Stichting Breder.
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Aanbiedingen Aantal

Totaal via huiswaarts.nu aangeboden woningen,  
incl. nieuwbouw

229

• Taakstelling statushouders 56  

• Stadsvernieuwingsurgenten 23  

• Reguliere urgenten 6  

• Woningruil 3  

• Bijzondere toewijzing met begeleiding 6  

• Bijzondere toewijzing o.g.v. afspraken 6  

• Wmo-toewijzing 0  

• Zorginstelling (Ruimzicht, Avondrust, Neboplus) 9  

Totaal bijzondere rechtstreeks aangeboden woningen   109

• Bedrijfsruimte    

• Garages 13  

• Welzijnsaccomodatie 3  

• Parkeerplaatsen 0  

• Standplaats 0  

Totaal overige aanbiedingen 16

Totaal   354

De 23 stadsvernieuwingsurgenten zijn huurders die we vanwege de sloop van de 28 eengezinswoningen aan het 
Julianaplein in Barneveld, met voorrang elders (tijdelijk) gehuisvest zijn of definitief naar een andere reguliere 
woning zijn verhuisd.

Afwijzingen
In 2016 moesten wij 23 keer een woningzoekende een woning afwijzen op grond van de regelgeving. In 2015 was 
dit 13 keer. Gezien de steeds strenger wordende regelgeving weigerden we kandidaten bij twijfel over de hoogte 
van het inkomen. Daarnaast weigerden 465 woningzoekenden een woning. Dit waren er in 2015 nog 350. Weige-
ren gebeurt om uiteenlopende redenen. Opvallend is dat woningzoekenden 233 keer niet reageerden op het mo-
ment dat er vanuit het woningzoekendenportaal huiswaarts.nu een mail ‘peilen belangstelling’ verstuurd werd. 
In 2015 was dit 97 keer. Daarnaast gaven 65 woningzoekenden aan dat ze de woning niet goed vonden. Hiervoor 
gaven zij verschillende redenen, bijvoorbeeld de technische staat, grootte of de prijs-kwaliteitverhouding.
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Weigeringsreden Aantal

Woning niet goed 65

Woonomgeving niet goed 29

Persoonlijke omstandigheden 29

Reageert niet 233

Overig/onbekend 109

Totaal 465

In het gebruikersoverleg van huiswaarts.nu hebben we besproken of de weigeringsredenen uitgebreid kunnen 
worden. Dit heeft nog niet geleid tot een uitbreiding van de weigeringsgronden. In 2017 krijgen we hierover 
uitsluitsel.

Verhuur van vrije sector huurwoningen 
We verhuurden in het verslagjaar 29 woningen met een vrije sector huurprijs. Dit is 9% van het totaal aantal 
verhuringen in 2016. 12 van deze 29 woningen zijn de nieuw opgeleverde woningen in de complexen aan de 
Van den Berglaan en de Nieuwe Kampstraat, beide in Voorthuizen. Verder waren er 6 mutaties op de Groninger 
Meeuwlaan en de Assendelfterlaan in Barneveld. Hiervan verhuurden we 3 woningen aansluitend, de overige 3 
woningen verhuurden we na gemiddeld 6 dagen leegstand.

Vanwege de toenemende belangstelling voor koopappartementen, verhuren we de vrije sector huurapparte-
menten in de wooncomplexen De Bijeberg en De Harmonie in Barneveld bij mutatie niet meer, maar verkopen we 
ze. 

Bijzondere doelgroepen

Statushouders 
• Waar zijn we voor gegaan?
Als gevolg van de beperkte instroom van gezinnen boden we in 2016 voornamelijk huisvesting aan alleengaande 
en alleenstaande statushouders. Met de gemeente spraken we af om 15 eengezinswoningen voor 2016 beschik-
baar te stellen en 5 appartementen. Ook andere aanbieders van woonruimte (waaronder de gemeente zelf) 
worden bij de huisvesting betrokken. Hierin is de gemeente Barneveld leidend. In totaal moesten ongeveer 175 
mensen worden gehuisvest (dit is inclusief de achterstand uit 2015 van 34 personen).

• Wat hebben we gedaan?
Woningstichting Barneveld verhuurde in 2016 in Barneveld en Voorthuizen 14 eengezinswoningen en vijf appar-
tementen. De laatste eengezinswoning van de 20 afgesproken woningen, verhuurden we in 2017. 
Samen met de gemeente Barneveld realiseerden we in het centrum van Barneveld tijdelijke huisvesting voor een 
groep statushouders. Eind mei werd het eerste deel van deze 22 woningen aan de Lijsterhof in gebruik genomen. 
De woningen hebben we ingezet voor kamergewijze verhuur, een woongroep voor minderjarige statushouders 
en voor gezinnen. 

Voor de gemeente Barneveld en derden namen wij in totaal 25 verhuureenheden verdeeld over 7 panden in 
beheer ten behoeve van deze doelgroep. In het verslagjaar is kregen we hiervoor toestemming van de Autoriteit 
Wonen. Met partijen zijn hierover afspraken gemaakt. Het gaat om verhuren van woningen en in sommige geval-
len om het dagelijks beheer van de woningen.
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Om al deze activiteiten in goede banen te leiden en goede afspraken te kunnen maken, overlegden de wo-
ningstichting, Vluchtelingenwerk en de gemeente structureel op tactisch niveau met elkaar. Ook kwam in 2016 
regelmatig de Taskforce statushouders bijeen. Dit is een overleg op strategisch niveau tussen de gemeente en de 
woningstichting, waaraan ook managers en de bestuurder deelnemen.

• Waar we voor gaan in 2017
Ook in 2017 moet een groot aantal statushouders (naar schatting 134 personen) in de gemeente Barneveld wor-
den gehuisvest. Dat gaat vooral om gezinsherenigingen van statushouders die nu al in onzelfstandige woonvor-
men in de gemeente wonen. In de prestatieafspraken van 2017 legden we de inzet van de woningstichting op dit 
gebied vast. Binnen ons reguliere bezit bieden we 35 woningen aan.

Wij streven naar een zo goed mogelijke spreiding van statushouders over onze woningen, zodat deze doelgroep 
meer en beter geïntegreerd kan deelnemen aan de Barneveldse samenleving. Verder spannen we ons in om het 
beheer voor derden uit te voeren als het gaat om huisvesting van statushouders. 

Urgent woningzoekenden
• Waar zijn we voor gegaan?
10% van onze verhuringen kan via een urgentie plaatsvinden. Dit ligt vast in de prestatieafspraken met de ge-
meente Barneveld.

• Wat hebben we gedaan?

Aantal toegekende urgenties:

Soort Aantal

Medisch 1

Sociaal 6

Financieel 1

Totaal 8

De gemeente Barneveld heeft in 2016 8 urgenties toegekend. 6 urgente huishoudens hebben we gehuisvest. Eén 
daarvan is via de hardheidsclausule gegaan. 

De bestaande urgentieregeling is opgenomen in de Huisvestingsverordening die vanaf 1 juli 2015 geldt. 
Bovendien is de groep woningzoekenden die een urgentie (kan) krijgen, uitgebreid. Het gaat om: statushouders, 
mantelzorgers (of ontvangers van mantelzorg) en woningzoekenden die te maken hebben met geweld of proble-
men van relationele aard en daardoor tijdelijk in de maatschappelijke opvang zijn terechtgekomen.

• Waar we voor gaan in 2017
Wij voeren uit wat is vastgesteld over het verlenen van urgentie in de Huisvestingsverordening.

Mensen met een beperking
• Waar zijn we voor gegaan?
We wilden onze samenwerking met partijen die woningen verhuren of zorg leveren aan mensen met een beper-
king voortzetten. 

• Wat hebben we gedaan?
Alle bestaande initiatieven hebben we in 2016 voortgezet. Met Stichting Breder hebben we gekeken of we 4 
nieuwbouwwoningen in Veller kunnen bestemmen voor alleenstaande ouders met kinderen die extra begelei-
ding nodig hebben. 
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Met gemeente en zorginstellingen hebben we uitvoerig overlegd over hoe de toewijzing van woningen aan 
bijzondere doelgroepen plaats moet vinden in de toekomst. De afspraken die er nu zijn over directe bemiddeling 
van woningen voor bijzondere doelgroepen zijn aan vernieuwing toe. 

• Waar we voor gaan in 2017
Ons doel is om nieuwe afspraken te maken voor bijzondere bemiddelingen en deze afspraken uit te voeren.

Senioren 
• Waar zijn we voor gegaan?
In 2016 stond een aantal nieuwbouwprojecten centraal. We wilden daarnaast het project Prettig en veilig wonen 
voor ouderen opzetten en meewerken aan Blijvend Thuis.

Wij wilden verder deelnemen aan het experiment Langer thuis! van Platform 31 en het Aedes-Actiz 
Kenniscentrum Wonen-Zorg startte in 2016 een experiment ‘Vitale woongemeenschappen’, bedoeld om de 
woongemeenschap op te laten bloeien tot een bruisende leefgemeenschap in de wijk en dit ook vast te houden. 
Ouderen, medewerkers van de woningcorporaties – zoals huismeesters of woonconsulenten – en wijkprofessio-
nals gaan in dit project samen met een nieuwe methode aan de slag. Woningstichting Barneveld is als één van de 
8 corporaties geselecteerd om aan dit experiment deel te nemen. 

Ook wilden wij in de complexen waar ouderen wonen voorlichting geven over brandpreventie. Senioren wonen 
tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig. De fysieke en psychische kwetsbaarheid neemt toe. Dit kan van invloed 
zijn op het veiligheidsbewustzijn. Wij willen in samenwerking met onder andere de brandweer (en eventueel de 
vrijwilligers van Blijvend Thuis) onze oudere huurders in deze complexen bewust maken van de eigen verantwoor-
delijkheid hierin.

• Wat hebben we gedaan?
In het verslagjaar hebben we verschillende seniorencomplexen opgeleverd, zie hiervoor ook het hoofdstuk over 
nieuwbouw. In samenwerking met de gemeente Barneveld en de Seniorenraad hebben we het project Blijvend 
Thuis doorontwikkeld naar Woonbewust, wat geleid heeft tot nieuwe activiteiten en een mooie nieuwe website.

Tijdens het overleg over de prestatieafspraken, hebben we extra budget vrijgemaakt om meer bestaande wonin-
gen op te plussen en tegelijkertijd energiezuiniger te maken. 

Eerder besloten we vanuit het portfoliobeleid om 73 grondgebonden seniorenwoningen, gebouwd vóór 1980, 
bij mutatie zo aan te passen, dat 55-plussers langer, gemakkelijker en comfortabeler zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen. Het gaat hier om aanpassingen zoals een nieuwe keuken, badkamer, het aanbrengen van HR++ 
glas en het verbeteren van de toegankelijkheid. 

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Zorggroep Ena hebben we een aantal vrijkomende aanleun-
woningen in zowel Ruimzicht in Barneveld als in Nieuw Avondrust in Voorthuizen toegewezen aan woningzoe-
kenden op voordracht van Zorggroep Ena. Het gaat om respectievelijk vijf en twee woningen. Eenzelfde over-
eenkomst hebben we met Neboplus in Barneveld. 

Ook het plan Prettig en veilig wonen voor ouderen is voorbereid. En het project Langer Thuis; vitale 
Woongemeenschappen is succesvol uitgevoerd.

Er zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten over brandbeveiliging geweest. Bewoners en brandweer heb-
ben dit zeer gewaardeerd.

• Waar we voor gaan in 2017
Voor ons bestaande bezit zetten we eerdere strategieën door: de grondgebonden seniorenwoningen van vóór 
1980 plussen we op en we blijven het ‘opplus’ budget inzetten om niet-specifieke seniorenwoningen aan te pas-
sen als dat voor de 55-plus bewoner én de woning voordeel oplevert. Het gaat hierbij om een extra toevoeging in 



48      Jaarverslag 2016

of rondom de woning, die niet in de plaats komt van een afgewezen Wmo-voorziening. Voor het extra budget dat 
in de prestatieafspraken 2017-2021 is afgesproken, maken we een plan.

Prettig en veilig wonen voor ouderen wordt verder ingezet. We gaan het experiment Vitale woongemeenschap-
pen evalueren met Ena Zorggroep en kijken welke vervolg we hieraan kunnen geven in 2017.

Woonwagenbewoners
Wij bezitten 10 standplaatsen en één woonwagen. Gezien het specifieke woon- en leefklimaat, loopt de toe-
wijzing zoveel mogelijk op voordracht van de zittende bewoners. De kandidaten moeten wel voldoen aan de 
algemene toewijzingscriteria. In 2016 waren er geen mutaties.

Mutatiegraad
In 2016 werd de huur van 308 woningen opgezegd. Dit resulteert in een mutatiegraad van 7,9%; een lichte stij-
ging van 0,2% ten opzichte van 2015. 

2.2.2 Inschrijvingen en woningzoekenden
Wie voor een woning van Woningstichting Barneveld in aanmerking wil komen, moet zich inschrijven als woning-
zoekende op huiswaarts.nu. De woningen bieden we aan via het aanbodmodel. Woningzoekenden kunnen op 
maximaal twee woningen tegelijk reageren. We wijzen woningen toe op basis van de langste inschrijftijd. Vrijge-
komen woningen bieden we aan op de website huiswaarts.nu.

• Waar zijn we voor gegaan?
We blijven vrijgekomen sociale huurwoningen adverteren via huiswaarts.nu. 

Daarnaast wilden we er in 2016 zoveel mogelijk voor zorgen dat de primaire doelgroep dezelfde kansen op de wo-
ningmarkt heeft als voorheen. Hiermee bedoelen we dat de primaire doelgroep geen ‘last’ heeft van de regelge-
ving rondom passend toewijzen. Wij starten met het twee-hurenbeleid. Dit houdt in: als we een woning adver-
teren met een huurprijs van € 628 per maand en de eerste kandidaat is een één- of tweepersoonshuishouden 
met een inkomen lager dan de geldende huurtoeslaggrens, dan verlagen wij de huurprijs naar € 586 per maand. 
Op deze manier kunnen we de woning passend toewijzen en behoudt de primaire doelgroep haar kans op een 
woning. Verder willen we beter inzicht krijgen in de woonruimteverdeling en willen we meer tabellen/grafieken 
maken die ons meer inzicht verschaffen.

• Wat hebben we gedaan?
We boden het merendeel van de woningen digitaal aan. Digitaal aanbieden van woningen houdt in dat niet de 
medewerker contact zoekt met de woningzoekende via telefoon, brief of mail als de woningzoekende bovenaan 
de lijst staat voor een specifieke woning, maar dat het woonruimtebemiddelingssysteem automatisch een mail 
verstuurt naar de eerste kandidaat. Tot aan de huurovereenkomst vindt een groot deel van het contact plaats via 
de digitale weg. Nadat we hiermee goede ervaringen hadden opgedaan met de reguliere woningen, zijn we ook 
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de seniorenwoningen digitaal gaan aanbieden. Dit verliep uitstekend. Verder betekent het digitaal aanbieden 
dat wij sneller een kandidaat hebben voor de woning.

In sommige gevallen maakten we nog uitzonderingen en wilden we een kandidaat-huurder graag spreken 
voordat de woning geaccepteerd werd. Dit had veelal te maken met de buurt waar de woning ligt of specifieke 
overlast van omwonenden.

We hebben de regels van het passend toewijzen heel strikt gevolgd en hebben slechts 3 woningen niet passend 
toegewezen. Bij 2 woningen in het nieuwbouwproject aan de Van den Berglaan in Voorthuizen kozen we hier 
bewust voor. Bij de derde woning ging het om een woningzoekende waarvan het inkomen lastig te bepalen was 
omdat er sprake was van een eigen zaak.

Doelgroep
Inschrijvingen op 

31-12-2013
Inschrijvingen op 

31-12-2014
Inschrijvingen op 

31-12-2015
Inschrijvingen op 

31-12-2016

Doorstromer 1.100 1.643 1.691 1.718

Starter 4.397 3.074 2.589 2.685

Onbekend 16 0 0 0

Totaal 5.513 4.717 4.280 4.403

Kijkend naar de verdeling van het aantal woningzoekenden per inkomenscategorie is er ten opzichte van 2015 
weinig veranderd. De percentages zijn nagenoeg gelijk gebleven. De grootste categorie is nog steeds de huis-
houdens met een inkomen tot € 22.100; de huurtoeslaggrens voor éénpersoonshuishoudens.
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64%
14%

10%

5% 7%

Aantal woningzoekenden per inkomenscategorie

≤22.100 >22.100 - ≤30.000  >30.000 - ≤35.739 

>35.739 - ≤43.000 >43.000 

Kijkende naar de verdeling van het aantal woningzoekenden per leeftijdscategorie is ook hier ten opzichte van 
2015 weinig veranderd. De percentages zijn nagenoeg gelijk gebleven. De categorieën 23 tot 35 jaar en 65 jaar en 
ouder zorgen samen voor meer dan de helft van het aantal woningzoekenden.

Ook in 2016 vraagt huiswaarts.nu aan de woningzoekenden verlengingskosten (€ 10 per jaar) om ingeschreven te 
blijven staan. Daarnaast kost een nieuwe inschrijving eenmalig € 25. Door kosten in rekening te brengen, ontstaat 
een reëler beeld van het daadwerkelijke aantal woningzoekenden.
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Aantal geregistreerde woningzoekenden ingedeeld naar huishoudgrootte, leeftijd en inkomen

Inkomen

Leeftijdsklasse ≤ 22.100 > 22.100 - 30.000 30.000 - 35.739 35.739 - 43.000 ≥ 43.000

< 23 jr 325 23 6 3 1

23 - 35 jr 675 185 98 34 48

35 - 45 jr 302 82 50 17 33

45 - 55 jr 350 66 49 33 54

55 - 65 jr 367 81 72 45 81

65-plus 813 209 119 81 103

Totaal 2.832 646 394 213 320

Inkomen

Huishoudgrootte ≤  22.100 > 22.100 - 30.000 30.000 - 35.739 35.739 - 43.000 ≥ 43.000

1 persoons 2.177 339 157 56 62

2 persoons 443 231 172 120 185

3 en 4 persoons 183 65 55 27 67

≥ 5 persoons 29 11 10 10 6

Totaal 2.832 646 394 213 320

■= primaire doelgroep

Van de ingeschreven woningzoekenden behoort 71% tot de primaire doelgroep. 89% daarvan is een één- of 
tweepersoonshuishouden. 88% van de woningzoekenden valt in de categorie die we een sociale huurwoning 
kunnen toewijzen. De primaire doelgroep is ten opzichte van 2015 met 1% toegenomen. De secundaire doel-
groep is 733 woningzoekenden groot, 17%.

Aantal actief woningzoekenden uit de gemeente Barneveld naar huishoudgrootte en door-
stromer/starter

Huishoudgrootte Doorstromer Starter Totaal

1 persoons 78 281 359

2 persoons 59 111 170

3 of 4 personen 30 78 108

5 of meer persoons 8 6 14

Totaal 175 (27%) 476 (73%) 651 (100%)

NB: de woningzoekende geeft bij zijn inschrijving zelf aan of hij of zij doorstromer of starter is. Voor de voorrangsbepaling doet dat 
er niet toe. Uit dit overzicht blijkt dat 81% van de actief woningzoekenden een één- of tweepersoonshuishouden is. In 2015 was dit 
84%.
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• Waar we voor gaan in 2017
We blijven ook in 2017 de vrijgekomen sociale huurwoningen adverteren via huiswaarts.nu. Daarnaast streven we 
er in 2017 naar dat de primaire doelgroep zoveel mogelijk dezelfde kansen op de woningmarkt heeft als voor-
heen. Hiermee bedoelen we dat deze doelgroep geen ‘last’ heeft van de regelgeving rondom passend toewijzen. 
Wij gaan daarom verder met het uitvoeren van ons twee-hurenbeleid.

Met onze collega-corporaties in de FoodValley gaan we overleggen over een wijziging in huiswaarts.nu. Die 
wijziging houdt in dat we woningzoekenden bij hun inschrijving hun inkomensverklaring kunnen laten uploaden. 
Als een woningzoekende vervolgens reageert op een woning, wordt daardoor meteen duidelijk wat het juiste 
inkomen is.

2.2.3 Huurprijsbeleid
Eind 2016 bedroeg de gemiddelde netto huurprijs van onze woningen € 544. De gemiddelde netto huurprijs 
steeg met 1,5%. Dit laatste komt door toevoeging van nieuwbouw, individuele huurverhoging bij woningverbe-
tering, de jaarlijkse huurverhoging en de huurharmonisatie bij mutatie.

In 2016 maakten wij gebruik van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen 
volgens de volgende verdeling:
• Inkomen ≤ € 34.678 1% huurverhoging
• Inkomen > € 34.678 en ≤ € 44.360 1% huurverhoging
• Inkomen > € 44.360 3,6% huurverhoging
Vanwege ons aftoppingsbeleid kregen 576 huurders nul procent huurverhoging. In 2015 verhoogden we bij 504 
huurders de huur niet. Vrije sector huurwoningen kregen een contractuele huurverhoging op inflatieniveau.

De jaarlijkse huurverhoging is in 2016 per 1 augustus doorgevoerd. Deze bedroeg voor alle woningen gemiddeld 
0,95%. In 2015 was dit percentage bijna twee keer zo hoog, namelijk 1,8%.

Huurharmonisatie 
Huurharmonisatie is het bij mutatie aanpassen van de huurprijs aan de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit 
wordt uitgedrukt in punten die de overheid in het woningwaarderingsstelsel (WWS) heeft vastgelegd. Veel 
van de woningen van Woningstichting Barneveld hebben nu een lagere huurprijs dan is toegestaan volgens het 
puntenstelsel.

• Waar zijn we voor gegaan?
We wilden in 2016 gaan werken volgens de nieuwe streefhuurpercentages; 10% goedkoop, 75% betaalbaar, 10% 
betaalbaar/duur en 5% vrije sector. Ons doel was om in het verslagjaar het huurharmonisatiebeleid verder uit te 
voeren. Dit houdt in dat we bij mutatie een woning verhuren voor 75% van de maximaal redelijke huur en waar 
nodig aftoppen op de aftoppingsgrenzen. 
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• Wat hebben we gedaan?
We voerden het huurharmonisatiebeleid uit en woningen verhuurden we bij mutatie volgens de vastgestel-
de streefhuur voor die specifieke woning. We boden 77 woningen aan voor een netto huurprijs van € 628 per 
maand. In 39 gevallen, iets meer dan de helft, hebben we de woning verhuurd voor een netto huurprijs van € 586 
per maand. Het gaat dan om eenpersoonshuishoudens met een inkomen lager dan € 22.100 en tweepersoons-
huishoudens met een inkomen lager dan € 30.000.

• Waar we voor gaan in 2017
Ook in 2017 blijven we aftoppen op de drie aftoppingsgrenzen waarbij € 586 en € 628 zijn geïndexeerd naar € 592 
en € 635. De grens van € 710 is niet verhoogd.

We gaan aan de slag met het huurharmonisatiebeleid. Alle huidige streefhuren stellen we bij en stemmen we 
meer af op het inkomen van onze toekomstige huurders.

Daarnaast wordt het voor corporaties belangrijk om in het kader van de huursomstijging bij te houden of een 
huurprijsverhoging van een woning wel of niet meetelt voor de huursomstijging. We gaan dit bijhouden in ons 
automatiseringssysteem. 

Huurincasso 
• Waar zijn we voor gegaan?
Ons streven was om ons in 2016 zoveel mogelijk in te spannen om de huurachterstanden zo laag mogelijk te hou-
den, ondanks de grote hoeveelheid extra taken die erbij gekomen zijn rond statushouders en passend toewijzen. 
Ook het aantal ontruimingen wilden we zo laag mogelijk houden.

• Wat hebben we gedaan?
We zijn niet helemaal geslaagd in ons eerstgenoemde streven: de huurachterstanden zijn opgelopen. Op  
31 december 2016 bedroeg de huurachterstand 1,34% van de bruto jaarhuur. In 2015 was dit nog 1,23 procent. 
Wel is het gelukt om het aantal ontruimingen zo laag mogelijk te houden. Er zijn 5 woningen ontruimd.

We probeerden huurders met een huurachterstand in een zo vroeg mogelijk stadium, zowel schriftelijk als telefo-
nisch, maar ook met huisbezoeken te benaderen. We onderhielden contact met medewerkers van de gemeente 
over de (on)mogelijkheden voor budgetbeheer en schuldsanering. Ook hielden we contact met bewindvoerders 
die het beschermingsbewind voor een huurder uitvoeren.

Daarnaast hebben we een medewerker opgeleid om ook een gedeelte van het huurincassoproces uit te voeren. 
Wij streefden ernaar om te voorkomen dat de schuld van een huurder oploopt. Ook kwamen we de huurders te-
gemoet om in een moeilijke periode een betalingsregeling af te spreken. Helaas komen steeds meer mensen ook 
de regeling niet na, waardoor ze met een grotere achterstand bij de gemeente of deurwaarder terechtkomen. 

De groep huurders waarvoor het steeds moeilijker wordt om de huur op tijd te betalen, blijft groeien. We gingen 
ook in 2016 bij individuele huurders meer in op de achterliggende reden van het niet op tijd kunnen betalen van 
de huur. Economische omstandigheden en culturele verschillen blijken een grote rol te spelen. Steeds meer men-
sen hebben veel moeite om alle touwtjes aan elkaar te knopen. En voor bijvoorbeeld een aantal statushouders is 
het in het begin wennen om met hun geld en bankrekening om te leren gaan. 
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Huurachterstand 31 december 2016

Jaar Huurders
Totale

achterstand

Incasso-
bureau/ 

deurwaarder 
(incl. WSNP)

Achter-
stand in 

handen van
derden

Huidige huurders
bij incassobureau

Vertrokken huurders 
bij incassobureau

  Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

2016 361 € 375.801 86 € 189.108 55 € 112.054 31 € 77.054

2015 337 € 337.362 72 € 141.791 39 € 65.104 33 € 76.687

2014 312 € 284.254 80 € 131.770 48 € 64.446 32 € 67.324

2013 273 € 218.411 78 € 115.199 56 € 74.111 22 € 41.088

2012 253 € 163.656 85 € 97.141 63 € 60.996 22 € 36.145

Een deel van de achterstandsdossiers gaat door naar de rechter om een ontbinding te vorderen van het huurcon-
tract op basis van drie maanden of meer huurachterstand. Als er vervolgens een vonnis tot ontbinding en ontrui-
ming van de woning ligt, overleggen we in de meeste gevallen intensief met dienst- en hulpverlenende partijen 
om te voorkomen dat we echt moeten ontruimen. Een vonnis is vaak nodig voor de bekende ‘stok achter de deur’. 
Zo hopen we dat afspraken ook nagekomen worden en de ontruiming kan worden voorkomen. We kwamen vaker 
met de huurder bijeen bij de rechter dan vorig jaar. In de tweede helft van 2016 was dit gemiddeld één keer per 
maand. Uit alle bezoeken is een vonnis uitgesproken. 

In 2016 zijn er 4 woningen ontruimd vanwege huurachterstanden en 1 vanwege een hennepplantage. In 2015 
ontruimden we 12 woningen: 5 vanwege huurachterstand, 5 vanwege hennepplantages opgerold en 2 vanwege 
overlast.

• Waar we voor gaan in 2017
In 2017 gaan we verder met de optimalisatie van ons huurincassobeleid met als doel sneller grip te krijgen op 
de achterstand in de huurbetalingen bij onze huurders. We gaan de uren bestemd voor incasso waarborgen en 
extra inzet hiervoor beschikbaar stellen. Daarnaast herzien we samen met de gemeente de samenwerking, om te 
komen tot in een nieuwe Convenant Schuldhulpverlening.
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Het aantal ontruimingen moet zo laag mogelijk blijven. We bekijken waar we onze aanpak verder kunnen verbe-
teren, bijvoorbeeld door de acceptgiro te vervangen. Een alternatief zou Accept E-mail kunnen zijn, waarbij de 
huurder niet meer een papieren acceptgiro krijgt, maar een e-mail. Vanuit deze mail kunnen huurders de huur dan 
meteen via Ideal voldoen.

Huurderving
• Waar zijn we voor gegaan?
In de begroting namen we 1,5% huurderving op. Doel was om ook in 2016 intensief te sturen om de leegstand zo 
laag mogelijk te houden. Hierbij kijken we voornamelijk naar leegstand door frictie en mutatiewerkzaamheden. 
Dit wilden we doen door het lean management traject in te zetten op het gehele mutatieproces. 

• Wat hebben we gedaan?
De huurderving over 2016 bedroeg 0,48%. In 2016 hebben we ons mutatieproces kritisch bekeken. Wij heb-
ben hierbij het lean management traject ingezet. Wij deden dit om het mutatieproces te verbeteren en op een 
effectieve wijze de leegstand te verminderen. Bepaalde processen hebben we vereenvoudigd en we maakten 
wachttijden tussen stappen in het proces korter. In sommige gevallen verdwenen de wachttijden helemaal. We 
verwerken de opzeggingen direct en kozen voor het dagelijks adverteren van de woningen. Ook de eindafre-
keningen sturen we sneller verstuurd naar de vertrokken huurder. Sinds oktober 2016 zijn we in de ochtenden 
geopend en werken we ’s middags op afspraak, zodat we effectiever kunnen werken. 

Het totaal aantal leegstaande woningen, zoals hieronder vermeld, is inclusief de woningen die leegstaan als wis-
selwoning voor sloopprojecten, woningen die gerenoveerd moeten worden en woningen die verkocht worden. 
De frictieleegstand is, ondanks het lean management, licht gestegen. Het gemiddeld aantal dagen wordt sterk 
beïnvloed door een aantal uitschieters. Door nieuwe regels voor passend toewijzen die zijn ingevoerd in 2016 
neemt de frictie voor woningen met een huurprijs tussen de € 586 en € 710 fors toe. Bij mutatieleegstand zien 
we een lichte daling van het gemiddelde aantal dagen leegstand. Dit komt omdat er minder woningen waren 
waar veel werkzaamheden gedaan moesten worden. Van de woningen die leegstonden met als reden ‘leegstand 
mutatiewerkzaamheden’ is 55% binnen de norm van 8 werkdagen weer verhuurd. 

Van de 239 woningen die in 2016 leegstonden, waren er 9 leeg omdat ze in de verkoop stonden. 

Jaartal
Frictieleegstand*  

gemidd. aantal dagen 
Mutatieleegstand**  
gemidd. aantal dagen 

Totaal aantal  
leegstaande woningen

2016 12 9 239

2015 7 11 300

2014 16 11 323

2013 20 11 223

2012 49 11 229

* We spreken van frictieleegstand als op het moment dat de woning beschikbaar komt, er nog geen nieuwe kandidaat-huurder is.
** Mutatieleegstand betreft woningen die leegstaan, omdat er nog technische werkzaamheden verricht moeten worden voordat de 
woning verhuurd kan worden. De kandidaat-huurder is dan wel bekend.

• Waar we voor gaan in 2017
We gaan ons in 2017 weer inzetten om de leegstand te beperken en daarmee zo min mogelijk huurderving te 
hebben. Om dit te bereiken, gaan we het lean management verder uitbouwen en toepassen op het mutatiepro-
ces. Naast diverse andere processen gaan we ook het mutatieproces zaakgericht maken, wat onder andere zou 
moeten leiden tot minder leegstand. Daarnaast bekijken we of we huurwoningen met een huurprijs boven € 635 
per maand onder de aandacht van een makelaar kunnen brengen of andere kanalen kunnen inzetten om de doel-
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groep te bereiken met het juiste inkomen. Ook willen we de advertentie aantrekkelijker maken om een nieuwe 
kandidaat meer te ‘prikkelen’. 

Het zaakgericht werken pakken we samen met de ontwikkeling van onze nieuwe interactieve website op. Ze 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en leiden tot verbetering van onze dienstverlening. De huurder wordt 
sneller en beter geholpen en kan zelf veel meer regelen op een zelf gekozen tijdstip.

2.3 Verkoop van woningen

2.3.1 Verkoop bestaande huurwoningen
• Waar zijn we voor gegaan?
Het doel was een totale verkoopopbrengst te behalen van € 3.190.000 (20 bestaande woningen). In de begroting 
van 2016 is rekening gehouden met de verkoop van 8 Koopgarant-woningen (verkoopopbrengst € 969.000) en 
verkoop van 12 woningen tegen marktwaarde (verkoopopbrengst € 2.221.000).

• Wat hebben we gedaan?
Het totale netto verkoopresultaat bedroeg € 698.700 inclusief de verkochte appartementen in de wooncom-
plexen De Bijeberg en De Harmonie in Barneveld. 
Daarvan muteerde een bedrag van € 290.678 rechtstreeks in het eigen vermogen vanwege verkopen onder de 
Koopgarant-regeling, het restant van € 408.022 via de resultatenrekening.  
We verkochten in totaal 15 woningen, exclusief 3 verkochte appartementen in De Bijeberg en De Harmonie. In 
totaal zijn 7 woningen met Koopgarant verkocht en 8 woningen tegen de marktwaarde. Van de 8 woningen die 
wij tegen de marktwaarde verkochten, zijn er 6 aan de huurders van de betreffende woningen verkocht.

Het verkoopresultaat is lager dan begroot. 3 woningen konden aan het eind van het jaar niet worden overgedra-
gen, omdat de kopers de financiering nog niet hadden afgerond. 

De gemiddelde verkooptijd van leeggekomen mutatiewoningen was ook in 2016 55 dagen. Van een Koopgarant-
woning was dit 51 dagen. De gemiddelde verkoopprijs voor een Koopgarant-woning was € 137.679 (€ 132.925 in 
2015). De gemiddelde verkoopprijs voor woningen die tegen de marktprijs werden verkocht, bedroeg € 179.687 
(€ 186.389 in 2015). 

We verkochten dit jaar 1 appartement van complex De Harmonie en 2 appartementen in complex De Bijeberg. 
Vanwege het steeds beperktere aanbod van appartementen in Barneveld werd de verkooptijd aanmerkelijk 
korter. Het laatste appartement werd binnen 7 dagen verkocht. 
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• Waar we voor gaan in 2017
We verkopen, ook op basis van de prestatieafspraken, niet meer dan gemiddeld 25 woningen per jaar. In de 
begroting houden we rekening met een verkoopopbrengst van € 3.725.000. In verband met waardering van 
onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat (vanaf verslagjaar 2016) is de boekwaarde 
van de verkochte woningen gewaardeerd tegen deze waarde.

De verkoop van leeggekomen vrije sector huurappartementen in de wooncomplexen De Bijeberg en De 
Harmonie zetten we ongelimiteerd voort, zie ook de paragraaf over het scheidingsvoorstel DAEB/ niet-DAEB.

2.3.2 Verkoop nieuwbouw 
We leverden in 2016 geen nieuwbouw koopwoningen op. Ook voor 2017 zijn hiervoor geen plannen.

2.3.3 Verkoopbeleid
In het verslagjaar hebben we voornamelijk huurwoningen aan zittende bewoners verkocht. We verkochten 
slechts een beperkt aantal mutatiewoningen. De verkoop van huurwoningen hebben we niet actief gepromoot, 
omdat gedurende het jaar voldoende huurders zich voor koop hebben gemeld. 

In tegenstelling tot eerdere jaren hoefden geen Koopgarant-verkopen te worden geannuleerd omdat de kopers 
bij nadere controle een te hoog inkomen bleken te hebben. 

In verband met de administratieve scheiding DAEB en niet-DAEB (zie paragraaf 2.3.7) hebben we 229 woningen 
uitgekozen die per 1 januari 2017 naar de niet-DAEB tak worden overgeheveld. Deze woningen kunnen we in 
2017 aan de zittende huurders of bij mutatie verkopen. We hebben ons verkoopbeleid hierop aangepast en de 
huurdersvereniging gaf ons positief advies op onze plannen. 

Vanwege de negatieve berichtgeving in de media in het najaar van 2016 over Koopgarant hebben wij de terug-
koopprocedure op verzoek van de licentiegever aangepast. Begin 2017 treedt deze nieuwe procedure in werking. 

2.3.4 Terugkoop en verkoop MGE/Koopgarant-woningen 
In vergelijking met eerdere jaren boden veel eigenaren van MGE/Koopgarant-woningen de woning voor teug-
koop aan ons aan. We kochten in dit jaar 11 MGE/Koopgarant-woningen terug en leverden ook 11 Koopgarant-wo-
ningen aan de nieuwe eigenaren. Ultimo 2016 stonden er geen teruggekochte woningen te koop in portefeuille. 

2.3.5 Vereniging van Eigenaren (VvE) 
In het verslagjaar ging VvE De Bijeberg verder met het herstel van de parkeergarage. In 2016 was het cosmetisch 
herstel aan de orde. De pilaren en de muren van het eigenarendeel werden onder handen genomen. Daarnaast 
investeerde de VvE in het parkeersysteem met minder storingsmeldingen tot gevolg. 

Ook kreeg het complex een schilderbeurt en werden in het deel van het complex met de sociale huurapparte-
menten de bestrating en het groen van de binnentuin aangepakt. Daarnaast heeft de VvE in samenwerking met 
de gemeente, de politie en de supermarkteigenaar maatregelen genomen tegen overlast van hangjongeren. 

VvE Kruimelstaete besloot om het uitzicht van de bewoners van de seniorenappartementen aanzienlijk te ver-
beteren. Bomen en struiken die het uitzicht belemmerden, zijn verwijderd. Ook heeft VvE Kruimelstaete in 2016 
de onderhoudscontracten onder de loep genomen en heeft verschillende contracten opgezegd of omgezet. Ook 
zette de vereniging het onderzoek naar het algemeen elektragebruik voort. Het doel hiervan is om tot een nog 
eerlijkere verdeling van het elektraverbruik te komen.



58      Jaarverslag 2016

VvE De Harmonie liet in 2016 binnen de gestelde garantievoorwaarden de helling van de parkeergarage herstel-
len. Ook liet deze VvE een groot aantal ramen intensief reinigen of vervangen, omdat ze schade hadden opgelo-
pen door cementafzetting.

In de VvE De Vlierbeek was er scheurvorming aan een gevel van het complex. Na een onderzoek in 2016 naar 
eventuele constructieve gevolgen bleek dat daarvan geen sprake was. Voor 2017 heeft de VvE een cosmetisch 
herstel gepland. Ook is in de VvE de brandveiligheid aan de orde geweest. 

VvE Sportparkstraat is in augustus 2016 opgericht. De VvE hield met de bewoners een bijeenkomst om opleve-
ringsklachten van de algemene ruimten te inventariseren. De klachten zijn vervolgens aangepakt. 

Buiten de gebruikelijke VvE-activiteiten vonden er geen opvallende zaken bij VvE Hof van Callenbroeck en VvE 
De Schout plaats.

2.3.6 Bedrijfsonroerendgoed (BOG)
Voor de laatste vrijstaande bedrijfsruimte van het complex De Bijeberg in Barneveld vonden we in 2016 een huur-
der. Hier komt vanaf januari 2017 een ruitersportwinkel. 

De eigenaar van de kapsalon op het Oldenbarneveldplein in Barneveld heeft aangegeven dat hij de bedrijfs-
ruimte wil kopen. Ook met de huurder van een restaurant op het Oldenbarneveldplein voerden we oriënterende 
gesprekken over de verkoop van de bedrijfsruimte. 

Met de huisartsenpraktijk van het ‘t Zorgkruispunt in Kootwijkerbroek bereikten we overeenstemming over uit-
breiding van de praktijkruimte. Om dit te realiseren, verplaatsen we in 2017 de bergingen van de bewoners (met 
hun instemming) naar een ander deel van het seniorencomplex. 

2.3.7 Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB 
Met de inwerkingtreding van de Woningwet per 1 juli 2015 moeten corporaties zich beperken tot activiteiten op 
het gebied van de volkshuisvesting. Binnen dat gebied moeten corporaties een heldere scheiding aanbrengen 
tussen diensten van algemeen economisch belang (DAEB), waarvoor de corporatie staatssteun ontvangt, en 
andere (niet-DAEB) activiteiten. 

De DAEB-activiteiten zijn beperkt tot activiteiten rond:
• het bouwen, verhuren en beheren van gereguleerde huurwoningen;
het bouwen, verhuren en beheren van bepaalde vormen van maatschappelijk vastgoed en leefbaarheidsactivitei-
ten die ten goede komen aan de bewoners van de eigen gereguleerde huurwoningen, voor zover deze niet tot de 
taak van andere partijen behoren.

Het (wettelijke) uitgangspunt bij de scheiding is dat er een zelfstandig levensvatbare en financierbare DAEB en 
niet-DAEB tak ontstaat. De minister (in deze vertegenwoordigd door de Autoriteit woningcorporaties) moet 
vooraf instemmen met de voorstellen van de corporatie.

Woningstichting Barneveld komt door de omvang van haar niet-DAEB bezit niet in aanmerking voor het verlichte 
regime en moet haar DAEB en niet-DAEB activiteiten (administratief) scheiden of (juridisch) splitsen. Wij kozen 
voor een administratieve scheiding. De administratieve scheiding vormt op zich geen belemmering om ons beleid 
en portfoliomanagement te realiseren. En het is, weliswaar met een stevige administratieve lastenverzwaring, 
goed mogelijk de vereiste scheiding tussen vermogen en baten en lasten van beide portefeuilles door te voeren. 
Daarom kozen we voor de administratieve scheiding.
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Proces
De scheiding van activiteiten in een DAEB-tak en een niet-DAEB-tak moet Woningstichting Barneveld voorleg-
gen aan de huurdersorganisatie Huurdersvereniging Barneveld (HvB) en aan de gemeente Barneveld. Wij hebben 
met beide partijen uitgebreid overleg gevoerd over dit voorstel en we ontvingen in december 2016 van beide 
partijen een positieve zienswijze. 

Het uiteindelijke ontwerpvoorstel voor de scheiding (inclusief de verkregen zienswijzen) hebben we binnen de 
deadline voorgelegd aan de Aw. De financiële onderbouwing van het voorstel wordt daarna nog in 2017 geactua-
liseerd op basis van de jaarrekening 2016.

Gekozen uitgangspunten
Ons beleidsplan en het portfoliobeleid vormen de basis voor het scheidingsvoorstel. De hoofdpunten daaruit 
zijn:
• Om voldoende passende woningen aan te bieden, laten we ons leiden door de vraag van de (toekomstige) 

huurder. Mensen die in sociaal of economisch opzicht een steuntje in de rug nodig hebben, staan daarbij 
voorop. Verder verkopen wij een deel van onze woningen. Zo maken we geld vrij om te investeren in nieuwe 
woningen en bedienen we tegelijkertijd de middeninkomens.

• We werken aan een woningvoorraad die geschikt is voor meerdere doelgroepen. Betaalbaarheid is een eerste 
voorwaarde. Ook willen we onze huurders een huis bieden dat voldoet aan hun (veranderende) woonwen-
sen. We vinden het daarbij belangrijk dat deze doelgroep een voor hen betaalbare huurwoning kan huren. 
Oftewel: huurders de laagste inkomens huren de goedkopere woningen in ons bezit. Hiermee beperken we 
betalingsproblemen.

• Aandacht voor zorgbehoevenden en kwetsbaren: ouderen en mensen met een beperking wonen steeds langer 
thuis. Dit vraagt om afstemming met zorgaanbieders in ons werkgebied. We zorgen voor meer levensloop-
bestendige woningen. Het aantal mensen met een combinatie van sociale, fysieke en financiële problemen 
groeit. In afstemming met lokale maatschappelijke instanties zorgen we ervoor dat deze groep niet tussen 
wal en schip valt.

• We vinden het belangrijk dat onze woningvoorraad duurzaam is op alle gebieden: ligging, inzetbaarheid, ma-
teriaal- en techniekgebruik en woongenot. We zien het als een grote uitdaging om onze woningen energiezui-
niger en daarmee betaalbaarder te maken. Daarbij richten we ons primair op het isoleren van de ‘schil’ van de 
woning. Al onze nieuwbouwwoningen leveren we op in energieklasse A en onze bestaande woningen maken 
we energiezuiniger. In 2020 moeten we gemiddeld op een B-label uitkomen. Omdat we de energieprestaties 
versneld willen verbeteren, bieden we individuele huurders pakketten met energetische maatregelen aan 
waaruit zij kunnen kiezen.

• Vitale wijken & kernen: in een aantal wijken en kernen is extra aandacht nodig voor woon- en leefgenot door 
bijvoorbeeld overlast, vereenzaming of een gebrek aan goede voorzieningen. Wij verbeteren daar het woon- 
en leefklimaat. Dat doen en kunnen we niet alleen. We stimuleren en jagen aan, op basis van onze visie en de 
input van bewoners en andere belanghouders.

• Ons portfoliobeleid is eind 2015 geactualiseerd en heeft de instemming van de gemeente en de huurdersver-
eniging. Bij het opstellen van ons portfoliobeleid maakten we gebruik van relevante onderzoeksgegevens van 
het CBS, ABF Research, Primos huishoudensprognose en de gemeente Barneveld. Bij de uitwerking hebben 
wij uiteraard ook rekening gehouden met relevante wet- en regelgeving. We stelden een over tien jaar te 
realiseren wensportefeuille vast, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ook deze heeft de instemming van de ge-
meente en de huurdersvereniging. Om de wensportefeuille te realiseren is een transformatietempo wenselijk 
van 2,3%. De wensportefeuille is in overeenstemming met de concept Woonvisie van de gemeente Barneveld 
en is markttechnisch en financieel haalbaar. Ons vastgestelde portfoliobeleid is getoetst aan de financiële 
randvoorwaarden, is verwerkt in onze meerjarenbegroting en vormt de basis voor het scheidingsvoorstel. De 
wensportefeuille gaan we realiseren door toevoegingen vanuit de nieuwbouw, transformatie van bestaand 
bezit en verkopen uit bestaand bezit. Bij verkoop maken we ook gebruik van Verkoop onder Voorwaarden 
(VoV). 
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De gewenste samenstelling van ons woningbezit naar huurklassen (wensportefeuille) is als volgt:

Woningen met een huur tot Procentueel aandeel 

Goedkoop tot de kwaliteitskortingsgrens 10%

Betaalbaar tot de hoge aftoppingsgrens 75%

Bereikbaar tot de liberalisatiegrens 10%

Duur boven de liberalisatiegrens 5%

Uitwerking
Volgens de wet mogen woningen met een geliberaliseerd contract (contracten die bij aanvang een huurprijs 
boven de sociale huurgrens hebben) niet tot de diensten van algemeen economisch belang (DAEB) gerekend wor-
den. Deze woningen mogen we niet met staatssteun verhuren en moeten we dus tot de niet-DAEB rekenen. Eind 
2015 waren dit 118 woningen1. Daarnaast behoorden ook 16 van onze overige verhuureenheden (bedrijfsruimten 
en een parkeergarage) tot de niet-DAEB.

Woningen met een gereguleerd contract (contracten met een aanvangshuur onder de sociale huurgrens) behoren 
in principe tot de DAEB. Voor de verhuur hiervan ontvangen woningcorporaties compensatie. Dit is staatssteun, 
onder andere in de vorm van borging van de leningenportefeuille (waardoor corporaties goedkoper dan de markt 
kunnen lenen) en lagere grondprijzen voor sociale woningbouw. Eind 2015 waren dit 4.052 verhuureenheden, 
waarvan 3.768 woningen, 191 onzelfstandige eenheden (hoofdzakelijk zorgwoningen) en 93 overige verhuureen-
heden (bedrijfsruimten).

De kwaliteit van onze woningvoorraad is hoog, afgezet tegen de huurprijs. Gegeven de WWS-punten, realiseer-
den we eind 2015 gemiddeld 62,1% van de maximale huur bij zelfstandige DAEB-woningen. Voor niet-DAEB-wo-
ningen bedroeg dit 89,9%. Er is een aantal gereguleerde woningen die bij mutatie op grond van hun puntenwaar-
dering en het portfoliobeleid, een geliberaliseerd huurcontract krijgen. Bij deze woningen vragen we nu in feite 
een te lage huurprijs. We vinden het niet doelmatig om deze woningen als gereguleerde huurwoning te blijven 
verhuren en willen ook de hogere inkomens bedienen. Om deze redenen willen we voldoende woningen overhe-
velen naar niet-DAEB, zodat we kunnen groeien naar de situatie dat 5% van ons woningbezit een geliberaliseerd 
huurcontract kent.

Onze huidige verkoopvijver uit bestaand bezit is circa 1200 woningen. Wij willen de komende 5 jaar circa 85 wo-
ningen uit dit bestand verkopen. Om ervoor te zorgen dat niet-DAEB levensvatbaar en financierbaar wordt, is het 
nodig ook de te verkopen woningen onder te brengen bij niet-DAEB. Voor het nieuwe verkoopbeleid vroegen we 
advies aan Huurdersvereniging Barneveld. Verkoop kan plaatsvinden tegen marktwaarde of onder voorwaarden 
(VoV). We verkopen de woningen aan zittende bewoners of bij mutatie. 

In ons huidige beleid verkopen we bij mutatie dure huurappartementen in de complexen De Bijeberg en De 
Harmonie. Dit zijn al niet-DAEB woningen. Ons bestaande verkoopbeleid voor deze twee complexen zetten we 
voort. Vanuit DAEB verkopen we met ingang van 2017 geen gereguleerde huurwoningen meer. Bij verkopen in 
niet-DAEB vloeien de inkomsten terug naar DAEB door aflossingen op de interne lening. De inkomsten zetten we 
in, om de nieuwbouw van gereguleerde huurwoningen (mede) te financieren.

Per 1 januari 2017 hevelen we 229 woningen over van DAEB naar niet-DAEB met het voornemen de eerstkomende 
5 jaar 85 niet-DAEB woningen te verkopen. Verkoop kan plaatsvinden tegen marktwaarde of als Koopgarant. De 
woningen die we niet verkopen, worden bij mutatie geliberaliseerd verhuurd.

1  Aantallen wijzigen als gevolg van regulier verloop in 2016. In het definitieve scheidingsvoorstel dat we medio 2017 indienen, ver-
werken we de aantallen en financiële cijfers op basis van de vastgestelde jaarstukken 2016. Vermelde aantallen hebben we ontleend 
aan de dVi 2015.
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Per saldo is op termijn 95% van de woningvoorraad sociaal. Het overig vastgoed bestaat uit woningen Verkocht 
onder Voorwaarden (VoV) en Bedrijfsonroerendgoed (BOG). 
De VoV-woningen die we als nieuwbouwwoning onder dit regime verkochten, vallen niet onder niet-DAEB. 
Dit geldt ook voor VoV-woningen die bij verkoop een geliberaliseerd huurcontract hebben. In totaal zijn 125 
VoV-woningen niet-DAEB. 
Ons BOG-bezit bestaat uit 16 bedrijfsruimten en een parkeergarage. Het BOG kwalificeert in zijn geheel als niet-
DAEB. 

2.4 Leefbaarheid
In deze paragraaf behandelen we het onderwerp leefbaarheid op vier niveaus:
• Algemeen
• Activiteiten in samenwerking met de gemeente Barneveld
• Activiteiten door Woningstichting Barneveld
• Activiteiten gericht op individuen

2.4.1 Algemeen 
Naast dat wij ons inzetten voor onze kerntaak ‘bouwen en verhuren voor mensen met een laag inkomen’, hebben 
wij aandacht voor schoon, heel, veilig en prettig wonen. Dat is voor een bewoner in de wijk belangrijk. Maar ook 
voor de woningstichting. Goed wonen is een basisbehoefte. Als deze vervuld is, kan de bewoner andere doelen 
in het leven nastreven. Daarom nemen wij het initiatief, sporen we aan, brengen we verbindingen tot stand en 
zorgen we voor een netwerk van huurders en verschillende partners op het gebied van zorg, welzijn en dienst-
verlening. Zo willen we komen tot een maatschappelijke infrastructuur in de wijk die wordt gedragen door alle 
organisaties die er werkzaam zijn.

• Waar zijn we voor gegaan?
In 2016 begrootten wij voor leefbaarheid een bedrag van € 226.300. In deze begroting staan activiteiten die we 
op grond van de plannen van aanpak of regulier beheer uitvoeren en waarvoor we geld nodig hebben. Het gaat 
om structurele jaarlijkse kosten, zoals de loonkosten van onze wijkbeheerder. Ook namen we in deze begroting 
bedragen op voor onder andere het aanpakken van de woonomgeving en de achterpadverlichting in een wijk, 
ondersteuning van bewonersactiviteiten in bepaalde wooncomplexen, het opknappen van een gemeenschappe-
lijke tuin en het verbeteren van de entree van een complex.

• Wat hebben we gedaan?
We gaven in 2016 € 167.758 uit. Dit is 74% van het begrote budget en is gelijk aan het percentage in 2015.

Realisatie 
t/m december 2016 Begroting 2016

Complex aanpak 42.735 80.500

Algemeen 103.606 116.250

Wonen, zorg, welzijn 18.698 20.000

Diversen 2.719 10.000

Totaal 167.758 226.300

In 2014 bepaalden we in ons beleidsplan 2014–2017, nadrukkelijker dan voorheen, in welke wijken en kernen 
de woningstichting meer aandacht geeft aan het woon- en leefgenot (onderdeel vitale wijken en kernen). De 
vertaling hiervan voor ons team Sociaal investeren legden we vast in de beleidskaders leefbaarheid. Door op stra-
tegisch, tactisch en operationeel niveau uit te werken wat de woningstichting doet op het gebied van leefbaar-
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heid, weten partners wat ze van ons kunnen verwachten. In de beleidsperiode zetten we ons op het gebied van 
leefbaarheid extra in in Barneveld-West, Barneveld-Zuidwest, Voorthuizen en Garderen.

In Barneveld-West vervolgen we de activiteiten uit het plan van aanpak voor de wijk Oldenbarneveld. Hierin is 
veel aandacht voor de verbetering van de sociale samenhang in de buurt. In 2016 organiseerden we in samen-
werking met verschillende partijen, zoals Welzijn Barneveld, Ruimzicht, Be Active en het wijkplatform, meerdere 
activiteiten, waaronder een wijkfeest en twee wijkbijeenkomsten. Ook waren er individuele bewonersinitiatie-
ven in de wijk, zoals een kerstfakkeltocht en een ‘bakje liefde’. Naast alle contacten die zijn ontstaan is er in de 
wijk een burenhulpteam actief en er wordt naar elkaar omgezien.  
In het wijkplan De Lors is onze aandacht vooral gericht op het verbeteren van de uitstraling van individuele bewo-
nerstuinen en achterpaden. In 2016 organiseerden wij samen met verschillende partijen, zoals de gemeente, het 
wijkplatform en Welzijn Barneveld meerdere activiteiten, waaronder een wijkschouw en twee wijkbijeenkom-
sten. 

In Barneveld-Zuidwest blijft vooral Valkhof onze aandacht houden. Valkhof 154 is de afgelopen jaren meer en 
meer een ontmoetingsplek voor bewoners en medewerkers van verschillende organisaties geworden. Daarnaast 
houdt HdS er met hun team vergaderingen. Ook geeft Stimenz er sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen 
en worden er iedere donderdag ouderochtenden - en één keer in de 14 dagen spelletjesavonden - gehouden. 
Welzijn Barneveld heeft bij de ontmoetingsplek als geheel, aansluiting gezocht en we werken intensief met 
elkaar samen. 

In Zuid 3 in Barneveld zetten we in 2016 vooral in op meer ontmoeting tussen de bewoners onderling. In 2015 
maakten we plannen voor een (mobiele) buurtkamer naast de plek waar een basisschool stond en waar we in 2017 
nieuwe woningen bouwen. In juli 2016 is de Stichting Buurtkamer Zuid 3 opgericht. Er is een bestuur en een Raad 
van Toezicht voor de buurtkamer benoemd. In de Raad van Toezicht hebben zowel Woningstichting Barneveld 
als Welzijn Barneveld zitting. Het is de bedoeling dat de buurtkamer, in nauwe samenwerking met bewoners uit 
de wijk, zich inzet voor contact en ontmoeting tussen de bewoners in Zuid 3. Voorwaarden voor de realisatie zijn 
vastgelegd in de intentieverklaring. 

In Voorthuizen-Zuid komen de bewoners meer en meer tot het inzicht dat ze zelf in actie moeten en kunnen 
komen voor de wijk. Her en der worden tuinen opgeknapt, ook bij de koopwoningen in de wijk, en er zijn meer 
onderlinge contacten. Ook ondersteunen wij bewonersinitiatieven. Zo kregen wij bijvoorbeeld het verzoek of wij 
het buitenschilderwerk kunnen voorzien van een andere kleur(stelling). Ten zuiden van deze wijk verrijzen in de 
komende jaren twee nieuwe wijken; Holzenbosch en Wikselaarse Eng. 

In Garderen willen we oog houden voor het behoud en versterken van de vitaliteit van de kern, zodat de nieuw-
bouw van de laatste jaren hier goed verhuurbaar blijft en de leefbaarheid gewaarborgd is. In 2016 hebben we 6 
grondgebonden seniorenwoningen naast Dr. Kruimelstaete opgeleverd.

• Waar we voor gaan in 2017
De veranderingen van het overheidsbeleid op het gebied van de Wmo, de jeugdzorg en de scheiding van wonen 
en zorg, zijn van invloed op het wonen in de wijk. Zo valt ons op, dat het aantal mensen dat (woon)begeleiding 
nodig heeft toeneemt. Ook de klachten en ergernissen die hiermee gepaard gaan nemen toe. De woningstichting 
moet nadrukkelijker inzetten op het leveren van een bijdrage aan de eigen verantwoordelijkheid voor de buurt 
en de wijk en zorgdragen voor ontmoeting om de sociale samenhang te verbeteren. 

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, zorgondersteuning verandert, huurders met een beperking of zorg-
aanvraag blijven langer zelfstandiger wonen, woonbegeleiding is anders geregeld, gezinnen met opvoedproble-
men moeten meer dan voorheen zelf het initiatief voor hulp nemen. Samenwerken met verschillende betrokken 
instellingen en organisaties is daarvoor steeds belangrijker. Voorop staan natuurlijk de contacten met de verschil-
lende bewoners in de wijk/buurt. Ook de contacten en samenwerking met Welzijn Barneveld zijn belangrijk om 
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ontmoeting te realiseren, evenals de contacten met de thuiszorgorganisaties voor afstemming als een huurder 
vereenzaamt. Verder zijn belangrijk, de samenwerking met: 
• de zorginstellingen om het wonen voor de oudere huurder te borgen; 
• maatschappelijk werk, de bewindvoerder of de schuldhulpverlening van de gemeente om een huurder bij te 

staan bij eventuele schulden en een mogelijke ontruiming;
• GGz Centraal, Bemoeizorg of de wijkagent als het een bewoner betreft die vanwege psychische problemen 

overlast veroorzaakt aan omwonenden;
• de wijkplatforms en bewonerscommissies om samen activiteiten vanuit de plannen van aanpak te realiseren.

2.4.2 Activiteiten in samenwerking met de gemeente
• Waar zijn we voor gegaan?
Samenwerking met de gemeente Barneveld is voor de woningstichting belangrijk om haar doelstellingen op het 
gebied van leefbaarheid te kunnen bereiken. Dit is staat ook in de prestatieafspraken voor 2016.

In de nieuwe Woningwet staat een duidelijke omschrijving van de uitgaven op het gebied van leefbaarheid. 
Woningstichting Barneveld heeft op basis van deze omschrijving haar begroting voor 2016 gescreend.

• Wat hebben we gedaan?

Buurtbudget
Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld stellen jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het buurt-
budget. Ook voor 2016 was dit budget in totaal € 20.000. Hiervan namen wij € 10.000 voor onze rekening. Het 
buurtbudget is er in principe voor alle inwoners van de gemeente Barneveld en is bedoeld voor activiteiten die 
de leefbaarheid en de sociale samenhang in de buurt of de wijk vergroten of verbeteren. Voor ons zijn specifiek 
de activiteiten in buurten waar wij huurwoningen hebben van belang. Ook dit verslagjaar was nog voor het einde 
van het jaar het budget op. Het buurtbudget zetten we in voor onder andere het organiseren van een sportweek 
in de wijk Oldenbarneveld in Barneveld. Ook zijn er bij verschillende complexen van Woningstichting Barneveld 
barbecues georganiseerd, bijvoorbeeld bij het nieuwbouwcomplex aan het Theaterplein en in het Hof van Callen-
broeck (beide in Barneveld). Op het eerste Valkhofhofje (Barneveld) werd er een kinderfeest georganiseerd. Aan 
de Valkhof staan alleen huurwoningen.

De wijkplatforms en Verenigingen voor Plaatselijk Belang
In de wijken van Barneveld en Voorthuizen zijn al verschillende jaren wijkplatforms actief. De leden van de wijk-
platforms zijn vrijwilligers die optreden als ‘ogen en de oren’ van de wijk. In de kleine kernen zijn de Verenigingen 
voor Plaatselijk Belang actief. De leden van deze verenigingen zijn inwoners van de gemeente Barneveld die zich 
vrijwillig gemeld hebben om als vertegenwoordiger van de kern in Plaatselijk Belang zitting te nemen.

Professionals, zoals medewerkers van de woningstichting of van de gemeente, zijn op afroep beschikbaar om 
de wijkplatforms te ondersteunen en te adviseren. Voor de consulenten leefbaarheid van Woningstichting 
Barneveld leidde dit ertoe dat de proactieve rol die ze eerst hadden bij de platforms, veel meer reactief is gewor-
den. 

Bijdrage beheerder ontmoetingscentrum Bronveld
Wij leverden jaarlijks een bijdrage van € 10.000 voor de beheerder van het ontmoetingscentrum Bronveld in de 
wijk Oldenbarneveld in Barneveld. Binnen de kaders van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties dui-
delijk kunnen aangeven dat investeringen ten goede komen aan de huurders. Ondanks onze inspanningen, heeft 
Bronveld in de afgelopen jaren onvoldoende kunnen aantonen dat haar activiteiten voor en in de wijk binnen de 
kaders van de Woningwet passen. Na onderling overleg besloten we in 2016 dat wij wel in de wijk willen blijven 
investeren, maar dit niet langer doen door geld beschikbaar te stellen aan Bronveld. 
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Wij stelden voor 2017 een bedrag van € 8.000 vast voor investeringen in de wijk Oldenbarneveld. De gemeen-
te zet een plan voor de wijk op waarbij ‘ontmoeten’ en ‘contact’ een belangrijke rol spelen. Op basis daarvan 
zet Woningstichting Barneveld een budget in, vanuit eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de 
Woningwet.

Bijdrage Buurtbemiddeling
In 2016 droegen we € 7.000 bij aan Buurtbemiddeling. De vrijwilligers van Buurtbemiddeling zetten zich in bij 
meningsverschillen tussen huurders over bijvoorbeeld een erfafscheiding of geluidsoverlast. Inmiddels doet 
Buurtbemiddeling ook groepsbemiddelingen. Ook bij Buurtbemiddeling valt op dat het aantal mensen met 
psychische problemen toeneemt. 

Sport- en spelkast
In het dorp Garderen is dit jaar de Sport- en spelkast in gebruik genomen. De officiële opening daarvan was op  
6 april 2016. De Sport- en spelkast in Kootwijkerbroek was het jaar daarvoor al in gebruik genomen, maar de  
officiële opening vond plaats op 30 maart 2016. Met de opening van deze kasten is volgens ons in de gehele ge-
meente goede dekking voor de verschillende wijken en kernen. Het gebruik van deze kasten in de verschillende 
kernen en wijken is goed Wij ondersteunen waar nodig in dit proces, maar dragen vanaf 2016 niet meer financieel 
bij.

• Waar we voor gaan in 2017
De leefbaarheidsbegroting is gescreend op de nieuwe Woningwet en de eerder gemaakte keuzes gelden ook 
voor 2017.

De consulenten leefbaarheid blijven in 2017 op afroep beschikbaar om de vergaderingen van de wijkplatforms 
en de Verenigingen van Plaatselijk Belang bij te wonen. De consulenten geven in de wijk uitvoering aan een plan 
van aanpak (in onder andere de Vogelbuurt, Oldenbarneveld, de Lors en Valkhof) en organiseren ook incidentele 
activiteiten in samenwerking met de huurders. Ze nodigen zoveel mogelijk de leden van het betreffende wijk-
platform uit bij de organisatie hiervan om mee te doen .

Zowel wij als de gemeente Barneveld zijn blij met de inzet en het resultaat van Buurtbemiddeling, een activiteit 
die is ondergebracht bij Welzijn Barneveld. Voor 2017 dragen we hieraan € 7.000 bij.

2.4.3 Activiteiten door Woningstichting Barneveld 
• Waar zijn we voor gegaan?
Onze consulenten leefbaarheid en de wijkbeheerder werkten in 2016 aan verschillende leefbaarheidsprojecten in 
de buurten waar onze woningen staan en voor specifieke wooncomplexen. Deze projecten volgen uit de plannen 
van aanpak, uit de vooraf opgestelde begroting leefbaarheid en uit de taakomschrijving van de wijkbeheerder. 
Waar nodig, kregen de consulenten leefbaarheid en de wijkbeheerder ondersteuning van de opzichters.

• Wat hebben we gedaan?

Valkhof
Op de Valkhof is de locatie Valkhof 154 meer en meer een ontmoetingsplek voor bewoners en medewerkers 
van verschillende organisaties geworden. Hier zitten nu iedere dinsdagochtend het Duo café ten behoeve van 
integratie. De HdS houdt er met hun teamvergaderingen. Stimenz geeft er sociale vaardigheidstrainingen aan 
kinderen en er worden iedere donderdag ouderochtenden en één keer in de veertien dagen spelletjes avonden 
gehouden. Welzijn Barneveld heeft hierbij aansluiting gezocht en daar wordt intensief mee samengewerkt. 
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Oldenbarneveld
Vanuit het plan van aanpak voor deze wijk is er in het verslagjaar een goede samenwerking ontstaan tussen de 
consulent leefbaarheid en meerdere partijen die actief zijn in de wijk. Door krachten en ideeën te bundelen ont-
stonden er activiteiten, waar veel bewoners op afkwamen of zelf actief bij betrokken waren. Zo was er een wijk-
feest waarbij alle professionele organisaties in de wijk betrokken waren door het openstellen van hun locatie. 
Hiermee konden zij zichzelf presenteren aan de wijk. Op het plein stonden medewerkers van verschillende hulp- 
en dienstverleningsorganisaties om zichzelf te promoten en te vertellen hoe zijde bewoners in de wijk kunnen 
ondersteunen. We hebben in 2016 de samenwerking met Welzijn Barneveld en Be Active geïntensiveerd. 

Vanuit het wijkplan hebben we ook ingezet op extra aandacht voor ouderen in de wijk. Woningstichting 
Barneveld deed met de aanleunwoningen Rozenhof in 2016 mee aan het experiment ‘Vitale Woongemeen-
schappen en wooncomplexen voor ouderen’ (met een doorloop naar 2017). Dit is een initiatief van Platform 
31, Aedes Actiz, kenniscentrum Wonen-Zorg en Langer thuis. Hieraan doen in totaal 10 corporaties met woon-
complexen voor ouderen mee. Veel collectieve woonvormen verliezen na verloop van tijd hun kracht. Wanneer 
bewoners ouder worden en meer zorg nodig hebben, ontmoeten zij elkaar vaak minder. In gemeenschappelijke 
ruimtes (indien aanwezig) worden, door de terugtrekkende overheid, vaak minder activiteiten georganiseerd 
waardoor ouderen die wat mankeren gaan vereenzamen in hun appartement. Een goed sociaal beheer stimuleert 
het onderlinge contact tussen huurders of extern met nieuwe bewoners, omwonenden en professionals. Vanuit 
deze kans ontwikkelt ‘Langer thuis’ in het experiment een methodische aanpak voor vitalisering. Het is bedoeld 
om de woongemeenschap te laten bloeien tot bruisende leefgemeenschap in de wijk en dit ook vast te houden. 
De doelgroep zijn huurders vanaf 75 jaar. In het eerste kwartaal van 2017 sloten we het project af en vindt er een 
evaluatie plaats.

Zuid 3
In deze wijk staat een basisschool die in september 2016 leeg is komen te staan. Wij gaan op die plek woningen 
bouwen. De school was ook een plek waar bewoners elkaar konden ontmoeten en waar vaak activiteiten wer-
den gehouden. Het wijkplatform heeft in samenwerking met Welzijn Barneveld onderzocht of er draagvlak is 
voor een nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. Dit was voor ons de aanleiding om te onderzoeken of het binnen 
de nieuwbouwplannen haalbaar zou zijn om er een buurtkamer te realiseren. Dit bleek mogelijk. Welzijn Barne-
veld toonde zich bereid om zich samen met het inmiddels aangestelde bestuur in te zetten voor een succesvolle 
exploitatie. Als Stichting Buurtkamer Zuid 3 de exploitatie van de buurtkamer rond krijgt, begint in 2017 de bouw 
van de buurtkamer.

Voorthuizen-Zuid
Bewoners van een aantal huurwoningen deden een verzoek om een andere kleurstelling van het buitenschil-
derwerk. We voerden dit in 2016 in overleg met deze bewoners tijdens planmatig schilderwerk uit. Een aantal 
woningen in deze wijk heeft balkons en ook deze hebben we tijdens deze schilderbeurt opgeknapt, waardoor de 
woningen een betere uitstraling kregen.

Overig
Eén van onze consulenten leefbaarheid sprak samen met collega’s van onderhoud met de bewoners van wonin-
gen aan Strausslaan, Bachlaan, Wildzoom, Wildforster en Reinaerdshof in Barneveld over planmatig onderhoud. 
Het ging over vervanging van cv-ketels en groot onderhoud van douche en toilet, om het project zo goed moge-
lijk te laten verlopen.

Rioolvervanging De Lors 
Tot april 2017 verving de gemeente in de wijk De Lors gefaseerd de riolering. Zo ook in de Nicolaas Beetsstraat, 
waar woningen van ons staan. Na de presentatie van de plannen in 2015 zochten wij contact met de gemeente 
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over de grote parkeerdruk in de straat. Ons voorstel was om niet aan één kant, maar aan twee zijden van de weg 
parkeerplaatsen te maken. Vervolgens is er een mooi plan ontwikkeld waarbij bewoners van de even huisnum-
mers zich bereid verklaarden om een stukje van hun voortuin in te leveren. Hierdoor werd het ook mogelijk om 
aan twee kanten van de straat bomen terug te plaatsen. Dat was een verzoek van de bewoners.

Schoonbeekhof
In de Schoonbeekhof in Kootwijkerbroek werd eind 2015 een nieuwe bewonerscommissie gekozen. De vernieuw-
de, actieve aanpak om bewoners te betrekken kostte veel energie en inzet, ook van onze consulent leefbaarheid. 
Inmiddels zijn bewoners blij met de veranderingen. Er is nu zelfs een soort ‘lief en leed potje’ waaruit een bloe-
metje wordt bekostigd bij ziekte of als er iets te vieren is.

Informatiebijeenkomsten brandveiligheid
Uit onderzoek blijkt dat steeds meer ouderen te maken krijgen met brand in hun eigen woning. Huurders blijven 
op steeds hogere leeftijd zelfstandig thuis wonen. Ze worden ouder, fysiek gebrekkiger en hebben in meer of 
mindere mate een zorgvraag. Senioren die zelfstandig wonen zijn zelf verantwoordelijk voor het inschatten van 
risico’s. Onze verantwoordelijkheid ligt vooral in het geven van voorlichting. Wij leverden afgelopen jaar een bij-
drage aan het veiligheidsbewustzijn en organiseerden informatiebijeenkomsten over brandveiligheid. Dit deden 
we in samenwerking met de brandweer Gelderland-Midden. We hielden 11 bijeenkomsten voor 22 seniorencom-
plexen. Daarnaast hielden we 2 ontruimingsoefeningen. 

Tuinmeubilair
In Vondelhove, waar zowel ouderen als mensen met een verstandelijke beperking wonen, is tuinmeubilair ver-
vangen. De 3 zware houten verweerde tuinbanken zijn vervangen door lichtgewicht, stapelbare tuinstoelen, met 
tafeltjes en een parasol. 

Julianaplein
In 2016 hebben we veel aandacht besteed aan de begeleiding van huurders van het Julianaplein in Barneveld. De 
zittende bewoners stemden begin 2016 in met de plannen om de 28 woningen te slopen en er 40 nieuwe wonin-
gen terug te bouwen. Aansluitend begonnen we met het uitplaatsen en herhuisvesten van de bewoners. In de-
cember 2016 verhuisde de laatste bewoner naar een wisselwoning. We hielden verschillende bewonersavonden 
en we richtten een klankbordgroep van bewoners op, waarmee we overleggen over onder andere de nieuw te 
bouwen woningen en de inrichting van het plein. In dit proces hebben we ook oog voor goede contacten tussen 
de mensen die straks naar het Julianaplein terugkeren. 

Activiteiten wijkbeheerder
De wijkbeheerder is veel in de wijken en buurten in de gemeente Barneveld te vinden. Een greep uit zijn werk-
zaamheden in 2016:

• Controleren van de schoonmaak door derden in de verschillende appartementencomplexen.
• Opstarten schoonmaakprogramma’s in diverse nieuwbouwcomplexen in Voorthuizen, zoals Nieuwe 

Kampstraat, Sportparkstraat en Van den Berglaan.
• Extra toezicht op en bewonersbegeleiding van huurders van het Julianaplein (Barneveld), waar we de 

oude woningen slopen en nieuwe woningen bouwen.
• Het volgen van een training liftopsluiting. Hierbij leerde de wijkbeheerder hoe bewoners te bevrijden 

die vastzitten in een lift.
• Signaleren en bijdrage leveren aan het oplossen van verwaarloosde tuinen, rommel op het erf, graffiti 

en vandalisme rondom huurwoningen.
• Verwijzen van huurders naar de gemeente, de wijkagent, Buurtbemiddeling of naar de woningstich-
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ting voor het indienen van reparatieverzoeken.
• Huisbezoeken van individuele huurders om vragen te beantwoorden, klachten te bespreken en een 

praatje te maken.
• Veelvuldig contact met medewerkers van de gemeente Barneveld, leden van bewonerscommissies, 

het bestuur van Huurdersvereniging Barneveld, de wijkagenten en de Buitengewoon opsoringsamb-
tenaren (BOA’s).

• Beheer van onze koffiekar en ervoor zorgen dat hij er staat bij bewonersactiviteiten, bijvoorbeeld bij 
een nieuwjaarsbijeenkomst, een informatiemiddag, een wijkschouw.

• Waar we voor gaan in 2017
Vanuit de bestaande plannen van aanpak voor onder andere Valkhof, de Vogelbuurt, Oldenbarneveld en De Lors, 
staan in deze wijken activiteiten in de planning die erop gericht zijn dat de bewoners zelf initiatief nemen, elkaar 
ontmoeten en leren kennen.

Voor De Lors is het plan van aanpak eind 2017 afgerond. Met dit plan zetten we vooral in op het verbeteren van 
de uitstraling van tuinen van bewoners en achterpaden. Dit willen we doen door bewoners actief aan te spreken 
op een onverzorgde tuin en op het voldoende snoeien van heggen en bomen die grenzen aan achterpaden.

Wij blijven inzetten op het leefbaar houden van de verschillende wooncomplexen in deze wijk, waar veel oude-
ren wonen. Waar mogelijk, nemen we het initiatief om de bewoners van de verschillende complexen met elkaar 
in contact te brengen. Het eerdergenoemde experiment waaraan we deelnemen (‘Vitale wooncomplexen en 
-gemeenschappen voor ouderen’), levert hiervoor bruikbare informatie op.

In samenwerking met Welzijn Barneveld en bewoners uit de wijk Zuid 3 werken we aan het verder vormgeven van 
de buurtkamer.

De bewoners van de nieuwbouw in de Kromme Akker begeleiden we bij de opzet van een plan voor het gebruik 
van de gemeenschappelijke ruimte in het nieuw te bouwen complex voor 55-plussers. Dit complex leverden we 
eind 2016 op. De bewoners moesten de gemeenschappelijke ruimte zelf inrichten (meubilair, keukenuitrusting). 
Daarnaast moeten de bewoners bijvoorbeeld met elkaar regelen hoe zij de ruimte willen gebruiken en hoe even-
tuele kosten worden gedekt. 

2.4.4 Activiteiten gericht op individuen 
• Waar zijn we voor gegaan?
Als wij op het gebied van leefbaarheid contact hebben met individuele huurders, dan gaat dat over hoe de huur-
der prettig en veilig kan wonen. Dit houdt vooral in dat onze medewerkers signaleren, adviseren, bemiddelen en 
doorverwijzen bij overlast en huurachterstanden. We doen dit om prettig wonen voor omwonenden te borgen. 
We willen bovendien voorkomen dat de betrokkenen hun huis kwijtraken.

• Wat hebben we gedaan?

Overlast
Wij leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het project Buurtbemiddeling. Getrainde vrijwilligers staan 
bewoners bij in het zelf oplossen van buurconflicten, zoals onenigheid over een erfafscheiding of lawaaioverlast. 
Buurtbemiddeling is succesvol. Naast de individuele bemiddeling, krijgen de bemiddelaars steeds vaker met 
kleinere of grotere groepsconflicten te maken. Daarvoor hebben de bemiddelaars in 2016 een training groeps-
bemiddeling gevolgd. Indien Buurtbemiddeling gebruik moet maken van een tolk (voor een huurder), betaalt de 
woningstichting de kosten hiervan. Dit is in 2016 niet voorgekomen.

Als het niet lukt om het conflict op te lossen via Buurtbemiddeling, neemt onze consulent leefbaarheid het over. 
Al naar gelang de problematiek, kan de consulent hulpverleners inschakelen. Bijvoorbeeld door Bemoeizorg 
Barneveld om hulp te vragen, samen met de wijkagent het gesprek aan te gaan of eventueel een begeleidings-
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overeenkomst aanvullend op het huurcontract af te sluiten. Daarnaast kan de consulent een beroep doen op het 
laatste kansbeleid in de eigen gemeente of advies vragen aan een advocaat om een gerechtelijke procedure te 
starten. Dit kan in het uiterste geval leiden tot een ontruiming. Hoe dan ook is de aanpak van overlast en conflic-
ten tussen bewoners maatwerk.

In 2016 had ons team sociaal investeren met verschillende overlastsituaties te maken. De overlast werd veroor-
zaakt door zowel alleenstaanden als gezinnen, en kwam voor in verschillende kernen. Het ging om onder andere 
asociaal gedrag naar omwonenden toe vanwege verslavingsproblemen, agressief gedrag, overlast vanwege 
psychische problemen, procedures vanwege aangetroffen hennep en procedures vanwege het niet bewonen van 
de huurwoning (eventueel met verwaarlozing van de tuin). We ontruimden twee woningen op basis van overlast 
en huurachterstand en vanwege een aangetroffen hennepkwekerij ontruimden we één woning. 

Sommige bewoners krijgen door psychische of andere oorzaken zeer problematisch woongedrag dat tot ern-
stige overlast kan leiden. Om hier adequaat op te kunnen reageren, participeren we samen met andere partijen 
(onder andere Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkagent, medewerkers van de gemeente Barneveld, Iriszorg, 
Bemoeizorg, GGz Centraal) in het zogenaamd GGZ-overleg. Dit overleg vindt zes tot acht keer per jaar plaats. 
Hierin worden vooral zorgmijdende burgers besproken. Dit netwerk is ook van groot belang voor alle individuele 
problematische situaties van huurders waar de woningstichting mee te maken krijgt.

In 2016 overlegden gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld, Elan, Icare en andere betrokken partijen 
over toewijzing van woningen aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit leidt tot nieuw beleid voor 
bemiddelen van woningen voor bijzondere doelgroepen in 2017.

• Waar we voor gaan in 2017
We gaan vooral door met de projecten zoals hierboven genoemd. Voor ons is het belangrijk om zoveel mogelijk 
contacten te hebben binnen het zorg-, welzijns- en hulpverleningsveld. Hoe groter en vollediger het netwerk, 
hoe beter. Vanwege de transities in de zorg verwachten we dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen 
en dat zij minder zorg en begeleiding krijgen. Ook verwachten we dat mensen met een beperking minder bege-
leiding ontvangen en er meer zelfredzaamheid van hen wordt verwacht. Als gevolg hiervan verwachten we dat de 
overlastproblematiek in de wijk toeneemt. Onze consulent leefbaarheid, de wijkbeheerder en onze medewerker 
woondiensten die zich met huurincasso bezighoudt, winnen binnen dit netwerk waar nodig advies in of vragen 
om hulp voor de huurder.

2.5 Wonen en Zorg
Woningstichting Barneveld is niet alleen ontwikkelaar, beheerder en aanbieder van woningen, maar ook een 
samenwerkingspartner op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zo hebben wij dat in ons beleidsplan 2014-2017 
verwoord. In de uitwerking van het beleidsplan komt dit nog nadrukkelijker naar voren. Wij kiezen ervoor om 
altijd samen met andere partijen nieuwe projecten voor bijzondere doelgroepen of maatschappelijk vastgoed te 
ontwikkelen. We versterken daarmee de expertise en delen het risico. Een goed voorbeeld hiervan is de samen-
werking met Zorggroep Ena voor woon- en zorgcentrum Nieuw Avondrust. 

Op diverse plekken eerder in dit verslag, verwoorden we waar we in 2016 voor zijn gegaan vanuit onze rol als sa-
menwerkingspartner op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wat we hebben gedaan en wat we gaan doen in 
2017. We volstaan daarom op deze plek met een verwijzing naar de inhoud elders in dit verslag in de paragraven 
over onderhoud, prettig en veilig wonen voor ouderen, toewijzing en uitvoering woonruimteverdeling –  
senioren en leefbaarheid.
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2.5.1 Samen werken aan wonen, zorg en welzijn
• Waar zijn we voor gegaan?
We wilden verder werken aan het project samenwerken aan wonen, zorg en welzijn, samen met gemeente  
Barneveld en verschillende zorginstellingen. 

• Wat hebben we gedaan?
In 2016 is het Platform Wonen, Welzijn en Zorg omgedoopt naar het bestuurlijk overleg wonen, zorg en welzijn. 
Meer zorgpartijen zijn betrokken en er wordt gewerkt met een duidelijk jaarplan. Het eerdergenoemde project 
Woonbewust Barneveld valt hier nu ook onder. De woningstichting zet zich in om de samenwerking tussen de 
partijen te laten groeien en vooral ook om meer afstemming te laten plaatsvinden. Daarbij gaat het over af-
stemming over de verschillende nieuwbouwinitiatieven en afstemming over toewijzing van woningen. Voor de 
afstemming van initiatieven is een toetsingskader opgesteld waaraan de woningstichting heeft meegewerkt. 
Een regiegroep waarvan de woningstichting deel uitmaakt is bezig met de toewijzingsafspraken voor bijzondere 
doelgroepen. 

Daarnaast waren er veel andere, waardevolle contacten op dit vlak in 2016. Hieronder een greep uit alle contac-
ten:

• Met grote regelmaat een lokaal OGGz-overleg waar instanties als Centrum voor Jeugd en Gezin, 
Bemoeizorg Barneveld, afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Barneveld, het maatschap-
pelijk werk, GGz Centraal, Iriszorg en de politie aanschoven. In dit overleg bespraken we bijzondere 
situaties besproken en stemden we onze werkwijze af.

• Veelvuldige informatie-uitwisseling met Welzijn Barneveld.
• Contact en uitwisseling met Stichting Breder over de ambulante begeleiding aan huurders.
• Nauw contact met Stichting De Rozelaar.
• Nauw contact met Ons Bedrijf.
• Intensieve samenwerking tussen jongerenwerk/Be Active en onze consulent leefbaarheid en de wijk-

beheerder.
• Contact met stichting Present in verband met vrijwillige inzet bij huurders (tuin, schoonmaak huis).
• Met de medewerkers van de afdeling Wmo overlegden we geregeld om tot maatwerk aan inwoners 

te komen. Hierbij ging het om noodzakelijke aanpassingen in een woning of een verhuizing naar een 
aangepaste of nog aan te passen woning.

• Overleg met de ouders van ’t Werelthuis over de toekomst van ’t Werelthuis.

• Waar we voor gaan in 2017
Wij nemen actief deel aan het bestuurlijk overleg wonen, zorg en welzijn en werken mee aan de opstelling, imple-
mentatie en uitvoering van het toetsingskader en aan de toewijzingsafspraken voor bijzondere doelgroepen. 

Verder houden we de samenwerking met zorg- en welzijnspartners in stand en versterken deze indien nodig. De 
kaderstelling leefbaarheid vormt hierbij de leidraad om te toetsen welke rol de woningstichting in deze contac-
ten op zich moet nemen. Deze rol kan zijn: kartrekker, bemiddelaar, initiatiefnemer of spin in het web.

2.6 Het betrekken van bewoners bij beleid en beheer

2.6.1 Huurdersvereniging Barneveld
• Waar zijn we voor gegaan?
Net als in voorgaande jaren wilden we in 2016 de goede relatie en samenwerking met Huurdersvereniging Bar-
neveld in stand houden. Ook hadden we het doel de samenwerking te versterken. We wilden de huurdersvereni-
ging ondersteunen in het goed invullen van haar haar nieuwe rol, zoals omschreven in de nieuwe Woningwet.
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• Wat hebben we gedaan?
In 2016 was er regelmatig bestuurlijk overleg; 6 keer tussen de woningstichting en de huurdersvereniging en 8 
keer tussen gemeente, woningstichting en huurdersvereniging. 

Onderwerpen van overleg waren: jaarverslag, woningbouwplannen, het Huurders FoodValley 
Samenwerkingsverband (HFS), transparantietool, bod 2017, prestatieafspraken, begroting, verkoopbeleid, huur-
beleid, huuderspeiling betaalbaarheid, ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB.

Daarnaast bemiddelde de huurdersvereniging in 2016 bij individuele klachten. Ook in dit verslagjaar werd het 
merendeel naar tevredenheid opgelost. 

Door de nieuwe Woningwet hebben huurders een grotere invloed gekregen op allerlei corporatiebeleidszaken. Dit 
leidde ertoe dat een aantal huurdersverenigingen in de regio FoodValley, waaronder ook Barneveld, zich verenig-
den in het HFS. Door samen te werken willen de aangesloten verenigingen meer kennis en ervaring met elkaar te 
delen om zo de toegenomen invloed op het corporatiebeleid beter te borgen. In 2016 waren we op uitnodiging 
van Huurdersvereniging Barneveld bij de presentatie hiervan.

De samenwerking rond de prestatieafspraken 2017-2021 en het bespreken van het scheidingsvoorstel vroeg een 
grote inzet. Het vraagt veel van deze vrijwilligersorganisatie om alle ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en 
de gevraagde inbreng te kunnen geven. Dat mogen we niet onderschatten.

• Waar we voor gaan in 2017
In 2017 gaan we zowel de samenwerkingsovereenkomst met de huurdersvereniging als het Reglement Sloop, 
Renovatie en Groot Onderhoud herzien. Ook denken we met de huurdersvereniging na over nieuwe vormen om 
bewoners te betrekken bij beheer en beleid. Jongeren zijn minder geneigd om aan formele overlegstructuren 
deel te nemen en zijn meer gericht op netwerkstructuren en social media. 

2.6.2 Klachten bij commissies 
• Waar zijn we voor gegaan?
Vanzelfsprekend is onze dienstverlening erop gericht klachten te voorkomen. Als er toch klachten zijn, dan willen 
we zorgvuldig samenwerken met bewoners en commissies om de klachten op te lossen.

• Wat hebben we gedaan?
Bij de regionale geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied, kwamen in 2016 twee klachten van 
huurders van Woningstichting Barneveld binnen. In beide gevallen hadden de huurders niet eerst de klacht bij 
de betreffende leidinggevende van Woningstichting Barneveld neergelegd. Daardoor werden de klachten niet 
ontvankelijk verklaard.

Bij de Huurcommissie zijn in 2016 geen klachten ingediend.

• Waar we voor gaan in 2017
Wij blijven alert op het voorkomen of snel oplossen van klachten van zowel huurders als woningzoekenden.

2.6.3 Overleg met bewoners en bewonerscommissies 
• Waar zijn we voor gegaan?
Woningstichting Barneveld overlegt op verschillende manieren met de bewoners van haar huurwoningen en met 
vertegenwoordigers van huurders. Dit doen we om goed contact te houden met onze huurders, zodat we goed 
geïnformeerd zijn over wat de huurder vindt. Zo willen we ervoor zorgen dat de huurders prettig in hun woning of 
wooncomplex kunnen wonen en zich thuis voelen op deze plek. Ook willen we bijdragen aan het onderling contact 
tussen bewoners van het pand, de buurt en de straat.
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• Wat hebben we gedaan?
In verschillende wooncomplexen zijn bewonerscommissies actief, waarmee onze consulent leefbaarheid mini-
maal één keer per jaar overlegt. Afhankelijk van de onderwerpen, schuift de opzichter of de wijkbeheerder bij 
dit overleg aan. Voorbeelden zijn de bewonerscommissie van het seniorencomplex Rumah Maluku, die van de 
aanleunwoningen bij Ruimzicht en Neboplus en de commissie van de appartementen in Vondelhove. In andere 
appartementencomplexen, bijvoorbeeld Hof van Callenbroeck en de appartementen aan de Hensjesweg/Wilhel-
minastraat, zijn vaste contactpersonen waarmee de wijkbeheerder, de opzichter of de consulent contact houden. 
Vaak verrichten deze contactpersonen kleine klusjes in en rondom het complex. Hiervoor krijgen ze de beschik-
king over materialen, zoals schoonmaakspullen, lampjes, strooizout of een bladblazer. Andere complexen waar 
dit gebeurt, zijn het seniorencomplex aan de Van den Berglaan in Voorthuizen, Klaverweide en de Lobeliastraat 
in Barneveld. Indien nodig, houden we in appartementencomplexen eenmalige bewonersbijeenkomsten om na 
te gaan wat er bij de bewoners leeft en wat er speelt. In het complex aan Meilanden in Barneveld zijn leden van 
de bewonerscommissie verhuisd of gestopt. Nieuwe leden zijn vooralsnog niet gevonden. Dit is geen probleem, 
want ook hier houden we via een jaarlijkse bewonersbijeenkomst contact met geïnteresseerde bewoners.

• Waar we voor gaan in 2017
We onderhouden contact met de bestaande bewonerscommissies en indien nodig organiseren we eenmalige 
bijeenkomsten met bewoners. De wijkbeheerder is in deze contacten een belangrijke sleutelfiguur.

2.6.4 Goed huurderschap 
• Waar zijn we voor gegaan?
We wilden laten zien dat wij goed huurderschap op verschillende manieren belonen.

• Wat hebben we gedaan?
We hielden dit jaar voor de zesde keer een bijeenkomst voor actieve huurders. We doen dit om huurders die zich 
belangeloos actief inzetten voor hun complex en/of woonomgeving, in het zonnetje te zetten. Deze keer kwamen 
68 huurders naar het Zandsculpturen Festijn in Garderen. Aansluitend was er een gezamenlijk diner in de Bonte Koe, 
ook in Garderen. De groep kreeg een opdracht mee om een spreekwoord of gezegde toe te passen op het eigen 
wooncomplex. Vervolgens volgden presentaties van wat de huurders hadden bedacht. De beste drie ontvingen 
een waardecheque van € 250, die de huurders voor hun eigen wooncomplex mogen inzetten.

Naast de waardering voor actieve huurders, laten we ook onze waardering blijken aan huurders die, na minstens 
vijftien jaar huren, de huur opzeggen en de woning vervolgens keurig achterlaten. Deze bewoners gaven we een 
lunchbon voor De Rozerie van Stichting De Rozelaar.

En de huurders (11 adressen) die in het verslagjaar 50 jaar onafgebroken in dezelfde woning woonden, gaan zet-
ten we in 2017 in het zonnetje. 

• Waar we voor gaan in 2017
Bovengenoemde initiatieven krijgen ook in 2017 een vervolg.

2.7 Overleg met de gemeente
De gemeente Barneveld is onze belangrijkste partner op het gebied van wonen. Door goede samenwerking en 
gestructureerd overleg geven we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wonen in de gemeente Bar-
neveld vorm.

• Waar zijn we voor gegaan?
Een aantal keer per jaar is er een projectenoverleg tussen de woningstichting en de gemeente. Daarnaast is er 
een paar keer per jaar op directieniveau overleg over specifieke projecten waarvoor belangrijke keuzes gemaakt 
moeten worden. Er is minimaal vier keer per jaar bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de woningstichting. 
Bij een deel van de agenda is Huurdersvereniging Barneveld aanwezig. Op thema’s zoals urgentieverlening en 
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huisvesting van statushouders voeren we regelmatig ambtelijk overleg. Voor een aantal projecten zijn aparte 
stuurgroepen ingesteld waaraan wij deelnemen. 

• Wat hebben we gedaan?
Bovengenoemde reguliere overleggen zijn gevoerd. Centraal thema voor 2016 was het doorlopen van de cyclus 
verslaglegging-bod-prestatieafspraken inclusief monitoring van de afspraken, de toepassing van de transparan-
tietool bij de besprekingen en de afhandeling van het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB. 
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Voortgangsrapportage Prestatieafspraken 2016

	conform plan 	uitgevoerd, bijgesteld volgens plan of planning aangepast 	niet uitgevoerd/vervallen

Nr Activiteit Trekker
Overig 
betrokkenen Uitvoering SVZ Opmerkingen

1 In 2016 worden er 79 
woningen opgeleverd en 
WsB spant zich in voor 45 
extra woningen

WsB Gemeente 
(RO)

2016/2017  WsB heeft 60 woningen en een 
gemeenschappelijke ruimte 
opgeleverd. Voor nadere toelich-
ting, zie jaarverslag H 2.1.1

2 Sociale huurwoning-
voorraad bedraagt op 31 
december 2016 minstens 
3.920 

WsB Gemeente 
(RO)

2016  Check met kengetallen na  
accountantscontrole

3 Primaat sociale huur-
woningen WsB - indien 
mogelijk derde partijen

Gemeente 
(RO)/WsB

Derden ont-
wikkelaars

2016  Voor sommige projecten moet 
dit goed geborgd worden

4 WsB monitort maximale 
reikwijdte investerings-
ruimte (transparantietool)

WsB Gemeente 
(RO)

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

5 Vanaf 2017 sluit woning-
bouwprogramma aan bij 
lokale woningbehoefte 
(lokale vraag Woonvisie)

Gemeente 
(RO)

2017  Uitgevoerd zoals afgesproken

6 Aandacht voor woningen 
voor senioren, bijzondere 
doelgroepen, middenin-
komens

Gemeente 
(RO)/WsB

2016  Bod is uitgebracht, Woonvisie is 
gereed, nieuwe prestatieafspra-
ken zijn gemaakt

7 Afstemming toetsings- 
kader Gemeente/plan van 
eisen nieuwbouw WsB

Gemeente 
(RO)/WsB

2016  PvA gemaakt en besproken; 
voorbereiding voor het PvE is 
gestart in 2016 en wordt afge-
rond in 2017

8 Primaat sociale huurwo-
ningen WsB zowel bij 
inbreiding als uitbreiding

Gemeente 
(RO)

WsB 2016 

9 Bij functie- e/o inbrei-
dingslocaties in eerste 
instantie kans voor 
deelneming voor invul-
ling sociale programma 
realisatie /deelneming 
voor WsB

Gemeente 
(RO)

WsB 2016  Geen opmerkingen; hiervoor was 
aandacht bij projecten Juliana- 
plein en Wildzoom 

10 Vroegtijdig verzoek 
Gemeente betrokkenheid 
WsB (voorbereidingsfase)
Bij derden partijen 
inspanning gemeente 
aanbieding passende 
woningen

Gemeente 
(RO)

WsB en  
Derden ont-
wikkelaars

2016  Is nog onderwerp van gesprek bij 
o.a. Barneveld-Noord 
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Nr Activiteit Trekker
Overig 
betrokkenen Uitvoering SVZ Opmerkingen

11 Bij grote financiële tekor-
ten overweegt Gemeente 
bijdrage SGW 

Gemeente 
(RO)

2016  Geen opmerkingen; overleg over 
diverse projecten geweest, o.a. 
Veller, Julianaplein

12 Protocol toetsing nieuw-
bouwplannen WsB i.v.m. 
bestuurlijk draagvlak

Gemeente 
(RO)/WsB

2016  Geen opmerkingen

13 Nadere afspraken Ge-
meente/WsB over (finan-
ciële) gevolgen openbare 
ruimte

Gemeente 
(BOR)/
WsB

Gemeente 
(RO)

2016  Blijft aandachtspunt

14 Afstemmings realisatie/
bekostiging bepaalde 
voorzieningen

Gemeente 
(BOR)/
WsB

Gemeente 
(RO)

2016  Blijft aandachtspunt

15 a Opstellen Woonvisie voor 
volkshuisvestelijk bod 
WsB

Gemeente 
(RO + SD)

WsB en HvB november 
2016

 Uitgevoerd zoals afgesproken

b WsB heeft geactualiseerd 
beleidsplan 2014-2017 
met portefeuillestrategie 
2016

WsB Gemeente 
(RO + SD)

  Nieuw beleidsplan gepland voor 
2017

c Afspraken betrekken 
huurders bij visie/her- 
ijking portefeuillestra-
tegie

HvB  Geen opmerkingen

16 Woonvisie bevat mini-
maal percentage sociale 
huur in totale gemiddelde 
voorraad

Gemeente 
(RO)

november 
2016

 Uitgevoerd zoals afgesproken

17 Onderzoek aanbod 
middeninkomens i.s.m. 
derden partijen

Gemeente 
(RO)

Derden ont-
wikkelaars

2016  Onderzoek loopt i.s.m. regio 
FoodValley; presentatie locaties 
op vastgoedbeurs Provada in juni 
2017

18 Onderzoek wenselijkheid 
grondprijsdifferentiatie 
boven/onder liberalisa-
tiegrens

Gemeente 
(RO)

WsB en  
Derden ont-
wikkelaars

2016  Blijft aandachtspunt

19 Onderzoek differen- 
tiatie grondprijs onder 
passendheidsgrenzen / 
bijzondere doelgroepen

Gemeente 
(RO)

WsB 2016  Blijft aandachtspunt

20 Saldo nieuwbouw minus 
verkoop is positief

WsB 2016  Check met kengetallen na
accountantcontrole

21 WsB verkoopt max. 25 
woningen per jaar (m.u.v. 
BOG/Koopgarant)

WsB 2016  Gereed
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Nr Activiteit Trekker
Overig 
betrokkenen Uitvoering SVZ Opmerkingen

22 WsB stelt verkoopbeleid 
vast en bespreekt dit met 
de huurdersvereniging en 
Gemeente

WsB Gemeente 
(RO) en HvB

2016  Gereed

23 Verkoop vrije markt door 
WsB komt in aanmerking 
voor starterslening

Gemeente 
(RO)

WsB 2016  Geen opmerkingen

24 Afstemming investerin-
gen groen/grijs (regie 
Gemeente)

Gemeente 
(BOR) en 
WsB

2016  Aan de orde bij project Juliana- 
plein, afstemming blijft aan-
dachtspunt

25 Verkenning woonom-
geving voorafgaand aan 
renovatie/groot onder-
houd WsB

Gemeente 
(BOR) en 
WsB

Bewoners 2016  Aan de orde bij project Juliana- 
plein, afstemming blijft aan-
dachtspunt

26 WsB onderzoekt welk 
maatschappelijk vast-
goed niet-DAEB wordt 
geëxploiteerd en welk 
vastgoed wordt afgesto-
ten

WsB Gemeente 
(RO + SD)

2016 

27 Actualisatie streefbeeld 
nieuwe vrije sector huur-
woningen

Gemeente 
(RO)

WsB 2e helft 
2016



28 Afkadering DAEB en niet-
DAEB activiteiten

WsB Gemeente 
(RO + SD)

2e helft 
2016



29 Maximale inzet voor 
doelgroep beleid maar 
middeninkomens is nog 
wel speerpunt

WsB en 
Gemeente 
(RO)

HvB 2016 

30 Integrale woonlastenbe-
nadering bij het passend 
huisvesten

WsB en 
Gemeente 
(RO)

HvB 2016 

31 Periodieke standaardrap-
portage ontwikkelingen 
woningmarkt FoodValley

WsB  Gemeente 
(RO)

4x per jaar  In ontwikkeling

32 Tweejaarlijkse vraag-  
aanbodmonitor voor 
inkomens tot € 43.786

Gemeente 
(RO)

WsB 2017  Update van onderzoek 2015 is in 
2017. Huidig onderzoek woon-
lastenfonds biedt ook inzicht

33 Intentie WsB om voor 
middeninkomens (tot 
€ 43.786)  diensten te 
verlenen

WsB Gemeente 
(RO) en HvB

2016 

34 Doorstroming sociale 
huurvoorraad door voor-
rangsregeling bij toewij- 
ziging nieuwbouw 

WsB Gemeente 
(RO) en HvB

2016  Eerste project nog benoemen
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Nr Activiteit Trekker
Overig 
betrokkenen Uitvoering SVZ Opmerkingen

35 Huurprijsbeleid WsB 
aanpassen en voorleggen 
aan partners

WsB Gemeente 
(RO) en HvB

2016  Voorbereiding is gestart

36 Opzetten montior voor 
ontwikkelingen slaag-
kansen en het eventueel 
bijsturen 

WsB Gemeente 
(RO)

2016 

37 10% vrijgekomen wo-
ningen gaat naar inko-
mens tussen € 35.739 en 
€ 39.874

WsB 2016  Krijgt vervolg in 2017, waaronder 
evaluatie

38 Onderzoek naar bezoe-
kers website Nibud, evt. 
aanvullende voorlichting

HvB Gemeente 
(SD) en HvB

1e helft 
2016



39 Beeld krijgen van mensen 
die financieel in de knel 
zitten

HvB /
Gemeente 
(SD)

Welzijn 
Barneveld, 
Voeselbank, 
Diaconaal 
Netwerk en 
WsB

1e helft 
2016



40 Voorlichting en promotie 
voor mensen die finan-  
cieel in de knel zitten

HvB Gemeente 
en WsB

2e helft 
2016



41 Bevorderen van doorstro-
ming d.m.v. verleiden

WsB /  
Gemeente 

HvB 2016  Pilot onderzoek is geëvalueerd 
met betrokkenen

42 Voorbereiding wettelijke 
verplichting klimaatneu-
traal bouwen 2020

WsB en 
Gemeente 
(RO)

2016  Project Holzenbosch divers 
overleg (2017 af te ronden); 
Barneveld-Noord overleg in 2017 
nog op te starten; Wikselaarse 
Eng 2017 antwoord vraag wel/
niet gasloos

43 Renovatie/groot onder-
houd - energieindex 1,25 
/ per 2020 1,25 gemid-
deld voor totale woning-
voorraad WsB

WsB HvB 2016  Medio 2017 weer Vabi rapporta-
ge beschikbaar 

44 Individuele woningen 
worden aangepakt als ze 
niet voldoen aan ener-
gie-eisen casco en instal-
laties + toekomstgericht 
ontwikkelen nieuwbouw

WsB 2016 

45 PKVW voor gehele  
woningbezit stimuleren 

WsB en 
Gemeente 
(RO)

2016  WsB legt  verantwoordelijkheid 
verlenging bij huurder

46 Tweede kansbeleid bij 
huurschuld of overlast en 
incassobeleid hanteren

WsB 2016 
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Nr Activiteit Trekker
Overig 
betrokkenen Uitvoering SVZ Opmerkingen

47 Uitvoering convenant 
signalering huurschulden 
2009

WsB en 
Gemeente 
(SD)

2016 

48 Evaluatie gezamenlijk 
spreekuur ‘huurders die 
een achterstand hebben’

WsB en 
Gemeente 
(SD)

HvB 1e helft 
2016

 Vervolg in 2017

49 Bij structurele behoef-
te aan spreekuur volgt 
aanpassing convenant 
signalering huurschulden 
uit 2009

WsB en 
Gemeente 
(SD)

HvB 2e helft 
2016

 Vervolg in 2017

50 WsB stelt in 2016 20 wo-
ningen beschikbaar:
15 eensgezinswoningen
2 seniorenwoningen
3 appartementen
Daarnaast realiseert WsB 
22 verplaatsbare huurwo-
ningen

WsB Gemeente 2016  Gerealiseerd

51 Gemeente maakt af-
spraken met Mooiland, 
Rudolphstichting en 
andere vastgoedeige-
naren en ontwikkelaars 
voor beschikbaarstelling 
woningen

Gemeente 
(RO)

Ontwikke-
laars derden
Vastgoed- 
eigenaren

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

52 Gemeente stelt 1 woning 
beschikbaar uit eigen 
bezit voor urgenten + bij 
geschikte eigen wonin-
gen verhuur aan status-
houder voor min. 1 jaar  

Gemeente 
(RO)

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

53 Partijen maken inschat-
ting m.b.t. complexiteit 
benodigde sociale bege-
leiding 
Kosten sociaal beheer 
- WsB / Kosten sociaal 
begeleiding - Gemeente

Gemeente 
(SD)

WsB 2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

54 In voorkomende gevallen 
neemt WsB de verhuur en 
het technisch beheer van 
complexen van derden 
over tegen kostendek-
kend tarief

WsB 2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

55 Bij wijziging wetgeving/
regelgeving statushou-
ders en urgentie overleg-
gen partijen om nieuwe 
afspraken te maken

WsB en 
Gemeente 
(RO + SD)

HvB Indien 
nodig

 Was niet nodig
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Nr Activiteit Trekker
Overig 
betrokkenen Uitvoering SVZ Opmerkingen

56 Voor huisvesten lokale 
OGGZ-doelgroep, niet 
vallend in de urgentie-  
regeling stelt WsB zo 
nodig max. 3 woningen 
beschikbaar.

WsB Gemeente 
(SD)

2016  Gerealiseerd maar in 2017 wor-
den afspraken aangepast

57 Bijdragen aan bewust-
wording van eigen 
verantwoordelijkheid 
en zelfredzaamheid van 
inwoners in verband met 
het levensloopbestendig 
maken van woningen 
(Blijvend Thuis/Woonbe-
wust)

Gemeente 
(SD)

WsB, Oude-
renbonden 
en Gemeen-
te (RO)

2016  Blijvend thuis is Woonbewust 
geworden

58 WsB streeft naar een zo 
gedifferentieerd mogelijk 
woningbezit

WsB 2016  Geen opmerkingen

59 WsB beschikt over een 
zogenaamd opplusbud-
get

WsB 2016  Wordt ingezet

60 In voorkomende gevallen 
bekijken Gemeente/WsB 
of het zinvol is om een 
mantel zorger dichter bij 
zorgbehoevende bewo-
ner te laten wonen

Gemeente 
(SD) en 
WsB

2016  Nog geen aanvragen geweest

61 Toekomst project ‘Blij-
vend Thuis’ wordt in 2016 
besproken 

Gemeente 
(SD)

WsB, Ge-
meente RO 
en Ouderen-
bonden

1e helft 
2016

 Is Woonbewust geworden

62 Actualisatie samenwer-
kingsovereenkomst Wmo  
Gemeente/WsB

Gemeente 
(SD) en 
WsB

2e helft 
2016



63 WsB/Gemeente onder-
zoeken woonconcept 
‘Thuishuis’

Gemeente 
(RO) en 
WsB

1e helft 
2016

 Nog geen actie geweest

64 WsB zet 2 consulenten 
leefbaarheid in voor 42 
uur per week

WsB 2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

65 WsB zet wijkbeheerder in 
voor 36 uur per week

WsB 2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

66 WsB levert een bijdrage 
van € 10.000 voor de 
beheerder van Bronveld 
2016
Bijdrage 2017 afhankelijk 
van bijdrage Bronveld aan 
de wijk Oldenbarneveld

WsB 2016  Bijdrage wordt gestopt
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Nr Activiteit Trekker
Overig 
betrokkenen Uitvoering SVZ Opmerkingen

67 WsB levert bijdrage van 
€ 5.000 voor sport- en 
spelkast in Garderen

WsB Gemeente 
(SD)

2016  Bijdrage wordt gestopt

68 WsB levert bijdrage van 
€ 10.000 aan Buurtbud-
get (uitvoering Welzijn 
Barneveld)

WsB Welzijn 
Barneveld

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

69 WsB levert bijdrage van 
€ 7.000 voor Buurtbemid-
deling

WsB 2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

70 WsB levert een buurtka-
mer in Barneveld Zuid 3 
voor ontmoeting wijkbe-
woners/intentieovereen-
komst Welzijn Barneveld 
voor het regelen van de 
exploitatie

WsB Welzijn 
Barneveld 
en Wijkplat-
form

2016  Project is in voorbereiding

71 Partijen particperen in 
verschillende overleggen/
bijeenkomsten

WsB Gemeente 
(SD) en Wijk-
platforms

2016  Aanwezigheid bij wijkplatforms 
alleen op aanvraag

72 WsB toetst posten aan 
Woningwet 2015 na 
publicatie Ministriële 
Regeling

WsB Gemeente 
(RO + SD)

1e helft 
2016

 Uitgevoerd zoals afgesproken

73 Partijen bespreken samen 
de activiteiten die zij van 
plan zijn uit te voeren

WsB en 
Gemeente 
(RO + SD)

HvB 1e helft 
2016

 Geen bijzonderheden geweest

74 Partijen hebben 4x per 
jaar bestuurlijk overleg

WsB en 
Gemeente 
(RO + SD)

HvB 2016  Geen opmerkingen

75 Gemeente stelt ieder jaar 
een voortgangsrapporta-
ge op over de gemeente-
lijke nieuwbouw

Gemeente 
(RO)

WsB en HvB juni 2016  Geen opmrkingen

76 WsB brengt jaarlijks haar 
woningbezit gedifferen- 
tieerd in beeld 

WsB Gemeente 
(RO) en HvB

juni 2016  In jaarverslag 2015

77 Actielijst nieuwbouw-
plannen wordt elke 8 we-
ken ambtelijk besproken

WsB en 
Gemeente 
(RO)

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

78 Voor- en najaarsoverleg 
(2x) directie Gemeente/
WsB

WsB en 
Gemeente 
(RO + SD)

jun-dec 
2016

 Uitgevoerd zoals afgesproken

79 Per 8 weken planning- en 
voortgangsrapportage 
nieuwbouw WsB (gele 
lijst)

WsB en 
Gemeente 
(RO)

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken
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Nr Activiteit Trekker
Overig 
betrokkenen Uitvoering SVZ Opmerkingen

80 Gemeente/WsB maken 
nieuwe gesprekscyclus 
Gemeente n.a.v organisa-
tiewijziging

WsB en 
Gemeente 
(RO + SD)

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

81 WsB/gespreksvoer-
ders Gemeente nemen 
deel aan OGGZ-casuïs-
tiek-overleg Barneveld

WsB en 
Gemeente 
(SD)

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

82 WsB/Gemeente nemen 
deel aan Bestuurlijk Over-
leg Samen voor Wonen, 
Zorg en Welzijn

WsB en 
Gemeente 
(RO + SD)

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

83 Partijen spannen zich 
actief in om kennis te 
halen en brengen in 
verschillende (overleg)
organen voor regionale 
samenwerking (HFS/
SWEV)

WsB en 
Gemeente 
(RO)

HvB 
Gemeente 
(SD)

2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

84 WsB brengt voor 1 juli 
2016 het volkshuis-
vestelijk bod uit over de 
periode 2017-2020

WsB Gemeente 
(RO)  en HvB

juni 2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

85 Voor prestatieafspraken 
2017-2021 wordt gebruik 
gemaakt van de transpa-
rantietool

WsB en 
Gemeente 
(RO)

HvB 2016  Uitgevoerd zoals afgesproken

86 De prestatieafspraken 
worden zo ingestoken dat 
de financiële vertaling 
kan plaatsvinden in de 
meerjarenbegrotingen 
van partijen (najaar)

WsB en 
Gemeente 
(RO)

2e helft 
2016

 Uitgevoerd zoals afgesproken

Een belangrijk onderdeel van ons jaarplan is het treffen van de voorbereidingen om te voldoen aan de cyclus voor het pres-
tatiecontract met de gemeente, zoals die in de wet zijn omschreven. Voor 1 juli 2016 stelden we in samenwerking met de 
huurdersvereniging een bod op, op basis van de uitgangspunten die voor de Woonvisie waren vastgesteld. Dit bod bespra-
ken we met de gemeente. In de zomer van 2016 stelde een projectgroep een plan van aanpak vast, om te komen tot nieuwe 
prestatieafspraken. In deze projectgroep zijn de woningstichting, de gemeente en de huurdersvereniging vertegenwoor-
digd. Na de zomer zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met de opgave. Dit leidde tot een ondertekening van 
het nieuwe contract op 12 december 2016.

• Waar we voor gaan in 2017
In 2017 volgen we de cyclus voor het uitbrengen van het bod voor 1 juli en het maken van prestatieafspraken. Ook moni-
toren we de uitvoering van de prestatieafspraken 2017 en bespreken we de voortgang in het bestuurlijk overleg met de 
gemeente en de huurdersvereniging.
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2.8 Financieel beleid en beheer

Algemeen
Hieronder presenteren we een deel van de resultatenrekening 2016 ten opzichte van de begroting 2016 en de 
vastgestelde jaarrekening 2015. Onderstaand overzicht is opgesteld op basis van de categoriale indeling van de 
winst- en verliesrekening, specifiek ten behoeve van de vergelijking met de begroting. De jaarbegroting is ook 
conform deze indeling opgesteld  De cijfers zijn zodanig gegroepeerd dat de resultaten behaald met de reguliere 
exploitatie van ons bezit zichtbaar zijn. De verschillen ten opzichte van de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 
zijn hier opgenomen. Hierna gaan wij op hoofdlijnen alleen in op de verschillen ten opzichte van de begroting. 
Voor een verklaring van de verschillen ten opzichte van (de gewijzigde cijfers) 2015 verwijzen we naar de toelich-
ting op de winst- en verliesrekening. 

Resultatenrekening

Bedragen x € 1.000

Jaar- 
rekening 

2016 
 Begroting 

2016

Jaar-
rekening 

2015

Verschil 
t.o.v. 

begroting

Verschil 
t.o.v. 

2015

Bedrijfsopbrengsten          

Huuropbrengsten 27.001 27.157 26.452 -156 549

Opbrengsten servicecontracten 1.043 981 1.002 62 41

Geactiveerde productie eigen bedrijf 0 140 161 -140 -161

Overige bedrijfsopbrengsten 251 241 248 10 3

Totaal bedrijfsopbrengsten 28.295 28.519 27.863 -224 432

Bedrijfslasten        

Afschrijvingen op vastgoed in exploitatie 0 5.550 5.746 5.550 5.746

Afschrijvingen op activa ten dienste van 
de exploitatie 273 353 271 80 -2

Loonkosten 3.208 3.245 3.181 37 -27

Onderhoudslasten 4.189 4.294 3.747 105 -442

Leefbaarheid 168 226 174 58 6

Lasten servicecontracten 704 780 731 76 27

Overige bedrijfslasten 2.830 3.074 2.745 244 -85

Totaal bedrijfslasten 11.372 17.522 16.595 6.150 5.223

Exploitatieresultaat voor rente 16.923 10.997 11.268 5.926 5.655

Saldo rentebaten en -lasten -4.027 -4.065 -4.375 38 348

Exploitatieresultaat na rente 12.896 6.932 6.893 5.964 6.003

Verhuurderheffing -3.177 -3.179 -2.917 2 -260

Resultaat uit exploitatie 9.719 3.753 3.976 5.966 5.743



82      Jaarverslag 2016

 Het resultaat uit exploitatie bedraagt circa 9,7 miljoen euro  en is daarmee ruim 5,9 miljoen euro hoger dan 
begroot. Dit is vrijwel geheel het gevolg van de overgang naar waardering op marktwaarde in verhuurde staat, 
hierbij vindt geen afschrijving plaats op het vastgoed in exploitatie. In de begroting 2016 was hier nog geen reke-
ning mee gehouden. De huuropbrengsten zijn lager dan begroot doordat de jaarlijkse huurverhoging lager was 
dan begroot en bovendien een maand later is ingegaan. Daarnaast zijn de overige bedrijfslasten per saldo lager 
dan begroot.

Uit het vorenstaande kunnen we concluderen dat de kern van ons bedrijf, de exploitatie van (sociale) huurwo-
ningen, ook in 2016 gezond is gebleven. Ook onze operationele kasstroom is positief. We zijn dus in staat om 
ook de rentelasten op het vreemd vermogen en de verhuurderheffing volledig uit onze exploitatie-inkomsten te 
dekken. Bij de beoordeling van de resultaten moet wel worden bedacht dat de verhuurderheffing de komende 
jaren verder stijgt en dat we naar verwachting vanaf 2020 vennootschapsbelasting zullen gaan betalen. Omdat 
met ingang van 2016 woningtoewijzingen voor 95 procent ‘passend’ moeten zijn, kunnen de huurinkomsten de 
komende jaren onder druk komen te staan. 

Voor een nadere uiteenzetting verwijzen we naar de toelichting in de jaarrekening.

Financiële positie
In vergelijking met de jaarrekening 2015 is de financiële positie ultimo 2016 ingrijpend gewijzigd. In de nieuwe 
Woningwet is bepaald dat corporaties hun vastgoed moeten waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Tot 
en met het boekjaar 2015 waardeerde Woningstichting Barneveld haar vastgoed in exploitatie op historische 
kostprijs of structureel lagere bedrijfswaarde. Als gevolg van deze stelselwijziging is het in de jaarrekening 2015 
gepresenteerde eigen vermogen van ruim 71 miljoen euro gestegen naar ruim 368 miljoen euro. De zeer forse 
toename komt tot uitdrukking in de herwaarderingsreserve, en wordt hieronder verder toegelicht. De stelselwij-
ziging is in de jaarrekening 2016 verwerkt en wordt daar verder toegelicht. 

In relatie tot de waardering op marktwaarde hebben onze externe toezichthouders (Aw en WSW)  financiële 
ratio’s voorgeschreven waaraan corporaties dienen te voldoen. We hanteren voor onze eigen bedrijfsvoering 
strengere normen. Het uitgangspunt daarbij is dat we een vroegtijdige signalering wensen te hebben teneinde 
tijdig het voorgenomen beleid te kunne heroverwegen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we ultimo 2016 
voldoen aan alle gestelde ratio’s en dat onze financiële positie goed is. 

Indicator
Externe 

norm 
Interne 

signaleringsnorm
Score 
2016

ICR
minimaal 1,4 minimaal 1,6 2,9%

Loan to value o.b.v.  
bedrijfswaarde maximaal 75% maximaal 65% 45,2%

Solvabiliteit o.b.v.  
marktwaarde minimaal 20% minimaal 30% 44,2%

Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie
Per 31 december 2016 is in totaal € 250 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves 
begrepen (2015: € 228 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde 
in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waar-
deren bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit 
afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. De realisatie van 
deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting Barneveld. 
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De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de markt-
waarde in verhuurde staat van het DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatrege-
len en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) 
huurwoningen. Het bestuur van Woningstichting Barneveld heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van 
de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze 
schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het bezit in exploitatie en de marktwaarde in 
verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 236 miljoen. Dit impliceert dat circa 63% van het totale eigen 
vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.

Ontwikkeling financiële positie
Eind 2016 zijn de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017 tot en met 2021 vastgesteld. In deze begroting 
is het ontwerp splitsingsvoorstel DAEB/niet-DAEB verwerkt. We hebben hierbij gekozen voor een administratie-
ve splitsing. In de doorrekeningen is rekening gehouden met de door de Aw voorgeschreven parameters en ge-
baseerd op waardering van ons bezit tegen marktwaarde in verhuurde staat. De conclusie is dat Woningstichting 
Barneveld aan alle intern en extern gestelde ratio’s voldoet en dat beide takken in financieel opzicht levensvat-
baar en gezond zijn. Dit geldt voor zowel de startpositie per 1 januari 2017 van de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak 
als het perspectief voor de komende tien jaar. We blijven ruimschoots voldoen aan de normen en eisen van het 
WSW en de Aw. Op grond van de uitkomsten mogen we verwachten dat we in staat blijven ons met borgstelling 
van het WSW voldoende te financieren om onze nieuwbouw en overige ambities te realiseren. De meerjarenbe-
groting is nog gebaseerd op het Beleidsplan 2014-2017. In 2017 gaan  we onze koers en ambities voor de nieuwe 
beleidsperiode bepalen. Ten tijde van het opstellen van dit verslag is het nieuwe Beleidsplan in concept gereed. 
In het nieuwe Beleidsplan zetten we nadrukkelijk in op verdere verduurzaming van onze bestaande voorraad en 
bij nieuwbouw houden we uiteraard rekening met actuele ontwikkelingen als gasloos en BENG. Ten opzichte van 
de lopende begroting zijn hiervoor forse additionele investeringen opgenomen. De doorrekeningen wijzen uit 
dat we onze duurzaamheids ambities  kunnen realiseren binnen de gestelde financiële randvoorwaarden. Op lan-
gere termijn kan de verschuldigde vennootschapsbelasting ons dwingen om  ons beleid bij te stellen. De grootste 
financiële bedreiging zit in mogelijke overheidsingrepen in onze kasstromen door bijvoorbeeld verhoging van de 
Verhuurderheffing.

Voor de periode 2017 tot en met 2021 is gerekend met een (ver)nieuwbouwproductie van bijna  500 woningen, 
ofwel gemiddeld  bijna 100 woningen per jaar. Naast de begrote nieuwbouwprojecten bevat onze ontwikkel-
portefeuille ook nog een aantal kansrijke projecten die we, afhankelijk van onze (financiële) mogelijkheden in 
ontwikkeling, kunnen nemen. We blijven ons maximaal inzetten om voldoende betaalbare woningen aan ons 
bezit toe te voegen.

In de financiële meerjarenprognose zijn de uitkomsten van de vastgestelde meerjarenonderhoudsbegroting en 
het portfoliomanagement verwerkt. 

In de prognose hebben gerekend met een jaarlijkse huursomstijging op bais van de verwachte inflatie en toege-
stane opslag. We hebben de maximale stijging beperkt tot 2%. Primair vanwege de betaalbaarheid van ons bezit. 
Maar ook omdat we rekening houden met huurprijsverlagingen als gevolg van het passend toewijzen.

Het eerder ingezette (financieel) beleid heeft er mede toe geleid dat onze financiële positie gezond is gebleven. 
Tegelijkertijd beseffen we  dat prognosticeren gepaard gaat met onzekerheden. Door adequaat te monitoren 
op de werkelijke ontwikkeling van onze financiële positie en het volgen van de externe invloeden vertrouwen 
wij erop dat we in staat zijn en blijven om ons beleid tijdig bij te stellen indien de noodzaak daarvoor aan de orde 
komt. 



84      Jaarverslag 2016

Financierings- en beleggingsbeleid
Eind 2016 hebben we ons  treasurystatuut geactualiseerd en we voldoen hiermee aan wet- en regelgeving en ons 
door de minister goedgekeurde “Reglement financieel beleid en beheer”. Dit geldt voor zowel de voorschriften 
ten aanzien van het financieren, het beleggen en de eventuele inzet van derivaten. Overigens hebben wij geen 
derivaten in portefeuille.

De leningenportefeuille bestaat eind 2016 vrijwel geheel uit fixe-leningen met restant looptijden variërend van 
één tot éénentwintig jaar. Er zijn geen leningen met verplichte renteherziening in portefeuille. 

De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille bedraagt eind van het boekjaar 3,25 procent (2015: 3,5 
procent). 

In het boekjaar zijn twee nieuwe fixe leningen opgenomen van ieder vijf miljoen euro. Een lening betreft een 
rollover-lening met variabele hoofdsom en rente. De verschuldigde rente is gebaseerd op de driemaands Euribor 
verhoogd met een opslag 0,3 procent. De looptijd van de andere lening is ruim tien jaar en de rente bedraagt 
0,525 procent. In 2016 zijn vier fixe-leningen, tot een totaal van 13,5 miljoen euro en  een rollover-lening van 
5 miljoen euro met variabele rente en hoofdsom afgelost. De afgeloste leningen kenden rentes van 2,81 procent 
tot 4,75 procent. De aflossingen zijn deels uit eigen middelen gedaan.

Conform het vastgestelde treasurystatuut bepalen we de financieringsbehoefte jaarlijks op bedrijfsniveau aan de 
hand van de actuele kasstroomprognoses voor het betreffende jaar en zoals opgenomen in de begroting. Bij het 
daadwerkelijk aantrekken van nieuwe leningen houden we rekening met de meerjaren kasstroomprognoses en 
de vervalkalender van de bestaande portefeuille. 

Looptijden en aflossingsmomenten kiezen we zodanig dat voldoende spreiding in de tijd plaatsvindt en het 
renterisico vanwege herfinanciering per periode van twaalf maanden voortschrijdend, niet meer bedraagt dan 15 
procent van de uitstaande leningen.
Transactievoorstellen in het kader van de treasury bespreken we voor uitvoering in de treasurycommissie die in 
samenwerking met de woningstichtingen in Leusden, Nijkerk en Woudenberg (BLNW) is gevormd.

Ter financiering van eventuele, kortstondige liquiditeitstekorten maken we gebruik van de kredietfaciliteit bij 
de huisbankier (BNG). Eventueel optredende tijdelijke liquiditeitsoverschotten worden in kortlopende en direct 
opvraagbare deposito’s belegd.

Investeringsbeleid
Het investeringsbeleid van Woningstichting Barneveld is gebaseerd op het in 2015 geactualiseerde portfoliobe-
leid. Omdat ons verkoopbeleid succesvol was en we er ook in slaagden onze bedrijfslasten structureel te verlagen 
zijn we in staat geweest de onze investeringen op peil te houden. In de begroting vanaf 2016 en verder hebben 
we dit vertaald naar forse ingerekende nieuwbouw doelstellingen en terughoudendheid ten aanzien van de 
jaarlijkse huurverhoging en de omvang van de verkopen. Wij gaan ervoor om de plannen ten aanzien van de voor-
genomen nieuwbouw en aanpassingen van het bestaand bezit zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders te 
realiseren. En blijven verantwoord maximaal investeren in de woningvoorraad.

We zoeken daarbij steeds de samenwerking met relevante andere partijen, waar nodig ook op het terrein van 
specifieke zorg, voor zowel ouderen en jeugdigen als mensen met een beperking. Ook de gemeente is een 
belangrijke partner. Het nieuwbouwprogramma is onderdeel van de prestatieafspraken die we met de gemeente 
Barneveld en de huurdersvereniging maakten. 

Bij het ontwerp van nieuwbouwwoningen houden we rekening met de mogelijkheden voor ombouwen danwel 
bouwkundig aanpassen voor eventuele andere doelgroepen in de toekomst. In enkele nieuwbouw projecten 
voeren we een pilot uit om te komen tot (bijna) energieneutrale woningen.
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De huurprijzen stemmen we bij aanvang af op zowel de kwaliteit van de woningen als de inkomenssituatie van de 
doelgroepen van beleid en houden we rekening met de eisen vanuit “passend toewijzen”.

Bij de afwegingen voor voorgenomen investeringen is in 2016, gerekend met de volgende, nieuw vastgestelde 
uitgangspunten:
• jaarlijkse huurverhoging : 2016 tot en met 2020: 1,5%, daarna 2,00%
• huurderving : 1%
• kostenstijging : 2,50%
• disconteringsvoet : 3,60% 
• norm onderhoud, incl. cyclisch onderhoud : € 1.000 per woning per jaar
• norm beheer, belastingen en verzekeringen : € 1.250 per woning per jaar
• verhuurdersheffing : gemiddeld tarief van € 5,30 per € 1.000 WOZ-waarde

Bij de waardering van de materiële vaste activa in exploitatie op balansdatum wordt de marktwaarde in verhuur-
de staat getoetst aan de voortbrengingskosten danwel de boekwaarde. 

In het verslagjaar kochten we geen grondposities.

2.9 Deelnemingen
In 2007 richtten we samen met de gemeente Barneveld en Muziekgezelschap De Harmonie de besloten ven-
nootschap Muziek Theater Barneveld B.V. op. Het doel was de bouw van een muziektheater in Barneveld. Het 
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 20 miljoen euro. Geplaatst en volgestort is 6.154.378 
euro. Het belang van Woningstichting Barneveld bedroeg eind 2016 ruim 1,6 miljoen euro (ofwel 27 procent van 
het geplaatste en gestorte kapitaal).

De deelneming waarderen we in de jaarrekening op netto-vermogenswaarde. In juni 2017 hebben wij ons gehele 
belang voor één euro ter overname aangeboden aan de gemeente Barneveld. Het gemeentebestuur heeft de 
intentie om in 2017 de aandelen in MTB BV over te nemen. In het kader van de nieuwe Woningwet achten wij 
het aanhouden van deze deelneming niet langer passend. In de onderhavige jaarrekening hebben wij ons belang 
derhalve afgewaardeerd tot het overnamebedrag. 

2.10 Verklaring van het bestuur
Het bestuur van Woningstichting Barneveld verklaart dat alle middelen zijn aangewend in het belang van de 
volkshuisvesting in het algemeen en die van de gemeente Barneveld in het bijzonder.

Aldus opgesteld te Barneveld, 13 juli 2017

Het bestuur van Woningstichting Barneveld
w.g. L. Brouwer-de Jong
directeur-bestuurder
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3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2016 

na resultaatbestemming

Activa Ref
31-12-2016

€
31-12-2015

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa [1]

Vastgoed in exploitatie [1.1] 497.328.856 472.415.946 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden [1.2] 35.834.306 34.927.400 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [1.3] 4.030.059 5.493.199 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie [1.4] 2.583.946 2.408.747 

539.777.167 515.245.292 

Financiële vaste activa [2]

Deelnemingen [2.1] 1 494.854 

Latente belastingvorderingen [2.2] 11.629.000 12.535.000 

11.629.001 13.029.854 

Som der vaste activa 551.406.168 528.275.146 

Vlottende activa
Voorraden [3]

Vastgoed bestemd voor de verkoop [3.1] 300.000 0 

Overige voorraden [3.2] 121.120 387.552 

421.120 387.552 

Vorderingen [4]

Huurdebiteuren [4.1] 235.801 220.362 

Gemeente Barneveld [4.2] 0 2.438 

Belastingen en premies sociale verzekeringen [4.3] 0 0 

Overige vorderingen [4.4] 640.066 373.415 

Overlopende activa [4.5] 284.150 294.423 

1.160.017 890.638 

Liquide middelen [5] 2.447.422 10.603.854 

Som der  vlottende activa 4.028.559 11.882.044 

Totaal activa 555.434.727 540.157.190 
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na resultaatbestemming

Passiva Ref
31-12-2016

€
31-12-2015

€

Eigen vermogen [6]

Overige reserves [6.1] 126.988.851 140.051.115 

Herwaarderingsreserves [6.2] 250.088.400 228.298.680 

377.077.251 368.349.795 

Voorzieningen [7]

Voorziening onrendabele investeringen [7.1] 2.556.939 1.834.553

Voorziening projectschade [7.2] 71.739 2.865.426

Voorziening latente belastingverplichting [7.3] 17.756.000 0

Voorziening ILB [7.4] 130.131 124.746

20.514.809 4.824.725

Langlopende schulden [8]

Leningen kredietinstellingen [8.1] 104.506.356 108.067.449 

Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden [8.2] 36.206.876 34.818.953 

140.713.232 142.886.402 

Kortlopende schulden [9]

Schulden aan kredietinstellingen [9.1] 13.561.347 18.561.082 

Schulden aan leveranciers 567.187 1.341.544 

Belastingen en premies sociale verzekering [9.2] 376.259 901.991 

Overlopende passiva [9.3] 2.624.642 3.291.651 

17.129.435 24.096.268 

Totaal passiva 555.434.727 540.157.190
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3.2 Winst- en verliesrekening over 2016

Functioneel model

Ref
2016

€
2015

€

Exploitatie vastgoedportefeuille [10]

Huuropbrengsten [10.1] 27.001.240 26.452.093 

Opbrengsten servicecontracten [10.2]  1.043.327  1.030.546 

Lasten servicecontracten [10.3]  -703.681  -730.694 

Overheidsbijdragen [10.4]  -    422 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten [10.5]  -7.791.428  -7.313.733 

Lasten onderhoudsactiviteiten [10.6]  -4.189.529  -3.746.688 

Overige directe operationele lasten exploitatiebezit [10.7]  -1.369.846  -1.448.883 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 13.990.083 14.243.063 

Verkoop vastgoedportefeuille [11]

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille [11.1] 2.085.777 6.552.811 

Toegerekende organisatiekosten [11.2]  -149.852  -159.553 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille [11.3]  -1.518.212  -4.428.102 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 417.713 1.965.156 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille [12]

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille [12.1] -5.726.992 -4.361.417 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV [12.2]  59.250  -94.656 

Netto resultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille -5.667.742 -4.456.073 

Overige activiteiten [13]
Opbrengsten overige activiteiten [13.1] 250.683 380.869 
Kosten overige activiteiten [13.2] -177.385 -193.107 

Netto resultaat overige activiteiten 73.298 187.762 

Leefbaarheid [14]  -167.758  -174.082 

Financiële baten en lasten [15]

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten [15.1] -477.340 -976.860 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten [15.2] 104.614 171.493 

Rentelasten en soortgelijke kosten [15.3] -4.131.892 -4.546.838 

Saldo financiële baten en lasten -4.504.618 -5.352.205 

Resultaat voor belastingen 4.140.976 6.413.621 

Belastingen [16] -18.662.000 11.434.000 

Resultaat deelnemingen [17] -17.513 -73.216 

Resultaat na belastingen -14.538.537 17.774.405 
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3.3 Kasstroomoverzicht

(Volgens de directe methode)

2016
€

2015
€

Kasstroom uit operationele activiteiten x € 1.000 x € 1.000

Ontvangsten:

• Huren 27.008 26.563 

• Vergoedingen 1.045 1.015 

• Overige bedrijfsontvangsten 0 18 

28.053 27.596 

Uitgaven:

• Personeelsuitgaven 3.154 3.213 

• Onderhoudsuitgaven 4.869 4.215 

• Overige bedrijfsuitgaven 3.981 4.412 

• Rente uitgaven 4.390 4.800 

• Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 25 14 

• Verhuurdersheffing 3.177 2.918 

• Leefbaarheid 168 84 

• Vennootschapsbelasting 0 -614 

 19.764  19.042 

A 8.289 8.554

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
• Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woon- 

gelegenheden
2.788 8.704

• Verkoopontvangsten na inkoop 1.615 459

• Verkoopontvangsten grond en overig 1.342 0

5.745 9.163

Materiële vaste activa - uitgaande kasstroom
• Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 11.932 8.010

• Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 195 2.051

• Aankoop woongelegenheden (VOV) 1.042 240

• Investeringen overig 460 267

13.629 10.568

B -7.884 -1.405

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen 10.000 8.000

Aflossing door WSW geborgde leningen -18.561 -12.561

C -8.561 -4.561

Mutatie liquide middelen A+B+C -8.156 2.588

Saldo liquide middelen 01-01 10.604 8.016

Saldo liquide middelen 31-12 2.447 10.604

-8.156 2.588
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3.4 Algemene toelichting, regelgeving en grondslagen van waardering 

Algemeen
Woningstichting Barneveld is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volks-huisvesting’. Zij is 
werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volks-
huisvesting.  
Woningstichting Barneveld heeft regionale toelating en is statutair en feitelijk gevestigd in de gemeente Barne-
veld. De regionale toelating heeft betrekking op de woningmarktregio “Foodvalley”. Deze regio bestaat uit de 
gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken.

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 semi-
publieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de 
stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Stelselwijziging
De voor Woningstichting Barneveld belangrijkste wijzigingen voortvloeiend uit het implementeren van de nieu-
we RJ 645, de Woningwet 2015, respectievelijk de RTIV en BTIV zijn:
• De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeen-

komstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie en het 
hiermee samenhangend niet langer afschrijven van onroerende zaken in exploitatie;

• Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht.

De hiervoor genoemde wijzigingen en keuzemogelijkheden hebben ertoe geleid dat Woningstichting Barneveld 
haar stelsel van waardering en resultaatbepaling vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende onderdelen:
• De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering  tegen de historische kosten verminderd met 

cumulatieve afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen/bedrijfswaarde is vanaf 2016 gewijzigd in 
waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie;

• De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen de historische kosten verminderd 
met cumulatieve afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen is vanaf 2016 gewijzigd in waardering 
tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie.

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het 
vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 2016 zijn aangepast. Op basis van 
deze stelselwijziging is het vermogen per 31 december 2015 herrekend. Het eigen vermogen is toegenomen met 
een bedrag van € 297 miljoen, van € 71 miljoen naar € 368 miljoen. Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van 
de nieuwe grondslagen bijna € 18 miljoen positief. Het effect van de stelselwijziging kan worden uitgesplitst naar 
de individuele posten.

Voor de individuele balansposten zijn de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld. Bij de herwaardering van 
onroerende zaken in exploitatie naar marktwaarde in verhuurde staat is waar nodig rekening gehouden met de 
invloed van latente belastingen op het vermogen en resultaat, met name voor de waarderingscomplexen waar 
de herwaardering leidt tot een boekwaarde in de jaarrekening die hoger is dan de fiscale boekwaarde: voor dit 
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(tijdelijk) waarderingsverschil is een latente belastingverplichting gevormd, bepaald overeenkomstig de waarde-
ringsgrondslag voor latente belastingen.

Als gevolg van de aangepaste modellen zijn de vergelijkende cijfers over 2015 aangepast.

In de onderstaande tabellen is het effect van de stelstelwijziging op de cijfers over 2015 weergegeven:
 

Balans  per 1-1-2015

Jaar- 
rekening 

2015
x € 1 miljoen

Na 
stelsel- 

wijziging 
x € 1 miljoen

Effect 
stelsel- 

wijziging
x € 1 miljoen

Activa:

Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie 157 - (157)

Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in exploitatie 21 - (21)
Materiële vaste activa: Sociaal + commercieel vastgoed in 
ontwikkeling 1 - (1)

Materiële vaste activa: vastgoed in exploitatie - 479 479
Materiële vaste activa: vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie - 3 3

Totaal 179 482 303

Passiva

Eigen vermogen: Overige reserves 54 119 65

Eigen  vermogen:  Herwaarderingsreserve - 238 238

Subtotaal effect eigen vermogen 54 357 303

Voorziening: Onrendabele investeringen 1 1 -

Voorziening: Latente belastingverplichtingen - - -

Totaal 55 354 303
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Balans  per 31-12-2015

Jaar- 
rekening 

2015
x € 1 miljoen

Na  
stelsel- 

wijziging
x € 1 miljoen

Stelsel- 
wijziging

x € 1 miljoen

Activa

Materiële vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie 160 - (160)

Materiële vaste activa: Commercieel vastgoed in exploitatie 16 - (16)
Materiële vaste activa: Sociaal + commercieel vastgoed in 
ontwikkeling 4 - (4)

Materiële vaste activa: vastgoed in exploitatie - 472 472
Materiële vaste activa: vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 
eigen exploitatie - 5 5

Totaal 180 477 297

Passiva
Eigen vermogen: Overige reserves 71 140 69

Eigen  vermogen:  Herwaarderingsreserve - 228 228

Subtotaal effect stelselwijziging op het eigen vermogen 71 368 297

Voorziening: Onrendabele investeringen 2 2 -

Voorziening: Latente belastingverplichtingen - - -

Totaal 73 370 297

Resultatenrekening over 2015

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 5 2 (3)

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa (6) 0 6
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken in 
exploitatie - (5) (5)

Overige  waardeveranderingen  (onrendabele projecten) (4) - 4

Vennootschapsbelasting last/bate 11 11 -

Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015 2

Schattingswijzigingen
Met ingang van 1 januari 2016 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de passieve latentie wegens 
tijdelijk verschil opwaarderingspotentieel. Aangezien de woz-waarde ontwikkeling is gewijzigd is een latentie 
gevormd. Als gevolg van de schattingswijziging is het resultaat voor belastingen over 2016 € 17.756.000 lager dan 
op basis van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 
2015, behoudens de onroerende zaken in exploitatie en - in ontwikkeling (zie hiervoor onder “stelselwijziging”). 
De waardering van de activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van 
actuele waarde, tenzij anders vermeld. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij be-
trekking hebben. Positieve resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waar-in zij zijn gerealiseerd, 
verliezen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Verwerking verplichtingen
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 wan- 
neer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaan- 
de verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke 
verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningstichting rondom projectontwikkeling 
en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is in principe sprake indien de formalisering van het definitief 
ontwerp, en daarvan afgeleid het aanvragen van de omgevingsvergunning, heeft plaatsgevonden.

Materiële vaste activa

Daeb en niet Daeb vastgoed in exploitatie
Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
• Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen;
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
• Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
• Intramuraal zorgvastgoed.

Classificatie naar typologie
De onroerende zaken 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 aan-
gaande 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 bedrijfsmatig vastgoed dat 
wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellin-
gen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 
december 2009. 
Niet-DAEB vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per 
contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vast-
goed).

Waardering  bij  eerste verwerking
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs 
omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en verminderd met eventuele investe-
ringssubsidies. 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 eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen actuele waarde, overeen-
komstig artikel 35 lid 2 van de Woningwet. Onder actuele waarde wordt in dit verband verstaan de marktwaarde 
overeenkomstig het marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. Voortvloeiend uit 
artikel 14 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze markt-waarde bepaald con-
form het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde – Actualisatie peildatum 31 december 2016, derhalve 
de marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is benaderd door de contante waarde 
van de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen (discounted cash flow methode).

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de kostprijs als gevolg van de 
waardering tegen actuele waarde bepaald op complexniveau. De waardevermindering of - vermeerdering wordt 
in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde  waardeveranderingen  vastgoedportefeuille’.
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Marktwaarde
Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde betreft voor dit doel de 
marktwaarde in verhuurde staat.

De marktwaarde in verhuurde staat is gebaseerd op beschikbare marktgegevens met inachtneming van de 
relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop Woningstichting Barneveld actief is. De aanna-
mes aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van  
Woningstichting Barneveld die rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aan-
names en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens van de markt waarop Woningstichting Barneveld actief is.

Woningstichting Barneveld hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 
woningen en parkeergelegenheden. Voor bedrijfsmatig – en maatschappelijk vastgoed wordt de full  versie van 
het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde gehanteerd, omdat de  huursom  van dit vastgoed meer 
bedraagt dan 5% van de totale huursom/de huursom van de DAEB-tak/de huursom van de niet-DAEB tak.

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 de corporatie. De realisatie van de marktwaarde in verhuurde staat en de daarmee samenhangende ongere-
aliseerde herwaardering is evenwel sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting Barneveld. 
Terzake verwijzen wij tevens naar paragraaf 2.9 van het bestuursverslag, waarin is toegelicht dat een gedeelte 
van de herwaarderingsreserve bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.
Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een eventuele afwaarde-
ring van vastgoedontwikkelingsprojecten naar lagere bedrijfswaarde herrekend op basis van de marktwaarde in 
verhuurde staat als toets ter bepaling van eventuele duurzame waardeverminderingen.

Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden 
opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden dat in 
principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en 
dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken 
deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.

Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash flow (‘DCF’) methode. 
Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstro-
men plaats aan de hand van enerzijds het doorexploiteer scenario en anderzijds het uitpond- scenario, mede op 
basis van artikel 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in verhuurde 
staat is op waarderingscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste waardering van het doorexploiteer- of 
uitpondscenario, beide berekend op basis van de contante waarde van inkomen-de en uitgaande kasstromen.

Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk jaar bij een 
deel van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt verondersteld 
dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt aangepast naar de potentiele huur 
op basis van de markthuur of de maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van een 
15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze 
eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald 
op basis van de veronderstelling van doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke 
kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet. Instandhoudingson-derhoud wordt vanaf het 16e jaar met 
100% verhoogd, teneinde renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede 
voor parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
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Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg worden verkocht. In tegenstelling tot 
het doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze verhuureenheden niet aangepast, maar wordt daarvoor in 
de plaats de verwachte verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een 
eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden bepaald. De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode 
en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt 
bepaald op het verder uitponden van de aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, 
waarbij de mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in het doorexploiteerscena-
rio.

Parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van (macro-econo-
mische) parameters: 

Woningportefeuille
De belangrijkste gehanteerde parameters bij de bepaling van de marktwaarde van de woningportefeuille zijn:
• Prijsinflatie: 2016: 0,2%, 2017: 0,6%, 2018: 1,07%, 2019: 1,53%, 2020 e.v.: 2%
• Loonkostenstijging: 2016: 1,6%, 2017: 1,7%, 2018: 1,57%, 2019: 2,03%, 2020 e.v.: 2,5%
• Bouwkostenstijging 2016: 1,6%, 2017: 1,7%, 2018: 1,57%, 2019: 2,03%, 2020 e.v.: 2,5%
• Leegwaardestijging: parameters Gelderland 2016: 3%, 2017: 2,5%, 2018: 2,2%, 2019 e.v.: 2%
• Instandhoudingsonderhoud EGW: € 909     
• Instandhoudingsonderhoud MGW: € 846
• Mutatieonderhoud EGW: € 823
• Mutatieonderhoud MGW: € 618
• Beheerkosten EGW: € 420
• Beheerkosten MGW: € 413
• Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van de WOZ waarde (exclusief ge-

meentelijke OZB die is gebaseerd op  de gemeentelijke tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ 
waarde): 0,2377%

• Verhuurdersheffing als % van de WOZ-waarde: 2017: 0,536%, 2017 t/m 2022: 0,569%, daarna 0,543%
• Huurprijsstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar
• voor zelfstandige eenheden: 2017:1,2%, 2018: 0,8%, 2019: 0,4% daarna 0%
• voor onzelfstandige eenheden: 0%
• Huurderving als % van de huursom: 1%
• Mutatiekans bij doorexploiteren per waarderingscomplex op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaren, com-

plexen die minder dan 5 jaar in exploitatie zijn op basis van het gemiddelde van hetzelfde type in hetzelfde 
postcodegebied

• Mutatiekans bij uitponden: bij aangebroken complexen gelijk aan mutatiekans bij doorexploiteren, bij niet 
aangebroken complexen het eerste jaar 2,0% hoger.

• Verkoopkosten bij uitponden als % van de leegwaarde: 1,7%
• Exit yield uitponden gemiddeld van 6,72% (2015: 5,83%).
• Exit yield doorexploiteren gemiddeld van 6,72% (2015: 5,83%).
• Vrije verkoopwaarde (WOZ) gemiddeld per eenheid € 171.923,- (2015: € 176.280,-).
• Contracthuur per eenheid gemiddeld per maand € 542,- (2015: € 535,-).
• Markthuur per eenheid gemiddeld per maand € 801,- (2015: € 815,-).

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, 
afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager dan of gelijk is 
aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens 
het woningwaarderingsstelsel. Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de 
markthuur. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De overdrachtskos-
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ten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende 
waarde van een verhuureenheid.

Parkeergelegenheden
De belangrijkste gehanteerde parameters bij de bepaling van de marktwaarde van de parkeergelegenheden zijn:
• Prijsinflatie: 2016: 0,2%, 2017: 0,6%, 2018: 1,07%, 2019: 1,53%, 2020 e.v.: 2%
• Instandhoudingsonderhoud: € 154,-
• Beheerkosten: € 35,-
• Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van de WOZ waarde (exclusief ge-

meentelijke OZB die is gebaseerd op  de gemeentelijke tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ 
waarde: 0,25%

• Exit yield gemiddeld 5,48 (2015: 5,48%).
• Contracthuur gemiddeld per maand € 65,- (2015: € 63,-).
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedra-gen 
€ 500 per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en regis-
tratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed
De belangrijkste gehanteerde parameters bij de bepaling van de marktwaarde van het bedrijfsmatig – en maat-
schappelijk vastgoed zijn:
• Prijsinflatie: 2016: 0,2%, 2017: 0,6%, 2018: 1,07%, 2019: 1,53%, 2020 e.v.: 2%
• Instandhoudingsonderhoud: € 5/m2 bvo
• Mutatieonderhoud: nvt
• Marketingkosten: nvt
• Beheerkosten: 2-3%
• Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten als percentage van de WOZ waarde (exclusief ge-

meentelijke OZB die is gebaseerd op  de gemeentelijke tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ 
waarde: 0,37%

• Disconteringsvoet gemiddeld van 8,04% (2015: 7,35%).
• Exit yield gemiddeld van 11,39% (2015: 10,24%).
• Contracthuur gemiddeld per m2 per jaar € 86,- (2015 € 88,-).
• Markthuur gemiddeld per m2 per jaar € 86,- (2015 € 91,-).
De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% 
van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Het bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed werd jaarlijks voor 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie 
getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands 
Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). Dit betekent dat elk derde deel van de desbetreffende 
onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw werd getaxeerd. Vanaf het verslagjaar 2016 
wordt 100% van dit vastgoed door een externe taxateur getaxeerd. Het taxatiedossier is op aanvraag beschik-
baar voor de Autoriteit woningcorporaties.

Vrijheidsgraden 
Vanuit het handboek waardering heeft de taxateur beperkte vrijheden in de bepaling van parameters binnen het 
door de taxateur gehanteerde rekenmodel. De volgende aspecten zijn door de taxateur met inachtneming van 
deze ruimte meegenomen: 
1. Bij verschillende onderdelen in het rekenmodel (zoals bijvoorbeeld herbouwwaarde, bouwjaarklasse, OZB 

tarief) is uitgegaan van een gemiddelde passend bij deze specifieke portefeuille. Met andere woorden is in 
de basis een waardering uitgevoerd op portefeuille niveau welke vervolgens op objectniveau is gecorrigeerd 
naar een juiste waarde per object in plaats van een optelsom van allemaal losse waarderingen met per object 
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verschillende parameters. 
2. De appartementen zijn gewaardeerd als ware het zelfstandige appartementsrechten waarbij wel een model-

matige correctie heeft plaatsgevonden conform het handboek. 
3. De exit yield is bij bepaalde objecten aangepast naar een marktconform uitgangspunt omdat het handboek 

in voorkomende gevallen een te lage yield hanteerde wat leidde tot een veel te hoge eindwaarde. Dit speelt 
met name bij wat specifiekere objecten welke aan het einde van hun economische levensduur een grondige 
renovatie of upgrade nodig zullen hebben. 

Opbouw disconteringsvoet
De disconteringsvoet is de marktconforme rendementseis waartegen de verwachte inkomsten en uitgaven con-
tant worden gemaakt. Deze disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten en uitgaven 
in de toekomst te bepalen. Het waarderingshandboek bouwt de disconteringsvoet op in 3 onderdelen:
1. De risicovrije rentevoet. De hoogte van de risicoloze rentevoet wordt bepaald aan de hand van het 

24-maands historisch gemiddelde van de 10-jaar EURO area yield curve gebaseerd op AAA rated staats-obli-
gaties zoals gepubliceerd door de E.C.B. (Europese Centrale Bank) genomen. Voor 2016 bedraagt de ba-
sis-IRS 0,46% (2015: 1,76%).

2. De vastgoedsector specifieke opslag. De vastgoed sectorspecifieke opslag is een vastgoedsector gebonden 
risico-opslag, welke dient ter compensatie voor het extra risico dat wordt gelopen voor het investeren in 
vastgoed, ten opzichte van de risicovrije rente. De opslag bedraagt 5,50%.

3. De opslag voor het markt- en objectrisico. Deze gecombineerde opslag is afhankelijk gesteld van bouwjaar, 
type verhuureenheid en regio.

Exit Yield
Het Exit Yield percentage bepaalt de eindwaarde van een complex aan het einde van de 15-jarige cashflow 
berekening. De eindwaarde wordt contant gemaakt tegen de gehanteerde disconteringsvoet. De Exit Yield 
moet feitelijk gezien worden als het aanvangsrendement over 15 jaar. Deze is daarmee dan ook afhankelijk van de 
status van het complex aan het eind van de beschouwde periode. Op individueel complexniveau zijn aspecten als 
huurpotentie, leeftijd en omvang van het complex aan het einde van de 15- jarige DCF periode bepaald. De Exit 
Yields zijn individueel ingeschat op complexniveau. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in een exit yield na 
uitponden en een exit yield na doorexploiteren.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen 
kost-prijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. 
Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of - vermeerdering en in het 
resul-taat verantwoord als ‘Niet- gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.

Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. 
(ongerealiseerde) Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde 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 de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de 
initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en waarde-
verminderingen).

Bedrijfswaarde
In de toelichting op de balans wordt de bedrijfswaarde van de onroerende zaken, zoals die aan het WSW wordt 
gepresenteerd, vermeld. 
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De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde 
van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende loop-
tijd van de investering. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen bestemming en aard van het 
bezit.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schat-
ting van Woningstichting Barneveld weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen 
zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2016 intern 
geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van 5 jaar. De kosten van planmatig onderhoud 
worden gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere 
jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede 
genormeerde lastenniveau’s.

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde hanteert Woningstichting Barneveld voor de sector gebruikelijke 
uit-gangspunten.
Bij de bedrijfswaardeberekening ultimo 2016 gelden de volgende uitgangspunten:
• Jaarlijkse huursomstijging van 1,6% voor 2017, de jaren daarna  2% (voorgaand jaar 1,5% voor 2016 tot en met 

2020 en daarna  2%).
• Voor de eerstkomende vijf jaar is rekening gehouden met huurharmonisatie tot maximaal 75% van de maxi-

maal redelijke huur, uitgaande van een mutatiegraad van 6,5%.
• Jaarlijkse huurderving van DAEB-woningen 0,75% en voor niet-DAEB-woningen 2,0%(voorgaand jaar: 

0,75%).
• Voor de jaren 2017 en 2018  is rekening gehouden met inkomsten uit de verkoop van 15 woningen per jaar en 

voor 2019  tot en met 2021 van 12 woningen per jaar.
• 15 woningen worden naar verwachting binnen één jaar verkocht met een verwachte opbrengstwaarde van 

€ 2,6 miljoen en een boekwaarde van € 2,1 miljoen.
• De verhuurderheffing o.b.v. de tarieven uit het Belastingplan. De heffing is gerelateerd aan de WOZ-waarde.
• Veronderstelde marktindex is in 2017 4,5%, in 2018 3,67%, in 2019 2,83% en vanaf  2021 2% per jaar.
• Variabele lasten conform meerjarenprognose voor de komende vijf jaar .
• Jaarlijkse stijging van de onderhoudslasten oplopend van 1,6% in 2017 tot 2,5% in 2020 en de jaren daarna 

(voorgaand jaar: 2,5%).
• Kosten van zowel dagelijks als planmatig onderhoud, conform de vastgestelde tienjaarsonderhoudsbegro-

ting. Voor latere jaren worden genormeerde onderhoudskosten opgenomen.
• Per complex de kosten van groot onderhoud conform de meerjarenonderhoudsbegroting.
• Investeringen nieuwbouw en investeringen inzake herstructurering op basis van feitelijke verplichtingen in 

casu voorgenomen goedgekeurd en extern gecommuniceerd beleid (voorgaand jaar: idem).
• Een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde aan het einde van de exploitatieperiode of de verwachte 

opbrengstwaarde bij verkoop (voorgaand jaar: idem).
• Een (medionumerando) rekenrente van 5,00% (voorgaand jaar: 5,00%).
• De periode waarover contant gemaakt wordt, loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van de 

complexen/investering (variërend van 2 tot 50 jaar) (voorgaand jaar: idem), de minimale levensduur is gesteld 
op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een afwijkende levensduur gerechtvaardigd is.

• De heffing saneringssteun, de bijdrageheffing van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) maken vanaf 2016 
onderdeel uit van de bedrijfswaarde, de te betalen vennootschapsbelasting maken geen onderdeel uit van de 
bedrijfswaarde.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen bestemd voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waar- 
de van het geschatte bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, on-
der aftrek van verkoopkosten die niet door koper worden gedragen. De geschatte opbrengst is gebaseerd op de 
actuele, gemiddeld per woning gerealiseerde opbrengst. Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden 
verricht in het kader van de financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw, worden deze verkopen 
voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke 
karakter van de voorgenomen verkopen.
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De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen 
herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van de actuele grondprijzen voor socia-
le huurwoningen conform het gemeentelijk beleid. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de 
levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijke dan wel in 
rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de grond, 
dan wordt met de gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden.

De bedrijfswaarde van de activa in exploitatie is in het verslagjaar met circa € 7,5 miljoen toegenomen. Deze 
mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• Afname: Nieuw huurbeleid, in de eerste jaren lagere huurstijging  
• Afname: Minder verkopen ingerekend
• Toename: Nieuw onderhoudsbeleid
• Afname: Leefbaarheid en Prestatieafspraken toegevoegd
• Toename: oplevering 76 huurwoningen
• Afname: Sloop 28 huurwoningen

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan 
een derde en waarvoor de woningcorporatie een terugkoopplicht kent, worden aangemerkt als financieringscon-
structie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper 
overeengekomen contractprijs (eerste waardering) en daarna de marktwaarde op basis van VOV.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een terug-
koopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij 
overdracht ontstane verplichting rekening houdend met de contractvoorwaarden.

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft Woningstichting Barneveld een terug-
koopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch 
verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Eventuele mutaties in deze verplichtingen 
worden in het resultaat verwerkt als ‘niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Indien 
de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar plaatsvindt is de verplichting onder de kortlopende 
schulden verantwoord.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 
ver-krijgings- of vervaardigingsprijs. Activering vindt plaats zodra interne formalisering en externe communicatie 
terzake het project heeft plaatsgevonden. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend vanaf het moment 
dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde ren-
tevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrok-
ken wordt de rente van deze specifieke financiering  gehanteerd.
Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde grondslagen als voor 
vastgoed in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs, vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de resultatenrekening 
verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingprijs en bijkomende kosten of 
lagere actuele waarde.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de afschrijvingen op basis van de ver-
wachte economische levensduur. De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem.
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Financiële vaste activa

Andere deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de net-
to-vermogenswaarde methode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een 
aandeelhoudersbelang van meer dan 20 procent.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien 
de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil ge-
waardeerd. Indien en voor zover Woningstichting Barneveld in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de 
schulden van de deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getroffen.

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd en aangekocht vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen ver- 
vaardigings- dan wel inkoopprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samen- 
hangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en 
in hun huidige staat te brengen.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de 
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Overige voorraden
De voorraad grond wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen of lagere actuele opbrengstwaarde.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerde tegen nominale waarden, waar nodig onder aftrek van een (statisch be-
paal-de) voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Bij de voorziening voor oninbaarheid van huurdebiteuren is 
de omvang statistisch bepaald. De voorziening voor oninbaarheid van overige vorderingen wordt individueel 
bepaald.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden en bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een 
looptijd korter dan twaalf maanden. 

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve betreft het totaal van de positieve verschillen tussen de marktwaarde van het vast-
goed en de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het vastgoed waarop de herwaarderingsreserve be-trekking 
heeft. De herwaarderingsreserve betreft feitelijk dat deel van het eigen vermogen dat op het waar-deringsmo-
ment nog niet is gerealiseerd.

Overige reserves
De overige reserves betreffen dat deel van het eigen vermogen dat is gerealiseerd.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de 
hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeveran-
dering 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.

Overige voorzieningen
Voorziening projectschade
Deze voorziening is gevormd voor planschade die omwonende van vastgoedprojecten bij de gemeente kunnen 
claimen en die de gemeente vervolgens op Woningstichting Barneveld verhaalt. Daarnaast zijn er voorzieningen 
opgenomen die samenhangen met projectontwikkelingsactiviteiten.

Voorziening Individueel Loopbaan Budget
Op grond van de CAO hebben werknemers onder voorwaarden recht op een Individueel Loopbaan Budget (ILB). 
Het (nominaal) recht wordt jaarlijks aan deze voorziening toegevoegd, de bestede kosten worden in mindering 
gebracht. Deze voorziening heeft het karakter van kostenegalisatie.
Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen
De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De leningenportefeuille bestaat nagenoeg geheel uit 
fixe-leningen De gemiddelde rentevoet ultimo 2016 bedraagt circa 3,25 procent (2015: 3,45 procent). De aflos-
singsverplichtingen voor het eerstkomend boekjaar worden verantwoord onder de kortlopende schulden.

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft Woningstichting Barneveld een terug-koop-
verplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch 
verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop 
binnen een jaar plaatsvindt, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

Kortlopende schulden
De onder deze post opgenomen bedragen zijn gebaseerd op nominale waarden. 

Belastingen
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelas-
tingen 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 verreken-
bare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar. Rekening 
houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingsovereenkomst (VSO) en berekend aan de hand van belas-
tingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en 
eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van 
activa en verplichtingen voor de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.
Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de 
toekomst belastbare winsten beschikbaar zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden 
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aangewend. Latente belastingvorderingen worden jaarlijks per verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het 
niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel wordt gerealiseerd.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële vaste activa in- 
dien de verwachte looptijd groter is dan een jaar. Eventuele latente belastingverplichtingen worden opgeno-men 
onder de voorzieningen. De berekening van de latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen 
het actuele belastingpercentage van 25 procent. De latente belastingvorderingen en –verplichtingen worden 
gewaardeerd tegen contante waarde. Hierbij wordt een disconteringsvoet vanaf 2016 van 3,25 procent gehan-
teerd, daarvoor was dit percentage 3%.

Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen hieromtrent 
art. BW 2.363 en RJ 115.305.
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en –verplichtingen wordt getroffen met behulp van de 
verplichtingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen en hun 
belastinggrondslag. En ook wanneer er sprake is van voorwaartse verrekenbare verliescompensatie.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gereali-
seerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van zelf vervaardigde of van derden verkregen goederen worden ver-
werkt, zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de verlening van diensten worden verwerkt naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op 
de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de 
aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in 
het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de ontwikkeling daarin. Bijzondere 
posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard 
en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.

Exploitatie vastgoedportefeuille
Huuropbrengsten
Hieronder zijn opgenomen de te ontvangen netto huuropbrengsten, exclusief de van huurders te ontvangen 
vergoedingen voor levering van goederen en diensten, en verminderd met eventuele huurderving. Zowel de 
jaarlijkse huurverhoging als tussentijdse aanpassingen zijn onderworpen aan overheidsvoorschriften voor wat 
betreft de maximaal vast te stellen huren. Voor het verslagjaar 2016 was de maximaal wettelijke toegestane huur-
verhoging voor niet-geliberaliseerde huurwoningen als volgt:
• Huishoudens met een inkomen tot € 34.678 mochten een maximale huurverhoging krijgen van 2,1 procent 

(inflatie van 0,6 procent + 1,5 procent: het zogenaamde basishuurverhogingspercentage)
• De huren van huishoudens met een belastbaar jaar inkomen tussen €34.678 en € 44.360 mochten met maxi-

maal 2,6 procent worden verhoogd (het basishuurverhogingspercentage + 0,5 procent)
• Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van meer dan €44.360 konden een maximale huurverhoging 

krijgen van 4,6 procent (het basis huurverhogingspercentage + 2,5 procent).

Wij hebben de huren als volgt verhoogd:
• Huurders met een inkomen onder € 34.678 kregen een huurverhoging van 0,6%. In sommige gevallen was 

dit lager of zelfs 0%, als de huur hiermee een bepaalde grens overschrijdt. We kozen hiervoor, omdat deze 
huurders dan vaak nog voor huurtoeslag in aanmerking kwamen. Hiermee blijft de woning volledig bereikbaar 
voor deze groep.

• Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tussen € 34.678 en € 44.360 kregen een huurverho-
ging van 1%. 
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• Huurders met een inkomen hoger dan € 44.360 kregen een huurverhoging van 3,6%.

Opbrengsten servicecontracten
Dit betreft de vergoedingen die huurders naast de netto huur verschuldigd zijn voor levering van diensten, ver- 
minderd met de vergoedingsderving. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op de geraamde kosten en vloeien voort 
uit de huurovereenkomsten. Jaarlijks vindt op basis van de werkelijke kosten afrekening of tariefsvereffening 
plaats.

Lasten servicecontracten
Dit betreft de kosten die verband houden met de leveringen en diensten aan huurders, die voortvloeien uit de 
huurovereenkomsten.

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Dit betreft alle directe en indirecte lasten die rechtstreeks verband houden met het verhuren en beheren van het 
vastgoed zoals kosten om leegkomend vastgoed opnieuw  te verhuren, verhuurdersheffing en toegerekende 
organisatiekosten.
De toegerekende organisatiekosten betreffen onder meer lonen, salarissen en sociale- en pensioenkosten, overi-
ge kosten van personeel, huisvestingskosten, kosten ICT, advieskosten. 
De lasten verhuur en beheeractiviteiten bevatten zowel directe verhuur- en beheerskosten als indirecte organisa-
tiekosten. 

Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen (externe) kosten van onderhoud verant-
woord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaats-
gevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op de balans-
datum, worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
De lasten onderhoud bestaan uit de kosten voor zowel het dagelijks onderhoud (klachten-, mutatie-, cv- en 
lift- onderhoud), alsmede voor het planmatig onderhoud. Tevens worden hieronder de kosten wegens groot 
onderhoud opgenomen, voor zover er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. Indien de ingreep 
leidt tot een waardeverhoging van het actief, worden de uitgaven geactiveerd tot maximaal de toename van de 
marktwaarde van het actief.
In de winst- en verliesrekening zijn de (interne) kosten van de eigen dienst (Interne Aannemerij) opgenomen on-
der lasten verhuur en beheeractiviteiten en de overige directe operationele lasten exploitatie bezit.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Dit betreft alle overige operationele lasten die verband houden met de exploitatie van vastgoed, zoals onder 
meer kosten assurantie, lokale belastingen en heffingen, 

Verkocht vastgoed in ontwikkeling
Woningstichting Barneveld heeft geen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop.

Verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
De post verkoopopbrengst vastgoedportefeuille onroerende betreft gerealiseerde verkoopopbrengst vermin-
derd met de directe verkoopkosten. De verkoopopbrengst wordt verantwoord op het moment van levering. 

De opbrengsten uit hoofde van verkoop van woningen verkocht onder voorwaarden worden niet verantwoord als 
verkoopopbrengst daar de belangrijkste economische rechten niet zijn overgedragen aan de koper. De gegaran-
deerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de post langlopende schulden, verplichtingen uit hoof-
de van onroerende zaken VOV, en wordt jaarlijks met inachtname van de contractvoorwaarden gewaardeerd.
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Toegerekende organisatiekosten
Dit betreft de toegerekende kosten van functionarissen van de eigen werkorganisatie die verband houden met 
de verkoop van vastgoed uit de vastgoedportefeuille. De toegerekende kosten worden berekend naar rato van 
aantal fte dat zich bezig houdt met de verkoop van vastgoed uit de vastgoedportefeuille en de daarbij behorende 
salariskosten.

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Dit betreft de boekwaarde (tegen marktwaarde) van het verkochte vastgoed op het moment van verkoop. Een 
eventueel ongerealiseerd positief waardeverschil tussen deze boekwaarde en de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs van het vastgoed is begrepen in de herwaarderingsreserve en wordt bij realisatie overgebracht van de 
herwaarderingsreserve naar de overige reserve.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door geduren-
de het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in 
nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering (onrendabele top). 
Naast waardeverminderingen kunnen er ook terugnames van waardeverminderingen voorkomen. Dit is het geval 
wanneer de bepaling van de waardevermindering op basis van actuelere/recentere uitgangspunten lager uitvalt 
dan in voorgaand jaar. 

Ook worden de waardeveranderingen als gevolg van projecten die niet zijn doorgegaan, opgenomen onder deze 
activiteit. 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de vastgoedobjecten in exploitatie (exclusief het 
effect van onrendabele investeringen).

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Dit betreft niet gerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille die ontstaan zijn door een wijzi-
ging in de waarde van de vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

Overige activiteiten
Opbrengst overige activiteiten
Dit betreft enerzijds overige opbrengsten en anderzijds opbrengsten uit overeenkomst gemene rekening.

Leefbaarheid
Dit betreft de kosten welke zijn te relateren aan leefbaarheid, en welke niet noodzakelijk zijn voor de ver-huur-
exploitatie.  De gemaakte kosten zijn onder te verdelen in complex aanpak, algemeen, wonen zorg & welzijn en 
diversen.

Financiele baten en lasten
Financiële instrumenten en marktrisico’s
Binnen het treasurybeleid van de stichting dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking van inhe-
rente (rente-, looptijden- en markt-) risico’s. Op grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik 
van financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het belegde/gefinan-
cierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan het risicoprofiel van de totale leningen-/beleggin-
genportefeuille verlaagd op een wijze die zonder de inzet van de instrumenten niet mogelijk is. In 2016 is, evenals 
in 2015, geen gebruik gemaakt van financiële- en/of rente-instrumenten.
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Woningstichting Barneveld loopt met name renterisico over de rentedragende langlopende en kortlopende 
schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor schulden met variabele renteafspraken loopt de 
woningstichting risico ten aanzien van toekomstige kasstromen.
Het vigerende treasurystatuut bepaalt dat de renterisico’s maximaal vijftien procent van de uitstaande lange 
termijn schuld mogen bedragen. Ultimo boekjaar wordt aan deze bepaling voldaan.

De woningstichting voldoet aan de criteria die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt aan de krediet- 
waardigheid en loopt derhalve geen significante kredietrisico’s.
Aangezien de woningstichting alleen in Nederland werkzaam is, worden geen valutarisico’s gelopen.

Waardeverandering van financiële vaste activa en van effecten
Deze post betreft de afwaardering van het belang in Muziektheater Barneveld BV. 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Dit betreft de ontvangen rente van banktegoeden en rentedragende vorderingen.

Rentelasten en soortgelijke kosten
Dit betreft rentekosten die verband houden met opgenomen rentedragende leningen, rekening courantkrediet 
en eventuele overige rentedragende schulden. 
De rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betref-
fende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de aan de ontvangen 
leningen verbonden transactiekosten.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een 
actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. 
De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging 
opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het 
actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesreke-
ning, rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling van niet of beperkt aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de mutaties in de latente belasting vorderingen en schulden.

Resultaat deelnemingen
Dit betreft het aandeel van het resultaat in het verslagjaar van de deelnemingen.

Aanvullende toelichting organisatiekosten
Afschrijvingen
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
geschatte economische levensduur. Over gronden wordt niet afgeschreven.

Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en ver-lies-
rekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Op grond van de CAO Woondiensten is de pensioenregeling ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Dit betreft een toegezegde-pensioenregeling, waar- 
bij aan de deelnemers een pensioen is toegezegd op de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk van leeftijd, 
salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als er sprake zou zijn van een toegezegde 
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bijdrageregeling. Het SPW heeft namelijk verklaard dat er geen objectieve sleutel bestaat voor het toerekenen 
van een proportioneel aandeel in de positieve of negatieve risico’s aan aangesloten werkgevers en dat zij ook 
geen informatie kan geven over de toekomstige ontwikkelingen van werkgeverspremies.
Behalve de betaling van premies heeft de woningstichting geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pen-
sioenregeling. De woningstichting heeft in geval van een tekort bij SPW geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Doorberekende organisatiekosten
De doorberekende organisatiekosten worden toegerekend aan de activiteiten volgens de functionele indeling 
van de resultatenrekening en daarnaast als geactiveerde productie eigen bedrijf aan de investeringen in nieuw 
vastgoed.

Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opgesteld. Het management dient daartoe bepaalde ver-
onderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op 
de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen. De volgende waarderings-
grondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële 
positie en vereisen een deels subjectieve of complexe beoordeling van het management:
• timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering.

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen ook feitelijke verplichtingen verwerkt die 
kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wan-
neer uitingen namens de woningstichting zijn gedaan richting huurders, gemeente en overige belanghebbenden 
aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een 
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningstichting rondom projectont-
wikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitieve 
ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken 
bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijziging in de tijd ondergaan door 
prijsfluctuaties, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen bouwproductie.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. 
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsac-tivi-
teiten.

Operationele activiteiten
Operationele activiteiten bestaan uit transacties en gebeurtenissen die meestal direct leiden tot opbrengsten en 
kosten.

(Des)investeringsactiviteiten
Investeringsactiviteiten betreffen de investeringen in – en desinvesteringen van – vaste activa.

Financieringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten bestaan uit de financiering van de operationele - en investeringsactiviteiten. 
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3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Activa
[1] Materiële vaste activa
1.1 Vastgoed in exploitatie 497.328.856 472.415.946 

1.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 35.834.306 34.927.400 

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.030.059 5.493.199 

1.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.583.946 2.408.747 

539.777.167 515.245.292 

2016
€

2015 
€

[1.1] Vastgoed in exploitatie

Verkrijgingsprijzen  255.534.773 

 472.415.946  -   

Stelselwijziging  -    223.897.401 

Marktwaarde per 1 januari  472.415.946  479.432.174 

Mutaties:

Investeringen  435.920  2.101.965 

Desinvesteringen  -2.405.261  -6.338.079 

Nieuwbouw marktwaarde (overheveling vanuit ontwikkeling)  8.661.894  4.529.893 

Verbouwingen marktwaarde  -2.068.948  -574.377 

Vrijval herwaarderingsreserve verkopen  1.185.595  3.873.330 

Waardeverandering  19.103.710  -10.608.960 

 24.912.910  -7.016.228 

Marktwaarde per 31 december  497.328.856  472.415.946 

In verband met stelselwijziging zijn de cijfers van 2015 inzake vastgoed in exploitatie aangepast. De wijzigingen betreffen 
waardering tegen marktwaarde in plaats van boekwaarde of lagere bedrijfswaarde.

Saldo vastgoed in exploitatie 31 december 2014 (oud):

• verkrijgingsprijzen  255.534.773 

• cumulatieve waardeverminderingen  -25.900.824 

• cumulatieve afschrijvingen  -51.563.073 

 178.070.876 

Wijzigingen 2014:

• terugdraaien cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen  77.463.897 

• herwaardering ivm waardering tegen marktwaarde  223.897.401 

Marktwaarde per 31december 2014  479.432.174 
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Marktwaarde per 31december 2014  479.432.174

Wijzigingen 2015:

• investeringen (niet gewijzigd)  2.101.965 

• desinvesteringen (marktwaarde in plaats van boekwaarde)  -6.338.079 

• nieuwbouw, overheveling vanuit ontwikkeling (marktwaarde in plaats van boekwaarde) 4.529.893 

• verbouwingen (tegen marktwaarde in plaats van investeringskosten) -574.377 

• vrijval herwaarderingsreserve verkopen (marktwaarde versus verkrijgingsprijs) 3.873.330 

• waardeverandering als gevolg van marktwaardering (in plaats van bedrijfswaarde) -10.608.960 

Saldo vastgoed in exploitatie 31 december 2015: 472.415.946

Verzekering
De materiële vaste activa zijn op basis van herbouwwaarde verzekerd tegen brand- en stormschade, inclusief opruimings- 
en bereddingskosten. De polis sluit onderverzekering uit. De premie is gebaseerd op een bedrag per verhuureenheid dat 
jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor enkele specifieke objecten is de herbouwwaarde getaxeerd. 

Actuele waarde

Marktwaarde
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaar-
deerd 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 volks-
huisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 ("Handboek modelmatig waarderen marktwaarde").  Woningstichting Barneveld hanteert voor het 
merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaar-
de. In de basisiversie wordt de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarde-
ringsreserve modelmatig bepaald.
Bij deze waardering is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele 
waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.

WOZ-waarde
De waarde van de materiële vaste activa volgens de laatst bekende WOZ-taxatie (peildatum 1 januari 2015), bedraagt 
gemiddeld € 176.876 per verhuureenheid (2015: € 181.313). De totale WOZ-waarde bedraagt € 701.665.000 (2015: 
€ 711.835.000). 

Bedrijfswaarde
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie gebaseerd op de bedrijfswaarde bedraagt ultimo 
boekjaar € 261 miljoen. Ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo 2015 van € 253 miljoen, betekent dit een toename van 
circa € 8 miljoen. Bij de bepaling van de bedrijfswaarde is geen rekening gehouden met de rentabiliteitswaarde van de 
leningenportefeuille. 

Bij de bepaling van deze bedrijfswaarde is rekening gehouden met een huursomstijging op basis van het sociaal akkoord en 
de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is vanaf 2014 op balansdatum wettelijk verankerd. De verhuurderheffing is in 
samenhang met het verwachte huurbeleid in onze goedgekeurde meerjarenbegroting 2017 tot en met 2021 opgenomen en 
tot het einde van de levensduur ingerekend in de bedrijfswaarde. 
Als actuele waarde van het DAEB vastgoed geldt de bedrijfswaarde van de betreffende complexen. Ultimo boekjaar 
bedraagt deze circa € 234 miljoen. De bedrijfswaarde van niet-DAEB vastgoed bedraagt in totaal € 27 miljoen. De totale 
marktwaarde ultimo 2016 is € 497 miljoen, ultimo 2015 was dit 472 miljoen. 
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[1.2] Onroerende zaken in verkopen onder voorwaarden
Op grond van RJ 270-209a dienen woningen die onder voorwaarden zijn verkocht op de balans opgenomen te worden. Het 
verloop is als volgt weer te geven:

2016
€

2015
€

Verkrijgingsprijs 26.552.746 26.377.154

Herwaardering 8.374.654 7.346.777

Boekwaarde per 1 januari 34.927.400 33.723.931

Mutaties:

(Des)investeringen 0 -286.886

Herclassificatie 99.934 462.478

Waardeverandering -56.189 -518.445

Herwaardering agv herclassificatie 863.816 1.686.522

Herwaardering teruggekochte woningen -655 -140.200

906.906 1.203.469

Verkrijgingsprijs 26.652.680 26.552.746

Herwaardering 9.181.626 8.374.654

Boekwaarde per 31 december 35.834.306 34.927.400

Per 31 december 2016 zijn er geen onverkochte woningen (2015: 4, waarde € 540.000). Per ultimo 2016 zijn 259 woningen 
verkocht onder voorwaarden (VoV). Het gehanteerde kortingspercentage zit in de range van 15%-35% en het aandeel 
waardeontwikkeling betreft 1,5 x gehanteerde kortingspercentage.

[1.3] Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Cumulatieve bestede kosten 8.648.098 4.069.313

Cumulatieve onrendabele investeringen -4.989.452 -1.793.565

Naar voorziening onrendabele investeringen 1.834.553 792.152

Beginsaldo 5.493.199 3.067.900

Mutaties boekjaar:

Investeringen 11.219.006 9.108.678

Overboekingen -7.464.721 -4.529.893

Desinvesteringen -1.109.891 0

Waardeveranderingen -4.829.920 -3.195.887

Voorziening onrendabele investeringen 722.386 1.042.401

-1.463.140 2.425.299

31 december

Cumulatieve bestede kosten 11.292.492 8.648.098

Cumulatieve onrendabele investeringen -9.819.372 -4.989.452

Naar voorziening onrendabele investeringen 2.556.939 1.834.553

Eindsaldo 4.030.059 5.493.199
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Onder deze post is een grondpositie in de gemeente Barneveld opgenomen. De verkrijgingsprijs, verhoogd met de beste-
de kosten, bedraagt ultimo boekjaar circa € 5,3 miljoen (2015: € 4,9). Naar verwachting kan deze positie binnen tien jaar 
slechts ten dele in ontwikkeling worden genomen. Voorzichtigheidshalve is het gedeelte dat voorlopig niet in ontwikkeling 
kan worden gebracht, afgewaardeerd tot de waarde van landbouwgrond.
Voor 2016 vond een terugneming plaats van € 350.000 voor de grond die in ontwikkeling is genomen.
In verband met stelselwijziging zijn de cijfers van 2015 inzake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
aangepast. De wijzigingen betreffen (af)waarderingen tegen marktwaarde in plaats van bedrijfswaarde.

Saldo vastgoed in ontwikkeling stemd voor eigen exploitatie 01-01-2015 (oud):  1.331.063 

• terugdraaien cumulatieve investeringen (oud)  3.882.000 

• terugdraaien voorziening (oud) -1.143.750 

• afwaardering 2014 (tegen marktwaarde in plaats van bedrijfswaarde)  -1.793.565 

• opboeking voorziening (nieuw) 792.152 

Saldo vastgoed in ontwikkeling stemd voor eigen exploitatie 01-01-2015 nieuw: 3.067.900 

Mutaties 2015 (was per saldo € 2.375.184) 2.425.299 

5.493.199 

De mutaties van 2015 zijn in verband met stelselwijziging aangepast naar marktwaarde, indien van toepassing.
Dit heeft consequenties voor de (af)waarderingen en eventuele voorzieningen van projecten.

Afschrijvingstermijnen en -wijzen

Kantoorgebouw lineair 19 - 30 jaar

Meubilair lineair 10 jaar

Inventaris lineair 5 - 25 jaar

Vervoermiddelen lineair 5 jaar

Automatisering lineair 5 jaar

31-12-2016
€

31-12-2015
€

[2] Financiële vaste activa
De financiële vaste activa betreffen:
Deelnemingen 1 494.854 
Latente belastingvorderingen 11.629.000 12.535.000 

11.629.001 13.029.854 

[2.1] Deelnemingen
Boekwaarde deelneming Muziek Theater Barneveld B.V. per 1 januari 494.854 1.544.930 
Aandeel in resultaat -17.513 -73.216 
Afwaardering -477.340 -976.860 
Boekwaarde deelneming Muziek Theater Barneveld B.V. per 31 december 1 494.854 

Woningstichting Barneveld heeft een belang van 27% in Muziek Theater Barneveld B.V. Het maatschappelijk kapitaal 
bedraagt € 20 miljoen. Ultimo 2016 is geplaatst en volgestort € 6.154.378 (2015: idem). De andere  aandeelhouders zijn de 
gemeente Barneveld (51,25%) en Stichting Fonds 1845 (21,75%).
Muziek Theater Barneveld B.V. heeft tot doel het instandhouden van een muziekcentrum in Barneveld en het exploiteren 
en verhuren van het theater welke deel uitmaakt van het muziekcentrum. De deelneming is gewaardeerd op netto-vermo-
genswaarde. In juni 2017 hebben wij ons gehele belang voor één euro ter overname aangeboden aan de gemeente Barne-
veld. Het gemeentebestuur heeft de intentie om in 2017 de aandelen in MTB BV over te nemen. In het kader van de Nieuwe 
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Woningwet achten wij het aanhouden van deze deelneming niet langer passend. In de onderhavige jaarrekening hebben 
wij ons belang derhalve afgewaardeerd tot het overname bedrag.

2016
€

2015
€

[2.2] Latente belastingvorderingen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo 1 januari 12.535.000 1.101.000 

Mutatie wegens voorwaartse verliescompensatie -878.000 11.772.000 

Mutatie wegens voorgenomen verkopen -28.000 -338.000 

Saldo 31 december 11.629.000 12.535.000 

Het saldo per 31 december betreft:

•  wegens voorwaartse verliescompensatie 11.423.000 12.301.000 

•  wegens voorgenomen verkopen 206.000 234.000 

11.629.000 12.535.000 

Ultimo 2016 zijn de aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2014 ingediend, de aanslagen zijn opgelegd tot en met 
het jaar 2014. Het berekende fiscaal compensabel verlies tot en met 2014 wordt naar verwachting deels gecompenseerd 
met de berekende belastbare winst over 2015 tot en met 2021. Hierdoor is het belastbaar bedrag tot en met jaar 2021 naar 
verwachting nihil. Rekening houdend met het verwachte fiscaal verlies over 2013 en 2014 bedraagt het saldo compensabel 
verlies ultimo boekjaar ruim € 49.021.000. De latente belastingvordering wegens voorwaartse verliescompensatie bedraagt 
utlimo 2016 € 11.423.000. Wij verwachten de komende vijf jaar totaal 66 woningen uit bestaand bezit te verkopen. De 
fiscale boekwaarde is gemiddeld per woning circa € 13.000 hoger dan de vennootschappelijke boekwaarde. Aangezien er 
sprake zal zijn van tijdelijke verschillen van € 833.000, is hiervoor een actieve latentie gevormd. Op grond van VSO 2 is de 
fiscale waarde van de materiële vaste activa in exploitatie per 1 januari 2008 voorlopig berekend op circa € 599.089.000. Dit 
is een verschil van circa € 447 miljoen ten opzichte van de vennootschappelijke boekwaarde per 1 januari 2008. Aangezien 
hier sprake is van een permanent verschil bedraagt de contante waarde van deze latentie nihil.
De voorwaartse verliescompensatie wordt komend jaar deels verrekend met de nominale verwachte winst ad € 9.786.000.
De passieve latentie voor de WOZ-waardeontwikkeling kent een andere looptijd (tot het jaar 2027) en wikkelt niet volledig 
gelijktijdig af met de actieve latentie voor verliesverrekening. Derhalve zijn de latente belastingposities afzonderlijk gepre-
senteerd en niet gesaldeerd in de balans.

31-12-2016
€

31-12-2015
€

[3] Voorraden
[3.1] Vastgoed bestemd voor de verkoop 300.000 0 

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft grond Zwartebroek waarvoor ultimo 2016 een verkoopovereenkomst is gete-
kend. Levering is uiterlijk ultimo 2018. 

[3.2] Overige voorraden 121.120 387.552 

Overige voorraden heeft betrekking op de overige grond Zwartebroek, welke vooralsnog niet in exploitatie genomen kan 
worden. De grondpositie is gewaardeerd tegen landbouwwaarde.
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

[4] Vorderingen
Huurdebiteuren 375.801 337.362 

Voorziening voor oninbaarheid -140.000 -117.000 

235.801 220.362 
Gemeente Barneveld 0 2.438 

Voorlopige aanslagen vennootschapbelasting 0 0 

Overige vorderingen 640.066 373.415 

Overlopende activa 284.150 294.423 

1.160.017 890.638 

[4.1] Huurdebiteuren
De huurachterstanden kunnen als volgt naar grootte en aantal huurders worden gespecificeerd:

Periode

Aantal huurders Huurachterstand

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015

tot 1 maand 186 173 67.968 68.542 

tot 2 maanden 65 66 57.387 58.470 

tot 3 maanden 40 40 59.163 60.072 

tot 4 maanden 27 20 54.359 38.658 

tot 5 maanden 10 11 26.190 27.068 

tot 6 maanden en meer 33 27 110.734 84.552 
T0taal 361 337 375.801 337.362 

Per 31 december 2016 is de incasso van een huurachterstand ad € 189.108 van 86 contractanten in handen van de deurwaar-
der/ wsnp/regeling gemeente/ advocaat gegeven. Hiervan heeft € 77.054 betrekking op 31 beëindigde contracten. Ultimo 
2015 ging het om € 141.791 en 72 contracten, waarvan € 76.687 betrekking had op 33 beëindigde contracten. De huurach-
terstand bedraagt ultimo 2016 1,34% van de te ontvangen jaarhuur en vergoedingen (2015: 1,23%). Voor het risico van 
mogelijke oninbaarheid wordt een voorziening ad € 140.000 noodzakelijk geacht (2015: € 117.000).

31-12-2016
€

31-12-2015
€

[4.2] Gemeente Barneveld

Diverse Wmo-aanpassingen 0 2.438 

0 2.438 
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[4.3] Belastingen 
Hieronder zijn opgenomen de reeds betaalde voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting, verminderd met de voorlopig 
berekende verschuldigde bedragen.

31-12-2016
€

31-12-2015
€

• voorlopige aanslag 2016 0 

• berekende verschuldigde belasting 2016 0 

0 0 

• voorlopige aanslag 2015 0 0 

• berekende verschuldigde belasting 2015 0 0 

0 0 

• voorlopige aanslag 2014 613.751 613.751 

• berekende verschuldigde belasting 2014 -613.751 -613.751 

0 0 

• voorlopige aanslag 2013 1.064.090 1.064.090 

• berekende verschuldigde belasting 2013 -1.064.090 -1.064.090 

0 0 

• voorlopige aanslag 2012 632.150 632.150 

• berekende verschuldigde belasting 2012 -632.150 -632.150 

0 0 

Saldo 0 0

[4.4] Overige vorderingen

Overige debiteuren 650.066 383.415 

Af: voorziening dubieuze debiteuren -10.000 -10.000 

640.066 373.415 

Saldo overige debiteuren 2016 betreft o.a. 2 woningverkopen, waarvan de levering 30 december 2016 heeft plaatsgevon-
den en begin januari 2017 is bijgeschreven. Voor het risico van oninbaarheid van de overige vorderingen is een voorziening 
getroffen.

[4.5] Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 284.150 294.423 
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

[5] Liquide middelen
Deze post is als volgt samengesteld:

Rekening courant BNG 436.417 334.975 

Rekening courant ING 1.805 2.263 

Rekening courant Rabobank 6.069 1.569 

Rekening courant ABN AMRO (bestuurrekening) -13 4.847 

Subtotaal rekening courant 444.278 343.654 

Spaarrekeningen ING 1.750.886 253.295 

Spaarrekening Rabobank 2.257 5.000.066 

Ondernemersdeposito's ABN-AMRO 1 4.756.839 

Subtotaal deposito 1.753.144 10.010.200 

Geblokkeerde rekening BNG 250.000 250.000 

2.447.422 10.603.854 

Met de huisbankier BNG is een kredietfaciliteit overeengekomen van € 1.000.000. De liquide middelen zijn direct opvraag-
baar.

In 2014 is een bankgarantie ad € 250.000 afgesloten voor de gemeente Barneveld inzake richtige nakoming van het project 
Dwarsakker te Zwartebroek. Het bedrag is op een geblokkeerde rekening gestort. De bankgarantie vervalt op 1 januari 
2022 dan wel eerder, op het moment dat is voldaan aan de verplichtingen.

Passiva
[6] Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit:

Overige reserves 126.988.851 140.051.115

Herwaarderingsreserves 250.088.400 228.298.680

377.077.251 368.349.795

2016
€

2015
€

[6.1] Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Stand per 1 januari 140.051.115 118.415.458 

Uit resultaatbestemming -14.538.537 17.774.405 

Overboeking van ongerealiseerd naar gerealiseerd door verkoop 1.185.595 3.873.330 

Overige mutaties 290.678 -12.078 

Stand per 31 december 126.988.851 140.051.115

Resultaatbestemming
In de statuten van Woningstichting Barneveld zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming.
Het bestuur stelt aan de Raad van Toezicht voor het negatieve resultaat over 2016 ten bedrage van € 14,5 miljoen geheel 
ten laste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is, vooruitlopend op de vaststelling daarvan,  in de onderhavige 
jaarrekening verwerkt.



Jaarrekening 2016      115

De overige mutaties betreffen de herwaarderingen van woningen verkocht onder de regeling Koopgarant. 
Woningstichting Barneveld verkoopt deze woningen onder de voorwaarde van een terugkoopplicht. Op grond van RJ 645 
is sprake van een financieringsconstructie en dient het verschil tussen contractprijs en marktwaarde (t/m 2014 boekwaar-
de) rechtstreeks in het eigen vermogen te muteren. Tot en met het boekjaar bedraagt het saldo van de  ongerealiseerde 
herwaardering circa € 16,1 miljoen (2015: € 15,2 miljoen).

2016
€

2015
€

[6.2] Herwaarderingsreserves

Het verloop van de herwaarderingsreserves is als volgt:

Stand per 1 januari 228.298.680 237.875.400 

Realisatie verkoop -1.185.595 -3.873.330 

Mutatie door herwaardering 22.975.315  -5.703.390 

Stand per 31 december 250.088.400 228.298.680 

Van het eigen vermogen ultimo 2016 is € 183.609.000 beklemd vermogen.

[7] Voorzieningen
De stand van de voorzieningen ultimo boekjaar is als volgt:

Voorziening onrendabele investeringen 2.556.939 1.834.553 

Voorziening projectschade 71.739 2.865.426 

Voorziening ILB 130.131 124.746 

20.514.809 4.824.725 

[7.1] Voorziening onrendabele investeringen
De voorziening onrendabele investeringen heeft betrekking op onroerende zaken die op balansdatum in ontwikkeling zijn. 
Het verwachte tekort wordt primair op de bestede kosten in mindering gebracht. Wanneer het verwachte tekort de beste-
de kosten overtreffen wordt voor het meerdere een voorziening getroffen.
Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen is als volgt:

Saldo 1 januari 1.834.553 792.152 

Terugboeking voorgaand boekjaar -1.834.553 -792.152 

Opboeking huidig boekjaar 2.556.939 1.834.553 

Saldo 31 december 2.556.939 1.834.553

In verband met stelselwijziging zijn de cijfers van 2015 inzake voorziening onrendabele investeringen aangepast. Prognose 
van de kosten per project worden vergeleken met de marktwaarde in plaats van de bedrijfswaarde.

Saldo voorziening onrendabele investeringen 31-12-2014 (oud)  1.143.749 

Wijzigingen 2015:

• opboeking voorgaand boekjaar (nieuw-oud)  -351.597 

• terugboeking voorgaand boekjaar -792.152 

• opboeking huidig boekjaar (oud) 2.001.289 

• opboeking huidig boekjaar (nieuw-oud) -166.736 

Saldo voorziening onrendabele investeringen 31-12-2015 (nieuw) 1.834.553 
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[7.2] Voorziening projectschade
Als gevolg van projectontwikkelingsactiviteiten kunnen omwonenden planschade claimen bij de gemeente. Indien een 
dergelijke claim wordt toegekend wordt deze door de gemeente op ons verhaald. Voor projecten waar dit risico bestaat is 
een voorziening getroffen op basis van inschattingen ten tijde van de ontwikkeling van het project. Onder deze post zijn 
ook voorzieningen opgenomen die samenhangen met projectontwikkelingsactiviteiten.

2016
€

2015
€

Het verloop van de voorziening planschade is als volgt:

Saldo 1 januari 2.865.426 3.352.934 

Vrijval / mutaties -2.845.687 -511.508 

Dotatie 52.000 24.000 

Saldo 31 december 71.739 2.865.426 

[7.3] Voorziening latente belastingverplichtingen

Het verloop van de latente belastingverplichtingen is als volgt weer te geven:

Saldo 1 januari 0 0 

Mutaties boekjaar (wegens tijdelijk verschil opwaarderingspotentieel) 17.756.000 0 

Saldo 31 december 17.756.000 0 

Woningstichting Barneveld heeft in het verleden vastgoed fiscaal afgewaardeerd voor een bedrag van  € 86 miljoen en 
dient bij een WOZ stijging de afwaardering in zoverre weer terug te nemen. Tot en met de jaarrekening 2015  was de 
inschatting gemaakt dat de WOZ waarde voorlopig niet zou stijgen. Vandaar dat in de jaarrekening 2015 hiervoor geen 
latentie is opgevoerd. De verwachting nu is dat de WOZ waarde komende jaren wel zal blijven stijgen hetgeen op korte 
termijn tot uitdrukking zal komen in een lager bedrag aan compensabele verliezen en op langere termijn in een te betalen 
bedrag aan vennootschapsbelasting. 

Rekening houdend met de aanname dat de WOZ van 2018 met 2,5% gaat stijgen, is er ultimo 2016 nog een opwaarderings-
potentieel van ruim € 82 miljoen. Hiervoor is een passieve latentie gevormd.

De latentie voor de marktwaarde per 31 december 2016 is berekend op € 17.756.000.

[7.4] Voorziening ILB
Met ingang van 2 januari 2014 is er een nieuwe CAO Woondiensten, looptijd is tot en met 31 december 2016. Op grond van 
artikel 10.4 van de CAO Woondiensten 2014-2016 heeft de werknemer die per 1-1-2010 langer dan vijf jaar in dienst is recht 
op een loopbaanontwikkelingsbudget van € 4.500, een en ander naar rato van het aantal werkzame uren. Is de werknemer 
korter dan vijf jaar in dienst, dan wordt het budget berekend aan de hand van het aantal dienstjaren. Loopbaanontwik-
kelingsbudget dat niet is besteed in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 blijft staan. Het ontstaan van 
nieuwe rechten vindt plaats vanaf 1 januari 2015 en wordt jaarlijks toegekend op 1 januari. Maximale jaarlijkse opbouw is 
€ 900,- en naar rato van het aantal werkzame uren per 1 januari.
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2016
€

2015
€

Het verloop van de voorziening ILB is als volgt:

Opgebouwde rechten per 1 januari 124.746 130.914 

In het boekjaar bijgeboekt en opgenomen 5.385 -6.168 

Stand per 31 december 130.131 124.746 

31-12-2016
€

31-12-2015
€

[8] Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen: 

Leningen kredietinstellingen 104.506.356 108.067.449 

Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden 36.206.876 34.818.953 

140.713.232 142.886.402 

2016
€

2015
€

[8.1] Leningen kredietinstellingen

Saldo per 1 januari 126.628.531 131.189.097 

Mutaties in het boekjaar:

• nieuwe leningen 10.000.000 8.000.000 

• aflossingen -18.560.828 -12.560.566 

118.067.703 126.628.531 

Aflossingen volgend boekjaar -13.561.347 -18.561.082 

Saldo per 31 december 104.506.356 108.067.449 

De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen ultimo 2016 bedraagt 3,25% (2015: 3,45%). Alle leningen betreffen 
fixe leningen zonder tussentijdse renteherziening. Looptijden en valutadata worden zodanig gekozen dat betalingen ge-
spreid in de tijd plaats vinden en het renterisico vanwege (her)financiering per periode van 12 maanden voortschrijdend niet 
meer bedraagt dan 15% van de uitstaande leningen. De restant looptijden variëren van 1 tot 25 jaar en circa € 52 miljoen 
kent een restant looptijd van langer dan 5 jaar. De contractuele aflossingsverplichtingen voor het eerstkomende jaar zijn 
opgenomen onder de kortlopende schulden.

De marktwaarde van de leningen ultimo boekjaar bedraagt € 136.881.000.

31-12-2016
€

31-12-2015
€

De leningen naar geldgever zijn als volgt te verdelen:

Bank Nederlandse Gemeenten, fixe 80.000.000 84.500.000 

Bank Nederlandse Gemeente, rollover 0 5.000.000 

Nederlandse Waterschapsbank, fixe 29.100.000 33.100.000 

Nederlandse Waterschapsbank, rollover 5.000.000 0 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, annuitair 967.703 1.028.531 

Aegon, fixe 3.000.000 3.000.000 

118.067.703 126.628.531 
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Borgstelling
Voor alle bovenstaande leningen is door het WSW borgstelling verleend. 

2016
€

2015
€

[8.2] Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

Saldo per 1 januari:

• terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 36.563.349 34.414.349 

• vermeerderingen/verminderingen  -1.744.396  -973.344 

 34.818.953  33.441.005 

Mutaties:

• vermeerderingen vanwege (nieuw) verkochte woningen  963.750  2.149.000 

• waardeveranderingen agv waardemutatie  -55.664  -342.189 

• herwaardering verplichting teruggekochte woningen  479.837  -428.863 

Saldo per 31 december:

• terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht  37.527.099  36.563.349 

• waardeverandering vanwege terugkoopverplichting  -1.320.223  -1.744.396 

36.206.876 34.818.953 

31-12-2016
€

31-12-2015
€

[9] Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 13.561.347 18.561.082 

Schulden aan leveranciers 567.187 1.341.544 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 376.259 901.991 

Overlopende passiva 2.624.642 3.291.651 

17.129.435 24.096.268 

[9.1] Schulden aan kredietinstellingen

Aflossing leningen eerstkomend jaar 13.561.347 18.561.082 

[9.2] Belastingen en premies sociale verzekeringen

Af te dragen loonbelasting/sociale lasten 110.260 108.581 

Af te dragen omzetbelasting 232.555 755.085 

Af te dragen pensioenpremie 33.444 38.325 

376.259 901.991 

[9.3] Overlopende passiva

Nog niet vervallen rente 1.787.374 2.054.895 

Nog te betalen inzake opgeleverde nieuwbouwprojecten 161.928 239.661 

Vooruit ontvangen huren 289.150 396.015 

Overige transitoria 386.190 601.080 

2.624.642 3.291.651 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en aankoop van woningen tot een bedrag van circa 
€ 5,4 miljoen (2015: € 9,1 miljoen). Deze verplichtingen komen naar verwachting binnen 1 jaar tot afwikkeling.

Terugkoopverplichting MGE
In het kader van een project 'Collectief Particulier Opdrachtgeverschap' (CPO) heeft de gemeente Barneveld in 2008 13 ka-
vels in de kern Kootwijkerbroek met korting verkocht aan particulieren. De eigenaren hebben voor eigen rekening en risico 
de woningen gerealiseerd. In de leveringsakte van de kavels aan de eigenaren is voor hen de verplichting opgenomen om 
hun woning  bij verkoop binnen 15 jaar aan te bieden aan Woningstichting Barneveld, overeenkomstig het door de gemeen-
te vastgestelde MGE-statuut. De omvang van de mogelijke terugkoopverplichting is door ons niet op betrouwbare wijze te 
schatten.

Meerjarige contractuele verplichtingen
Met NCCW is inzake de volledige bedrijfsadministratie een overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd. Jaarlijkse ver-
plichting is circa € 180.000.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Voorwaardelijk obligo
WSW-deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligo verplichting. Deze verplichting is voorwaardelijk. Zolang 
het risicovermogen van het WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen, 
wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. 
De obligoverplichting moet door de deelnemers niet in de balans, maar wel in de toelichting op de jaarrekening worden 
opgenomen onder "niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen" en bedraagt ultimo boekjaar circa € 4,9 miljoen. 

Tarief
De hoogte van het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt berekend is het 
schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele hoofdsom en voor collegiale financie-
ring.
Voor het type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. 
Voor collegiale financieringen is bepaald dat over 1/3 van het schuldrestant obligo is verschuldigd.

Onderpand WSW-geborgde leningen
Als onderpand voor de WSW-geborgde leningen is in de dVi 2015 € 700 miljoen aan WOZ-waarde als onderpand ingezet 
(peildatum WOZ-waarde 1-1-2015).
In 2013 is op verzoek van het WSW een volmacht afgegeven aan het WSW om hypotheekrecht te vestigen op het onder-
pand, in lijn met artikel 30 van het WSW reglement. Hierdoor kan het WSW bij eventuele niet-nakoming van betalingsver-
plichtingen door de corporatie direct hypotheekrecht vestigen zonder dat hiertoe vooraf de formele bevestiging benodigd 
is van bestuur en commissarissen.

Heffing Saneringsfonds
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden dat we de komende 5 jaar in totaal circa € 1,2 miljoen moeten afdragen 
aan het WSW inzake op te leggen saneringsheffingen. Conform richtlijnen WSW en AW is begroting 2017 € 236.000. Deze  
steun is bedoeld om noodlijdende corporaties, waaronder met name Vestia, te redden.  

Gebeurtenissen na balansdatum
In juni 2017 hebben wij ons gehele aandelenbelang in Muziek Theater Barneveld B.V. ter overname aangeboden aan de 
gemeente Barneveld voor één euro. Het verlies dat voortvloeit uit deze transactie is in de jaarrekening 2016 verwerkt door 
afwaardering van deze deelneming tot de overnameprijs. 
Het gemeentebestuur heeft de intentie om in 2017 de aandelen in MTB BV over te nemen.  
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3.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016
€

2015
€

[10] Exploitatie vastgoedportefeuille
[10.1] Huuropbrengsten

Te ontvangen netto huur 27.132.186 26.562.762 

Af:derving wegens leegstand -130.946 -110.669 

27.001.240 26.452.093 

De hogere huuropbrengst in 2016 ten opzichte van 2015 ad € 549.147 is een gevolg van:
• jaarlijkse huurverhoging, in 2016 per 1 augustus gemiddeld 0,97% (2015: 1,8%);
• in 2015 en 2016 in exploitatie genomen complexen;
• incidentele huurverhogingen ten gevolge van aangebrachte verbeteringen;
• huurwijzigingen als gevolg van huurharmonisatie.
De huurderving wegens leegstand bedraagt 0,48% van de te ontvangen netto huur (2015: 0,42%).

[10.2] Opbrengsten servicecontracten

Te ontvangen vergoedingen

Levering goederen en diensten 914.352 921.929 

Serviceabonnement 137.123 121.757 

Af: derving wegens leegstand -8.148 -13.140 

1.043.327 1.030.546 

De vergoedingsderving bedraagt 0,62% van de te ontvangen vergoedingen (2015: 1,06%).

[10.3] Lasten servicecontracten

Gas, water en electraverbruik 357.423 362.981

Schoonmaken algemene ruimten 177.933 164.086

Onderhoud groenvoorzieningen 91.386 81.262

Glasverzekering 48.147 89.394

Overige servicekosten 28.792 32.971

Levering goederen en diensten 703.681 730.694

[10.4] Overheidsbijdragen

Vrijval uit egalisatierekening van jaarlijkse toekenning BWS subsidie 0 -422 

[10.5] Lasten verhuur en beheeractiviteiten

personeelskosten [12.5.1] 1.959.431 1.793.257

bedrijfskosten [12.5.2] 2.655.187 2.602.883

verhuurdersheffing 3.176.810 2.917.593

7.791.428 7.313.733
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2016
€

2015
€

10.5.1 Personeelskosten

1. Lonen en salarissen 1.596.620 1.501.105

2. Sociale lasten 234.808 219.347

3. Pensioenlasten 221.728 238.237

4. Overige personeelskosten 233.512 187.228

5. Toegerekende organisatiekosten -149.852 -159.553

6. Doorberekende personeelskosten -177.385 -193.107

1.959.431 1.793.257
1. Lonen en salarissen

Salarissen inclusief vakantietoeslag 1.483.882 1.453.267

Personeel derden 112.738 47.838

1.596.620 1.501.105

Het gemiddeld aantal werknemers in dienst is licht gedaald ten opzichte van 2015, namelijk van 45,3 naar 44,5. Het ge-
middeld aantal werknemers is gebaseerd op het aantal fulltime-equivalenten.

4. Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 8.942 9.992

Kosten opleidingen 57.390 64.724

Kosten Individueel Loopbaanontwikkelings Budget 12.659 13.992

Vergoedingen 82.041 89.029

Overige personeelskosten 72.480 9.491

233.512 187.228

5. Toegerekende organisatiekosten 149.852 159.553

6. Doorberekende personeelskosten
Dit betreft per saldo salariskosten die worden doorberekend aan externen. Zie 14. Overige activiteiten.

Salariskosten

De totale salariskosten zijn:

Lonen en salarissen 2.494.718 2.431.718

Sociale lasten 366.886 352.068

Pensioenlasten 346.449 397.554

3.208.053 3.181.340

Een deel van de salariskosten is enerzijds direkt toerekenbaar (verantwoord onder 11.5.1) en anderzijds indirekt toereken-
baar (verantwoord onder 11.5.2).
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2016
€

2015
€

10.5.2 Bedrijfskosten

1. Huisvestingskosten 106.014 105.782 

2. Kosten Raad van Toezicht 87.274 88.369 

3. Algemene kosten 2.461.899 2.408.732 

2.655.187 2.602.883 

1. Huisvestingskosten

Onderhoud gebouwen 26.307 22.168

Gas, water en elektra 25.220 27.301

Schoonmaken kantoorgebouw 33.435 32.208

Belasting en assurantie 5.697 5.758

Overige huisvestingskosten 15.355 18.347

106.014 105.782
2. Kosten Raad van Toezicht

Bezoldiging 67.938 70.142

Reis- en verblijfkosten 1.117 393

Overige toezichtskosten 18.219 17.834

87.274 88.369

3. Algemene kosten

Hieronder zijn opgenomen:

• indirekte personeelskosten 1.154.897 1.222.651

• kosten automatisering 362.660 359.180

• afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van 273.437 271.486

• advieskosten 225.836 142.930

• bewonersblad 21.496 21.883

• drukwerk 26.092 16.968

• advertentiekosten 3.521 10.599

• telefoonkosten 28.810 26.897

• portokosten 40.567 39.058

• accountantshonoraria 102.667 96.291

• contributies en abonnementen 14.269 13.002

• huurdersparticipatie 30.935 22.228

• advieskosten etc. samenwerking BLNW 17.289 15.320

• contributie Aedes 33.094 31.205

• diverse overige algemene kosten 142.039 123.641

• verrekening Pro Rata -15.710 -4.607

2.461.899 2.408.732
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€

2015
€

In het boekjaar zijn de volgende accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

• controle van de jaarrekening 85.040 76.059

• fiscale advisering 17.627 20.232

102.667 96.291
De verdeling van de honoraria is als volgt:

Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 77.309

Totale honoraria voor andere controle opdrachten 6.436

Totale honoraria voor andere niet-controlediensten 1.295

Totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein 17.627

102.667

Afschrijvingen vastgoed in exploitatie

1. Afschrijving materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie 273.437 271.486

Vervoermiddelen 16.265 17.263

Kantoor 76.962 76.962

Inventaris 180.210 177.261

273.437 271.486

In verband met stelselwijziging zijn de cijfers van 2015 inzake afschrijvingen aangepast. Afschrijvingen op woningen 
en woongebouwen is niet meer van toepassing.

Afschrijvingen 2015 (oud)  6.017.481 

Wijzigingen 2015:

• woningen en woongebouwen  -5.745.995 

Afschrijvingen 2015 (nieuw)  271.486 

[10.6] Lasten onderhoudsactiviteiten

Klachtenonderhoud 750.888 701.545

Serviceabonnement 155.903 150.592

Mutatieonderhoud 226.455 172.501

Cv-onderhoud/overige contracten 855.043 918.517

Bijzonder onderhoud 783.586 755.817

2.771.875 2.698.972

Planmatig onderhoud 1.918.092 1.587.187

4.689.967 4.286.159

Af: loonkosten eigen werkapparaat -500.438 -539.471

4.189.529 3.746.688
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[10.7] Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

1. Bijdrage VvE beheer (incl. voorziening dubieuze debiteuren) 236.140 233.418

2. Beheer parkeergarage 45.658 51.695

3. Overige lasten woningexploitatie 98.021 187.585

4. Sectorspecifieke heffingen (bijdrage Autoriteit woningcorporaties) 24.511 14.225

5. Belastingen 901.710 895.103

6. Verzekeringen (brand- en stormverzekering) 63.806 66.857

1.369.846 1.448.883

5. Belastingen

Onroerendzaakbelasting 753.679 750.013

Waterschapslasten 148.031 145.090

901.710 895.103

[11] Verkoop vastgoedportefeuille
[11.1] Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.085.777 6.552.811

Dit betreft de verkoopopbrengst gerealiseerd op verkopen uit bestaand bezit en verkopen uit voorraden. De externe 
verkoopkosten zijn hierbij gesaldeerd.

[11.2] Toegerekende organisatiekosten -149.852 -159.553

Toegerekende organisatiekosten betreffen de lonen en salarissen van afdeling verkoop (1 fte). Overige indirecte kosten 
zijn niet van toepassing.

[11.3] Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.518.212 -4.428.102

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 417.713 1.965.156

In verband met stelselwijziging en functionele indeling in plaats van categoriale indeling van de winst- en verliesrekening, 
zijn de cijfers van 2015 inzake verkoopresultaat aangepast. 

Netto verkoopresultaat 2015 (oud)  5.243.314 

Wijzigingen 2015:

• toegerekende organisatiekosten  -159.553 

• boekwaarde verkochte woningen  1.309.497 

• marktwaarde verkochte woningen  -4.428.102 

Netto verkoopresultaat 2015 (nieuw)  1.965.156 
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[12] Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
[12.1] Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -5.726.992 -4.361.417

[12.2] Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV 59.250 -94.656

-5.667.742 -4.456.073

[12.1] Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Waardeontwikkeling vastgoed in exploitatie -1.086.089 -1.682.672

Waardeontwikkeling vastgoed in ontwikkeling -4.640.903 -2.678.745

-5.726.992 -4.361.417

In verband met stelselwijziging zijn de cijfers van 2015 inzake overige waardeveranderingen materiële vaste activa aange-
past. Afwaarderingen en terugnemingen inzake onrendabele investeringen op basis van bedrijfswaarde wordt  vervangen 
door afwaarderingen en terugnemingen op basis van marktwaarde.

Overige waardeveranderingen 2015 (oud)  -3.537.781 

Wijzigingen 2015:

• waardeverandering Bijeberg (oud)  95.126 

• afwaardering en terugneming bijzondere waardeverminderingen (oud)  -557.345 

• afwaardering en terugneming onrendabele investeringen nieuwbouwprojecten (oud)  4.000.000 

• waardeontwikkeling vastgoed in exploitatie  -1.682.672 

• waardeontwikkeling vastgoed in ontwikkeling  -2.678.745 

Overige waardeveranderingen 2015 (nieuw)  -4.361.417 

[12.2] Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV

Waardeontwikkeling onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -56.843 -436.845

Waardeontwikkeling terugkoopverplichting verkocht onder voorwaarden 116.093 342.189

59.250 -94.656

[13] Overige activiteiten
[13.1] Opbrengsten overige activiteiten

Geactiveerde productie eigen bedrijf 0 160.647

Doorberekende personeels- en materiaalkosten 177.385 193.107

Overige baten 70.143 24.010

Bemiddelingsvergoeding 3.155 3.105

250.683 380.869

[13.2] Kosten overige activiteiten

Door te berekenen personeelskosten -177.385 -193.107

[14] Leefbaarheid
Vastgoedgerelateerde uitgaven leefbaarheid 48.855 61.759

Mensgerelateerde uitgaven leefbaarheid 118.903 112.323

167.758 174.082
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[15] Financiële baten en lasten
[15.1] Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

Afwaardering Muziek Theater Barneveld B.V. -477.340 -976.860

-477.340 -976.860
Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

[15.2] Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten

Rente rekening courant banken / spaarrekening 13.174 54.449

Geactiveerde rente 90.840 115.938

Rente op vorderingen 0 796

Rente deurwaardersvorderingen 600 310

104.614 171.493

[15.3] Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen kredietinstellingen 4.089.434 4.488.701

Disagio WSW 24.495 24.150

Overige (bank)kosten 17.963 33.987

4.131.892 4.546.838

[16] Belastingen

Berekende (acute) belastingen over 2016 respectievelijk 2015 0 0 

Latente belastingen 18.662.000 -11.434.000 

18.662.000 -11.434.000 
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2016 

€ €

Berekende (acute) belastingen over 2016

De berekende belasting over 2016 is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening 4.140.976 

Bijzondere waardeverminderingen 12.772.192 

Te activeren onderhoudslasten 418.953 

Afschrijvingen 23.437 

Overige bedrijfskosten -29.553 

Verkoopresultaat -358.987 

Tijdelijke verschillen 12.826.042 

Berekende fiscale winst over 2016 16.967.018 

Het belastbaar bedrag over het boekjaar is als volgt bepaald:

Berekende fiscale winst over 2016 16.967.018 

Niet-aftrekbare kosten en lasten:

• Saneringsheffing 0 

• Raming gemengde kosten 10.000 

10.000 

Belastbaar bedrag 16.977.018 

Aanwending compensabele verliezen -16.977.018 

Belastbaar bedrag 0 

Hierover verschuldigde winstbelasting 0 

De effectieve belastingdruk over 2016 bedraagt -451% (2015: 243%), het gemiddeld wettelijke belastingtarief bedraagt 
24,79%. De afwijking wordt veroorzaakt door de toepassing van verliescompensatie en het vormen van latenties wegens 
tijdelijke verschillen tussen de vennootschappelijke en fiscale waarderingen.

Latente belastingen

De post latente belastingen is als volgt te specificeren: 

Actieve latenties:

• mutatie inzake verliescompensatie -878.000  11.772.000 

• mutatie wegens voorgenomen verkopen -28.000  -338.000 

Subtotaal inzake actieve latentie -906.000  11.434.000 

Passieve latentie

• mutatie wegens tijdelijke verschil opwaarderingspotentieel -17.756.000 0

Saldo latente belastingen -18.662.000 11.434.000 
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In verband met stelselwijziging zijn de cijfers van 2015 inzake latente belastingen aangepast. 
Mutatie wegens voorgenomen verkopen is op basis van marktwaarde en was voorheen op boekwaarde

2016
€

2015
€

Saldo latente belastingen (oud)  11.179.000 

Wijzigingen 2015:

• aanpassing voorgenomen verkopen  255.000 

Saldo latente belastingen (nieuw)  11.434.000 

[17] Resultaat deelnemingen

Jaarresultaat 27% deelneming Muziek Theater Barneveld B.V.  -17.513  -73.216 

 -17.513  -73.216 

3.7 Overige informatie

3.7.1 Werknemers
Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 44,5 werknemers in dienst (2015: 45,3). Dit aantal is gebaseerd op het aantal 
fulltime-equivalenten. Rekening houdend met doorbelasting van werknemers aan partners, komt het gemiddelde aantal 
werknemers uit op 43,3 (2015: 44,1).

Per afdeling: Fte

Directie  0,8 

Personeel & Organisatie  0,5 

Bedrijfsvoering  12,0 

Woondiensten  12,4 

Onderhoud & Techniek (exclusief Interne Aannemerij)  8,9 

Interne Aannemerij  8,7 

3.7.2 Bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen van:
•  bestuurder
•  voorzitter Raad van Toezicht
•  leden Raad van Toezicht

Bezoldiging bestuurder
"Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (verder: WNT) in 
werking getreden. De directeur wordt op grond van deze wet gezien als topfunctionaris. In het kader van de WNT worden 
de volgende gegevens gemeld. Het bestuur van Woningstichting Barneveld bestaat uit 1 persoon."
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De bezoldiging van de bestuurders kan als volgt worden gespecificeerd:

A. Jongstra (t/m 31-08-2016) / L. Brouwer - de Jong (vanaf 01-12-2016)

• beloning uit dienstbetrekking 82.989 117.585

• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 1 635 635

• beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten en VUT) 14.475 21.859

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 98.099 140.079

Dhr Jongstra is per 31 augustus 2016 uit dienst getreden en per 1 december 2016 is mevr. Brouwer - De Jong  in dienst 
getreden. 

A. Jongstra
L. Brouwer -  

de Jong

De bezoldiging per bestuurder 2016 kan als volgt worden gespecificeerd:

• beloning uit dienstbetrekking 74.278 8.711

• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 1 565 70

• beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten en VUT) 12.915 1.560

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 87.758 10.341

1 opname van deze bezoldigingscomponent is op grond van rechterlijke uitspraak verplicht

De bezoldiging van de heer Jongstra valt binnen het overgangsrecht van de WNT omdat die vóór 1 januari 2014 op een 
hoger niveau was vastgesteld.

Overige gegevens betrekking hebbend op de bezoldiging van de bestuurders:

• duur van het dienstverband in het boekjaar (in dagen)  243 31

• omvang van het dienstverband in het boekjaar 100% 100%

• einde dienstverband 31-8-2016 nvt

• jaar waarin het dienstverband is geëindigd 2016 nvt

• in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging dienstverband nvt nvt

In de periode van 1 september tot en met 30 november 2016 is de heer Karsten als interim-bestuurder werkzaam geweest.

Karsten

De betaalde vergoeding kan als volgt worden gespecificeerd:

• duur van het dienstverband in het boekjaar (in dagen) 66

• omvang van het dienstverband in het boekjaar 63,1%

• einde dienstverband 30-11-2016

• gedeclareerde bezoldiging 49.170
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Bezoldiging Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt zich aan de beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouders (VTW).

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is als volgt te specificeren:

J. 
Borren

M.C.E. v.d. 
Vleuten

E. 
Teiken

H. 
Jager

W.J. 
Moggré

B. 
Ridder

functie voorzitter 
(vanaf  

1-11-2016)

lid lid lid lid oud 
voorzitter

wel/geen fictief dienstverband geen geen geen wel wel wel

in functie (in dagen) 365 365 92 365 365 304

bezoldiging:

• beloning 10.894 10.056 2.514 10.056 10.056 10.056

• belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0 0

• beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0

totaal bezoldiging 10.894 10.056 2.514 10.056 10.056 12.570

toepasselijk WNT-maximum* 14.192 13.100 3.275 13.100 13.100 16.375

motivering indien overschrijding nvt nvt nvt nvt nvt nvt

* toepasselijke WNT maximum voor Barneveld is bezoldingsklasse E (bepaald obv aantal inwoners en aantal vhe)

De bezoldiging betreft enkel hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht. Naast de voorzitter telt de Raad vier gewone 
leden die ieder een gelijke bezoldiging hebben ontvangen.
De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen is conform de beroepsregel van de VTW. 

Voor woningcorporaties is in 2016 nog de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volks-
huisvesting 2014 van toepassing. 
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Bijlage met kengetallen 2016

Boekjaar 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal verhuureenheden:
Woningen en woongebouwen
• vooroorlogs 3 31 31 31 39

• na-oorlogs 3.880 3.819 3.837 3.862 3.884

• woonwagens 1 1 1 1 1

Totaal aantal woningen (in exploitatie) 3.884 3.851 3.869 3.894 3.924

Garages/bedrijfsruimten 161 163 166 100 120

Welzijnsgebouwen/ontmoetingscentrum 2 2 2 2 4

Woonwagenstandplaatsen 10 10 10 10 10

Verzorgingscentrum 4 4 4 1 1

Gezinsvervangend tehuis *) 32 32 33 39 8

Peuterspeelzaal 0 0 0 0 1

Verhuureenheden in aanbouw **) 55 38 11 24 62

Totaal aantal vhe's 4.148 4.100 4.095 4.070 4.130

WOZ waarde ( x € 1.000) 701.666 711.835 733.958 782.875 830.041

Gemiddelde economische waarde p/w 176.876 181.313 187.378 203.028 211.529

Mutaties in het bezit

• aantal opgeleverd 77 38 35 62 30

• aantal aangekocht 0 0 0 0 0

• aantal verkocht -20 -54 -55 -62 -36

• aantal uit exploitatie -28 -6 0 0 0

• aantal overige mutaties 2 0 58 0 0

Totaal 31 -22 38 0 -6

Aantal woningen naar huurklasse

• goedkoop (< € 403) 435 408 408 389 504

• betaalbaar ( € 403 <  € 618) 2.845 2.861 2.820 2.940 2.966

• middelduur (€ 618 < € 710) 417 420 471 440 329

• duur (> € 710) 187 162 170 125 125

Totaal 3.884 3.851 3.869 3.894 3.924

Kwaliteit

• gemiddeld aantal reparatieverzoeken 0,97 1,27 1,52 1,20 1,07

• kosten klachtenonderhoud per melding (€) 192 137 124 153 168

• kosten mutatieonderhoud per mutatie (€) 936 704 865 827 1.006

• kosten planmatig onderhoud per vhe (€) 469 391 402 313 854

• totaal lasten onderhoud per vhe (€) ***) 1.146 1.055 1.067 970 1.608

*) betreft kengetallen voor stelselwijziging (tegen boekwaarde of lagere bedrijfswaarde)
**) exclusief dotatie voorziening projectschade (2014)
***) betreft het saldo van contractuele uren minus overeengekomen uren voor BLNW verband
****) vanaf 2015 op basis van marktwaarde



      137

Boekjaar 2016 2015 2014* 2013* 2012*

Het verhuren van woningen
• aantal verhuringen 320 308 289 241 235

• aantal nieuwe huurders Goedkoop 54 39 21 23 21

• aantal nieuwe huurders Betaalbaar 175 191 182 114 153

• aantal nieuwe huurders Middelduur 62 60 65 88 32

• aantal nieuwe huurders Duur 29 18 21 16 29

• huurachterstand in % van de jaarhuur 1,34% 1,23% 1,08% 0,86% 0,69%

• huurderving in % van de jaarhuur 0,48% 0,42% 0,45% 0,25% 0,77%

Financiële continuïteit ****
• solvabiliteit 67,9% 68,2% 23,6% 21,1% 16,9%

• liquiditeit 0,24 0,49 0,53 1,07 0,48

• rentabiliteit eigen vermogen -3,9% 4,8% 5,7% 17,2% -19,1%

• rentabiliteit vreemd vermogen 2,6% 2,8% 2,9% 3,2% 3,4%

• rentabiliteit totaal vermogen -1,9% 8,3% 3,5% 6,2% -0,5%

• cash flow per vhe (in €) 2.025 2.106 3.107 -145 1.729

Balans / winst- en verliesrekening ****
• eigen vermogen per vhe 92.127 90.682 13.291 11.992 8.784

• langlopende schulden per vhe 34.379 35.176 37.437 39.977 37.760

• totaal bedrijfsopbrengsten per vhe 7.015 7.343 7.763 7.161 6.904

• totaal bedrijfslasten per vhe **) 3.475 3.302 5.065 3.854 6.891

• totaal rentelasten per vhe (per saldo) 984 1.077 1.167 1.262 1.375

• jaarresultaat per vhe voor belasting 1.012 1.579 755 1.457 -1.667

Personeelsbezetting fte fte fte fte fte

• directeur bestuurder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

• stafafdeling *** 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

• automatisering 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8

• finance & control 6,5 6,5 6,6 6,6 6,4

• secretariaat 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

• woondiensten 11,9 13,4 13,4 13,1 12,1

• ontwikkeling & techniek 8,9 8,0 9,0 9,0 9,0

• technische uitvoerende dienst 8,4 8,8 8,8 8,8 8,8

42,5 43,5 44,6 44,3 43,0

Personeelsbezetting per 1000 vhe's 10,4 10,7 10,9 10,8 10,9

*) betreft kengetallen voor stelselwijziging (tegen boekwaarde of lagere bedrijfswaarde)
**) exclusief dotatie voorziening projectschade (2014)
***) betreft het saldo van contractuele uren minus overeengekomen uren voor BLNW verband
****) vanaf 2015 op basis van marktwaarde
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