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Back to the future?

Alweer is er een jaar verstreken en lijkt het of de tijd steeds 
sneller voorbij gaat. Het afgelopen jaar was bij Patrimonium 
er één van veranderingen. Al zijn we als honderden-
eenjarige corporatie wel wat gewend, het leek wel of de 
veranderingen zich opstapelden. Allereerst wil ik de 
verandering in ons bestel noemen. De nieuwe Woningwet 
deed haar intrede.Tezamen met de vernieuwde 

Governancecode waren dit fenomenen die van zich lieten spreken en ze zullen denk ik nog wel 
lang na-ijlen. Gevolg van de Woningwet is onder andere de instelling van de Woonautoriteit en 
daarmee het verdwijnen van het Centraal Fonds voor de Volkhuisvesting. 
Wat de veranderingen bij Patrimonium betreft, daar vond binnen een tijdsbestek van een half jaar 
wisseling van de wacht plaats van vijf van de zeven leden van de raad van commissarissen.
Vanuit de Woningwet heeft onze huurdersorganisatie GWHP een andere rol toebedeeld gekregen. 
Ze is deelgenoot geworden van het gesprek om te komen tot gezamenlijke prestatieafspraken van 
de gemeente met de corporaties. Dat moet het komend jaar nog goed vorm krijgen. 

Opmerkelijk is dat toen we in 1914 onze eerste woningen bouwden het nagenoeg om dezelfde 
‘sociale’ doelgroep ging als tegenwoordig en ook toen had de overheid daar een behoorlijke stem 
in. ’Back to the future’ zou je kunnen zeggen.

Is er de afgelopen jaren dan ook nog iets gepresteerd naast alle drukte rondom de veranderingen? 
Tijd om stil te staan was er niet. Eerst is het visitatierapport afgerond. We zijn begonnen met het 
actualiseren van het beleidsplan, hebben (voor de eerste keer) een klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd en onze website gemoderniseerd. De bewonersparticipatie breidde zich uit in de vorm 
van een bewoners commissie die meedacht bij twee grootonderhoudsprojecten. Dit alles sloot 
mooi aan op het visitatierapport dat begin 2015 is vastgesteld. Daarnaast vroegen de gevolgen 
van (mogelijke) aardbevingen en de plannen voor geothermie onze aandacht. Tot slot werkten we 
samen met de collega corporaties in de stad en de gemeente aan de totstandkoming van nieuwe 
prestatie afspraken, voor de periode 2015 – 2020.  
Kortom, een productief jaar!

We hebben plannen gemaakt voor 2016. Er is genoeg te doen! We gaan vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet, wetende dat onze toekomst in Gods hand ligt.

Ing. A. de Vries
directeur-bestuurder

Inleiding
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Organisatie

H O O F D S TU K 

1



6

1 Inleiding
Na het gedenkwaardige jaar 2014, waarin de Christelijke Woningstichting Patrimonium haar 
eeuwfeest vierde, was ook 2015 een bijzonder jaar. Het jaar 2015 zal bekend blijven als het jaar 
van een van de grootste stelselwijzigingen in de woningcorporatiewereld. Naast de inwerking-
treding op 1 juli van de herziene Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuis-
vesting en aanverwante regelgeving trad ook de herziene Governancecode woningcorporaties in 
werking. Ook binnen de raad van commissarissen was in 2015 sprake van grote wijzigingen. 

Op 1 januari 2015 startte het proces om in anderhalf jaar te komen tot een volledige vervanging 
van de leden van de raad om daarmee volledig te voldoen aan Woningwet, Governancecode en 
statuten. Per 1 januari 2015 werden drie nieuwe commissarissen benoemd en op 1 juli nog eens 
twee nieuwe commissarissen, hetgeen ook gevolgen had voor de samenstelling van het presidium 
van de raad. Op 1 juli 2016 zal met de benoeming van nog eens twee nieuwe commissarissen de 
volledige vervanging van de raad zijn afgerond. De leden van de ‘nieuwe’ raad zijn/worden voor 
ten hoogste vier jaar benoemd en kunnen voor een periode van ten hoogste vier jaar worden 
herbenoemd. Wettelijk is sinds 1 juli 2015 geregeld dat een raad met zeven leden bestaat uit drie 
commissarissen die zijn voorgedragen vanuit de huurders. Bij de benoeming per 1 juli 2016 van 
twee nieuwe commissarissen zal de raad van commissarissen van Patrimonium hieraan voldoen.

Een groot deel van de werkzaamheden van de raad van commissarissen is in 2015 gericht 
geweest op het toezicht op de implementatie van de herziene Woningwet en de Governance-
code. U zult hierover in dit verslag het nodige teruglezen. In deze inleiding worden nog enkele 
highlights genoemd:

• Het in december 2014 door EY uitgebrachte Visitatierapport over de jaren 2010 tot en met 
2013 is in 2015 uitvoerig besproken in de raad. Het rapport geeft een positief beeld van de 
corporatie. Een aantal verbeterpunten is in 2015 meegenomen bij het opstellen van het 
meerjarenbeleidsplan 2016-2020.

• De aardgaswinning en aardbevingen en de gevolgen daarvan voor de waarde en de 
aardbevingsbestendigheid van ons bezit hield de raad ook in 2015 bezig.

• In 2015 werd het Masterplan ZINN-Patrimonium, dat is vastgesteld in 2012, afgerond. 
Daarmee zijn de fi nanciële gevolgen van de invoering van het scheiden van wonen en zorg in 
2018 zoveel mogelijk beperkt.

• De investeringen in de commerciële ruimten van La Liberté werden in 2015 afgerond en met 
de opening van het hotelketen Apollo Hotels als huurder is voor deze bedrijfsruimten invulling 
gevonden.

Helaas moet nog steeds geconstateerd worden dat de investeringsruimte is verminderd door de 
invoering door de rijksoverheid van de verhuurdersheffi ng, de bijdrageheffi ng saneringssteun en 
de vennootschapsbelasting. Om meer te kunnen investeren in nieuwbouw, renovatie en 
energiebesparing zou een eind moeten komen aan de verhuurdersheffi ng. Deze heffi ng zorgt 
ervoor dat de fi nanciële ruimte om te investeren erg wordt beperkt.

We sluiten wederom een druk en bewogen jaar af. De raad van commissarissen bedankt alle 
medewerkers, het management en de directeur-bestuurder van Patrimonium voor hun inzet in 
2015.

Raad van commissarissen
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2 Toezicht
a. Visie
In dit jaarverslag legt de raad van commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze 
waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het 
afgelopen jaar.

De raad van commissarissen van Patrimonium heeft toezicht gehouden op het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de organisatie en heeft daar waar nodig gevraagd en ongevraagd 
advies gegeven. Daarnaast heeft de raad de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-
bestuurder uitgevoerd.

Het toezicht en de controle vinden plaats aan de hand van beleidsstukken van sociale, politieke, 
fi nanciële en juridische aard. Bekeken worden ook de werking van interne risicobeheersing en 
controle op effi ciency en kwaliteitsbeheersing, de betaalbaarheid en beschikbaarheid van 
voldoende woningen voor de doelgroepen en de naleving van wet- en regelgeving en de 
Governancecode.

De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in artikel 7 van de statuten van 
Christelijke Woningstichting Patrimonium (d.d. 12 mei 2006) omschreven. Een en ander is 
uitvoerig uitgewerkt in het Reglement voor de Raad van Commissarissen van 13 februari 2006. 
Beide regelingen zijn op de website van Patrimonium geplaatst.

In 2016 legt de raad van commissarissen zijn visie op toezicht vast in een separaat document. 
De eerste aanzet hiertoe is gegeven tijdens de vergadering van april 2016. Deze toezichtsvisie zal 
in het volgende jaarverslag worden opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan artikel 1.1 van de 
Governancecode.

b. Commissies
De raad van commissarissen heeft een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. 
De commissies stellen jaarlijks – ten behoeve van de raad – een verslag op met daarin het aantal 
gehouden vergaderingen, de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen en zijn 
beraadslagingen en bevindingen in het betrokken boekjaar. De belangrijkste punten hieruit zijn 
elders weergegeven in dit Verslag van de raad van commissarissen, in hoofdstuk 4. ‘Verslag vanuit 
werkgeversrol’ (voor wat betreft de selectie- en remuneratiecommissie) en hoofdstuk 3. ‘Verslag 
vanuit toezichthoudende rol’ (voor wat betreft de auditcommissie). 

De personele samenstelling van de commissies is weergegeven in hoofdstuk 6 onder 
samenstelling van de raad. Voor beide commissies is een reglement vastgesteld. In deze 
reglementen zijn de taken van de commissies beschreven. De reglementen zijn te vinden 
op www.patrimonium-groningen.nl. 

c. Code
Op 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties ingevoerd. 
Een Governancecode geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. 
De vernieuwde code is mede opgesteld vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van 
bestuur en toezicht aan hogere normen moeten voldoen. Zo speelden maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen mee bij de herziening van de code, denk maar aan de parlementaire 
enquête en de nieuwe Woningwet, en aan alle discussies daaromheen. 

De vernieuwde 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 raad van commissarissen aan-
spreek baar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor bestuur 
en raad van commissarissen en principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, 
gemeente en andere belanghebbende partijen. Principe 5 ten slotte besteedt aandacht aan het 
beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten. 

De vernieuwde code is niet vrijblijvend; het is verplicht de code te volgen voor leden van Aedes 
en de VTW en dus ook voor Patrimonium en zijn raad van commissarissen. Corporaties kregen tot 
1 januari 2016 de tijd om de wijzigingen in te voeren. 

De raad van commissarissen van Patrimonium onderschrijft de code van harte. Voor een aantal 
bepalingen geldt dat corporaties daarvan kunnen afwijken als dit volgens de betreffende 
corporaties tot een beter resultaat leidt. De raad heeft in afwijking van artikel 3.22 wel een 
functioneringsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder, maar geen functioneringsgesprekken 
gevoerd met de eigen leden. Het houden van functioneringsgesprekken was in 2015 vanwege de 
vele wisselingen, zowel qua samenstelling als qua functies, binnen de raad niet effi ciënt. Voor 
nieuwe leden was zo’n gesprek te vroeg en voor de leden die in 2015 en 2016 de raad gaan 
verlaten, te laat. In 2016 zal met de leden van de nieuw samengestelde raad wel 
functioneringsgesprekken worden gevoerd.  

d. Verslag gebeurtenissen governance
De raad van commissarissen heeft zich georiënteerd op de gevolgen van de nieuwe Woningwet 
en de nieuwe Governancecode voor de governance en met name voor het interne toezicht. Dat is 
gebeurd via aangeboden informatie van Aedes en VTW en door het bezoeken van workshops en 
het volgen van opleidingen. 
Tijdens een 2-daagse heisessie op 1 en 2 oktober 2015 heeft de raad van commissarissen samen 
met het bestuur onder externe begeleiding gesproken over de gevolgen van de nieuwe 
Woningwet en de nieuwe Governancecode. 
De nieuwe Woningwet en de nieuwe Governancecode hebben in 2015 een groot beslag gelegd 
op de agenda en de beschikbare tijd van het bestuur en de medewerkers, maar ook van de raad 
van commissarissen. Dit zal in 2016 ook nog de nodige tijd en inzet vergen. 
In 2016 zal nog besluitvorming plaatsvinden over de volgende regelingen die op dit moment in 
voorbereiding zijn:
- wijziging statuten;
- wijziging reglement RvC;
- wijziging reglement auditcommissie;
- wijziging reglement selectie- en remuneratiecommissie;
- bestuursreglement;
- toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader;
- fi nancieel reglement (inclusief wijziging treasurystatuut, investeringsstatuut en beleggingsstatuut).

Op 22 april 2015 heeft de raad van commissarissen een reglement voor de auditcommissie en 
een reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie vastgesteld. Deze reglementen zijn op 
de website van de woningstichting geplaatst. Naar verwachting zal de herziening van de statuten 
en het reglement RvC in 2016 nog leiden tot wijzigingen in deze reglementen. 
In 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Klokkenluidersregeling. Meer hierover vindt u 
in paragraaf 4c.
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3 Verslag voortvloeiend uit toezichthoudende rol
a. Strategie
Tijdens de eerdergenoemde 2-daagse heisessie op 1 en 2 oktober 2015 heeft de raad van 
commissarissen samen met het bestuur en de leden van het managementteam (MT) naast de 
wijzigingen in governance ook de basis gelegd voor het meerjarenbeleidsplan 2016-2020. 
Daarbij zijn de aanbevelingen vanuit de visitatie betrokken. De raad heeft geconstateerd dat het 
bestuur tijdens het verdere voorbereidingsproces van het meerjarenbeleidsplan de stakeholders 
actief heeft betrokken.

Op 20 april 2016 is het meerjarenbeleidsplan door de raad van commissarissen goedgekeurd. 
De raad onderschrijft daarmee de koers van Patrimonium voor de komende jaren onder de 
aansprekende woorden ‘we doen het samen’. De speerpunten uit het beleidsplan zullen door de 
raad worden gemonitord. De raad is nog in gesprek met het bestuur over de inhoud en vorm-
geving van de kwartaalrapportages en dringt aan op een dashboard.

b. Toezicht op implementatie Woningwet
De raad van commissarissen heeft in april 2015 aan het bestuur gevraagd om een 
implementatieplan voor de nieuwe Woningwet en de nieuwe Governancecode. Om het proces te 
monitoren is de voortgang in de implementatie elke vergadering geagendeerd. De raad is door het 
bestuur op de hoogte gehouden van de vorderingen ten aanzien van deze implementatie.

c. Scheidingsvoorstel DAEB/niet DAEB
Corporaties hebben tot 1 januari 2017 de tijd voor het indienen van een ontwerpvoorstel voor de 
scheiding. Dit ontwerpvoorstel dient de strategische uitgangspunten te omvatten, waaronder de 
verdeling van bezit in DAEB en niet-DAEB. Uiterlijk 1 mei 2017 dient op basis van de 
goedgekeurde jaarrekening een defi nitief scheidingsvoorstel ingediend te worden. De scheiding 
zelf vindt daadwerkelijk plaats per 1 januari volgend op het besluit van de Autoriteit. Voor 
Patrimonium betekent dit een administratieve scheiding. Dit laatste is in juni 2015 door de 
accountant bevestigd. De raad zal erop toezien dat het ontwerpvoorstel voor de scheiding tijdig 
voor 1 januari 2017 wordt ingediend.

d. Toezicht op fi nanciële en operationele prestaties
De raad van commissarissen beoordeelde een aantal documenten die betrekking hebben op het 
fi nancieel toezicht:
- treasuryplan als onderdeel van de begroting;
- treasurystatuut;
- managementletter;
- jaarrekening;
- uitgebrachte projectrapportages door derden;
- bericht van het WSW over de kredietwaardigheid en faciliteringsruimte;
- de accountantsverklaring in de jaarrekening en het accountantsverslag 2014;
- de Toezichtsbrief 2015 van de Autoriteit woningcorporaties;
- Corporatie in perspectief van Aedes.

De raad van commissarissen wordt tijdens vergaderingen van de raad door het bestuur 
geïnformeerd over (plannen op het gebied) van nieuwbouw, renovatie, sloop, aan- en verkoop 
van woningen en eventueel ander vastgoed teneinde de gewenste opbouw van de vastgoed-
portefeuille te bereiken. 

Het aangaan van fi nanciële verplichtingen hoger dan € 500.000,00 behoeft de goedkeuring van 
de raad. In 2015 hebben geen voorstellen van het bestuur de raad bereikt om goedkeuring te 
verlenen aan investeringsbesluiten.

9



10

De raad heeft goedkeuring verleend aan de begroting 2016 en aan de jaarrekening 2014. 
Dit laatste na ontvangst van de goedkeurende verklaring van de accountant. Alvorens deze 
stukken in de raad zijn geagendeerd heeft de auditcommissie gesproken met de directeur-
bestuurder en het hoofd fi nanciële administratie. In de vergadering van de auditcommissie van 
mei 2015 zijn tevens de uitkomsten van de interim-controle en de managementletter besproken.

De raad van commissarissen heeft vastgesteld dat het vermogen van de corporatie doelmatig 
wordt geïnvesteerd en dat er geen maatschappelijk vermogen wegvloeit.
Op basis van eigen waarneming en de informatie van de accountant alsook het WSW oordeelt de 
raad dat onder de huidige situatie en met de huidige kennis de fi nanciële continuïteit naar de 
toekomst toe voldoende is gewaarborgd. Waarbij nog steeds geldt dat de investeringsruimte door 
de invoering door de rijksoverheid van de verhuurdersheffi ng, de bijdrageheffi ng saneringssteun 
en de vennootschapsbelasting, is verminderd. 

e. Toezicht op volkshuisvesting en maatschappelijke prestaties
De raad is nauw betrokken bij het volkshuisvestelijk beleid van Patrimonium en beoordeelt haar 
maatschappelijke prestaties terdege. Het verhuren aan de primaire doelgroep staat voorop. De 
raad ziet erop toe dat het vereiste percentage woningen blijft gehandhaafd dat primair voor de 
doelgroep beschikbaar is. Verder blijft de raad erop toezien dat er richting de kwetsbaren in de 
samenleving getracht wordt hen te helpen in een woon- en leefvoorziening. De raad laat zich 
regelmatig informeren over de woon-en zorgverbindingen waarin de stichting een rol speelt. 
Hoewel de zorg zelf niet geboden wordt door Patrimonium, voelen we ons er wel 
verantwoordelijk voor dat de zorg op een goed manier aangeboden kan worden.

De raad van commissarissen heeft kennisgenomen van de prestatieafspraken die zijn gemaakt in 
de vorm van het Uitvoeringsprogramma Groningen 2016 - 2020 ‘Groningen blijft in beweging’. 
De raad heeft er tevens kennis van genomen dat de Gemeenschappelijke Werkgroep 
Huurdersverenigingen Patrimonium (GWHP) bij het bod en de afspraken is betrokken. 
 
De raad laat zich periodiek informeren over het overleg tussen de gemeente en de besturen van 
de Groninger woningcorporaties en ontvangt de notulen van deze overleggen.

Klachtbehandeling
Het bestuur heeft aan de raad van commissarissen verslag uitgebracht over de in 2015 
behandelde klachten over Patrimonium door de Klachtcommissie Gezamenlijke Corporaties 
Groningen. De raad heeft geconcludeerd dat het systeem voor de afhandeling van de klachten 
goed heeft gefunctioneerd. In 2015 is 1 klacht met betrekking tot Patrimonium behandeld. Deze 
klacht had betrekking op vochtproblemen in de woning en was gegrond. Naar het oordeel van de 
raad is de klacht op een adequate wijze afgehandeld. 

Visitatie
In het vorige jaarverslag werd al melding gemaakt van de visitatie die in 2014 heeft 
plaatsgevonden en waarvan het rapport begin 2015 in de raad van commissarissen is besproken. 
De algemene conclusie van de visitatie is dat de prestaties ten opzichte van de vorige visitatie (4 
jaar eerder) zijn verbeterd. Op de onderzochte onderdelen blijkt dat Patrimonium ‘voldoende’ tot 
‘goed’ presteert. De aanbevelingen uit dit visitatierapport zijn, zoals gezegd, meegenomen bij het 
opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020.

f. Toezicht op stakeholdersdialoog
De raad staat positief tegenover de wijze waarin de betrokkenheid van bewoners is vormgegeven 
in de relatie huurder/verhuurder. Dit geldt ook voor het laten functioneren van de welzijns-
voorzieningen in de diverse seniorencomplexen. Immers, een betrokken bewoners voelt zich ook 
verantwoordelijk voor zijn of haar leef- en woonomgeving. 
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De raad van commissarissen heeft kennisgenomen van een overzicht van alle stakeholders/
belanghebbenden van de woningcorporatie. Dit overzicht geeft inzicht in de wijze en de 
frequentie waarop het bestuur overleg voert met diverse stakeholders. De raad laat zich periodiek 
informeren over het onderhoud en de kwaliteit van de woningen en ziet erop toe dat de prijs/
kwaliteitverhouding in balans blijft ten behoeve van de doelgroep.

Volgens de Wet op het overleg huurders verhuurders hebben het bestuur en medewerkers 
geregeld overleg met de GWHP. De raad van commissarissen laat zich periodiek informeren en 
ontvangt de notulen van deze overleggen. 

Overleg met alle stakeholders vindt voor het grootste deel plaats door de directeur-bestuurder en 
legt daarmee een groot beslag op zijn agenda. Dit gaat ten koste van de beleidsvorming die nu 
ook vooral bij de bestuurder ligt. De raad van commissarissen begrijpt en ondersteunt het bestuur 
in de keuze om in 2016 de organisatie uit te breiden met een beleidsmedewerker, die het bestuur 
kan ondersteunen in zijn beleidsvormende rol. Temeer nu in het hiervoor genoemde 
visitatierapport deze aanbeveling ook wordt gedaan. 

g. Toezicht op risicobeheersing
Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de nadruk die vanuit corporate 
governance wordt gelegd op de preventie van fraude, wordt ook Patrimonium steeds meer en 
steeds kritischer aangesproken op deze verantwoordelijkheden.
Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Autoriteit Woningcorporaties hebben in 
toenemende mate aandacht hiervoor. De directeur-bestuurder van Patrimonium is zich bewust 
van frauderisico’s en streeft naar een cultuur van eerlijk en ethisch gedrag en heeft 
beheersingsmaatregelen getroffen om de kans op fraude zoveel mogelijk te beperken. 

Beheersmaatregelen
De raad van commissarissen van Patrimonium is verantwoordelijk voor het toezicht op het geheel 
aan interne beheersingsmaatregelen die de directeur-bestuurder heeft geïmplementeerd om fraude 
te voorkomen of tijdig te ontdekken en corrigeren. De raad van commissarissen laat zich omtrent 
dit systeem van interne beheersing informeren door de directeur-bestuurder en de externe 
accountant. Waar zij dat nodig vindt, geeft de raad van commissarissen adviezen aan de 
directeur-bestuurder om bepaalde maatregelen van interne beheersing te veranderen of te 
ontwerpen.

In het verlengde hierop spreekt de auditcommissie van Patrimonium jaarlijks met de bestuurder  
over de opzet en werking van het interne beheersingssysteem, beleidsmatige aspecten rond de 
administratieve organisatie en informatietechnologie en de door de accountant opgestelde 
managementletter dan wel accountantsverslag. De commissie informeert jaarlijks bij de directeur-
bestuurder en de externe accountant naar belangrijke risico’s en uitstaande posities, alsmede naar 
de plannen om dergelijke risico’s te beheersen.
 
In 2016 zal door Patrimonium de gehele risicoanalyse inclusief de AO/IC herijkt gaan worden. 
Hieronder valt tevens het opstellen en periodiek actualiseren van een gerichte frauderisicoanalyse. 
Dit wordt dan ook een zichtbaar onderdeel van de interne beheersingsomgeving. 

De accountant heeft in het jaarverslag 2014 aangegeven dat door de ligging van het vastgoed 
Patrimonium geconfronteerd wordt met diverse belangrijke risico’s ten aanzien van de waardering 
van het vastgoed en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen. Gezien de 
grote impact en even grote onzekerheid rondom de effecten van de aardbevingen in Groningen 
op onze corporatie is begin december per brief aan de Minister een melding gedaan conform 
artikel 31 lid 4 van de Woningwet. Deze melding is primair gedaan door de bestuurder van 
Patrimonium en ondersteund door de voorzitter van de raad van commissarissen, namens de raad 
als geheel.
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Als corporatie hebben wij te maken met de gevolgen van de aardbevingen voor de:
• veiligheid van onze huurders;
• technische kwaliteit van onze woningen;
• daaruit voortvloeiende gevolgen voor de verhuurbaarheid;
• daaruit voortvloeiende noodzaak tot investeringen;
• daaruit voortvloeiende effecten op de balanswaarde van ons bezit.
Het grootste deel van deze gevolgen laat zich nog maar heel beperkt beoordelen, zoals ook door 
onze accountant en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt geconstateerd.

Naast de risico’s vanwege aardbevingen zijn o.a. als risico’s te benoemen:
- scheiden van wonen en zorg (beheersing vindt plaats via Masterplan);
- onvoorspelbaar beleid Rijksoverheid;
- kwetsbaarheid organisatie.

In het visitatierapport scoort Patrimonium ten opzichte van andere corporaties hoog ten aanzien 
van een effi ciënte bedrijfsvoering. Hoewel een effi ciënte bedrijfsvoering positief is, moet het niet 
een doel op zich worden. De raad van commissarissen ziet ook dat soberheid zijn grenzen en 
beperkingen heeft en heeft het bestuur gevraagd om hier aandacht voor te hebben.

h. Toezicht op verbindingen
Patrimonium kent geen verbindingen.

i. Opdracht accountant
De voorzitter van de raad van commissarissen heeft op 30 november 2015 namens de raad 
opdracht gegeven aan de accountant voor de controlewerkzaamheden over het boekjaar 2015. 
In maart 2016 is een aanvullende opdracht verstrekt vanwege extra werkzaamheden. Deze werk-
zaamheden waren bij de opdrachtbevestiging in november 2015 nog niet bekend, omdat het 
Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 later is gepubliceerd.
 
De auditcommissie heeft de raad geadviseerd om, gelet op de duur van de contractuele relatie 
met de huidige accountant (Deloitte), een aanbesteding te starten voor een nieuwe accountant. 
Deze aanbesteding zal in de loop van 2016 worden gestart. 

Op grond van de Governancecode dient de raad tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige 
beoordeling van het functioneren van de externe accountant te maken. Deze evaluatie stond 
gepland voor maart 2016, maar vanwege het besluit om een aanbesteding te starten in 2016 is 
hiervan afgezien.

4 Verslag vanuit de werkgeversrol
a. Beoordelingskader en beoordeling
Het toepassen van de nieuwe Governancecode en het navolgen van de nieuwe Woningwet bracht 
met zich mee dat de taak van het voeren van het functioneringsgesprek met de directeur-
bestuurder dit jaar bij de remuneratiecommissie is komen te liggen (Voorheen gebeurde dat door 
de voorzitter en vicevoorzitter van de raad). In dit overgangsjaar heeft de (sinds 1 juli nieuwe) 
voorzitter van de raad ook deelgenomen aan het gesprek. Het functioneringsgesprek met de 
directeur-bestuurder is gehouden op 11 december 2015. Van het gesprek is een verslag gemaakt 
dat is gedeeld met de voltallige raad. 

b. Beloningskader en beloning bestuur
Het contract met de directeur-bestuurder is voor onbepaalde tijd en loopt derhalve tot zijn 
verwachte pensioendatum, 13 juli 2021, (als hij 67 jaar wordt). Pensioenregelingen voor de 
directeur bestuurder zijn vastgesteld conform de pensioenregeling SPW. Er zijn geen aanvullende 
afspraken gemaakt.
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De directeur-bestuurder heeft de raad laten weten in 2015 geen gebruik te willen maken van de 
overgangsregeling, maar een salariëring conform de Wet normering topinkomens (WNT) te willen 
ontvangen te weten € 148.800,00 in 2015 (Dat is minder dan in de overgangssituatie zou 
kunnen, tot 2017 is in de overgangssituatie € 154.000,00 mogelijk). 

c. Cultuur en integriteit
De raad van commissarissen en de directeur-bestuurder hebben gedeelde normen en waarden als 
het gaat om integriteit. Patrimonium heeft in 2009 een integriteitscode vastgesteld met daarin 
gedragsregels voor bestuur, management en medewerkers. Deze code is op de website van de 
woningcorporatie geplaatst.

De directeur-bestuurder heeft de raad in 2015 geïnformeerd over het aanvaarden van het 
bestuurs lidmaatschap van het Kennisnetwerk Woningcorporaties. Dit betreft een onbezoldigde 
nevenfunctie. 

In 2015 is gesproken over het bezit van zomerhuisjes in relatie tot de normen die thans gelden. 
Enerzijds ten aanzien van het gebruik door medewerkers in verhouding tot de taakopvatting van 
woningcorporaties onder de huidige Woningwet. Anderzijds ten aanzien van het gebruik door het 
bestuur en de commissarissen in verhouding tot de Governancecode (artikelen 3.6 respectievelijk 
3.25). De raad van commissarissen heeft besloten af te zien van het gebruik van deze zomer-
huisjes. Op dit moment loopt nog een onderzoek door de directeur-bestuurder of het gebruik van 
zomerhuisjes voor (oud)medewerkers en (oud)commissarissen in strijd is met de Woningwet.

In 2015 heeft de raad van commissarissen tezamen met de directeur-bestuurder de Klokken-
luidersregeling geëvalueerd. Bij vaststelling van de regeling in 2010 was afgesproken dat de 
regeling binnen 4 jaar gezamenlijk zou worden geëvalueerd. Tot nu toe is er geen gebruik 
gemaakt van de regeling. Er is geen aanleiding gezien om de regeling thans te wijzigen. Naar 
aanleiding van de evaluatie is wel besloten om ook een e-mailadres van de vertrouwenspersoon 
binnen de organisatie bekend te maken. 

5 Verslag vanuit de klankbordfunctie
Het presidium vergaderde in 2015 zevenmaal met de directeur-bestuurder. Naast het voor-
bereiden van de agenda van de vergaderingen van de raad vond ook informeel overleg plaats 
waarin gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven aan de directeur-bestuurder (de klankbord-
functie). Vanaf 2016 zijn de informele overleggen en de overleggen over de agendasamenstelling 
geïntegreerd onder de noemer voorgangsoverleg. Deze voortgangsoverleggen worden ongeveer 
14 dagen voor een reguliere vergadering van de raad gepland. Bij deze overleggen is, naast 
directeur-bestuurder en leden van het presidium, tevens de bestuurssecretaris aanwezig.

6 Over de RvC
Gezien de implementatie van de nieuwe Governancecode en daarin de beperking van de 
zittingsduur van commissarissen tot maximaal acht jaar is er een plan opgesteld om de gehele 
RvC binnen een termijn van anderhalf jaar te vervangen. Begin 2015 traden drie nieuwe 
commissarissen aan, halverwege het jaar nogmaals twee. Met het oog op de continuïteit en 
overdracht zullen de laatste twee wisselingen halverwege 2016 plaatsvinden. Het rooster van 
aftreden is in 2015 geactualiseerd op een dusdanige manier dat over enige tijd de commissarissen 
weer getrapt zullen aftreden.
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De raad van commissarissen van Patrimonium bestond in het jaar 2015 uit zeven personen.
Per 1 januari 2015 waren de volgende personen lid van de raad van commissarissen.

Naam (geboortejaar) Jaar van aftreden Herbenoeming Functie Beroeps/ en
Functie  mogelijk tot  nevenfunctie
Woonplaats     
Competentie

J.P. van Mechelen (1945)  1-7-2015 N.v.t. Voorzitter van Voorheen
Assen   1 januari tot bedrijfsmakelaar
Volkshuisvestelijk /vastgoed/    1 juli 2015
projectontwikkeling;
fi nancieel-economisch

Mw. drs. E.A.J. van Hoffen (1966) 1-7-2016 N.v.t. Lid (namens Koordirigent
Groningen    de huurders)
Sociaal maatschappelijk 

J.F. Huizinga (1949)  1-7-2015  N.v.t. Lid Voorheen Senior Banker
Groningen 
Finacieel-econonmisch

J.J. Stoit (1951)  1-7-2016  N.v.t. Vicevoorzitter Koster; eigenaar
Groningen    vanaf 1 juli 2015 klussenbedrijf
Volkshuisvestelijk/    
vastgoed/bouwkundig

mr. drs. F.C.A. van der  1-7-2018  1-7-2022 Vicevoorzitter Hoofd Juridische Zaken
Meulen (1970)   vanaf 1 januari 2015 van de gemeente
Assen    Voorzitter vanaf Hoogeveen en De Wolden
Juridisch/integriteit   1 juli 2015

P. Pruim (1972)   1-7-2017  1-7-2021 Lid Senior relatiemanager
Zuidhorn     commercieel ABN AMRO
Vastgoed/projectontwikkeling  
en fi nancieel-economisch 

Mw. A.W.V. Hak (1968)   1-7-2018  1-7-2022 Lid (namens Beleidsadviseur jeugd,
Groningen    de huurders) ABWZ en participatie
Sociaal maatschappelijk

Per 1 juli 2015 zijn de heren Huizinga en Van Mechelen afgetreden vanwege het afl open van 
hun zittingstermijn. Per 1 juli 2015 zijn de volgende personen benoemd tot commissaris. 

Naam (geboortejaar) Jaar van aftreden Herbenoeming Beroeps/ en nevenfunctie
Woonplaats     
Competentie

Mw. A. Waanders (1970) 1-7-2019 1-7-2023 Manager Finance & Control bij Alescon
Groningen   Werk/leerbedrijven 
Financieel-economisch

M. Boer (1976) 1-7-2019 1-7-2023 Directeur/eigenaar MenS BV
Beilen    Eigenaar-partner Salutem BV
Bedrijfskundig 

Het rooster van aftreden van de raad van commissarissen staat op de website van de 
woningcorporatie vermeld.

Er is binnen de raad gesproken over het wenselijke aantal commissarissen naar de toekomst toe: 
vijf of zeven. Gezien de vele wisselingen binnen de raad en de ontwikkelingen binnen de 
corporatiesector is er besloten om met zeven commissarissen door te gaan, om zodoende minder 
kwetsbaar te zijn, mocht er iemand uitvallen en de diverse commissies te kunnen bemensen. 
In de loop van het jaar werd duidelijk dat op een aantal van zeven commissarissen drie 
commissarissen moeten worden benoemd op voordracht van de GWHP.

Er zijn in 2015 twee nieuwe commissarissen geworven. De werving heeft plaatsgevonden via een 
advertentie in landelijke en regionale kranten. Tevens is de vacaturetekst op de website van 
Patrimonium geplaatst. In 2015 is een begin gemaakt met de werving van twee nieuwe 
huurderscommissarissen ter benoeming medio 2016. De contacten met de GWHP zijn via de 
twee huidige huurderscommissarissen in de loop van het jaar nader versterkt. Voor de werving 
van de nieuwe commissarissen zijn de gewenste functieprofi elen vastgesteld.
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Selectie- en remuneratiecommissie
In 2015 bestond de remuneratiecommissie uit Jaap Stoit (voorzitter), Anne-Wil Hak en Liesbeth 
van Hoffen (secretaris). In de tweede helft van het jaar kwam daar Martijn Boer bij.
Er is vier keer vergaderd in 2015 door de remuneratiecommissie. Het voorzitterschap is aan het 
eind van het jaar overgedragen aan mevrouw Hak, aangezien de heer Stoit de commissie heeft 
verlaten per 1 januari 2016. 

Vergaderingen van remuneratiecommissie in 2015: 20 februari, 9 oktober, 23 oktober, 
21 december. Van de vergaderingen is steeds een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn ter 
kennisname aangeboden aan de voltallige raad.

In 2016 zijn de volgende kaders door de remuneratiecommissie voorbereid en door de raad 
vastgesteld:
• concept opleidingsplan RvC;
• jaarplanning remuneratiecommissie;
• zelfevaluatie RvC; 
• evaluatie remuneratiecommissie;
• planning nieuwe wervingsronde commissarissen.

Het reglement van de remuneratiecommissie is volledig en actueel bevonden. De functieprofi elen 
stonden op de agenda om in 2015 te bespreken. Echter in 2014 zijn de functieprofi elen al 
vastgesteld in verband met de werving van nieuwe commissarissen. In 2015 zijn de profi elen 
derhalve niet veranderd.

Auditcommissie
In de eerste helft van 2015 bestond de auditcommissie uit Jos van Mechelen, Jan Huizinga en 
Frank van der Meulen. In de tweede helft van het jaar bestond de auditcommissie uit Anneke 
Waanders (voorzitter), Peter Pruim (secretaris) en Frank van der Meulen.  

Er is in 2015 door de auditcommissie vergaderd op 27 mei en 18 november. Eenmaal ter voor-
bereiding van de bespreking van de jaarrekening, de managementletter en het accountantsverslag 
en eenmaal ter voorbereiding van de bespreking van de (meerjaren)begroting. Van de vergade-
ringen is steeds een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn ter kennisname aangeboden aan de 
voltallige raad.

b. Integriteit en onafhankelijkheid
Binnen de raad van commissarissen is alertheid op het onderwerp integriteit en onafhankelijkheid. 
Deze alertheid geldt zowel richting de directeur-bestuurder als richting de leden van de raad zelf.
De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en 
welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren 
kunnen vervullen. In het reglement van de RvC zijn bepalingen opgenomen om dit te borgen. 
In 2015 is een melding van een commissaris van een mogelijk tegenstrijdig belang in alle open-
heid besproken binnen de raad van commissarissen. Er is geconcludeerd dat de werkzaamheden 
niet leiden tot een tegenstrijdig belang. 

Alle leden van de raad voldoen aan de voorwaarden om onafhankelijk toezicht te kunnen houden. 
Er zijn geen onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 30 lid 6 Woningwet geconstateerd.

In 2015 hebben de commissarissen unaniem besloten geen gebruik meer te maken van de reeds 
lang bestaande mogelijkheid voor (oud)medewerkers en (oud)commissarissen om tegen een 
gereduceerd tarief en onder bepaalde voorwaarden te verblijven in zomerhuisjes van 
Patrimonium. Daarmee wordt voorkomen dat er fi nanciële voordelen aan commissarissen 
toekomen die niet vallen onder het beloningsbeleid (artikel 3.25 Governancecode). 
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c. Informatievoorziening
De informatie die de raad via het bestuur krijgt, is vastgelegd in het document ‘informatievoor-
ziening RvC’. Dit document wordt elk jaar in september geëvalueerd en geactualiseerd. Daarnaast 
wordt de raad per vergadering mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur geïnformeerd 
aangaande interne en externe ontwikkelingen.

d. Introductieprogramma
Ter introductie op de organisatie hebben nieuwe leden een rondgang langs het bezit gevolgd. 
Hierbij werd tevens kennisgemaakt met het MT. Met de OR werd in een aparte bijeenkomst 
kennisgemaakt. Een kennismaking met de huurdersorganisatie (GWHP) lukte niet in 2015 en 
maar heeft begin 2016 plaatsgevonden. De nieuwe commissarissen ontvingen relevante beleids- 
en vergaderstukken.

e. Excursies
De voltallige raad van commissarissen heeft onder leiding van Tineke Koelewijn (BMC advies) 
twee dagen besteed aan kennismaking met elkaar (en de directeur-bestuurder) en het kennis 
nemen van de gevolgen van de nieuwe Woningwet. Enkele leden van de raad brachten een 
werkbezoek aan Openbaar Belang in Zwolle. Dit werd georganiseerd door Kennisnetwerk 
Woningcorporaties dat meerdere bijeenkomsten organiseerde met relevante actuele onderwerpen. 
Deze bijeenkomsten werden door leden van de raad bijgewoond, bijvoorbeeld een bijeenkomst 
ten aanzien van ‘’Scheiden wonen en zorg’’. De huurderscommissarissen bezochten de door de 
Gemeente Groningen georganiseerde inspraakbijeenkomst ten aanzien van de te vormen nieuwe 
Woonvisie. 
De commissarissen stelden zich lopende het jaar op de hoogte (door het bezoeken van stedelijke 
bijeenkomsten en het volgen van media) van actuele onderwerpen zoals armoede problematiek, 
gevolgen van de nieuwe Woningwet voor huurders, aardbevingsproblematiek en de 
mogelijkheden van het toepassen van Geothermie.

f. Lidmaatschappen
De leden van de raad zijn alle lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. 
Lidmaatschap draagt bij aan informatievoorziening en informatie-uitwisseling. Lidmaatschap 
betekent de verplichting om de Governancecode woningcorporaties na te leven.

g. Zelfevaluatie
De te houden zelfevaluatie door de remuneratiecommissie is in 2015 geagendeerd als aandachts-
punt, maar in dat jaar niet geëffectueerd. De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden in de vergadering 
van april 2016. Deze evaluatie is voorbereid en begeleid door de voorzitter van de remuneratie-
commissie. De leden van de raad hebben individueel een vragenlijst ingevuld ten aanzien van 
het eigen functioneren. Ook de directeur-bestuurder heeft ten behoeve van de zelfevaluatie van 
de raad een vragenlijst ingevuld. De uitkomsten zijn gebundeld en hieruit is een viertal discussie-
punten gedestilleerd, die bij de zelfevaluatie in april 2016 binnen de raad zijn besproken: 
- verantwoordelijkheden en samenstelling van de rvc;
- vergaderingen RvC;
- toezicht houden en adviseren;
- werkgeversrol. 
Bij de score zijn de antwoorden van de directeur-bestuurder niet meegenomen, wel bij de 
discussie punten. In 2017 zal de zelfevaluatie plaatsvinden onder onafhankelijke en externe 
begeleiding (artikel 3.23 Governancecode).
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h. Permanente educatie
Overzicht gevolgde opleidingen en behaalde PE punten door de commissarissen en bestuurder in 
2015.

Commissaris  Onderwerp PE aanbieder Aantal PE punten

M. Boer Workshop Nieuwe woningwet EY 5

A.W.V. Hak Introductiecursus nieuwe commissarissen VTW 13

E.A.J. van Hoffen Commissarissen Benchmark Onderzoek Grant Thornton/ Jonathan Warner 2

 VTW bijeenkomst tav de Governancecode VTW --

F.C.A. van der Meulen Workshop Nieuwe Woningwet EY 3

 Toezicht op Woningcorporaties van de toekomst VTW 2

A. Waanders Workshop Nieuwe Woningwet EY 5

P. Pruim Workshop Nieuwe Woningwet EY 5

 Masterclass Assetmanagement en ERLY 2
 Integrale vastgoedsturing

J.J. Stoit Workshop Nieuwe Woningwet  EY 3
 Bijeenkomsten Kennisnetwerk Noord Nederland --- 

Directeur-bestuurder
A. de Vries Sturen met de nieuwe Woningwet Aedes 3

 Masterclass Woningcorporaties 2015 EY 20

 Intervisiegroep cultuur en gedrag Aedes 12

i. Bezoldiging
De bezoldiging van de leden van de raad in 2015 was voor de voorzitter € 12.104,00, voor de 
vicevoorzitter € 10.003,00 en voor de leden € 8.003,00. Dit is ruim binnen de maximale 
normbedragen die golden in 2015. In januari 2015 heeft de raad besloten om de vergoeding 
voor 2015 te bevriezen op hetzelfde niveau als in 2014. In januari 2016 heeft de raad van 
commissarissen opnieuw gekozen voor een sobere lijn en de bezoldiging niet verhoogd binnen 
de maximale vergoeding die wettelijke is toegestaan. Dat betekent dat de bezoldiging van de 
voorzitter ook in 2016 € 12.104,00 bedraagt. Daarnaast is besloten om per 1 januari 2016 geen 
onderscheid meer te maken tussen de beloning van de vicevoorzitter en de overige leden, zijnde 
€ 8.003,00 per jaar. Daarnaast is besloten om per 1 januari 2016 af te zien van de structurele 
vergoeding van € 250,00 netto per jaar voor overige onkosten. In plaats daarvan kunnen de 
werkelijk gemaakte kosten jaarlijks worden gedeclareerd. 

j. Vergaderingen en besluitenschema
In 2015 heeft de raad, exclusief de meerdaagse heisessie, zesmaal vergaderd met de directeur-
bestuurder. De vergaderingen zijn voorbereid in bijeenkomsten van het presidium van de raad 
met de directeur-bestuurder. 

Voorafgaande aan de vergaderingen met de directeur-bestuurder heeft de raad vergaderd 
zonder de bestuurder. Daarnaast heeft de raad van commissarissen op 9 januari en op 7 oktober 
vergaderd zonder directeur-bestuurder. Van deze vergaderingen is een verslag gemaakt. 
De vergaderingen zijn steeds goed bezocht. 
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In 2015 zijn door de raad de volgende besluiten genomen: 

januari
De heer Van der Meulen wordt benoemd tot vicevoorzitter van de raad

april
De raad stelt het reglement vast van de selectie- en remuneratiecommissie en de auditcommissie
De raad stemt in met de notitie over benoeming van de bestuurssecretaris 

mei
De raad benoemt de heer Boer en mevrouw Waanders onder voorbehoud VOG en positieve uitkomst integriteitsonderzoek.

juni
De raad keurt het jaarverslag 2014 vast van de woningstichting.
De heer Van der Meulen wordt benoemd tot voorzitter van de raad en de heer Stoit tot vicevoorzitter.

september
De raad besluit na evaluatie de klokkenluidersregeling ongewijzigd te laten. Een e-mailadres van de vertrouwenspersoon wordt aan 
de regeling toegevoegd. De heer Van der Meulen wordt benoemd tot voorzitter van de raad en de heer Stoit tot vicevoorzitter.

november
De raad besluit uit zeven leden te blijven bestaan. 
De RvC-leden besluiten uit ethisch oogpunt af te zien van het gebruikmaken van de zomerhuizen.
Het opleidingsplan van de RvC wordt vastgesteld.
De notitie Zelfevaluatie RvC wordt vastgesteld.
De raad geeft zijn goedkeuring aan de begroting 2016 van de woningstichting.

k. Overleg met huurdersvertegenwoordiging
In 2015 heeft de raad de GWHP uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft 
op 11 februari 2016 plaatsgevonden (zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder). 
Gesproken is over o.a.: 
- huurbeleid;
- reageren op onderhoudsklachten;
- duurzaamheid;
- informatiebehoefte.
De raad heeft toegezegd om jaarlijks met de GWHP een afspraak te maken voor een ontmoeting.

l. Overleg met Ondernemingsraad (OR)
De raad van commissarissen overlegt tenminste eenmaal per jaar met de ondernemingsraad over 
de algemene gang van zaken van de onderneming. Vanwege omstandigheden heeft het jaarlijkse 
overleg met de OR de afgelopen jaren niet plaatsgevonden. Dit jaarlijkse overleg heeft in 2015 
weer een nieuwe start gekregen. Het presidium heeft in december 2015 gesproken met de OR 
(zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder) en zich aldus georiënteerd op de organisatie 
en de relatie tussen medewerker en directeur-bestuurder.

m. Bestuurssecretariaat
Een raad kan niet functioneren zonder een goed secretariaat. In de vergadering van 22 april 2015 
heeft de raad aan het bestuur gevraagd om Aafke Westhuis te benoemen tot bestuurssecretaris van 
de raad. De bestuurssecretaris wordt ten aanzien van de voor de raad te verrichten werkzaam-
heden functioneel aangestuurd door de voorzitter van de raad. De bestuurssecretaris valt hiër-
archisch onder het bestuur. Er zijn afspraken gemaakt om te waarborgen dat de bestuurssecretaris 
het werk voor de raad onafhankelijk kan verrichten.
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7 Tot slot
Het is voor mij een eer om als voorzitter van de raad van commissarissen voor deze eerste keer 
het jaarverslag van de raad te mogen schrijven. Ondergetekende mocht de voorzittershamer 
overnemen per 1 juli 2015. Als voorzitter wil ik mij de komende jaren inzetten om de 3 C’s te 
bewaken: 
- Continuïteit van deze woningcorporatie; 
- Core business oftewel onze kerntaak zijnde het bouwen en beheren van huurwoningen voor 

mensen met een bescheiden inkomen en kwetsbare groepen;
- Christelijke identiteit. 

Uit de beschrijving van werkzaamheden in dit jaarverslag blijkt dat het werk van de 
commissarissen inclusief de voorzitter is toegenomen. De samenleving en de wetgever stellen 
steeds meer eisen aan de raad van commissarissen en ook aan de voorzitter. Dat vraagt van de 
leden en van mij dat wij onze door God gegeven talenten ten volle inzetten in het belang van 
deze woningcorporatie en daarmee in het belang van hen die niet staat zijn om zelf passend 
onderdak te vinden. Gelukkig doen we dit werk niet alleen: we doen het samen! 

Namens de raad van commissarissen

mr.drs. F.C.A. van der Meulen, voorzitter
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Personeel & organisatie

Per 31 december 2015 waren de volgende personeelsleden bij de stichting werkzaam:

Directie

Directeur-bestuurder/
hoofd technische dienst ing A. de Vries

Secretariaat & Algemene Dienst

Hoofd/Directiesecretaresse Mw. A.E. Westhuis - Scholtens
Secretaresse Mw. A. van den Bosch - Hagenouw
 Mw. J. Schreiber - Riemersma
Receptioniste/telefoniste Mw. A.M. Agema
 Mw. E. de Gier
Conciërge/arbocoördinator W. Riemersma

Financiële administratie

Hoofd* J. de Meer
Administratief medewerker Mw. R. Fennema - Boonstra 
 Mw. E. de Gier
 Mw. M. de Groot - van der Molen
 D.J. Hoekstra 
 G.H. Kappert
 Mw. M. van Os - Baar
Huurincasso J.B. de Vries

Verhuur- en bewonerszaken

Hoofd* A.J. Venhuizen
Administratief medewerker K. Burema 
 Mw. E.M. Cornelisse - Stelpstra
 Mw I.K. Dijkstra - Broekema
 Mw. M.C. Gras - Padberg
 Mw. C.A. de Jong - Olijve
 Mw. H. Jongman - van Esch
 Mw. J. Schreiber - Riemersma
 Mw. A. Vos 

Technische dienst

Hoofd onderhoud* L. Kobes
Medewerker bedrijfsbureau R. Ganzevoort
 E. Haan
 A. Schripsema 
 F.R. Wiersema
Opzichter timmerlieden G. de Groot
Opzichter loodgieters/elektriciens H. van Guldener
Opzichter installaties T. Koops
Opzichters planmatig onderhoud en R.M. de Jonge
wijkbeheer H. Kobes
 P. Luring

Timmerlieden A. Doornbosch
 W. Haak
 T. van Houten
 G. Hut
 H.J. Otten
 J.H. de Roo 
 K. van Zanten
Loodgieters/elektriciens J.C. Dijkstra
 M. Knol
 R.H.R. van der Lande
 T.Y.A. Poortinga
 J.C.B. Reitzema

Via Iederz zijn fulltime bij 
Patrimonium gedetacheerd als:

Timmerman C.B. Rietvoort
Schilder W.J. Hartman

* tevens lid van het managementteam
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Tabel 1: Aantal personen in vaste dienst en naar dienstverband per 31-12-2015

 Aantal Fulltime Parttime

Man 31 29 2

Vrouw 14 0 14

Totaal 45 29 16

In totaal 39,3 fte.

Tabel 2: Leeftijdsopbouw medewerkers per 31-12-2015

 t/m 30 jaar 31 t/m 40 jaar 41 t/m 50 jaar 51 t/m 60 jaar 61 t/m 64 jaar

Man 0 3 13 13 2

Vrouw 2 3 3 6 0

Totaal 2 6 16 19 2

Tabel 3: Aantal dienstjaren medewerkers per 31-12-2015

 0 – 12 jaar 13 – 25 jaar 26 – 40 jaar > 40 jaar

Man 11 10 10 0

Vrouw 8 5 1 0

Totaal 19 15 11 0

Jubilea
Op 28 mei was de heer A. Doornbosch 25 jaar in dienst als timmerman.

Wijziging functie 
Mevrouw J. Schreiber – Riemersma heeft haar functie van receptioniste opgezegd om te kunnen 
gaan werken als administratief medewerker bij de afdeling verhuur- en bewonerszaken, speciaal 
belast met overlastzaken. Ook is ze meer uren gaan werken op het secretariaat. 
Mevrouw E. de Gier is minder uren gaan werken op de fi nanciële administratie om die uren in te 
gaan zetten als parttime receptioniste. 

Nieuw
Mevrouw A. Vos is in vaste dienst gekomen op de afdeling verhuur- en bewonerszaken na 
geruime tijd bij ons gewerkt te hebben via een uitzendbureau.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2015 bedroeg 1,53% (2,86% incl. zwangerschapsverlof en langdurige 
ziekte).

Gedetacheerd
Vanuit Werkprojecten Groningen waren in 2015 drie personen bij Patrimonium gedetacheerd als 
medewerker Extra Schoon Service.

Werkleerplek
Patrimonium is een erkend leerbedrijf en bood ook in het verslagjaar twee leerlingen van het 
Friesland College in Heerenveen een werkleertraject. Enkele medewerkers zijn opgeleid tot 
leermeester en praktijkbegeleider om deze leerlingen te begeleiden in de technische en sociale 
kanten van het onderhoudsvak.

Stageplek
Een vmbo leerlinge van het Gomaruscollege heeft een week meegelopen bij de loodgieters-
afdeling in het kader van een snuffelstage. 
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Cursussen en opleidingen
Diverse medewerkers hebben in het verslagjaar deelgenomen aan een cursus op hun vakgebied. 
Ook zijn cursussen op het gebied van veiligheid gevolgd. 

PMO; werkbelevingsonderzoek
(Bijna) alle medewerkers hebben in het verslagjaar gebruik gemaakt van de door de organisatie 
geboden mogelijkheid om deel te nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek. 
Daarnaast heeft meer dan de helft van de medewerkers meegewerkt aan een 
werkbelevingsonderzoek.

Ondernemingsraad (OR)
De ondernemingsraad heeft besloten een externe deskundige in te zetten, om een 
professionaliseringsslag te maken. Op deze manier verwacht de OR zijn invloed in te zetten op 
het niveau waar het meeste effect bereikt kan worden. De OR heeft het afgelopen jaar acht keer 
met de bestuurder vergaderd en ook is er een overleg geweest met de raad van commissarissen.

Integriteitscode en klokkenluidersregeling
De organisatie beschikt over een integriteitscode en klokkenluidersregeling en beide zijn op onze 
website terug te vinden. Elke medewerker heeft een exemplaar van deze documenten in zijn 
bezit en heeft voor ontvangst van deze documenten getekend. De klokkenluidersregeling is in 
2015 geëvalueerd en het bleek niet nodig de regeling aan te passen.

Website
De website is gemoderniseerd waardoor informatie duidelijker is terug te vinden. Daarnaast blijft 
de website in ontwikkeling.
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Financiële
Administratie

Verhuur- en 
Bewonerszaken

Secretariaat

Nieuw-/ 
verbouw Onderhoud

Directeur-bestuurder

raad van 
commissarissen

Organisatieschema

Huurincasso

Receptie/
telefoon

Loodgieters/
Electriciens

Algemene 
Dienst

Timmerlieden Wijkbeheer Bedrijfsbureau
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Kwaliteit algemeen
Onze missie luidt: We bieden, vanuit onze christelijke identiteit, passend onderdak aan eenieder 
die daartoe zelf niet in staat is, met - voor hen - betaalbare woningen, afgestemd op de wensen 
van onze klanten, van goede kwaliteit nu en in de toekomst. 
We zorgen ervoor, rekeninghoudende met de leeftijd van de woning, dat de kwaliteit van alle 
woningen goed is. We zijn ons ervan bewust dat goed wonen mede wordt bepaald door de 
leefbaarheid van de wijk (woonomgeving). Daarom investeren wij niet alleen in de kwaliteit van 
het onderhoud van de woning maar ook in de kwaliteit van de woonomgeving. 

Het investeren in de kwaliteit van de woning en woonomgeving draagt bij aan het woonplezier 
van onze huurders, waardoor de woningen goed verhuurbaar blijven en de wijk op peil blijft. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat een nette woonomgeving leidt tot meer stabiliteit en minder 
criminaliteit in de wijk.

Als bewoners hun woning willen aanpassen aan hun eigen specifi eke wensen dan wordt 
dit in principe toegestaan. Op hun verzoek kunnen tijdens de bewoning en/of bij mutatie  
voorzieningen als een moderne douche, woningisolatie, vaatwasaansluiting en centrale 
verwarming worden aangepast dan wel aangebracht (tegen betaling van een huurverhoging of een 
eenmalige bijdrage). 

Kwaliteit nieuwbouw
De kwaliteit van de nieuwbouw staat op een hoog niveau. Niet alleen ten gevolge van de 
regelgeving, landelijk en stedelijk vastgelegd, maar ook dankzij de eisen die Patrimonium vanuit 
haar eigen ervaring en ambities aan een woning of woongebouw stelt. Zowel aan de technische 
kwaliteit als aan de functionaliteit van de woning of het woongebouw stelt Patrimonium hoge 
eisen. Hierbij is er extra aandacht voor architectuur en woonomgeving. Kwalitatief goede en 
functionele woningen behouden ook voor de langere termijn hun waarde. 

Indien er sprake is van de bouw van seniorenwoningen dan worden ze zo ontworpen, dat ze met 
betrekkelijk eenvoudige ingrepen kunnen worden aangepast en daarmee geschikt kunnen worden 
gemaakt voor bijna elke toekomstige zorgvraag.

Kwaliteit voorraad
Ons uitgangspunt is de kwaliteit van de voorraad zo goed mogelijk op peil te houden. 
De beschikbare middelen hiervoor worden mede door de heffi ngen van de overheid steeds 
minder. Voor extra voorzieningen betalen de bewoners in de meeste gevallen een huurverhoging. 
De grotere ingrepen zijn geactiveerd. Het betreft renovaties van toiletten, badkamers, keukens, 
de aanleg van nieuwe cv-installaties en isolatie.

Strategisch Voorraad Beleid 
In 2014 is het Strategisch Voorraad Beleid vastgesteld. Met behulp van een extern bureau is onze 
product markt kwaliteit in kaart gebracht. Aan de hand van vooraf vastgestelde referentiekaders 
zijn de woonkwaliteit en de mogelijke knelpunten bepaald. Ook is in het verslagjaar verder 
gewerkt aan het actualiseren van de bestaande onderhoudsbegroting. 

Douches 
Het vooroorlogse bezit is grotendeels gerenoveerd. In een aantal oudere naoorlogse complexen 
hebben de woningen nog een verouderde douchevoorziening. Deze voorziening wordt bij 
mutatie, groot onderhoud of op verzoek van huurders veelal gemoderniseerd. Daarnaast komt het 
steeds vaker voor dat we douches van 25 jaar en ouder compleet moeten renoveren. 

Kwaliteits- en prijsbeleid
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Het opknappen en onderhouden van douches vergt de nodige investering, maar wordt door 
bewoners als zeer positief ervaren.

Cv-installaties
In woningen zonder centrale verwarming wordt bij mutatie of op verzoek van bewoners een 
cv-installatie met een HR-combi aangebracht. Afhankelijk van het bewonersgedrag kunnen de 
energiekosten op deze adressen worden verlaagd. In 2015 is in acht woningen een HR-combi 
geplaatst met cv-installatie; we hebben nu nog 60 woningen waar geen centrale verwarming in 
zit en die nog moeten worden voorzien van een HR-combi.  
Voor alle oudere wooncomplexen zijn er plannen uitgewerkt waarbij het mogelijk is gemaakt 
de cv-installatie met moederhaard te vervangen door een HR-combi. Zowel bij mutatie maar 
ook op verzoek van een bewoner wordt de moederhaard vervangen door een HR-combi. In 
het jaar 2015 is dit bij 32 woningen gebeurd. Een dergelijke verbetering heeft ook een gunstige 
invloed op de kwaliteit van het binnenmilieu omdat naast de moederhaard ook de geiser als 
open verbrandingstoestel verdwijnt. Daarmee verdwijnt ook het gevaar van koolmonoxide. 
Onze doelstelling is opnieuw om binnen twee jaren alle geisers en moederhaarden (nog 148) te 
vervangen. We merken dat ondanks berichtgeving over open verbrandingstoestellen de bewoners 
niet geneigd zijn om deze te laten vervangen door een HR-combiketel. Soms speelt de leeftijd 
van de bewoners hierin een rol (ze zien op tegen de werkzaamheden) en soms kunnen of willen 
bewoners de huurverhoging niet betalen. Patrimonium onderzoekt of met de jurisprudentie van 
woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam de vervanging van open verbrandingstoestellen 
juridisch kan worden afgedwongen. Het feit dat er woningen zijn waar nog geen HR-combiketel 
is, zorgt bij sommige complexen voor vertraging in het onderhoud en de dakvervanging.

Warmtewet
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet (energiewet) van kracht geworden. Door de invoering van 
de Warmtewet worden exploitanten van een warmtenet behandeld als energieleveranciers, 
dus ook corporaties die een warmtenet hebben. Ook Patrimonium kent enkele gebouwen 
met een warmtenet, in de vorm van een blokverwarming. Het gaat in totaal om ongeveer 330 
woningen, verdeeld over meerdere wooncomplexen. We hebben een GJ meter geplaatst achter 
de collectieve cv-installatie en daarnaast alle radiatoren in de woningen voorzien van een 
radiatormeter om de warmteafgifte te registreren. De warmteafgifte hebben we in 2015 gevolgd 
en per 2016 gaan we afrekenen conform de Warmtewet. Een extern bureau heeft ons geadviseerd 
over de tarieven.

Liften
Exclusief het kantoorgebouw heeft Patrimonium in totaal 147 liften in haar bezit.

tabel 4: Woningen voorzien van liften

Woningtype Totaal woningbezit Geen liftplaatsingen Voorzien van lift Restant
 Aantal Percentage  2 woonlagen

Eengezinswoning 928 14 928

Boven-/benedenwoning 870 13 870

Flat trappenhuistype 2.407 36   490 1.917

Flat corridor 698 11  47 651

Flat galerij 1.318 20  168 1.150

Inleunwoning 58 1   58

Subtotaal 6.279 95 1.798 215 2.349 1.917

Zorgplaatsen 363  5   363

TOTAAL 6.642 100 1.798 215 2.712 1.917
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
In totaal is er € 21.032,81 uitgegeven aan WMO-voorzieningen bij negen woningen. De kosten 
hiervan zijn vergoed door de gemeente. Ook in 2015 zien we dat het aantal aanvragen is gedaald 
als gevolg van een in 2014 gewijzigd WMO beleid van de gemeente. 

Geprobeerd wordt woningen die zijn aangepast en ten gevolge van mutatie leegkomen, weer 
opnieuw door een gehandicapte bewoner te laten bewonen. In 2015 is dit viermaal 
voorgekomen.

Kwaliteit onderhoud
Het onderhoudsbeleid is erop gericht dat alle woningen goed worden onderhouden en de 
voorzieningen op peil zijn. In principe wordt er zo veel mogelijk voor deelvervanging gekozen. 
Op deze manier wordt geld bespaard en het milieu gespaard. 

Bij het vervangen of repareren van onderdelen van de woningen zoeken we naar systemen 
die passen binnen de eisen van deze tijd. Ook het belang van de bewoner wordt hierin 
betrokken, bijvoorbeeld door de keuze voor een product die de bewoner een besparing in het 
energieverbruik oplevert.

Groot onderhoud
In de wijk De Wijert is in het verslagjaar bij de 48 eengezinswoningen groot onderhoud 
uitgevoerd. Via een enquête is tevoren (in 2014) aan bewoners gevraagd wat ze belangrijk vinden 
in de woning en waar ze knelpunten ervaren. De bewoners hebben vervolgens nadrukkelijk 
een inbreng bij de verdere uitwerking gekregen via de ProjectAdviesCommissie, bestaande uit 
een delegatie van bewoners. In overleg met deze commissie zijn keuzes gemaakt voor de uit te 
voeren onderhoudswerkzaamheden en de mogelijkheden om tegen een huurverhoging andere 
werkzaamheden uit te laten voeren.

Asbest
Bij verbouwingen mag geen gevaar ontstaan voor de gezondheid van medewerkers en bewoners 
door blootstelling aan asbest. We laten daarom alle relevante mutatiewoningen (bouwjaar voor 
1993) onderzoeken op asbest. Samen met een onderzoek in het oorspronkelijke bestek en de 
tekeningen vormt dit de basis voor een representatief referentiekader. Vanuit deze gegevens is er 
een asbestsignaleringskaart ontwikkeld die we inmiddels aan ca 90% van onze huurders hebben 
verstrekt, zodat ook zij geïnformeerd zijn. We hebben in 2015 ongeveer € 605.000,00 besteed 
aan de inventarisatie en sanering. In verband met een externe check op de procedures en de 
nieuwe regelgeving, is het niet gelukt het asbestprotocol in 2015 vast te stellen. Dit staat nu 
gepland voor 2016.

Legionella
Het voldoen aan de vigerende regelgeving voor legionellabeheer vergt steeds meer inzet en 
middelen bij de complexen met een warmwatervoorziening. Ondanks de nodige inspectie en 
onderhoudsmaatregelen blijkt steeds weer dat de legionella boven de normen uit komt. Alhoewel 
het vaak een niet gevaarlijke variant is, zijn we toch gehouden aan de regelgeving van de 
overheid. Afgelopen jaar hebben we, evenals het jaar ervoor, € 77.000,00 geïnvesteerd in de 
beheersing van legionella.
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Dagelijks klachtenonderhoud
De onderhoudsdienst van Patrimonium voert het gehele klachtenonderhoud uit. 
Onderhoudsklachten worden afhankelijk van de urgentie, zo spoedig mogelijk verholpen. De 
twaalf vaklieden hebben zoveel mogelijk hun vaste wijk. Zij zijn ‘het gezicht’ van Patrimonium 
en signaleren vanuit de dagelijkse praktijk vroegtijdig problemen. Ook vervullen ze vaak een 
maatschappelijke rol in deze functie. Sociale problemen die om een oplossing vragen, melden ze 
binnen de organisatie, waarna geprobeerd wordt gerichte zorg te organiseren door instanties.  
Ook de opzichters planmatig onderhoud en wijkbeheer melden wat zij tijdens hun werk 
tegenkomen aan mankementen aan de buitenzijde van de woningen en aan aardbevingsschade. 

Mutatieonderhoud
Patrimonium wil het mutatieonderhoud zo effi ciënt mogelijk uitvoeren. We vinden het belangrijk 
dat zowel de nieuwe en de oude huurder tevreden is en handelen als volgt:
a. Zodra de vertrekkende bewoner de sleutels heeft ingeleverd, neemt een opzichter de woning 

op. Daarbij is de bewoner niet aanwezig. De gebreken worden daarna zo snel mogelijk door 
Patrimonium hersteld.

b. We gaan ervan uit dat elke nieuwe bewoner zelf moet sauzen en behangen. 
c. Uitgezonderd vervuiling, achtergelaten huisraad en vernielingen in en om de woning, komen 

de mutatiekosten ten laste van Patrimonium. Het voorgaande betekent dat er weinig nota’s aan 
vertrekkende bewoners worden gestuurd.         

Na mutatie kan een woning alleen worden gehuurd onder de volgende condities:
a. Als de woning nog niet voorzien is van een cv-installatie, wordt er een cv-installatie met 

HR-combiketel aangebracht. Waar mogelijk wordt de woning ook voorzien van dakisolatie en 
een zonneboiler. Waar bepaalde ramen in de woning nog niet zijn voorzien van isolatieglas, 
krijgen de nieuwe bewoners een voorstel voor het aanbrengen van isolatieglas.

b. Als er in de woning door de oude huurder kwalitatief goede voorzieningen zijn aangebracht 
die ook hun waarde hebben voor een volgende huurder, dan mogen deze blijven zitten. Voor 
door de vertrekkende huurder aangebrachte voorzieningen zoals schuurtjes, schuttingen en 
keukens met inbouwapparatuur dient de nieuwe bewoner de verantwoordelijkheid over te 
nemen.  

c. Wanneer er sprake is van een tuin, dient de bewoner een verklaring te ondertekenen dat hij 
deze tuin netjes zal onderhouden.

d. De woning (bouwjaar voor 1993) is geïnventariseerd op asbest wanneer de verwachting is dat 
er werkzaamheden nodig zijn in de woning. 

Het inventariseren op asbest vergt extra tijd en zorgt voor frictieleegstand.

In het jaar 2015 zijn er bij mutatie 211 keukens, 211 toiletten en 206 douches gerenoveerd.  

Cyclisch onderhoud 
Onder cyclisch onderhoud verstaan we het onderhoud aan de onderdelen van een woning die 
een kortere levensduur hebben dan de levensduur van de woning zelf. In 2015 is rond de 
€ 3.400.000,00 hieraan besteed. Sinds 2011 wordt een deel van de kosten geactiveerd. In 2015 
is er naast het cyclisch onderhoud in totaal € 3.664.000,00 geïnvesteerd in woningrenovaties bij 
mutaties.
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Aardbevingsschade/-richtlijnen
De stad Groningen kreeg in 2014 te maken met schade aan woningen als gevolg van de 
aardbevingen in onze provincie. Ook bij enkele woningen uit ons bezit is aardbevingsschade 
zichtbaar. Samen met de collega corporaties in de stad Groningen is het inventariseren van de 
schades opgepakt. En samen met collega-corporaties en gemeentes uit de provincie Groningen 
wordt bekeken waar we kunnen samenwerken als het gaat om het verhalen van schades op de 
NAM. Van de in 2014 bij de NAM gemelde schade aan 30 woningen zijn de schades vastgesteld. 
In 2015 zijn er nog eens 30 woningen aangemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Voor 
15 woningen is de woningwaardevermeerderingsregeling aangevraagd, omdat daar de schade 
meer dan € 1.000,00 bedraagt. De aanvraag loopt via Samenwerkingsverband Noord Nederland 
(SNN). Er loopt een contra expertise bij de NAM voor de door de NAM afgewezen schadeclaim 
aan ons wooncomplex aan de Maaslaan. 

Bij nieuwbouw worden de meest recente richtlijnen voor de bouw bij aardbeving aangehouden. 
 

Duurzaamheid
Energielabeling/energie-index
Alle woningen van ons bezit zijn voorzien van een energielabel. Reeds 93,80% van onze 
woningen heeft minimaal label D. Gewerkt wordt aan het omzetten van de labels naar energie-
index.  

Hieronder staat het aantal woningen per energielabel aangegeven:

Energielabel 2015   2014   2013    2012   2011
A 76   185   185    169   55
B 1.176   1.653   1.600    1.474   782
C 2.321   2.492   2.466    2.500   2.798
D 1.876   1.501   1.575    1.640   2.053
E 275   320   345    373   428
F 69   63   75    105   144
G 4   2   2    3   4
totaal 5.797 *  6.216 *  6.248 *   6.264 *  6.264 *
 
* een aantal complexen is nog niet gelabeld; zorginstellingen vallen buiten de labeling; enkele woningen zijn verkocht; 
Voor 2015 is geen goed beeld te geven omdat woningen worden herzien met de energie-index.
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Bij mutatie wordt er – waar mogelijk – nog een verbetering in de labeling c.q. duurzaamheid 
aangebracht. Aan de nieuwe bewoners wordt dan – indien van toepassing – de mogelijkheid 
geboden voor het aanbrengen van glasisolatie, een HR-combiketel en zonnepanelen. De bewoner 
betaalt voor deze voorziening een huurverhoging.

Bij groot onderhoud wordt gekeken naar de volgende punten: 
- Het toevoegen van extra isolatie bij dakvervanging. 
- Het toepassen van geïsoleerde renovatieplaten bij complexen waar het pannendak moet 

worden vervangen.
- Het toepassen van geïsoleerde panelen bij paneelvervanging in borstweringen.
- Het toepassen van energiezuinige uitvoeringen bij het vervangen van dakventilatoren
- Bij het vervangen van cv-ketels wordt de op dat moment energiezuinigste variant toegepast. 

Dat geldt voor zowel de collectieve als individuele vervanging.
- Bij het vervangen van buitendeuren wordt zoveel mogelijk een geïsoleerde variant aangebracht.  
- Bij het vervangen van de besturing van de liften wordt gekeken naar een variant die 

stroomverbruik reduceert.

Intentieverklaring samenwerking Geothermie NW-Groningen
Patrimonium heeft, tezamen met de andere corporaties in de stad Groningen, de gemeente en 
het waterleidingsbedrijf, in 2014 een intentieverklaring ondertekend waarin deelname aan het 
onderzoek naar de verdere ontwikkeling van geothermie is vastgelegd. Het betreft het uit de 
grond halen van aardwarmte, waarbij het transport via een warmtenet verloopt. In het verslagjaar 
zijn diverse bijeenkomsten geweest om dit verder uit te werken. Ook is er een second opinion 
uitgevoerd, waarin alle risico’s in kaart zijn gebracht en is gekeken of en hoe ze zijn op te lossen. 
Medio 2016 zal het gemeentebestuur beslissen of het project doorgaat.

Klachtencommissie
Patrimonium maakt gebruik van de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen. 
Bewoners kunnen een beroep doen op deze commissie wanneer er geschillen zijn met de 
werkorganisatie over bijvoorbeeld burenoverlast of het niet nakomen van de onderhouds-
verplichtingen. 
Er is in het verslagjaar één klacht gemeld bij de klachtencommissie en deze is gegrond verklaard. 
De gemaakte afspraken zijn nagekomen door Patrimonium.

Verhuiskostenreglement
Binnen het Nieuw Lokaal Akkoord is een Sociaal Plan wijkvernieuwing vastgesteld. Hierin is 
vastgelegd wat een huurder van een corporatie in de stad Groningen mag verwachten als de 
huurder gedwongen moet verhuizen in verband met de noodzakelijke sloop of renovatie van de 
huurwoning. De bedragen voor de verhuiskostenvergoeding zijn voor de periode 1 maart 2015 – 
1 maart 2016 vastgesteld op € 5.857,00 voor een zelfstandige woning. De bedragen worden elk 
jaar verhoogd op basis van het indexcijfer van het ministerie van BZK. 
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Prestatieafspraken
In het kader van de Prestatieafspraken Groningen zijn de uitvoeringsafspraken voor de periode 
2015 - 2020 vastgelegd. Deze afspraken waren enerzijds nodig vanwege het afl open van het 
Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 en anderzijds zijn de prestatieafspraken onderdeel van de nieuwe  
Woningwet. 

In het uitvoeringsprogramma ’Groningen blijft in beweging’ zijn de ambities vertaald in 
activiteiten voor de komende jaren.  

De ambitie ten aanzien van de woonruimteverdeling is dat de huidige gemiddelde zoektijd naar 
een woning niet langer wordt dan twee jaar. Eén van de activiteiten is dat de corporaties hun 
voorraadbeleid zo inzetten dat er voldoende passende en betaalbare woningen beschikbaar zijn.
Over de woonruimteverdeling kan worden gezegd dat het huidige model naar tevredenheid 
werkt. In het huidige model worden de woningen door de collega-corporaties via de media 
aangeboden. Dit wil zeggen dat de vrijkomende woningen worden gepubliceerd via internet 
(WoningNet) en op basis van een puntensysteem worden toegewezen. Patrimonium hanteert 
een eigen inschrijfsysteem en biedt de woningen niet aan via de media, maar alleen via 
bemiddeling. Deze bemiddeling vindt ook plaats op basis van het aantal opgebouwde (urgentie)
punten bij WoningNet. We wijzen de woningen toe op basis van de door de woningzoekende 
kenbaar gemaakte wensen. De volgorde wordt bepaald op basis van de criteria zoals wij die als 
corporaties en gemeente met elkaar hebben vastgesteld. 

De ambitie ten aanzien van kwetsbare personen is dat de goede samenwerking wordt voortgezet 
op basis van de huidige afspraken. Bij het (her)huisvesten van kwetsbare personen zorgen 
de corporaties voor de benodigde (proef)woningen, indien de bijbehorende hulpverlening is 
gegarandeerd. Het motto is: een passende woning op een passende plek. De kwetsbare personen 
worden bemiddeld als aan de voorwaarden van begeleiding of schuldenregeling is voldaan. 
Het proces van kwetsbare personen en uitgezette huishoudens gebeurt in samenwerking met 
Bureau Woonkans, Selectiecommissie Groninger Corporaties, hulpverlenende instellingen en 
corporaties.

In Groningen is de woonruimteverdeling gedelegeerd aan de corporaties, gebaseerd op de 
Huisvestingsverordening. Deze verordening is met de invoering van de Woningwet met ingang 
van 1 juli 2015 opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld.

De corporaties monitoren en verantwoorden het woonruimteverdelingsbeleid in kwartaal-
rapportages en een jaarlijkse rapportage woonruimteverdeling. In de rapportages worden onder 
andere de cijfers bekendgemaakt ten aanzien van het aanbod via de media en bemiddeling en de 
vraag met aantallen reacties en actief woningzoekenden. Ook staan er de aanbiedingsresultaten 
in, de reden van weigeringen, de verhuringen via de media en bemiddelingen, urgenten en 
doelgroepen. 

Toewijzingsbeleid
Voor het toewijzen van woningen zijn in belangrijke mate de punten bepalend, opgebouwd 
in wachttijd en woonduur. Punten voor woonduur worden ontvangen door huurders met een 
huurcontract van één van de stad Groninger corporaties. Eén woonmaand is daarbij gelijk aan 
een halve wachtmaand. Doel is het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Verder 
wordt de toewijzing bepaald door bemiddeling van urgenten en kwetsbare personen. 

Om de doorstroming verder te bevorderen maakt Patrimonium gebruik van de extra 10% ruimte 
voor de middeninkomensgroep tussen de € 34.911,00 en € 38.950,00 voor het huisvesten in 
woningen boven de aftoppingsgrenzen.

Het verhuren van woningen
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Het eigen inschrijfsysteem van Patrimonium laat zien welke woningzoekende voor toewijzing van 
een woning voor een bepaald woningtype en wijk aan de beurt is op grond van de genoemde 
criteria.
Waar gewenst, wordt rekening gehouden met de verschillende categorieën woningzoekenden. 
De voor senioren geschikte woningen zoals aanleunwoningen en specifi eke ouderencomplexen, 
verhuren we uitsluitend aan senioren. Daarnaast zijn de gestapelde woningen die zijn voorzien 
van een lift, ook bijzonder in trek bij senioren en andere personen die hierop zijn aangewezen. 
Met het toenemen van de leeftijd wordt veelal de behoefte aan verschillende soorten van zorg 
groter.

Omdat er in verhouding veel portiek- en galerijfl ats vrijkomen en weinig eengezinswoningen 
wijzen wij de eengezinswoningen zoveel mogelijk toe aan gezinnen met kinderen. Vaak gaat het 
hier om woningzoekenden met urgentie. De fl ats middelhoogbouw worden, afhankelijk van de 
grootte van de woning, voornamelijk toegewezen aan een- of tweepersoonshuishoudens. 
Een aantal hoogbouwfl ats in de wijk Vinkhuizen is door de ligging en indeling van de woningen 
uitstekend geschikt voor het huisvesten van studenten. 

De voorraad
Het aantal woningen bedroeg aan het einde van het verslagjaar 6642 (inclusief 363 zorgplaatsen); 
in 2014: 6711. De afname van de woningvoorraad is veroorzaakt door de verkoop van 27 
woningen en sloop van 42 eenheden in zorgcentrum Patrimonium.

tabel 5: Woningvoorraad per type

Type woning  Aantal Percentage

Eengezinswoning 928 14

Boven-/ benedenwoning 870 13

Flat, trappenhuistype 2.407 36

Flat, corridortype 698 11

Flat, galerijtype 1.318 20

Inleunwoning 58 1

Subtotaal 6.279 95

Zorgplaatsen, omgerekend naar woningen 383 5

Totaal 6.642 100

De samenstelling van onze voorraad huurwoningen is als volgt: 26,5% van de woningen heeft 
een huurprijs ≤ € 403,06 en behoort tot de goedkope voorraad; 57,3% van de woningen heeft 
een huurprijs tussen € 403,06 en € 576,87 en valt in de categorie betaalbare voorraad. Het 
overgrote deel van onze voorraad (83,9%) is daardoor geschikt voor bewoners met een inkomen 
tot de inkomensgrenzen die gelden voor de huurtoeslag.

tabel 6: Woningvoorraad naar huurprijs 

Huurprijs    Aantal Percentage

  € 403,06 1.664 26,5

> € 403,06 – € 576,87 3.601 57,3

> € 576,87 – € 618,24 381 6,1

> € 618,24 – € 710,68 571 9,1

> € 710,68   62 1,0

Totaal   6.279 100,0

Bovengenoemde huurprijsgrenzen zijn dezelfde als 
genoemd in de Wet op de Huurtoeslag. 
De gemiddelde huurprijs van alle woningen bedraagt 
€ 479,43.
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Beschikbare woningen
Uit de cijfers van tabel 7 blijkt dat er in het verslagjaar 617 woningen beschikbaar kwamen; 
voor de verhuur 586 woningen en voor de verkoop 31 woningen (in het Centrum 12, in de 
Oosterpoortbuurt 11 en in Laanhuizen 8 woningen). 
Gemiddeld zijn dit 51 opzeggingen per maand. De mutatiegraad bedraagt daarmee 9,8% van het 
totale woningbezit. Ten opzichte van 2014 is dit een toename van 37 opzeggingen.
 

Mutaties

tabel 7: Mutaties per wijk

Wijk Aantal Woningen Aantal mutaties Percentage
  2015 2014 2013 2015 2014 2013

Peizerweg 1 0 0 0 0,0 0,0  0,0

Tuinwijk 164 19 18 13 11,6 11,0  7,9

Oranjebuurt 46 1 5 1 2,2 10,9  2,2

Stadspark 227 20 33 22 8,8 14,5  9,7

Indische buurt 181 29 26 14 16,0 14,4  7,7

Rivierenbuurt 538 62 51 54 11,5 9,5  10,0

Corpus den Hoorn 525 48 58 41 9,1 11,0  7,8

De Wijert 362 29 34 35 8,0 9,4  9,7

Selwerd 687 62 53 66 9,0 7,5  9,3

Vinkhuizen 1.238 68 91 83 5,5 7,4  6,7

Centrum 705 97 66 86 13,8 9,3  12,0

Oosterpoortbuurt 322 34 24 28 10,6 7,3  8,4

Herewegbuurt 314 42 23 33 13,4 7,3  10,3

Korrewegwijk 100 18 16 13 18,0 16,0  13,0

Beijum 821 80 68 67 9,7 8,3  8,2

Laanhuizen 48 8 14 8 16,7 23,3  10,7

Totaal 6.279 617 580 564 gem. 9,8 gem. 9,2 gem. 8,9

In dit verslagjaar vinden in verhouding met het aantal woningen in de wijk de meeste 
verhuizingen plaats in de Tuinwijk, Indische buurt, Herewegbuurt en Korrewegwijk. In deze 
wijken gaat het vaak om kleine woningen, waar de bewoners besluiten een verdere stap in hun 
wooncarrière te maken door bijvoorbeeld een huis te kopen of vanwege werk buiten de stad te 
gaan wonen. De vrijkomende woningen zijn vervolgens uitstekend geschikt voor starters op de 
woningmarkt.
In meerdere wijken met veel fl atwoningen en beneden- en bovenwoningen zien we dat het 
aantal mutaties stabiel en onder het gemiddelde blijft. Dit geldt voor zowel de noordelijke als de 
zuidelijke wijken.
Het lage mutatiepercentage in Vinkhuizen komt door het lage aantal mutaties in de hoogbouw. 
Hier vinden bij studentenwisselingen bijna alleen mutaties per kamer plaats. Deze mutaties in de 
tenaamstelling van de huurovereenkomst brachten in het verslagjaar 332 contractwijzigingen met 
zich mee. 
Door het goed omschrijven van de spelregels op onze website is in het hele woningbestand 16 
keer gebruik gemaakt van woningruil (2014: drie keer).
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tabel 8: Mutaties naar type woning 

Type Aantal Percentage

Beneden- en bovenwoningen  87   14,1

Eengezinswoningen  66  10,7

Flatwoningen 376  60,9

Seniorenwoningen 88  14,3

Totaal 617 100

De redenen om te verhuizen blijken uit tabel 9. Het 
kopen van een woning (in de stad of daarbuiten), en het 
verhuizen buiten de stad (bijvoorbeeld vanwege werk), 
zorgen samen voor 42% van de verhuizingen.  

tabel 9: Verhuisredenen

Reden verhuizingen Aantal Percentage 

Woning gekocht / nieuwbouw 144 23,3

Verhuizing buiten de stad 117 19,0

Type woning / woonomgeving 109 17,7

Overlijden  52 8,4

Medische redenen 67 10,9

Echtscheiding / verbroken relatie / verandering in huishouden  66 10,7

Ontruimingen  8 1,3

Sociale en persoonlijke redenen  21 3,4

Financiële redenen  12 1,9

Overige/ onbekend  21 3,4

Totaal 617 100

Tabel 10 is een weergave van het aantal aanbiedingen van de mutaties per wijk. 
Om de woningen weer te kunnen verhuren waren in totaal 1.043 aanbiedingen aan woning-
zoekenden nodig. Voordat de woningen zijn geaccepteerd, betekent dit dat ze gemiddeld 
1,69 keer zijn aangeboden oftewel een acceptatiegraad van 59% bij de eerste aanbieding. 
Het aanbiedingsresultaat is gunstig gedaald van 1,77 naar 1,69. 
De aanbiedingsgraad geeft aan dat wij door de informatie uit het inschrijfsysteem de woningen 
gericht kunnen bemiddelen en aanbieden aan de woningzoekenden. Ook speelt natuurlijk de 
krapte op de woningmarkt een rol. Vooral starters zullen geneigd zijn sneller een aanbod te 
accepteren, terwijl wensverhuizers alleen een aanbod van een woning accepteren waarop ze lang 
hebben moeten wachten.

Patrimonium vindt het belangrijk dat ‘wensverhuizers’, waaronder eigen huurders, een andere 
woning kunnen krijgen. Om deze doorstroming te bevorderen wordt de woonduur van huurders 
bij alle corporaties vertaald in wachtmaanden. Patrimonium heeft 93 verhuizingen door 
eigen huurders binnen het bezit kunnen realiseren in 2015. In 2014 waren dit er 91. Van de 
beschikbaar gekomen woningen zijn 101 toegewezen aan huurders van een collega-corporatie. 
Dit betekent dat door circa 31% van de verhuringen een woning vrijkomt van een Groninger 
corporatie. 
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tabel 10: Aanbiedingen mutaties per wijk

Wijk Aantal mutaties Aantal aanbiedingen Aanbiedingsgraad
   2015 2014 2013

Tuinwijk 19 25 1,32 1,22 1,15

Oranjebuurt 1   3 3,0 1,60 2,00

Stadspark 20 31 1,55 1,73 1,59

Indische buurt 29 43 1,48 1,31 2,00

Rivierenbuurt 62  104 1,68 1,86 1,96

Corpus den Hoorn 48 85 1,77 1,74 1,83

De Wijert 29 42 1,45 1,53 1,37

Selwerd 62   105 1,69 2,47 2,20

Vinkhuizen 68 138 2,03 1,49 1,64

Centrum 97   167 1,72 1,98 1,69

Oosterpoortbuurt 34 60 1,76 2,04 2,43

Herewegbuurt 42 62 1,48 1,68 1,91

Korrewegwijk 18 26 1,44 1,38 1,77

Beijum 80  144 1,80 2,00 2,00

Laanhuizen 8   8 1,00 1,00 1,00

Totaal 617 1.043 1,69 1,77 1,83

De tabellen 11 en 12 geven de gemiddelde wachttijd- en woonduurpunten aan per wijk en naar 
type woning.

tabel 11: Wachttijd en woonduurpunten 2015

Wijk Aantal toegewezen Gemiddelde wachttijd en woonduurpunten
 Woningen 2015 2014

Tuinwijk 17 53 52

Oranjebuurt 2 69 54

Stadspark 19 68 61

Indische buurt 30 57 61

Rivierenbuurt 62 92 73

Corpus den Hoorn 49 64 66

De Wijert 32 16 47

Selwerd 63 75 70

Vinkhuizen  69 57 58

Centrum  82 52 53

Oosterpoortbuurt 23 56 60

Herewegbuurt 43 51 52

Korrewegwijk 19 41 36

Beijum  78 42 47

Laanhuizen    0 0 0

Totaal 588 60 58

Zoals tabel 11 aangeeft, ligt het gemiddelde aantal punten bij Patrimonium op 60.

tabel 12: Gemiddelde aantal punten naar type woning

Type woning Aantal verhuringen Gemiddelde aantal punten

Beneden- en bovenwoning   69 60

Eengezinswoningen    60 78

Flatwoningen   368 53

Seniorenwoningen   91 78

Totaal 588 
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Leegstand
Per 31 december 2015 waren er acht woningen niet verhuurd. Gemiddeld stonden er per maand 
42 woningen leeg. 
Bij mutaties worden woningen zonodig voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie of 
een douche, of de moederhaard/ketel wordt vervangen of er vinden ingrijpende onderhouds-
werkzaamheden plaats. Tevens vinden in de woningen bij mutaties een uitgebreide asbest-
inventarisatie en asbestsanering plaats. De hieruit voortvloeiende leegstand van gemiddeld 47 
woningen per maand, komt boven op de gemiddelde leegstand. De totale leegstand, inclusief 
woningen in de verkoop, komt daarmee op gemiddeld 89 woningen per maand;1,43% van het 
totale woningbestand 

Huisvesting doelgroep
In het verslagjaar zijn, conform aanhangsel E, voor de primaire doelgroep de volgende aantallen 
en percentages toegewezen in het verslagjaar 2015.

1. Aantallen eenpersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werd 
2. Aantallen tweepersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werd 
3. Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens aan wie bij mutatie verhuurd werd

tabel 13: Toewijzingen primaire doelgroep

Groep Leeftijd Inkomen Huurklasse   Aantal Percentage

1   < € 403,06 > € 403,06 > € 576,87  
 < 65 jaar < € 21.950 121 144  26 291 48%
 ≥ 65 jaar < € 21.950 5 22 3 30 5%

2   < € 403,06 > € 403,06 > € 576,87  
 < 65 jaar < € 29.800 2 61 13 76 12%
 ≥ 65 jaar < € 29.825  2  2 3 7 1%

3   < € 403,06 > € 403,06 > € 618,24  
 < 65 jaar < € 29.800 1 52 20 73 12%
 ≥ 65 jaar < € 29.825 0  0 0 0 0%

Totaal      477 78%

Tijdelijke regeling diensten van economisch belang
Op grond van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten 
instellingen volkshuisvesting zijn de woningcorporaties gehouden 90% van haar vrijkomende 
huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68 toe te wijzen aan huishoudens met een 
inkomen van maximaal € 34.911,00. Voor maximaal 10% van de toewijzingen mogen zij 
daarvan afwijken en woningen toewijzen aan bepaalde huishoudens met hogere inkomens. 
Bij de toewijzing van die overige 10% moet voorrang gegeven worden aan personen die door 
persoonlijke, sociale of andere omstandigheden moeite hebben met het vinden van passende 
huisvesting. 

Op basis van de aangeleverde inkomensgegevens komen wij tot de volgende aantallen en 
percentages verhuring aan de doelgroep:

 Doelgroep: Buiten doelgroep: Inkomen Totaal Doelgroep: Buiten doelgroep: Inkomen
 inkomen  inkomen  onbekend  inkomen  inkomen onbekend
 <= € 34.911 > € 34.911   <= € 34.911  > € 34.911

 591 21 0 612 97,8% 2,2% 0,0%
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De huisvesting van kwetsbare doelgroepen is na beëindiging van het Nieuw Lokaal Akkoord 
2.0 opgenomen in de Prestatieafspraken Groningen voor de periode 2015-2020. Hierin zijn 
de afspraken en de samenwerking rond het huisvesten van kwetsbare personen en uitgezette 
huishoudens opgenomen. Door stringente toepassing van de regels voor urgentieverlening wordt 
gegarandeerd dat zeker 75% van de woningen voor reguliere verhuur in aanmerking komt.

1 Kwetsbare personen en uitgezette huishoudens
De Selectiecommissie Groninger Corporaties verzorgt de indicatie voor kwetsbare personen. 
Een kwetsbaar persoon is iemand die zorg of begeleiding nodig heeft bij het wonen. 
Het inplaatsen van deze mensen doen de corporaties bij toerbeurt en dit gebeurt op basis van 
driehoekscontracten tussen corporatie, een begeleidende instelling en de bewoner. Het traject 
wordt begeleid door Bureau Woonkans. Een zorgvuldige toewijzing en waar mogelijk 
spreiding over het woningbezit zijn de uitgangspunten bij het inplaatsen van deze groep. 
De toewijzing van de woningen vindt alleen plaats wanneer een instelling of organisatie de 
zorg of de begeleiding garandeert. De begeleiding vindt plaats door Stichting Het Kopland, 
NOVO, Lentis, MJD, VNN, Stichting Exodus, Van Mesdagkliniek, Werkpro, TerWille, Leger des 
Heils en Stichting Limor. Deze instellingen zijn bereid om de woning eerst voor een bepaalde 
periode zelf te huren. Na een periode van proefwonen wordt bepaald of de huurovereenkomst 
met de bewoner kan worden afgesloten. 
Een nieuwe vorm van proefwonen is het “Mien Aigen Hoes” project. Dit is een project in 
samenwerking met de organisaties TerWille, Limor en Werkpro, volgens het ‘housing fi rst’ 
principe. Hierbij is niet de opvangvoorziening, maar eerst een woning het vertrekpunt van het 
zorgtraject. Patrimonium stelde hier drie woningen voor beschikbaar.
Uitgezette huishoudens zijn huurders die op grond van een gerechtelijk vonnis vanwege 
huurschuld of overlast uit hun woning zijn gezet. Onder voorwaarde van een schulden regeling 
of begeleiding via Bureau Woonkans wordt deze huurders een tweede kans geboden.
Zoals uit tabel 16 blijkt zijn 19 woningen in 2015 aan kwetsbare personen en uitgezette 
huishoudens beschikbaar gesteld (2014: 10).

2 Urgenten 
Woonurgentie kan worden verleend wanneer zich een situatie voordoet waarbij iemand 
plotseling met een ernstig probleem wordt geconfronteerd en waardoor er dringend een 
woning nodig is. Dit doet zich voor bij calamiteiten die tot onvrijwillige dakloosheid leiden, 
bij ernstige persoonlijke omstandigheden en bij echtscheiding of relatiebreuk wanneer er de 
zorg voor minderjarige kinderen is. Urgenten kunnen reageren op het totale woningaanbod of 
voor bemiddeling worden voorgedragen wanneer geen woning wordt gevonden. 
Urgenten ontvangen 100 punten om zelf, binnen een periode van drie maanden, op zoek te 
gaan naar een passende woning. Zij mogen net als reguliere woningzoekenden onbeperkt 
reageren en weigeren. Als binnen deze periode geen woning is geaccepteerd, vervalt de 
urgentiestatus. Dit systeem functioneert naar tevredenheid.
Urgente grote gezinnen (huishoudens met twee kinderen) krijgen een aanvulling tot 200 
punten. 
In dit verslagjaar hebben wij geen verzoeken ontvangen om wijkvernieuwingsurgenten te 
huisvesten.

Uit tabel 14 blijkt het aantal toegewezen woningen aan urgenten.

tabel 14: Toewijzing urgenten 

 2015 2014

Urgentie 13 24

Wijkvernieuwingsurgenten 0 0

Huisvesten van kwetsbare personen 
en urgenten



3939

3 Gehandicapten en senioren
In dit verslagjaar zijn vier eengezinswoningen aangepast na aanmelding bij de afdeling WMO 
en verhuurd aan woningzoekenden die op een aangepaste woning zijn aangewezen. Ook 
zijn er aanpassingen gerealiseerd in bestaande woningen, die er voor zorgen dat bewoners 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Door bemiddeling tussen huurder en gemeente in het 
kader van de WMO zijn kleine of grotere aanpassingen in de woning aangebracht. We hebben 
gemerkt dat door de aanpassing van het WMO er minder vraag naar woningaanpassingen is 
geweest. In 2015 zijn negen woningen aangepast, waarmee een bedrag van € 21.032,81 was 
gemoeid. Kleine aanpassingen moeten nu door de bewoners zelf bekostigd worden.

Senioren willen het liefst zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zijn hier ook door de 
WMO toe genoodzaakt. Wanneer ze wel willen verhuizen doen ze er langer over om een 
geschikte woning te vinden. Omdat senioren veel woonduurpunten hebben gespaard, willen 
ze deze ook gebruiken voor een goede woning. Patrimonium heeft in haar woningbestand 
seniorencomplexen met diverse soorten zorgvoorzieningen. De vrijkomende woningen 
worden aan senioren toegewezen die op deze voorzieningen zijn aangewezen. In 2015 
kwamen 88 woningen vrij voor deze groep.

4 Thuis- en daklozen
Ten behoeve van de thuis- en daklozen wordt sinds 1997 via het Legers des Heils dagopvang 
geboden aan de Kostersgang 28-30.  

5 Specifi eke doelgroepen
Tot de specifi eke doelgroepen behoren de verhuringen aan instellingen en stichtingen, die 
vervolgens mensen plaatsen die begeleiding en zorg krijgen vanuit deze instellingen.

In dat kader hebben we in De Oosterpoort voor één locatie een contract afgesloten met de 
stichting Exodus voor de opvang en begeleiding van ex-gedetineerden die een positieve start 
wensen te maken bij hun terugkeer in de maatschappij. Een andere locatie hebben we aan het 
Leger des Heils beschikbaar gesteld voor een woonprogramma gericht op (re)integratie in de 
samenleving voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. 

Aan de H.W. Mesdagstraat is een locatie met 15 kamers verhuurd aan het Leger des Heils voor 
een begeleidingstraject van ex-gedetineerden. Een tussenvorm als opmaat voor regulier 
wonen.

De woningen Davidstraat 29 en 29A zijn verhuurd aan de Stichting Christelijke Verslavings-
zorg Noord Nederland ‘TerWille’. Deze stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp aan 
mensen die een verslavingsprobleem hebben. Vanwege groei in de werkzaamheden heeft deze 
stichting ook het pand A-kerkhof 20 bij ons gehuurd.

De woonvoorziening Hiddemaborg in Beijum is verhuurd aan de Stichting Limor en biedt 
plaats aan 25 thuis- en dakloze mensen die hun onderkomen kwijt zijn of dreigen kwijt te 
raken. Binnen de voorziening hebben ze een eigen woning en op deze manier worden ze 
geholpen weer een plek in de samenleving te krijgen. 
Limor heeft in de omgeving van de Hiddemaborg een woning gehuurd die bestemd is als een 
aanleunwoning van de woonvoorziening.

In het complex Munsterheerd zijn 16 appartementen beschikbaar gesteld voor een 
beschermde woonvorm voor 24 jongeren in de leeftijd tot 23 jaar. Deze woonvorm is 
verhuurd aan Lentis en is bedoeld voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook 
niet zelfstandig kunnen wonen. Met ondersteuning van Lentis kunnen zij er langere tijd onder 
begeleiding wonen en tegelijkertijd een psychiatrische behandeling krijgen. 
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Om de uitstroom te regulieren zijn vijf woningen als satellietwoningen aangemerkt. In deze 
woningen in de buurt van de Munsterheerd wonen de jongeren geheel zelfstandig, maar 
blijven ze onder de zorg van Lentis.

Een gedeelte van het Talma (voorheen zorgcentrum Talma van ZINN) is in gebruik genomen 
door Lentis. Er is een woonvorm met 75 eenheden voor jongeren gerealiseerd, maar dan met 
een andere zorgvraag dan in de Munsterheerd.
Om ook hier de uitstroom te realiseren waren reeds vier woningen als satellietwoningen 
beschikbaar gesteld in de buurt van Talma. In 2015 zijn hier nog twee woningen aan 
toegevoegd.

Vanuit Stichting Novo is een satellietwoning gerealiseerd aan de Kornalijnlaan, nabij 
woongemeenschap De Kornalijn.

In tabel 15 staat aangegeven welke organisatie in welke wijk een of meer woningen huurt.
 
tabel 15: Huisvesting specifi eke doelgroepen

Naam Wijk Aantal woningen

Stichting Terwille
dagbehandeling verslavingszorg Herewegbuurt 2
dagbehandeling verslavingszorg Centrum 1

Stichting Exodus 
opvang (ex) gedetineerden Oosterpoortbuurt 7
fasehuis Indische Buurt 1

Leger des Heils
dagopvang voor thuis- en daklozen Centrum 2
opvang jeugdige (ex) gedetineerden Oosterpoortbuurt 5
opvang (ex) gedetineerden Schildersbuurt 15
ambulante begeleiding Vinkhuizen 1
ambulante begeleiding Indische Buurt 1  

Stichting Diaconale Jongerenhuisvesting CGK 
tijdelijke huisvesting studenten Selwerd 2

Stichting Lentis
woonvorm voor jongeren Rivierenbuurt 75
begeleid wonen voor jongeren Beijum 16
satellietwoningen Beijum 5
satellietwoning Corpus den Hoorn 1
satellietwoning Herewegbuurt 2 

Stichting Limor 
woonvorm voor thuis- en daklozen Beijum 25
aanleunwoning Beijum 1  

Stichting Novo 
satellietwoning Vinkhuizen 1

 Totaal  163

Tabel 16 geeft een totaalbeeld van de huisvesting van kwetsbare personen en urgenten over de 
laatste twee jaren.

tabel 16: Huisvesting urgenten en kwetsbare personen

Doelgroep 2015 2014

 Urgenten en geïndiceerden  13 24

 Uitgezette huishoudens/kwetsbare personen 19 10

 Gehandicapten 4 6

 Totaal 36 40

 % van toegewezen woningen 6 7
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De woningzoekende 
In de gemeente Groningen werken de corporaties met een aanbodgericht woonruimteverdelings-
systeem, waarbij de woningen op internet (www.woningnet.nl) worden aangeboden. De woning-
zoekenden kunnen zelf actief op zoek gaan naar een woning. Op basis van het hoogste aantal 
punten, opgebouwd uit wachttijdpunten en eventueel woonduurpunten, worden de woningen 
verdeeld. Patrimonium doet niet mee aan dit systeem, maar verdeelt de woningen volgens het 
distributiemodel. De vrijkomende woningen worden op basis van het eigen inschrijfsysteem 
rechtstreeks aan de woningzoekende aangeboden. Wel worden bij de woningtoewijzing dezelfde 
criteria als via Woningnet toegepast en wordt verantwoording afgelegd over de toewijzing van 
elke woning.  

Aan het begin van 2015 waren bij Patrimonium 5.750 actief woningzoekenden geregistreerd, eind 
december 2015 stonden 5.259 woningzoekenden geregistreerd. De daling van het aantal actieve 
inschrijvingen is met name het gevolg van het feit dat we een hercontrole van ingeschreven 
woningzoekenden hebben uitgevoerd. 

tabel 17: Aantal inschrijvingen bij Patrimonium in 2015

Stand per 1 januari 2015 5.750

Vraag (nieuwe aanmeldingen) 2.387

Aanbod mutatie 693

Nieuwbouw 0

Ingetrokken aanvragen 2.185

Stand per 31 december 2014  5.259

De inschrijving bij Patrimonium wordt beschouwd als een zoekopdracht waarbij de woning -
zoekende precies aangeeft wat de voorkeuren en wensen zijn. De aanbieding gebeurt uiteraard 
weer op basis van de gezamenlijke afspraken met de gemeente en corporaties in de stad 
Groningen.

tabel 18: Samenstelling van het inschrijfbestand

Samenstelling huishouden: Type Aantal Percentage
  2015 2014 2015 2014
 - alleenstaand 3.089 3.457 59 60
 - echtpaar/samenwonend zonder kinderen 938 996 18 17
 - een ouder met kinderen 856 931 16 16
 - echtpaar/samenwonend met kinderen 376 366 7 7

  5.259 5.750 100 100

Opbouw naar leeftijd: Jaar Aantal Percentage
  2015 2014 2015 2014
  18-30 2.472 2.865 47 50
  31-40 1.024 1.081 19 19
  41-50 685 726 13 13
  51-60 524 545 10 9
  61-70 291 285 6 5
  70+ 263 248 5 4

  5.259 5.750 100 100

Opbouw naar inkomen:  Inkomen Aantal Percentage
  2015 2014 2015 2014
 ≤ € 21.950 4.277 4.240 81 74
 > € 21.950 - ≤ € 29.825 764 1.126 15 20
 > € 29.825 218 384 4 7

  5.259 5.750 100 100

Samenstelling vraag naar: Type Aantal* Percentage
  2015 2014 2015 2014
 - eengezinswoning 3.522 3.812 14 14
 - beneden-/bovenwoning 7.183 8.030 30 30
 - fl at 12.625 13.986 52 53
 - senioren-/ouderenwoning 679 673 3 2
 - anders 288 299 1 1

  24.297 26.800 100 100

* woningzoekende kan meerdere voorkeuren per type aangeven. Gemiddeld geeft een woningzoekende een voorkeur op voor vijf 
types woningen.
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Zaken van de Huurcommissie
De huurder kan bezwaar maken tegen de jaarlijks voorgestelde huurverhoging door het 
indienen van een bezwaarschrift. Dit heeft alleen zin wanneer de verhuurder de regels bij het 
voorstellen van de huurverhoging niet goed heeft gevolgd. Zo moet het huurverhogingsvoorstel 
ten minste twee maanden voor de ingangsdatum van 1 juli door de huurder zijn ontvangen 
en mag de huurprijs door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens komen te 
liggen. Tegen de jaarlijkse huurverhoging kan geen bezwaar worden gemaakt op grond van 
onderhoudsgebreken, mits de huurprijs door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd en de 
gebreken niet zijn verholpen of een procedure nog loopt bij de Huurcommissie.
Bij de Huurcommissie heeft één zaak gediend vanwege vermindering van de leefbaarheid. 
De Huurcommissie heeft het voorstel tot huurverhoging gegrond verklaard.
Vanwege het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 zijn 
122 bezwaarschriften ingediend. Voornamelijk door verkeerd verstrekte gegevens van de 
Belastingdienst konden deze bezwaren worden gehonoreerd. 

Huurbetaling en incasso
De huurachterstand bedroeg eind 2015 € 367.000,00 (2014 € 399.000,00) en exclusief 
zorgplaatsen en nevenruimten € 324.000,00 (2014 € 344.000,00). 

Het aantal huurders met een achterstand bedraagt 359 tegenover 405 per 31-12-2014. Eind 2015 
waren 124 vorderingen in handen gegeven van de deurwaarder tegenover 133 per 31-12-2014. 
De als oninbaar af te schrijven huur bedroeg in 2015 € 15.964,85 (2014: € 11.625,39). 

Het aantal uitzettingen op gerechtelijk bevel bedroeg dit verslagjaar zeven (2014: 15). Het ging in 
alle gevallen om ontruimingen wegens huurschuld.  

Het beleid ten aanzien van de uitgezette huishoudens in de stad Groningen is dat een woning-
corporatie alleen huurders voor herhuisvesting hoeft te accepteren indien een afbetalingsregeling 
is getroffen voor de huurschuld bij ontruiming. Door dit beleid wordt dus minder als oninbaar 
afgeschreven.

Sinds enkele jaren zijn we actief in het benaderen van huurders met betalingsachterstanden. 
Voordat de vordering in handen wordt gegeven van de deurwaarder, wordt aan huurder met een 
betalingsachterstand de mogelijkheid geboden om de betaling te regelen. De ervaringen zijn 
positief en hebben ook dit jaar weer geleid tot minder deurwaarderszaken. Deze werkwijze heeft 
wel tot gevolg dat de huurachterstand over het algemeen iets zal toenemen.
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Visie op participatie 
“We doen het samen” luidt de titel van ons meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020. Samen doen 
houdt in dat Patrimonium het niet alleen kan. Dit geldt zowel intern als extern. Wat het externe 
deel betreft: hierin zijn onze belanghebbenden de onmisbare schakel. Hoewel de belangrijkheid 
en invloedsfeer niet van iedere afzonderlijke belanghouder gelijk is, zijn ze wel gelijkwaardig. 
Zo wil Patrimonium ook met ze omgaan, met respect en in vertrouwen. Om de volkshuisvestelijke 
taken zo goed mogelijk uit te voeren en om optimaal maatschappelijk rendement te behalen, 
werkt Patrimonium veelvuldig en soms intensief samen met andere organisaties. Wie onze 
belanghebbenden zijn, hebben we verderop in dit hoofdstuk vermeld.

In het omgaan met onze belanghebbenden hanteren we de volgende kernbegrippen als uitgangs-
punt. We handelen binnen de kaders van de Woningwet en het beleidsplan, we zijn transparant 
en visionair, stellen ons kwetsbaar op en overleggen frequent. 

Hoe betrekken we de belanghebbenden bij de beleidsvorming?
Deels vastgelegd in een vaste structuur en deels ad hoc wordt door Patrimonium invulling gegeven 
aan de maatschappelijke verantwoording en beïnvloeding door de belanghebbenden. 
Zo betrekken we hen bij het opstellen van een beleidsplan (in een-op-een gesprekken), 
consulteren we huurdersorganisatie bij beleidsvoornemens, spreken we met projectadvies-
commissies bij grootonderhoudsprojecten. Tijdens de jaarvergadering van de huurders-
verenigingen en/of bewonerscommissies levert de directeur een bijdrage aan het programma. 
Ook is er de tweejaarlijkse huurdersenquête. 
We informeren overheidsinstanties WSW, ILT, Aw en maken met huurdersorganisatie en gemeente 
prestatieafspraken. Daarnaast is er een bestuurlijk overleg met collega-corporaties en gemeente, 
en is er periodiek overleg met zorg- en welzijnsinstellingen, sociaal platform, ouderenplatform, en 
over overlast. Over de woonruimteverdeling en duurzaamheid wordt gesproken met stuur- en 
beleidsgroepen (managementniveau) van de gezamenlijke corporaties. Periodiek overleg is er met 
de C14 corporaties Groningen (bestuurlijk en ambtelijk) over de aardbevingen.

Bewonersparticipatie
GWHP
Met de GWHP (Gemeenschappelijke Werkgroep Huurdersverenigingen Patrimonium) heeft 
Patrimonium afspraken gemaakt over de wijze waarop deze werkgroep de belangen van alle 
huurders van Patrimonium zal behartigen. Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst 
(2011). Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een actualisatie van deze overeenkomst.

Jaarlijks ontvangt de GWHP van Patrimonium een bedrag van € 6,00 per woning en de GWHP 
bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven en legt hierover verantwoording af. In elk geval wordt 
ook het GWHP-deel van het bewonersblad hieruit gefi nancierd.

In 2015 is er 2x een regulier overleg geweest, met o.a. aandacht voor de volgende onderwerpen: 
geothermie, duurzaamheid, huurverhoging, tuinonderhoud. Daarnaast is er een apart overleg 
geweest over de huurverhoging. Ook is de GWHP op de hoogte gehouden van relevante zaken 
waarin ze advies- dan wel instemmingsrecht heeft.
De GWHP is vooraf in kennis gesteld over de kadernotitie met betrekking tot de prestatie-
afspraken van de gemeente met de corporaties in de stad Groningen.  
De huurdersorganisatie is betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan en bij de 
werving van nieuwe huurderscommissarissen. 

Participatie belanghebbenden
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Huurderscommissaris
In de raad van commissarissen van de woningstichting hebben twee leden zitting op voordracht 
van de GWHP. De belangenbehartiging voor de huurders geschiedt via het overleg dat de 
corporatie met de huurdersorganisatie/huurdersverenigingen voert.

Huurdersverenigingen/bewonerscommissies
In 2015 kende Patrimonium vier huurdersverenigingen en vier bewonerscommissies.  

De meeste huurdersverenigingen vergaderden in het verslagjaar twee keer met de directeur-
bestuurder en de opzichter planmatig onderhoud en wijkbeheer van de betreffende wijk. Op de 
vergaderingen zijn allerlei zaken die de relatie huurder-verhuurder raken aan de orde geweest en 
daarvan zijn verslagen gemaakt.

Van alle circulaires die naar bewoners gaan, ontvangt de huurdersvereniging van de betreffende 
wijk een kopie. Als het over belangrijke zaken gaat, die nog niet in de vergadering aan de orde 
zijn geweest, wordt de betrokken huurdersvereniging eerst hiervan op de hoogte gesteld en waar 
nodig de GWHP. 

De jaarlijkse ledenvergaderingen van de huurdersverenigingen worden redelijk bezocht door de 
bewoners. De directeur-bestuurder bezoekt de vergaderingen ook, geeft uitleg over relevante 
ontwikkelingen en beantwoordt zo nodig vragen van bewoners.

De aanwezigheid van een huurdersvereniging in een wijk heeft een positief effect op de 
kwaliteit van de wijk. Wensen die in de wijk leven, worden beter zichtbaar. Het bevordert de 
communicatie tussen de wijkbewoners en Patrimonium.

Met de huurdersverenigingen is onder anderen gesproken over:

1 Leefbaarheid
Verschillende soorten activiteiten kunnen worden gerangschikt onder de noemer leefbaarheid, 
zoals het bewaken van de kwaliteit van de woonomgeving: tuinonderhoud; snoeien hagen, 
portiekschoonmaak. Ook bewonersgedrag is soms onderwerp van gesprek.   

2 Wijziging van de huurprijs
De jaarlijkse door de minister voorgestelde verhoging van de huurprijs per 1 juli is een 
belangrijk onderwerp van gesprek met de GWHP.

3 Streefhuren
Om te komen tot een redelijke verhouding in de huurprijzen wordt het systeem van streef-
huren toegepast. De streefhuur is gebaseerd op een percentage van de maximaal redelijke 
huurprijs; de streefhuur hebben we gedifferentieerd naar wijkindeling. Bij het vaststellen van 
het percentage is rekening gehouden met de kwaliteit van de wijk. Bij mutatie wordt de 
huurprijs opgetrokken tot het percentage behorend bij de wijk. Wijzigingen in de percentages 
worden overlegd met de GWHP.

4 Onderhoud
Tijdens de vergaderingen komen regelmatig onderhoudszaken aan de orde, zoals bijvoorbeeld 
lekkage en schilderwerk. 

5 Duurzaamheid
De huurdersverenigingen maken zich sterk voor het verlagen van energielasten voor de 
bewoners. Ze vragen Patrimonium te kijken naar de mogelijkheden. Patrimonium onderzoekt 
in dat kader onder anderen het plaatsen van zonnepanelen en het toepassen van LED 
verlichting in algemene ruimtes.  

6 Klanttevredenheidsonderzoek
Patrimonium heeft in 2015 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar huurders. 
Ruim 29% van de huurders heeft aan het onderzoek deelgenomen. 
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7 Overig
 a.   ontwikkelingen in de volkshuisvesting;
 b.   communicatie door Patrimonium bij klachtenafhandelingen; 
 c.   Aanpak Ringweg Zuid;
 d.   achterpadenverlichting;
 e.   parkeergelegenheid.

Welzijnscommissies
Naast de huurdersverenigingen en bewonerscommissies kent Patrimonium eind 2015 acht 
welzijns-/activiteitencommissies. Een welzijnscommissie zet zich in voor het welzijn van de 
bewoners van het seniorencomplex. Zij organiseert uiteenlopende activiteiten met onder anderen 
het doel de saamhorigheid van bewoners te bevorderen. De commissie draagt ook de verant-
woordelijkheid voor het gebruik van de gemeenschappelijke recreatieruimte in haar complex. 
De directeur-bestuurder woont op afroep een jaarvergadering bij van de bewoners van het 
seniorencomplex. Eén commissie heeft zich in het verslagjaar opgeheven omdat er te weinig 
belangstelling was voor de activiteiten. 

Projectadviescommissie
In De Wijert zijn in 2015 twee grootonderhoudsprojecten uitgevoerd. Bij beide projecten is een 
bewonersdelegatie (Project Advies-Commissie) intensief betrokken geweest bij de voorbereidingen 
en uitvoering. 
In het verslagjaar is ook het grootonderhoudsproject in de wijk Selwerd voorbereid, dat in 2016 
uitgevoerd gaat worden. Ook hier denkt een bewonersdelegatie mee.

Overige belanghebbenden
Daarnaast is het volgende besproken met overige belanghebbenden:
• ZINN: overleg over algemeen zaken, huurbeleid, extra investeringen, beheer locaties 
 De Pelster, Platina, Zuiderfl at en nieuwbouw De Es en Beukenhorst (Huize Patrimonium).
• Zorggroep Groningen: overleg over nieuwbouw zorgcentrum Beijum, gecombineerd project 

met gemeente.
• Collega-corporaties stad Groningen:
 - overleg informeel corporatiedirecteuren;
 - overleg individueel over input beleidsplan;
 - overleg prestatieafspraken.
• Collega’s in de regio: C14 overleg (over de waardevermindering van het bezit, veiligheid, 

schadeafwikkeling, juridische inventarisatie, fi nanciële perikelen, etc ). 
 De stadse corporaties hebben zich aangesloten bij de corporaties in het Deals gebied inclusief 

Acantus en Groninger Huis.
• Gemeente Groningen: overleg in het kader van de totstandkoming van de prestatieafspraken, 

samen met de huurdersorganisatie (later ingeschakeld); het bestuurlijke overleg van 
corporatiedirecteuren, wethouders en ambtelijke top.

• Ouderenplatform: namens de Groninger corporaties neemt de directeur-bestuurder zitting in 
het platform ouderen- en zorghuisvesting. Dit overleg is vanuit de WMO opgezet in het 
verlengde van het overleg Zorgen voor Morgen.
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Overzicht belanghebbenden
Onze belanghebbenden zijn (niet in volgorde van belangrijkheid):
• GWHP
• huurdersverenigingen Selwerd, Vinkhuizen, Corpus den Hoorn/de Wijert/Stadsparkwijk; 

Beijum
• bewonerscommissie Palladiumfl at, Centraal Wonen De Heerd, Diamantfl at, La Liberté
• welzijns-/activiteitencommissie seniorencomplexen
• projectgebonden bewoners/projectadviescommissies bij groot onderhoud
• woningzoekenden 
• de Woonbond
• gemeente Groningen, bestuur en beleidsmedewerkers, ambtelijke afdelingen
• collega-corporaties in de stad: Lefi er, de Huismeesters, Nijestee, Steelande Wonen
• collega-corporaties in de periferie: C14 (Groningen Oost; aardbevingsgebied)
• maatschappelijke organisaties op het terrein van veiligheid, welzijn en zorg: Leger des Heils, 

ZINN, Zorggroep Groningen, Lentis, NOVO, Stichting TerWille, Limor, stichting Diaconale 
Jongerenhuisvesting CGK, stichting Present, stichting Exodus 

• politie  
• christelijke studentenverenigingen
• accountant 
• aannemers 
• adviseurs 
• deurwaarder 
• banken
• ministerie van BZK
• Autoriteit Woningcorporaties
• Aedes
• WSW
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Leefbaarheid

Algemeen
Corporaties investeren als maatschappelijke ondernemingen niet alleen in stenen, maar ook 
in mensen. De leefbaarheid bevorderen in wijken is een taak die Patrimonium serieus neemt. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen en terugdringen van verpaupering. 

Leefbaarheid heeft te maken met al die zaken die de kwaliteit van het wonen bepalen in de meest 
brede zin van het woord. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de kwaliteit van de woonomgeving, 
de aanwezigheid van voorzieningen, de sociale samenhang van de buurt en veiligheid.

Leefbaarheid blijft in het middelpunt van de belangstelling staan. Patrimonium heeft altijd veel 
aandacht besteed aan dit aspect van de woonkwaliteit. Wij zijn ons bewust van de waarde van 
een goed leefmilieu. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de huurders toe, blijft 
het bezit daardoor ook beter verhuurbaar en voelen bewoners zich er beter thuis.

Activiteiten
1 Opzichters planmatig onderhoud en wijkbeheer

Patrimonium heeft drie opzichters planmatig onderhoud en wijkbeheer in dienst die onder 
anderen tot taak hebben zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de woonomgeving. 
Het gaat dan niet alleen om het algemene groen en de openbare portieken maar ook om het 
onderhoud van de voor- en/ of achtertuin van de woningen. Bewoners die hun tuin 
verwaarlozen, spreken we aan op hun verantwoordelijkheid en ze worden verplicht de tuin 
netjes te maken. Bij nalatigheid hierin wordt het tuinonderhoud uiteindelijk in opdracht van 
Patrimonium uitgevoerd door een hoveniersbedrijf, voor rekening van de huurder. 
Ook besteden deze opzichters aandacht aan het verwijderen van graffi ti. Zodra ze horen of 
zien dat woningen of gebouwen zijn beklad, regelen ze dat de graffi ti wordt verwijderd. 
Vaak gebeurt de schoonmaak nog dezelfde dag. Netheid bepaalt voor een groot deel de 
uitstraling van de wijk en is daarmee belangrijk voor een goede leefbaarheid. 
In een aantal wijken is samen met een afvaardiging van de huurdersvereniging door de 
wijkopzichter van Patrimonium in het verslagjaar een wijkschouw gehouden.

2 Gezamenlijk groenbeheer
Met de collega-corporaties en gemeente vindt regelmatig overleg plaats over de kwaliteit van 
het beheer van het groen en de bestrating. De werkzaamheden kunnen daardoor beter op 
elkaar worden afgestemd, wat eveneens leidt tot kwaliteitsverbetering. 
Een keer per jaar vindt er een schouw plaats in de wijken. Dit gebeurt in wisselende 
samenstelling met onder anderen de vertegenwoordigers van de collega-corporaties, de 
gemeente en bewonersvertegenwoordigers. Bewoners ervaren dit doorgaans als zeer positief.

Buiten onze reguliere activiteiten zijn we ook betrokken bij een aantal andere activiteiten die tot 
doel hebben de leefbaarheid van de wijk respectievelijk de stad te bevorderen. We noemen:

3 Wijkcentrum 
 a. ‘de Siersteen’

Dit centrum in Vinkhuizen is in ‘de Palladiumfl at’ gevestigd. In deze fl at is ook een ruimte 
voor het SOOG (Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen). De huur die zij voor deze 
voorziening moeten betalen, staat in geen verhouding tot de kosten. Patrimonium heeft 
vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid het leeuwendeel van de kosten voor 
haar rekening genomen.

 b. ‘de Berk’
In de wijk Selwerd wordt aan de Stichting Wijkcentrum Selwerd sinds 1994 een passende ruimte 
verhuurd voor een billijke prijs. In dit wijkcentrum vinden wekelijks veel activiteiten plaats.
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c. Multifunctioneel Centrum Rivierenbuurt
Een groot deel van de benedenruimte van het voormalig zorgcentrum Talma is verhuurd aan 
het Multifunctioneel Centrum ‘de Stroming’: een centrum voor, door en met wijkbewoners.

d. Buurtsteunpunt Bij Bosshardt Beijum
In december 2015 is buurtsteunpunt Bij Bosshardt Beijum geopend. Bij Bosshardt is een 
concept van het Leger des Heils. Het buurtsteunpunt wordt gerund door en voor de buurt, met 
ondersteuning van een professionele medewerker van het Leger des Heils. Patrimonium 
fi nanciert de begeleiding. Er zijn mogelijkheden voor gezellig koffi e drinken, gezamenlijk 
eten, workshop, een luisterend oor en nog veel meer. Bij Bosshardt is gevestigd in de 
voormalige recreatieruimte van een seniorencomplex, dat helaas door omstandigheden niet 
meer gebruikt kon worden door de bewoners van het complex.

4 Stadswerkplaats Groningen
Deze stadswerkplaats is gehuisvest in een pand aan het A-Kerkhof, in het hartje van de 
binnenstad van Groningen. Sinds 1986 huren zij van Patrimonium deze prachtig gelegen 
ruimte voor een symbolische prijs. De Stadswerkplaats is een voor iedereen toegankelijke 
werkplaats voor hout- en metaalbewerking en daarnaast een cursuscentrum. Veel mensen 
zonder werk, parttimers en ook kunstenaars en vormgevers maken van de mogelijkheden van 
de Stadswerkplaats gebruik tegen betaling van een kleine vergoeding. Meerdere vrijwilligers 
zetten zich hiervoor al vele jaren in. Patrimonium steunt dit van harte.

5 Dagopvang voor thuis- en daklozen
Naar aanleiding van een vraag van het Leger der Heils is meegewerkt aan het realiseren van 
een centrum voor dagopvang voor thuis- en daklozen. De begeleiding is bij het Leger des 
Heils in prima handen. Het is een goede zaak op deze wijze bij te kunnen dragen in deze 
problematiek.

6 Toezichthouder/huismeester 
Bij onze vijf hoogbouwfl ats in Vinkhuizen is een toezichthouder actief, ingehuurd via een 
schoonmaakbedrijf, die de woon- en leefomgeving controleert en ervoor zorgt dat deze netjes 
zijn.

Extra Schoon Service 
De aanblik van de stad wordt voor een belangrijk deel mee bepaald door de kwaliteit van de 
woonomgeving. Om een stad of wijk aantrekkelijk te houden is het noodzakelijk dat hieraan veel 
aandacht wordt besteed. Elke gemeente is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het 
beheer. In de praktijk blijkt echter dat vaak alleen het allernoodzakelijkste beheer wordt 
uitgevoerd.
Door de overheid worden vanuit sociale overwegingen werkgelegenheidsregelingen ontwikkeld 
waardoor mensen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en ingezet kunnen worden voor onder 
anderen dit soort projecten. Door deze fi nanciële bijdrage wordt het in de praktijk betaalbaar.

Aangesproken door het idee dat meer mensen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen in 
combinatie met de mogelijkheid om de leefbaarheid van de stad te vergroten, heeft Patrimonium 
in overleg met Werkprojecten Groningen in 1997 het Extra Schoon Service project opgezet. 
Het gaat om twee teams van twee personen. De twee ploegen rijden vier dagen in de week door 
het gehele werkgebied van Patrimonium. Alle rommel wordt verwijderd. Ondanks de 
bezuinigingen van de overheid en de stijgende kosten gaat Patrimonium hiermee door. 

De opzichters planmatig onderhoud en wijkbeheer van Patrimonium geven leiding aan dit 
project. De kosten berekenen we niet door aan de bewoners. Bewoners zijn zeer positief over het 
werk dat deze mensen doen.
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Wonen en ouderenzorg 

Liftprojecten
Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen, zeker door de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg. Een grote groep ouderen 
is al voldoende geholpen als ze de gestapelde woning met gebruik van een lift kunnen bereiken. 
Inmiddels 42% van ons bezit voorzien van een lift.

Seniorencomplexen
Ruim 20% van ons woningbezit is bestemd voor ouderen met of zonder zorgmogelijkheden. 
In bijna alle wijken waar Patrimonium woningen heeft, zijn ook wooncomplexen te vinden die 
specifi ek voor senioren zijn gebouwd. Daarbij behoort vaak ook een voorziening zoals een 
ontmoetingscentrum. In deze ontmoetingsruimten vinden activiteiten plaats die door de bewoners 
zelf worden georganiseerd. 

Intramurale zorgverlening
In een zorgcentrum en seniorencomplex is een intramurale voorziening voor verpleeghuiszorg 
ondergebracht (Patrimonium en Zuiderfl at). In het seniorencomplex aan de Munsterheerd huurde 
Innersdijk (Zorggroep Groningen) een woonlaag ten behoeve van verpleeghuiszorg. De huur is 
opgezegd per 1 januari 2015. We hebben de negen appartementen na een kleine ingreep per 
1 januari 2016 verhuurd aan het Leger des Heils waarbij huisvesting wordt geboden aan mensen 
die een vorm van begeleiding nodig hebben.

Woonzorgcentra
Patrimonium is eigenaar van drie woonzorgcentra en deze worden verhuurd aan zorgorganisatie 
ZINN.

Masterplan ZINN
Met ZINN zijn in 2012 afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een masterplan. Dit betreft 
onder anderen huurafspraken t/m 2018 voor twee woonzorgcentra; na  2018 is het scheiden van 
wonen en zorg een feit. Andere activiteiten die voortvloeien uit het masterplan: 

Nieuwbouw Huize Patrimonium
Een van de afspraken uit het masterplan betreft de vervangende nieuwbouw van Patrimonium in 
de wijk Selwerd. De gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de nieuwe regelgeving 
in de bouw. Ook verandert er het nodige in de zorg zodat alleen de ‘zwaardere zorg’ nog in 
de zorgcentra geleverd gaat worden. ZINN is in 2014 gestart met het bouwen van 120 zorg-
appartementen en de woningstichting volgt later met 60 seniorenappartementen. De platte-
gronden van de 60 appartementen zijn afgestemd met ZINN om er ambulante zorgverlening 
mogelijk te maken. ZINN zal ook 20 appartementen toewijzen aan bewoners met een lichte 
zorgvraag.
De nieuwbouw zal in twee fases worden uitgevoerd, zodat de huidige bewoners zo min mogelijk 
hinder zullen ervaren. Medio 2016 zal het eerste nieuwbouwdeel (de zorgappartementen) gereed 
zijn. Aansluitend wordt het tweede deel gesloopt ten behoeve van de bouw van de senioren-
appartementen. Aangezien dit gebouw aardbevingsbestendig moet zijn vergt de voorbereiding 
enige tijd en zal de bouw mogelijk vertraging oplopen. De bouw is naar verwachting  in 2017 
gereed.

Menno Lutter
De huur voor dit seniorencomplex werd door ZINN opgezegd en het complex is eind 2015 
omgebouwd tot 63 eenheden, bestemd voor jongeren en 14 eenheden voor jonge mensen met 
een beperking. Het overige deel wordt gereed gemaakt voor de gemeente voor WMO activiteiten. 
Het gehele gebouw wordt gehuurd door een belegger (voor tien jaar) en deze verhuurt het door 
aan enkele instanties. De totale verbouw heeft ca. € 700.000,00 gekost.
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De Pelster
Het scheiden van wonen en zorg werd in 2014 reeds langzamerhand doorgevoerd. Dat leidde 
tot enige leegstand en daarom zijn in overleg met ZINN begin 2015 afspraken gemaakt over het 
verlagen van de huurprijs in ruil voor het verlengen van het huurcontract. Door het wegvallen van 
de zware zorg geïndiceerden (WLZ) beoogt ZINN de appartementen in de toekomst tegen een 
gereduceerd tarief all-in te verhuren aan bewoners met een lichte zorgvraag.

Seniorencomplex Zuiderfl at
Op twee woonlagen van dit seniorencomplex levert ZINN verpleeghuiszorg en de appartementen 
op de overige woonlagen worden door de woningstichting verhuurd. Met ZINN is afgesproken 
dat zij enkele van de appartementen zal toewijzen aan haar cliënten. Bewoners ontvangen de 
zogenaamde ZINN pas waarmee ze gebruik kunnen maken van bepaalde voorzieningen van 
ZINN. De ontmoetingsruimte in het gebouw wordt zowel door bewoners als cliënten van ZINN 
gebruikt. Tevens dient de ruimte als Buurthuiskamer.
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De maatschappelijke taakstelling om de primaire en secundaire doelgroep te huisvesten is 
slechts te realiseren als de continuïteit van de onderneming voorop staat. De fi nanciële positie en 
vooruitzichten van Patrimonium zijn in de lijn van de verwachtingen. 

De fi nanciële doelstellingen die Patrimonium nastreeft, zijn het:
• minimaliseren van de rentelasten;
• maximaliseren van de renteopbrengsten;
• beperken van de renterisico’s.

Patrimonium heeft intern alle instrumenten ter beschikking om een goed beleid en beheer op 
fi nancieel gebied te voeren. De fi nanciële ontwikkelingen op volkshuisvestingsgebied zullen wij 
met zorg en interesse volgen. 
De fi nanciële sturing zal blijven plaatsvinden op basis van de huidige periodieke rapportages.

Treasury
De regels voor fi nanciering zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Dit treasurystatuut heeft tot 
doel een formeel kader te scheppen waarbinnen de fi nancierings- en beleggingsactiviteiten van 
Patrimonium plaatsvinden. Het beleid ten aanzien van fi nancieringen is defensief. Op die manier 
wordt getracht de toekomstige renterisico’s zoveel mogelijk te spreiden. Het beleid ten aanzien 
van beleggingen is risicomijdend, tijdelijke overschotten kunnen alleen belegd worden op een 
manier dat de daaraan verbonden risico’s beheersbaar en minimaal zijn. Patrimonium heeft geen 
derivaten. 

Het gemiddelde rentepercentage op uitstaande leningen per 31-12-2015 bedraagt 4,68%.

tabel 19: De leningenportefeuille per 31 december 2015 (x € 1.000,00)

Leningen met renterisico’s op wijzigingsdatum 55.601

Niet afl osbare leningen met vast rentepercentage tot einde looptijd 125.700

Roll-over lening variabele rente (afl osbaar op 20-7-2014) max. 3.900

Totaal 185.201    

In 2015 zijn er geen renteconversies of verplichte afl ossingen geweest. Het eerstvolgende jaar dat 
er wijzigingen in bestaande leningen gaan plaatsvinden is 2020.  
Voor 2016 tot en met 2024 betekent dit dat er voor € 8.246.000,00 een nieuw rentepercentage 
word vastgesteld.

De rente op de markt blijven we kritisch volgen en zonodig ondernemen we actie binnen, onder 
anderen, de randvoorwaarden van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Onderhoud
De uitgaven van het onderhoud bedragen in 2015 € 10.135.000,00. Dit is € 769.000,00 meer 
dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door overschrijding van de kosten bij diverse 
werkzaamheden in het dagelijkse onderhoud en mutatieonderhoud. Bij enkele complexen 
bleek bij nadere inspectie dat er meer houtrot aanwezig was dan voorzien. De activering van 
woningrenovaties in 2015 heeft geleid tot een verhoging van de activa van € 4.270.000,00.

Huurprijsverhoging per 1 juli 2014
De huurprijzen zijn per 1 juli 2015 verhoogd met gemiddeld 1,9%.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Herfi nancieringverplichtingen liggen jaarlijks binnen de door het WSW gestelde grens van 15% 
van de totale leningenportefeuille.
De goedkeuring over de beoordeling fi nanciële positie 2014 is van het WSW ontvangen.

Het beleid en beheer op fi nancieel gebied
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Pro Rata BTW aftrek
Patrimonium verricht zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties. Dit betekent dat wij recht 
hebben op (gedeeltelijk) aftrek van btw op de gemengde kosten.

Algemeen
De administratie en de samenstelling van dit verslag zijn in eigen beheer uitgevoerd.

Het jaarverslag 2014 en de begroting 2016 inclusief de meerjarenraming zijn goedgekeurd door 
de raad van commissarissen.

De controle van de jaarstukken is uitgevoerd door Deloitte.
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Verklaring besteding middelen in het belang
van de volkshuisvesting

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar 2015 zijn besteed in het belang van de 
volkshuisvesting.

ing. A. de Vries,
directeur-bestuurder
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Bijzondere woon- en verblijfvoorzieningen
- Lentis: locatie Munsterheerd, begeleid wonen voor jongeren met een psychische handicap;
- Lentis: locatie Talma, begeleid wonen voor jongeren met een psychische handicap;
- Lentis: locatie Hereweg, dagbehandeling en begeleiding;
- Limor: locatie Hiddemaheerd, thuis- en dakloze mensen die hun onderkomen kwijt zijn of 
 dreigen kwijt te raken;
- Stichting CGK, locatie Prunusstraat, diaconale jongerenhuisvesting;
- Exodus: locatie Parklaan, opvang (ex)gedetineerden;
- Leger des Heils: locatie H.W. Mesdagstraat; opvang (ex)gedetineerden;
- Leger des Heils: locatie Mauritsstraat: opvang jeugdige (ex)gedetineerden;
- Leger des Heils: locatie Kostersgang: dagopvang dak- en thuislozen;
- TerWille: locatie Davidstraat, dagbehandeling verslavingszorg;
- TerWille: locatie A-kerkhof, dagbehandeling verslavingszorg.

Wonen en zorg
Verspreid over de stad:
 363 zorgplaatsen, verspreid over meerdere locaties;
 3 zorgcentra hebben daarnaast in totaal 58 inleunwoningen;
 1 verpleegvoorziening met 35 bedden, ondergebracht in een seniorencomplex;
 6 seniorencomplexen met 376 aanleunwoningen;
 10 seniorencomplexen met 519 woningen voorzien van diverse voorzieningen.

Samenwerking, o.a.:
- prestatieafsfpraken Gemeente en stad Groninger corporaties
- WoningNet 
- Aedes
- Werkgroep ouderen- en zorghuisvesting
- Stichting TerWille 
- ZINN
- Zorggroep Groningen
- MJD
- VNN
- Werkpro
- Leger des Heils
- Lentis
- Stichting Exodus
- Van Mesdagkliniek
- Stichting Limor
- NOVO
- Buro Woonkans

Samenvatting volkshuisvestingsverslag 2015
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Balans per 31 december 2015 (× € 1.000,-)

voor resultaatbestemming

A C T I VA   31-12-2015 31-12-2014

  Vaste activa

1 Materiële vaste activa
1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie 180.499 183.469
1.2 Sociaal vastgoed in ontwikkeling 2.582 1.636
1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste 
 van de exploitatie 1.125 1.212  
    
   184.206 186.317

2 Vastgoed beleggingen  
2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 23.008 20.603
    
   23.008 20.603

3   Financiële vaste activa
3.1 Latente belastingvordering(en) 508 501
    
   508 501
 Vlottende activa

4   Voorraden
4.1 Overige voorraden 353 364
    
   353 364

5 Vorderingen
5.1 Huurdebiteuren 367 399
5.2 Gemeente 52 69
5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.525 -
5.4 Overige vorderingen 101 319
5.5 Overlopende activa  520 146
    
   4.565 933

6 Liquide middelen 3.201 7.996  
    
   
Balans totaal  215.841 216.714
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PA S S I VA  31-12-2015 31-12-2014

7 Eigen vermogen
7.1 Wettelijke en statutaire reserves - -
7.2 Overige reserves 17.103 14.530
7.3 Resultaat boekjaar 6.830 2.571
    
   23.933 17.101

8 Voorzieningen
8.1 Overige voorzieningen 105 102
    
   105 102 
   

9 Langlopende schulden
9.1 Schulden/leningen overheid 12.063 12.828
9.2 Schulden/leningen kredietinstellingen  173.138 177.757
    
   185.201 190.585

10 Kortlopende schulden
10.1 Schulden aan leveranciers 1.361 2.383
10.2 Belastingen en premie sociale verzekeringen 811 1.983
10.3 Overige schulden 158 58
10.4 Overlopende passiva 4.272 4.502
    
   6.602 8.926

   215.841 216.714
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 Boekjaar  Begroting  Boekjaar 
Omschrijving 2015 2015 2014

  Bedrijfsopbrengsten
11 Huuropbrengsten 40.125 40.250 39.493
12 Opbrengsten servicecontracten 1.954 2.174 2.037
13 Nettoverkoopresultaten vastgoedportefeuille 2.070 2.000 2.231
14 Overige bedrijfsopbrengsten 568 512 558  
      
 Som der bedrijfsopbrengsten 44.717 44.936 44.319
      

 Bedrijfslasten
15 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
 en vastgoedportefeuille 8.876 8.776 8.649
16 Overige waardeveranderingen (im)materiële 
 vaste activa en vastgoedportefeuille - - -
17 Erfpacht  1 - 1
18 Lonen en Salarissen 2.009 1.988 1.977
19 Sociale lasten  335 374 351
20 Pensioenlasten  347 380 368
21 Onderhoudslasten 8.719 8.622 7.669
22 Leefbaarheid  623 422 906
23 Lasten service contracten 1.850 2.124 1.953
24 Overige bedrijfslasten 7.423 7.474 8.542
      
 Som der bedrijfslasten 30.183 30.160 30.416
      

 Bedrijfsresultaat 14.534 14.776 13.903
      
 Financiële baten en lasten

25 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 25 25 17
26 Rentelasten en soortgelijke kosten 8.866 8.746 9.088
      
    8.841 8.721 9.071
      

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
 voor belastingen 5.693 6.055 4.832
      

27 Belastingen uit gewone bedrijfsvoering -1.137 2.674 2.261
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
 na belastingen  6.830 3.381 2.571
      
 Resultaat na belastingen 6.830 3.381 2.571
    

Winst- en verliesrekening 
over het boekjaar 2015 (× € 1.000,-)
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  2015   2014
Indirecte methode
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 14.534  13.903
Aanpassingen voor:
 Afschrijvingen 8.876  8.649
 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa -  -
 Vrijval/dotatie voorzieningen 8  8
 Verkoop vastgoed -2.070  -2.231
 Belastingen 5.075  -540
    
   26.423  19.789
Veranderingen in werkkapitaal
 Voorraden 11  -14
 Vorderingen (incl. Belastingen) -3.632  6
 Kortlopende schulden (incl. transitorische rente) -2.135  221
    
   -5.756  213
     

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  20.667  20.002
     
Ontvangen interest 25  17
Betaalde interest -9.055  -9.265
    
   -9.030  -9.248
     
Ontvangen VPB (vennootschapsbelasting)  -  -
     
Betaalde VPB (vennootschapsbelasting)  -3.950  -1.727
     

Kasstroom uit operationele activiteiten  7.687  9.027
     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -9.998  -5.904
Desinvesteringen materiële vaste activa 2.900  5.327
Verkopen -  -
    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -7.098  -577
     
Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
(nieuwe leningen) 2.387  -2.600
Afl ossing langlopende schulden -7.771  -7.049
    
Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  -5.384  -9.649
     

Toename/afname geldmiddelen in boekjaar  -4.795  -1.199
     

Stand liquide middelen 31-12-2015  3.201
Stand liquide middelen 01-01-2015  7.996
   
Toename/afname geldmiddelen in boekjaar  -4.795
   

Kasstroomoverzicht (× € 1.000,-)
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Waarderingsgrondslagen      
      
Algemeen      
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 
Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.      

    
Activiteiten      
De activiteiten van Christelijke Woningstichting Patrimonium, statutair gevestigd te Groningen en 
kantoor houdende aan de Peizerweg 136, te Groningen, zijn gericht op het belang van de 
volkshuisvesting.      

     
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening van Christelijke Woningstichting Patrimonium is opgesteld volgens de bepalingen 
van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 
2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifi eke aard. Tevens is deze 
jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Verslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Deze richtlijn is in 2011 herzien. Christelijke 
Woningstichting Patrimonium past deze herziene Richtlijn vanaf het verslagjaar 2012 toe.  
    
      
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifi eke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.   
   
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.    
          
     
Financiële instrumenten 
Onder fi nanciële instrumenten worden zowel primaire fi nanciële instrumenten, zoals vorderingen 
en schulden, als fi nanciele derivaten verstaan.
     
In de toelichting op de verscheidene posten van de balans wordt de reële waarde van het 
betreffende instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. Indien het fi nanciële 
instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven 
in de toelichting op de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”.   
   
    

Toelichting op de balans 
per 31 december 2015 (× € 1.000,-)
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Aardbevingen
Vastgoedeigenaren in de stad Groningen worden geconfronteerd met mogelijke schade aan het 
vastgoed als gevolg van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning door de NAM. Op grond van 
wettelijke bepalingen is de exploitant van de gasvelden, zijnde de NAM, aansprakelijk voor alle schade 
als gevolg van de exploitatie van de gasvelden. De corporatie gaat er dan ook vanuit dat alle vormen 
van schade als gevolg van de aardbevingen vergoed wordt door de NAM. De onderhandelingen over 
procedures voor schadevaststelling en schadeafhandeling zijn nog onderwerp van gesprek met de 
betrokken partijen, waaronder de NAM en het Centrum Veilig Wonen. Bijkomend risico is dat schades 
nu nog niet altijd zichtbaar zijn en zich mogelijk op langere termijn pas zullen uiten.

De corporatie heeft bezit in het gebied waar aardbevingen optreden. De NAM heeft de gehele stad 
Groningen als risico gebied aangemerkt ( info Centrum Veilig Wonen).

Externe deskundigen (taxateurs) geven aan dat er geen effect op de marktwaarde van het vastgoed per 
balansdatum is waar te nemen. Er treedt geen vertraging op in verkopen, evenmin is er een daling 
van leegwaarden waar te nemen. De corporatie ervaart nog geen effecten op de verhuurbaarheid van 
onroerend goed per balansdatum.

In de waardering van het vastgoed is per 31 december 2015 geen rekening gehouden met een 
mogelijke impairment vanwege aardbevingsschade. Door de ligging van het vastgoed wordt de 
corporatie geconfronteerd met diverse belangrijke risico’s ten aanzien van de waardering van het 
vastgoed en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen. De risico’s kunnen als 
volgt worden geduid:

Vastgoed
• Risico op afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment 

in de markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling op de 
demografi sche ontwikkelingen in de regio (waarde schade);

• Risico op de lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende vraag 
en/of vertraagde oplevering van nieuwbouw projecten en daardoor latere start van huurinkomsten 
(exploitatieschade);

• Risico van directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade);
• Risico van verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te 

maken, dit in lijn met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen 
(versterkingsschade);

• Risico van hogere bouwkosten voor nieuwbouw projecten waar geen extra baten tegenover staan 
(bouwschade).

Bedrijfsvoering
• Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de 

exploitatie van het vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbende, overhead en 
projectontwikkeling;

• Risico van aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als 
gevolg van aardbevingsschade en/of het verliezen van de huurwoningen;

• Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in 
noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders;

• Risico van extra fi nancieringskosten doordat reparatie van schades cq inspanningen om schades te 
behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding (huuropbrengsten en/
of externe fi nanciering) wordt ontvangen.

Voor zover er een effect is als gevolg van aardbevingen is dit niet verdisconteert in de marktwaarde 
in verhuurde staat per balansdatum omdat externe deskundigen nog geen effect waarnemen én 
geen inschatting kunnen maken van het effect op het sentiment van de markt bij voortgaan van 
aardbevingen. Er zijn diverse externe rapporten (o.a. Ortec en de UvA) die elkaar tegenspreken over de 
effecten van de aardbevingen op vastgoedwaarde.
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Voor sociaal vastgoed gewaardeerd op basis van minimumwaarderingsregel (kostprijs danwel lagere 
bedrijfswaarde) zoals opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening, is het effect slechts beperkt 
waarneembaar. Het effect van afnemende verhuurbaarheid in de toekomst c.q. dalende restwaarde 
aan einde levensduur door aardbevingsschade is op dit moment onbekend en daarmee niet in de 
waardering begrepen. De gehanteerde parameters bij de bedrijfswaardebepaling zijn echter aan 
toenemende onzekerheden onderhevig als gevolg van de huidige ontwikkelingen.

Externe deskundigen doen geen uitspraken over de effecten voor de toekomst, evenmin kunnen 
zij aangeven hoe marktpartijen in de toekomst het aardbevingsrisico zullen verdisconteren in de 
marktwaardering en de WOZ-waardering van het vastgoed. Het sentiment van de markt zal in 
belangrijke mate worden bepaald door de aard en omvang van toekomstige aardbevingen.

De corporatie heeft nog geen zicht op de kosten als gevolg van versterkingsschade en/of 
bouwschade. De PraktijkRichtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen is nog in concept. Momenteel 
worden op basis van de conceptrichtlijn bestaande nieuwbouw projecten beoordeeld ten aanzien 
van de hogere bouwkosten. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Zodra de Richtlijn 
vastgesteld is zal ook het bestaande bezit getoetst moeten worden aan de richtlijn en zullen 
bouwkundige maatregelen getroffen moeten worden om het technische staat van het bezit in 
overeenstemming met deze Richtlijn te brengen.

In principe worden herstel- en versterkingsschade direct door de Centrum Veilig Wonen/NAM 
afgehandeld en zou dit niet tot verdere kosten en uitgaande kasstromen bij de corporatie moeten 
leiden. De corporatie onderkent dat zij uit belang voor haar huurders en haar bedrijfsvoering 
zelfstandig uitgaven zal moeten doen alvorens die vergoed worden door de NAM. Tevens kan er een 
verschil van mening ontstaan tussen de corporatie en de NAM over de omvang van de te vergoeden 
schade (zowel aan het vastgoed als in de bedrijfsvoering). 

De corporatie kan als gevolg van bovenstaande omstandigheden op dit moment geen inschatting 
maken van de gevolgen van de risico’s op de toekomstige bedrijfsvoering en de waardeontwikkeling 
van het vastgoed. De corporatie neemt maatregelen om eventuele uitgaande kasstromen die 
betrekking hebben op de genoemde bedrijfsvoeringsrisico’s in kaart te brengen. Per balansdatum 
zijn er geen vorderingen uit hoofde van de verwachte vergoedingen door de NAM in de cijfers 
opgenomen.

Als gevolg van bovenstaande omstandigheden bestaan belangrijke onzekerheden ten aanzien van 
de waardering van het sociaal en commercieel vastgoed per 31 december 2015. Gezien de status 
van de inventarisatie van de technische en economische schade aan het vastgoed, de status van 
de PraktijkRichtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, het ontbreken van voldoende referentie-
transacties (zeker bij complexgewijze verkopen die de basis vormen voor een marktwaarde 
waardering) en de lopende gesprekken en procedures met het Centrum Veilig Wonen, Dialoog-tafel 
en de NAM zijn de fi nanciële consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare 
wijze te bepalen.

De corporatie heeft tevens beoordeeld of zij fi nancieel in staat is om de gevolgen van de aardbeving 
schade (timing verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van schade herstel en beperking en 
extra kosten in haar bedrijfsvoering én te ontvangen vergoedingen) op te vangen en de toekomstige 
bedrijfsvoering te kunnen continueren. Naar mening van bestuur, met de kennis per balansdatum 
is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de corporatie hier niet toe in staat zou zijn. Een 
mogelijke lagere waardering van het vastgoed heeft geen effect op de leningsvoorwaarden, de 
fi nanciering is geborgd bij het waarborgfonds waarbij per balansdatum aan de criteria van het 
waarborgfonds (zijnde rentedekking, Debt-Service-Coverage-Ratio en Loan-to-value) wordt voldaan. 
Deze situatie leidt niet tot tot directe opeisbaarheid van de fi nanciering. De corporatie schat dit 
risico ten aanzien van de continuïteit op dit moment nog als laag in.
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 1  Materiële vaste activa       

 1.1  Sociaal vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, 
het maatschappelijk vastgoed en het overige vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2015 bedraagt deze grens € 710,68 (2014:   
€ 699,48).      
      
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke  
organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners, 
en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese 
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.  
    
Christelijke Woningstichting Patrimonium kwalifi ceert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, 
aangezien Christelijke Woningstichting Patrimonium een beleid heeft dat gericht is op het  
realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat hierbij centraal. 
     
Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde-
verminderingen. Of sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op 
basis van boekwaarde versus bedrijfswaarde.
     
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfs-
waarde duurzaam overschrijdt. Het wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt onder 
de post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa.     
 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden  
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met  
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
          
Op grond wordt niet afgeschreven.         
       

  Bedrijfswaardeberekeningen
Parameters 2015  Parameters 2014
Uitgangspunten voor de bedrijfswaarde- Uitgangspunten voor de bedrijfswaarde-
berekeningen zijn:  berekeningen zijn: 
- huurstijging  - huurstijging
  1/7/2016 1,00%  1/7/2015 2,00%
  vanaf 1/7/2016 tm 2019 2,00%   vanaf 1/7/2016 tm 2019 3,00%
      vanaf 1/7/2020 2,00%
- huurderving  - huurderving 
  vanaf 1/7/2016 1,50%   vanaf 1/7/2015 tm 2019 1,50%
       vanaf 1/7/2020 1,00%
- variabele lastenstijging 2,50% - variabele lastenstijging 2,50%
- stijging onderhoudslasten 2,50% - stijging onderhoudslasten 3,00%
- rente 5,00% - rente 5,25%
- groot onderhoud (incl. schilderwerk) is per complex per jaar opgenomen zowel in 2014 als 
 in 2015.

Alle terugkerende onderhoudskenmerken anders dan dagelijks-, cv-, lift- en mutatieonderhoud 
zijn voor de komende 50 jaar in beeld gebracht en als zodanig meegenomen in de bedrijfs-
waarde berekening.        
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Voor dagelijks-, cv-, lift- en mutatieonderhoud is een bedrag berekend op basis van de   
gemiddelde kosten van de afgelopen vijf jaar.       

De variabele lasten uit de jaarrekening 2015 vormen de basis voor de toekomst.   
Als kasstroom genererende eenheid hanteren wij de wijkindeling. Dit is gebaseerd op het  
Strategisch Voorraad Beleid.         
         
Onderhoud       
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij  
worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

Verhuurderheffi ng
De heffi ng van overheidswege gekoppeld aan het sociaal vastgoed in exploitatie (verhuurder-
heffi ng) is ingerekend zoals in de wet opgenomen. Indien rekening wordt gehouden met de in de 
Rijksbegroting benoemde verdere verhoging van de heffi ng na 2017, is de impact € 10.134.000,- 
lagere bedrijfswaarde.
    

 1.2  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten 
behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd  
tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, 
toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering. Voorts wordt 
rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde 
rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifi eke 
fi nanciering is aangetrokken, wordt de interestvoet van deze specifi eke fi nanciering gehanteerd. 
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in 
ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 
creditzijde van de balans opgenomen.      
Afschrijving vindt plaats na ingebruikname van de complexen.     
        

 1.3  Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gebaseerd op basis van 
de verkrijgingsprijs, verminder met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte econo-
mische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings prijs. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
  

 2  Vastgoedbeleggingen
Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om 
huuropbrengsten of een waardestijging, of beide, te realiseren.     

 2.1  Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huur-
toeslag grens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige 
commercieel vastgoed.      
      
Commercieel vastgoed in exploitateie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigings prijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. Of er sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt jaarlijks 
getoetst op basis van boekwaarde versus realiseerbare waarde.     
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de realiseerbare 
waarde duurzaam overschrijdt en wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt onder de 
post overige waardeverminderingen van materiële vaste activa.     
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De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
Op grond wordt niet afgeschreven.         
      
Onderhoud      
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. 
Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.    
           

 3 Financiële vaste activa

 3.1  Belastinglatentie       
Onder de fi nanciële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover 
het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. 
Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een 
langlopend karakter. De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen 
waardering in de jaarrekening en de fi scale waardering.   

 4  Voorraden       
 4.1 Overige voorraden       

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto- 
opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele 
beoordeling van de voorraden. De waardering van de overige voorraden komt tot stand op  
basis van lifo (last in, fi rst out).        
 
       

 5  Vorderingen       
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs  
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van  
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.         
          

 6  Liquide middelen       
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan  
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan   
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.      
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter  
vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.   
      

 8  Voorzieningen       
       

 8.1  Overig       
Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde  
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te 
wikkelen.      
Het betreft hier de verplichting van de mogelijk nog uit te keren gratifi caties aan personeel in 
dienst van de woningcorporatie. 
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 8.2  Pensioenen       
Christelijke Woningstichting Patrimonium heeft een pensioenregeling bij pensioenuitvoerder 
SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt gefi nancierd door afdrachten aan 
pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering 
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op 
balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit 
herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor Christelijke Woningstichting 
Patrimonium en worden in de balans opgenomen in een voorziening.
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel 
is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op 
basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van 
de winst-en-verliesrekening.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer Christelijke Woningstichting 
Patrimonium beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk 
is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen 
toekomen aan Christelijke Woningstichting Patrimonium, en wanneer de pensioenvordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
 
Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor de Woningstichting geen pensioenvorderingen en geen 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde 
premie.  

De dekkingsgraad van het pensioenfonds SPW bedraagt per december 109% (2014: 114%). 
De dekkingsgraad is in april 2016 gedaald naar 107%.      
            

 9  Langlopende schulden       
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.   
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden 
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.      
 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarden en de uiteindelijke afl ossingswaarde wordt samen 
met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de 
looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekeningen wordt verwerkt.    
     

 10  Kortlopende schulden       
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde (indien 
deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de   
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.    
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  Grondslagen voor de bepaling van het resultaat   
 

 11 Huuropbrengsten       
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het 
verslagjaar 2015 bedroeg dit maximumpercentage 1,9%. De opbrensten uit hoofde van 
huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij 
tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.   
   

 12  Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en 
worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en 
diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. 
Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte 
servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.   
     

 13  Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde 
verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs 
(projecten voor derden) en minus de kosten om de verkoop te realiseren. Opbrengsten 
worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).   
       

 14 Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten 
van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.   
   

 15  Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
De afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille worden gebaseerd 
op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire 
methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het actief 
vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.      
 
Binnen de afschrijving op het sociaal vastgoed in exploitatie worden componenten 
onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving) en de 
opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een afzonderlijk component 
is sprake indien de afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de 
component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt van de situatie dat geen 
component zou zijn onderkend.    

 16  Overige waardeveranderingen van (im)materiële vaste activa en 
  vastgoedportefeuille      

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die 
is ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke 
verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.  
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 17  Erfpacht       
Erfpacht wordt jaarlijks door de gemeente in rekening gebracht voor het gebruik van de 
grond onder de verhuureenheden. De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtcontracten 
maken deel uit van de vervaardigingsprijs van het sociaal vastgoed in exploitatie en/of het 
commercieel vastgoed in exploitatie.       
      
       

 18/20  Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioen lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van 
toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden door de werknemers.      
 

 21  Onderhoudslasten       
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten 
van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.     
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 
balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen 
dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de 
kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. 
 

 22  Leefbaarheid       
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in 
buurten en wijken bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.     
    

 23  Lasten service contracten       
De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten 
servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.  
 

 24  Overige bedrijfslasten       
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.      

 25/26  Financiële baten en lasten       
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalifi cerende activa gedurende de periode van 
vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief 
gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van 
de verschuldigde rente over specifi ek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van 
de gewogen rentevoet van leningen die niet specifi ek aan de vervaardiging van het actief 
zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging. 
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 27  Belastingen (VPB)       
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in 
de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fi scaal compensabele 
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belasting-
vordering) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te 
hanteren belastingtarief.      
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belasting-
wetgeving.      
Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende 
de vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de belasting-
dienst opgezegd. Patrimonium heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend.   
Patrimonium heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fi scale positie 
ultimo 2015 en het fi scale resultaat 2015 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de 
uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk 
te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen 
schatting.  

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen 
in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.  
Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder 
de kasstroom uit operationele activiteiten.
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ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

1 Materiële vaste activa      180.499  183.469
          
 Specifi catie toe/afname:
1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie
 Stand 1-1-2015      183.469 
 Bij: - Investeringen      5.621
   - Herclassifi catie      1.205
 Af: - Afschrijvingen      8.066
   - Desinvesteringen      1.730
          
 Stand 31-12-2015      180.499
        
 Bij activering van nieuwe projecten hanteren we 
 de volgende afschrijvingstermijnen:
 Nieuwbouw 50 jaar   
 CV 20 jaar   
 Plaatsen dakraam 15 jaar   
 Doucherenovatie 15 jaar 

 Overzicht cumulatieve aanschafwaarden en afschrijvingen    
 Aanschafwaarde      284.730  280.121 
 Afschrijvingen      104.231  96.652
          
        180.499  183.469
          
 De totale bedrijfswaarde bedroeg op: 
 31-12-2015 306.670
 31-12-2014 306.844
   
 Afname bedrijfswaarde  -174
   
 In de woningvoorraad sociaal vastgoed in exploitatie zijn 221 woningen aangemerkt voor 
 verkoop. De herclassifi caties van commercieel naar sociaal vastgoed komen voort uit   
 wijzigingen in de defi nities Daeb/Niet-Daeb.

1.2 Sociaal vastgoed in ontwikkeling
 60 appartementen in Selwerd voor senioren
 Stand 1-1-2015 1.636
 Bij: - Investeringen      946
        
 Stand 31-12-2015      2.582
        

1.3 Onroerende en roerende goederen ten dienste van de exploitatie
 Stand 1-1-2015 1.213
 Bij: - Aanpassingen dienstgebouw 161
   - Hard- en software 32
   - Inventaris 3
        - Transportmiddelen -9
 Af: - Afschrijvingen 275
   
 Stand 31-12-2015 1.125
   
 De afschrijvingstermijn van onroerende en roerende goederen ten dienste  
 van de exploitatie bedraagt 5 jaar.   
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  31-12-2015 31-12-2014

 Overzicht cumulatieve aanschafwaarden en afschrijvingen   
 Aanschafwaarde 6.957 6.388
 Afschrijvingen 5.527 5.176
     
   1.430 1.212
    
 
 Zekerheidsstelling
 De materiële vaste activa zijn niet als zekerheid gesteld voor aangetrokken leningen.

2 Vastgoedbeleggingen

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie 23.008 20.603 
    
 Specifi catie toe/afname:
2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie
 Stand 1-1-2015      20.603 
 Bij: - Investeringen verbeteringen Apollo hotel   4.145
 Af: - Afschrijvingen      535
   - Extra afschrijving i.v.m. verkoop   -
   - Herclassifi catie      1.205
        
 Stand 31-12-2015      23.008
        
 De marktwaarde bedraagt € 23.001.000,00 
 (2014: € 26.728.000,00)
    
 Bij activering van nieuwe projecten hanteren we de 
 volgende afschrijvingstermijnen: 
 Nieuwbouw  50 jaar   

CV  20 jaar   
Plaatsen dakraam  15 jaar   

 Doucherenovatie  15 jaar    
 
 Overzicht cumulatieve aanschafwaarden en afschrijvingen   
 Aanschafwaarde  28.930 26.232
 Afschrijvingen  5.922 5.629
      
    23.008 20.603
     
 De totale bedrijfswaarde bedroeg op: 
 31-12-2015 28.057
 31-12-2014 30.074
   
 Afname bedrijfswaarde  -2.017
   

 In de woningvoorraad commercieel vastgoed in exploitatie zijn geen woningen aangemerkt   
 voor verkoop.
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  31-12-2015 31-12-2014
3  Financiële vaste activa

3.1 Latente belastingvordering(en)   
 Deze latentie heeft betrekking op de opgenomen leningen 508
   
 Overzicht verloop latentie
 Saldo 31-12-2014  501
 Dotatie latentie 2014  7
   
 Saldo 31-12-2015  508
   
 De vrijval voor 2016 bedraagt € 7.861,00

4  Vlottende activa

4.1 Voorraden
 Onderhoudsmaterialen  353 364
    
 De omloopsnelheid van de voorraden bedraagt
 2,43 (2014: 2,13).

 
5 Vorderingen
5.1 Huurdebiteuren  367 399
5.2 Gemeente  52 69
5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.525 -
5.4 Overige  101 319
5.5 Overlopende activa  520 146
    
   4.565 933
    

5.1 Huurdebiteuren
 De huurachterstanden zijn naar tijdsduur en aantal huurders als volgt te splitsen:

 Periode  Aantal huurders  Achterstand
  2014 2015 2014 2015
 Tot en met 1 maand 224 180 105 53
 Groter dan 1 maand
 tot en met 2 maanden 69 65 51 70
 Groter dan 2 maanden
 tot en met 3 maanden 41 30 50 35
 Groter dan 3 maanden
 tot en met 4 maanden 20 29 33 41
 Groter dan 4 maanden
 tot en met 5 maanden 15 13 31 28
 Groter dan 5 maanden 36 42 129 140
     
  405 359 399 367
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  31-12-2015 31-12-2014

Verdeling huurachterstanden in zittende en vertrokken huurders   
   
  Aantal  Achterstand
Zittende huurders 286  237
Vertrokken huurders  73   130

     
  359   367

     
    
De achterstand bedroeg 0,84% (2014: 0,91%) van de bruto jaarhuur (=12 x huur december)  
    
Van 124 achterstanden hebben wij de vordering in handen gegeven aan de deurwaarder.  
    
Een 25 tal huurders vallen onder de WSNP regeling. Onder bewindvoering lost men drie jaar  
een bepaald bedrag van de huurschuld af om vervolgens met een schone lei door te gaan.  
    
Het aantal huisuitzettingen in verband met huurschuld bedroeg 7.   
   
De achterstand is ten opzichte van 2014 afgenomen met € 32.000,--.  
Specifi catie afname achterstand: 

 woningen - 53.000
 diverse nevenruimten 21.000
  
  - 32.000
   
 

5.2 Gemeente
 Te vorderen bijdragen woningaanpassingen 52 69
    
   52 69
    

5.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
 Te vorderen VPB 2013 777 -
 Te vorderen VPB 2014 2.748 -
    
   3.525 -
    
 
5.4 Overige vorderingen
 Onderhoudsdebiteuren 62 77
 Te vorderen energiekosten Essent 13 129
 Te vorderen waterrechten Waterbedrijf 2 3
 Te verekenen met huurders 20 -
 Te vorderen rente 3 40
 Te vorderen Feenstra Verwarming - 60
 Overige posten 1 10
    
   101 319
    



7777

  31-12-2015 31-12-2014

5.5  Overlopende activa
 Vooruitbetaalde software licenties 305 -
 Vooruitbetaalde deurwaarderskosten 123 133
 Vooruitbetaalde rente 84 -
 Overige 8 13
    
   520 146
    
 De vooruitbetaalde software licenties hebben voor een bedrag van € 229.000,00 een 
 looptijd langer dan 1 jaar.

6  Liquide middelen
 Direct opvraagbaar
 Kas 2 2
 ING Bank 3.199 7.994
    
   3.201 7.996
    

Tevens hebben wij bij de ING Bank/Postbank een kredietfaciliteit van € 2.000.000,00  
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PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014

7 Eigen vermogen

7.1 Wettelijke en statutaire reserves p.m. p.m.

7.2 Overige reserves

 Stichtingsreserve
 Saldo begin boekjaar 144 186
 Resultaat stichtingsactiviteiten 13 -42
   
  157 144
   

 Algemene Bedrijfsreserve
 Saldo begin boekjaar 14.386 13.671
 Jaarresultaat 2.571 673
 Resultaat stichtingsactiviteiten -13 42
   
 Saldo einde boekjaar 16.944 14.386
   

 Totaal overige reserves 17.101 14.530 
   

7.3 Resultaat boekjaar 6.830 2.571
   

8 Voorzieningen

8.1 Overige voorzieningen

 Saldo begin boekjaar 102 94
 Dotatie -3 -2
 Onttrekking 6 10
   
 Saldo einde boekjaar 105 102
   
 Hierin zijn opgenomen de mogelijk nog uit te keren  
 gratifi caties aan in dienst zijnde medewerkers. 

 Voor 2016 zal naar verwachting € 5.740,- worden uitgekeerd.
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  31-12-2015 31-12-2014

9 Langlopende schulden

9.1 Gemeente  12.063 12.828 
 Kapitaalmarkt  173.138 177.757
    
 Totaal  185.201 190.585 
    

 Saldo per 31-12-2014 190.585
 Nieuw aangetrokken leningen 2.000
 Afgeloste leningen -
 Reguliere afl ossingen -7.384
  
 Saldo per 31-12-2015 185.201
  

 Overzicht looptijd:  
 Leningen met looptijd < 5 jaar 43.215 
 Leningen met looptijd > 5 jaar 141.986
  
  185.201
  

De te betalen afl ossing op de leningen bedraagt volgend 
boekjaar € 9.779.000,-.   
 
Het gemiddelde percentage van de uitstaande leningen 
bedroeg over 2015 4,68%. 
 
De borgstelling door de gemeente is volledig overgedragen 
aan de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
vanaf 1 april 1994. 
Alle leningen zijn geborgd door het WSW.
De eventuele afwijkende marktwaarde van de leningen is 
niet verstrekt door de kredietverstrekker.

10 Kortlopende schulden

10.1 Schulden aan leveranciers  1.361 2.383
    

10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
 Te betalen pensioenpremies 40 42
 Te betalen omzetbelasting  468 82
 Te betalen vennootschapsbelasting 303 1.859
    
   811 1.983
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  31-12-2015 31-12-2014

10.3 Overige schulden
 Te betalen assurantiekosten  13 13
 Te betalen kosten schoonmaakbedrijf  - 17 
 Te betalen afrekening energiebedrijf  23 -
 Te betalen kosten Ver v Eigenaren Verzetstrijderslaan 94 -
 Te betalen accountantskosten  28 28
    
    158 58
    

10.4 Overlopende passiva
 Niet vervallen rente  3.899 4.088
 Vooruitontvangen huur 278 296
 Kruisposten en overige nog te verrekenen bedragen 94 118
    
   4.271 4.502
    

 Niet in de balans opgemomen rechten en verplichtingen

Aangegane verplichtingen
Op 15 juli 2014 is er aan de Bouwgroep Dijkstra Draisma opdracht verstrekt voor de 
bouw van 60 appartementen op het voormalig terrein van Huize Patrimonium. De totale 
aanneemsom bedraagt € 6.939.350,- incl. BTW.  

 Obligoverplichting
 Het obligo over de WSW gegarandeerde leningen bedraagt € 7.130.239,- 
 (2014: € 7.337.523,-).   
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014
Bedrijfsopbrengsten 

11 Huren

 Te ontvangen netto huur

 a. woningen en woongebouwen 39.708 38.948 
 b. onroerende goederen, niet zijnde woningen 1.140 1.130 
   
 Subtotaal 40.848 40.078 
   

 Af: huurderving

 Wegens leegstand 723 585
   
  723 585
   

 Totaal 40.125 39.493 
   

De ontvangen huren zijn als volgt toe te rekenen: 
 Sociaal vastgoed  39.069
 Commercieel vastgoed 1.056 
   
  40.125
  

De huurprijzen zijn bij aanvang van de exploitatie door 
de overheid vastgesteld. Daarna zijn zij onderworpen aan 
de algemeen geldende voorschriften met betrekking tot de 
huuraanpassingen.

De hogere huuropbrengst ad € 770.000,- ten opzichte van 
vorig boekjaar is als volgt te verklaren:

 a. de algemene huurverhoging per 1 juli 977
 b. streefhuur 185
 c.  huuraanpassingen i.v.m. aanleg cv, portiekafsluitingen, 

isolatie, liften e.d. 36
 d. uit en in exploitatie nemen van woningen i.v.m. verkoop -119
 e. div huurverlagingen bedrijfspanden -9
 f. Verrekening huur Zorgcentrum Platina -56
 g. verlaging huur Zorgcentrum Menno Lutter -140
 h. verlaging huur Zorgcentrum De Pelster -84
 i. Sloop -20
   
 Totaal 770
   

Toelichting op de Winst- en Verliesrekening 
over het boekjaar 2015 (× € 1.000,-)
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014

12 Opbrengsten servicecontracten

 Te ontvangen vergoedingen

 a. vergoedingen, leveringen en diensten 1.950 2.032 
 b. contributies 37 37
   
  1.987 2.069 
   
 Af: Vergoedingsderving

 Wegens leegstand 33 32
   
 Subtotaal 33 32
   
 Totaal 1.954 2.037 
   

Dit betreft de bedragen welke de huurders boven de netto 
huurprijs betalen voor servicekosten en glasverzekering. 
De vergoeding voor leveringen en diensten is gebaseerd 
op de geraamde kosten en wordt jaarlijks, indien 
noodzakelijk, aangepast.

De te ontvangen vergoedingen zijn ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar gewijzigd als gevolg van:

 - afkoppeling blokverwarming 
 - verkopen
 Per saldo lager -83
  

13 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.070 2.231 
   
  2.070 2.231 
   

 Dit betreft het resultaat van de verkoop van 
 27 verhuureenheden.

 Verkoopprijs 3.201
 Verkoopkosten -301
 Restant boekwaarde -830
  
 Totaal 2.070
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014

14 Overige bedrijfsopbrengsten

 Diversen

 Vergoeding klein onderhoud, ontstopping en onderhoud cv 481 463
 Huren zendantennemasten 77 89
 Diverse vergoedingen 10 6
   
  568 558
   

 Bedrijfslasten

15 Afschrijvingen op materiële activa en vastgoedportefeuille

 Dit betreft afschrijvingen op activa ter exploitatie

 Woningen en woongebouwen 8.118 7.968 
 Onroerende goederen, niet zijnde woningen 483 431
 Onroerende en roerende goederen t.d.v. de exploitatie 275 250
   
 Totaal 8.876 8.649 
   

- enerzijds nemen de afschrijvingen toe door nieuwe investeringen   
 en anderzijds is er een afname door vrijval van afschrijvingen   
   

16 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 
 en vastgoedportefeuille

 - Overige waardeveranderingen sociaal vastgoed 
  in exploitatie - -
 - Overige waardeveranderingen commercieel 
  vastgoed in exploitatie - - 
    
 Totaal - -
   

 

17 Erfpacht

 Betreft verschuldigde canons aan:
 Gemeente 1 1
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014

18 Lonen en salarissen 2.009 1.977
   
   2.009 1.977 
    
 De toename van de salarissen wordt veroorzaakt door:
 - Cao stijgingen 9
 - Cao eenmalig 25
 - In/uit dienst 1
 - Uitzendkrachten -20
 -  Toekenning periodiek 20
 -  Diversen -3
    
   32 
   

Het gemiddelde aantal werknemers bedroeg in 2015: 
45 (2014: 44).
Deze werknemers zijn (per 31-12-2015) werkzaam 
op de afdelingen:
- Directie/secretariaat/algemeen 6
- Financiële administratie 8
- Verhuur en bewonerszaken 8
- Technische dienst 23

    
   45 
   
 
Toelichting ivm de Wet Normering Topinkomens   
     
Overzicht maximale beloningen:        
 
Directeur bestuurder  148.800   
Voorzitter Raad van Commissarissen 22.320
Leden van de Raad  14.880
         
Er is geen sprake van overschrijdingen.         
        

2015         
  Dienstverband Omvang     Belastbare Voorzieningen  Jaar  Jaar van
Naam Functie Duur Functie Beloning kosten- betaalbaar  Totaal aantreden/ aftreden/
     vergoedingen op termijn  indienst uitdienst
         
Dhr. A. de Vries Dir-bestuurder Onbepaald 36 uur p/wk  125.932   -     22.868   148.800  2010 nvt
Dhr. J.P. van Mechelen RvC vice voorzitter nvt Januari-juni  5.002   -     -     5.002  2002 2015
Mw. E.A.J. van Hoffen RvC lid nvt Gehele jaar  8.003   -     -     8.003  2005 2016
Dhr. J.F. Huizinga RvC lid nvt Januari-juni  4.001   -     -     4.001  1983 2015
Dhr. J.J. Stoit RvC lid nvt Gehele jaar  9.003   -     -     9.003  2001 2016
Dhr. P.W. Pruim RvC lid nvt Gehele jaar  8.003   -     -     8.003  2015 2021
Dhr. F.C.A. van der Meulen RvC (vice) voorzitter nvt Gehele jaar  11.004   -     -     11.004  2015 2022
Mw. A.W.V. Hak RvC lid nvt Gehele jaar  8.003   -     -     8.003  2015 2022
Mw J.G. Waanders - Kolhoop RvC lid nvt Juli-december  4.001   -     -     4.001  2015 2023
Dhr. M. Boer RvC lid nvt Juli-december  4.001   -     -     4.001  2015 2023

Er is geen sprake van beëindigingsuitkeringen.

2014         
  Dienstverband Omvang     Belastbare Voorzieningen  Jaar  Jaar van
Naam Functie Duur Functie Beloning kosten- betaalbaar  Totaal aantreden/ aftreden/
     vergoedingen op termijn  indienst uitdienst
         
Dhr. A. de Vries Dir-bestuurder Onbepaald 36 uur p/wk  126.096   -     9.768   135.864  2010 nvt
Dhr. E. de Haas RvC voorzitter nvt Gehele jaar  12.004   2.400   -     12.004  1994 2014
Dhr. J.P. van Mechelen RvC vice voorzitter nvt Gehele jaar  10.003   -     -     10.003  2002 2015
Mw. E.A.J. van Hoffen RvC lid nvt Gehele jaar  8.003   -     -     8.003  2005 2016
Dhr. E. Dijkstra RvC lid nvt Gehele jaar  8.003   -     -     8.003  2003 2014
Dhr. J.F. Huizinga RvC lid nvt Gehele jaar  8.003   -     -     8.003  1983 2015
Dhr. H. Staal RvC lid nvt Gehele jaar  8.003   -     -     8.003  2005 2014
Dhr. J.J. Stoit RvC lid nvt Gehele jaar  8.003   -     -     8.003  2001 2016
         

Er is geen sprake van beëindigingsuitkeringen.         
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014

19 Sociale lasten 
 Werkgeversbijdrage ZVW 335 351
    
   335 351
    
 De afname van de sociale lasten wordt per saldo 
 veroorzaakt door premiewijzigingen, mutaties in de  
 fte en toegekende periodieken.

20  Pensioenpremies 347 368
    

De afname  van de pensioenpremies is net als bij de 
sociale lasten toe te schrijven aan premie wijzigingen, 
mutaties in de fte en toegekende periodieken. 
  
 

21  Kosten onderhoud

 Dit betreft de kosten voor materiaal en uitgevoerde  
 werken door derden.
 Totale kosten onderhoud 10.935 9.944
 Af:  - verantwoord in de post salarissen en sociale lasten 1.708 1.733

- overige lasten: diversen 508 542
    
 Saldo 8.719 7.669 
    

Specifi catie totale kosten onderhoud
     Bij:  Af:
 Begroting Aanvulling Aanvulling overlopend overlopend Totaal Werkelijke
   begroting begroting werk 2014 werk 2015 begroting kosten
   nieuw vervallen naar 2015 naar 2016 2015 2015
Dagelijkse reparaties van
beperkte omvang 2.780     2.780 3.641
Periodiek buitenschilderwerk 1.696 33 -220 59 -999 569 316
Centrale verwarming 1.008     1.008 888
Lift  455     455 434
Mutatie onderhoud 1.359     1.359 1.529
Buitengewoon onderhoud 4.925 702 -384 907 -3.712 2.438 2.623
Kosten toezicht 1.254     1.254 1.226
Aandeel beheerskosten 303     303 278
        
  13.780 735 -604 966 -4.711 10.166 10.935
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014

22 Leefbaarheid 623 906 
    
 In deze post zijn opgenomen de kosten voor:  
 - verbetering woonomgeving  473  
 - extra schoonservice 74  
 - brandveiligheid 35
 gecorrigeerd in onderhoud 582

 - huismeester 41
 gecorrigeerd in lasten 
 servicecontracten 41
     
 Totaal 623
  

23  Lasten servicecontracten

 Totale kosten overige goederen en diensten 1.877 1.980
 Af: verantwoord onder salarissen en sociale lasten 27 27 
   
 Saldo 1.850 1.953
   

24  Overige bedrijfslasten

 Belastingen, verzekeringen en contributie 
 landelijke federatie 2.810 2.790
 Huisvestingskosten 137 184
 Bestuurskosten 109 115
 Overige personeelskosten 272 226
 Accountantskosten 85 102
 Algemene kosten 4.010 5.125 
    
  7.423 8.542
   

 Belastingen, verzekeringen en contributie landelijke federatie

 Belastingen  2.626 2.625 
 Premie verzekeringen 132 113
 Contributie Aedes 52 52
   
 Subtotaal 2.810 2.790
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014

 Huisvestingskosten
 Rente en Afschrijving dienstgebouw - - 
 Onderhoud dienstgebouw 28 76 
 Belastingen 8 9
 Verzekeringen 1 1
 Gas, water en elektra 36 35
 Overige huisvestingkosten 64 63
   
 Subtotaal 137 184
   

 Bestuurskosten
 Kostenvergoeding: raad van commissarissen 71 71
 Reis-, verblijf-, vergaderkosten en attenties 38 44
   
 Subtotaal 109 115
   

 Overige personeelskosten
 Reis- en verblijfkosten 23 26
 Voorziening jubilea e.d. 3 8
 Overige personeelskosten 246 192
   
 Subtotaal 272 226
   

 Accountantskosten
 Kosten externe controle jaarrekening 47 47
 Fiscale werkzaamheden 33 39
 Advieswerkzaamheden 5 16
   
 Subtotaal 85 102 
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014

 Algemene kosten
 Onderhoud, belasting, verzekering en brandstofverbruik 
 vervoermiddelen 72 74
 Drukwerk en kantoorbenodigdheden 37 40
 Porti en telefoon 77 78
 Contributie en abonnementen 14 16
 Kosten automatisering 215 181
 Kosten woonruimteverdeling -70 -50
 Kosten samenwerkende corporaties 48 48
 Public Relations en advertentiekosten 69 62
 Ontsmetting e.d. 5 4
 Gerechtelijke procedures 53 64
 Onderzoek aardbevingsschade 2 12
 Onderzoek gevolgen Ringweg - 9
 Kosten huurdersverenigingen 40 41
 Stichtingsactiviteiten 37 24
 Energiekosten bij leegstand 62 42
 Energie- en schoonmaakkosten parkeergarages e.d. 63 77
 Kosten energielabeling 31 35
 Ontwikkeling beleidsplan 61  -
 Klanttevredenheidsonderzoek 21 -
 Autoriteit 18 -
 Saneringssteun - 1.323
 Verhuurdersheffi ng 3.042 2.712
 Viering 100 jarig bestaan -  151
 Strategisch voorraad beheer en projectbegeleiding - 5
 Taxatie bedrijfspanden -  30
 Daklozenproject - 2
 Nebo afrekening - 22
 Zorgen voor Morgen -  30
 Diverse exploitatielasten 113 93 
   
 Subtotaal 4.010 5.125
   

 Financiële baten en lasten

25  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
 De rentebaten bestaan uit:
 a. liquide middelen en deposito’s  25 17
     
    25 17
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  Boekjaar Boekjaar
  2015 2014

26 Rentelasten en soortgelijke kosten
 De rentelasten bestaan uit:
 a. betaalde rente   9.055 9.265 
 b. correctie transitorische rente e.d.  -189 -177
      
    8.866 9.088
     

27 Belastingen (Vpb)
    -1.137 2.261
     

 Het toepasselijke belastingtarief is 25%.
 - vennootschapsbelasting boekjaar  1.849 2.268
 - correctie boekjaar 2013   -712 -
 - correctie boekjaar 2014   -2.268 -
 - mutatie in de belastinglatentie   -6 -7
     
    -1.137 2.261
     

 Commercieel resultaat voor vennootschapsbelasting 5.693 4.832
 Bij/af:
 Fiscale afschrijving BOG   8.001 7.949
 Fiscale afschrijving op agio leningen o/g  25 25
 Correctie opbrengst verkopen   -2.090 -2.182
 Correctie afschrijvingen (geen fi scale kosten)  1 - 
 Correctie onderhoud   -4.270 -2.595
 Fiscale vrijval disago leningen o/g  75 - 
 Gemengde kostenaftrek   - 1.081
       
 Belastbaar bedrag   7.436 9.111
      
 
 Belastingbedrag 20% over € 200.000  40 40
 Belastingbedrag 25% over het meerdere  1.809 2.228
      
 Totaal   1.849 2.268
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Overige gegevens
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Overige gegevens 

De directeur-bestuurder heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld op 30 juni 2016.

ing. A. de Vries

De raad van commissarissen heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd 30 juni 2016.

Mr. drs. F.C.A. van der Meulen, voorzitter

J.J. Stoit, vicevoorzitter
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 Deloitte Accountants B.V. 
Eemsgolaan 15 
9727 DW Groningen 
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Nederland 
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Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
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Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

   

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de Raad van Commissarissen van Christelijke Woningstichting Patrimonium 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de (in dit verslag opgenomen) jaarrekening 2015 van Christelijke Woningstichting 
Patrimonium te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

In artikel 127, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is 
bepaald dat het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) tot 1 januari van het eerstvolgende 
verslagjaar na inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening, 
het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het onderzoeken en beoordelen van die 
verslagen door de accountant. Dit betekent dat voor verslagjaar 2015 het Bbsh zijn kracht heeft 
behouden voor deze onderwerpen. 

Verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder 

De directeur-bestuurder van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van 
de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de 
jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid van het Bbsh, de 
bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

De directeur-bestuurder van de toegelaten instelling is voorts verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het 
controleprotocol in rubriek A van bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten 
instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directeur-
bestuurder van de toegelaten instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Christelijke Woningstichting Patrimonium per 31 december 2015 en van het 
resultaat over 2015, in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen 
van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde 
jaarverslag, melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van 
toepassing zijnde bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en 
of de in artikel 2: 392 lid 1 onder g, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens 
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391 lid 4 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

 

Groningen, 30 juni 2016 

Deloitte Accountants B.V. 

 

Was getekend: P. Rienks RA 
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H O O F D S TU K 

4
Bijlagen



98



99

Boekjaar 2015 2014 2013 2012 2011

AANTAL VERHUUREENHEDEN:
1.  Woningen en woongebouwen
a. in exploitatie
 vooroorlogs     549 564 581 587 587
  na-oorlogs     6.092  6.147 6.162 6.172 6.233
  b. in aanbouw     - - - - -
2.  Parkeergarages en autoboxen    797 799 799 799 799
3.  Overige objecten     503 429 430 431 431
           
Totaal      7.941  7.939 7.972 7.989 8.050
           

BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (x € 1.000,-)
1.  Eigen vermogen 23.933  17.101 14.530 13.857 10.047
2.  Voorzieningen 105 102 94 101 94
3.  Huren 40.125  39.493 38.023 36.678 35.880
4.  Vergoedingen 1.954  2.037 2.086 1.971 1.845
5.  Jaarresultaat 6.830  2.571 673 3.810 5.206

ALGEMEEN
1.   Huurachterstand uitgedrukt in een percentage

van de huren en vergoedingen    0,84 0,91 0,82 0,66 0,64
2.   Huurderving uitgedrukt in een percentage

van de huren     1,77 1,48 1,68 1,23 1,23
3.   Algemene Bedrijfsreserve einde boekjaar

uitgedrukt in een percentage van de huren 59,65 43,30 38,21 37,18 27,66
4.   Algemene Bedrijfsreserve einde boekjaar

per woning in exploitatie     3.602  2.547 2.154 2.049 1.472
5.   Rentepercentage welke gehanteerd wordt bij:

- interne fi nanciering     6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
6.   Jaarresultaat uitgedrukt in een

percentage van het eigen vermogen  28,54 15,03 4,63 27,50 51,82
8. Huurkapitalisatiefactor     5,17 5,24 5,60 5,91 6,21

Totaal economische (woz) waarde (per 31-12)  732 773 813 848 847
Totaal bedrijfswaarde   (per 31-12)  335 338 366 359 318
Totaal vaste activa   (per 31-12)  208 207 215 220 228
(x € 1.000.000,-)

Uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekeningen zijn:    
- huurstijging   
  1/7/2016   1,00%
  vanaf 1/7/2017   2,00%
- huurderving   
  vanaf 1/7/2016   1,50%
- variabele lastenstijging   2,50%
- stijging  onderhoudslasten   2,50%
- rente    5,00%  
- groot onderhoud (incl. schilderwerk) is per complex per jaar opgenomen

Kengetallen
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Prognoses resultaat
  2016 2017 2018 2019 2020
Resultaat (in € 1.000,-)
a. Bedrijfsopbrengsten  43.100 43.747 45.518 46.437 47.641
b. Bedrijfslasten  37.056 35.309 37.303 36.900 37.180
      
Saldo  6.044 8.438 8.215 9.537 10.461
c. Rentebaten  25 25 25 25 25
d. Rentelasten  8.306 7.925 7.534 7.141 6.747 
      
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -2.237 538 706 2.421 3.739
h. Belastingen  1.197 1.815 1.989 2.410 2.755 
      
Jaarresultaat  -3.434 -1.277 -1.283 11 984 
      

Prognoses balansposten

Ontwikkeling balansposten (in € 1.000,-)
 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Activa
Sociaal vastgoed 180.499 179.569 187.660 194.965 192.424 189.897
Sociaal vastgoed in ontwikkeling 2.582 6.454 9.927 0 0 0
(On)roerende zaken tdv de exploitatie 1.125 1.137 856 628 875 723
Commercieel vastgoed 23.008 22.477 21.949 21.390 20.862 20.335
Financiële vaste activa 508 508 508 508 508 508
Vlottende activa 8.119 8.612 9.494 8.612 8.612 8.612
      
Totaal vermogen 215.841 218.757 230.394 226.103 223.281 220.075
      

Passiva
Eigen vermogen
- algemene bedrijfsreserve
(- incl stichtingsreserve) 23.933 20.499 19.221 17.939 17.949 18.933
Voorziening jubilea 105 105 105 105 105 105
Schulden lange termijn 185.201 191.921 205.040 202.242 199.630 195.653
Schulden op korte termijn 6.602 6.232 6.028 5.817 5.597 5.384
      
Totaal vermogen 215.841 218.757 230.394 226.103 223.281 220.075
      

Financiële kerngegevens en prognoses
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Prognoses kengetallen

Financiële kengetallen (in%)
 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Solvabiliteit 11,1 9,4 8,3 7,9 8,0 8,6
Solvabiliteit (op basis van bedrijfswaarde) 46,1   
Current ratio 1,2 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6
Rentabiliteit totaal vermogen 7,3 2,4 3,0 2,9 3,3 3,6
Rentabiliteit eigen vermogen 28,5 -16,8 -6,6 -7,2 0,1 5,2
Gem. rentepercentage leningen 4,5 4,5 4,1 3,7 3,5 3,4
Aantal woningen 6.641 6.621 6.661 6.641 6.626 6.611
Algemene Bedrijfsreserve per woning 3.604 3.096 2.886 2.701 2.709 2.864

Investeringen en uitgaven t.b.v. volkshuisvesting afgesloten boekjaar

 2015

 totale investering,
 uitgave c.q. opbrengst onrendabel deel
 (in € 1.000,-) (in € 1.000,-)

F. Treffen van voorzieningen 4.721 n.v.t

G. Feitelijke onderhoudsuitgaven (incl. leefbaarheid)
 - overige (direct t.l.v. winst- en verliesrekening) 9.342 n.v.t
  
 Totaal aan investeringen, uitgaven c.q. opbrengsten 14.063
  

Toekomstige investeringen en uitgaven t.b.v. volkshuisvesting

  2016 2017 2018

  totale investering, totale investering, totale investering,
  uitgave c.q. opbrengst uitgave c.q. opbrengst uitgave c.q. opbrengst
  (in € 1.000,-) (in € 1.000,-) (in € 1.000,-)

F. Treffen van voorzieningen 6.596 4.772 4.763

G. Feitelijke onderhoudsuitgaven
 -  overige (direct t.l.v.

winst- en verliesrekening) 16.291 13.279 14.465   
   

 Totaal aan investeringen, 22.887 18.051 19.228
 uitgaven c.q. opbrengsten   

Alleen die regels zijn gebruikt die van toepassing zijn op vde situatie van Patrimonium.   
De lettervolgorde van de diverse regels is vconform de bijlagen van het BBSH.    
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Samenstelling bezit afgelopen boekjaar
  2015
Samenstelling Aantal in eigendom

A. Woningen
 - goedkoop 1.663
 - betaalbaar 3.982
 - duur 633
 - totaal 6.278

Totaal woongelegenheden 6.278

F. Bijzondere woongebouwen 363

G. Bedrijfsruimten/winkels/garages 900

H. Overig bezit 400

Ontwikkeling voorraad woningen en wooneenheden

 2015 2016 2017 2018
 Goed- Overig Goed- Overig Goed- Overig Goed- Overig
Stand begin jaar: koop  koop  koop  koop 
- aantal woningen 2.032 4.636 2.026 4.615 2.174 4.595 2.174 4.635
Nieuwbouw - - - - - 60 - -
Aankoop van  
- toegelaten instelling - - - - - - - -
- overigen - - - - - - - -
Sloop - - -148 - - - - -
Verkoop -6 -21 - -20 - -20 - -20

Huurontwikkeling

  2015

Gerealiseerde jaarhuuropbrengst woongelegenheden (in € 1.000,-) 39.708
Huurderving (in € 1.000,-) 595
Aantal leegstaande woningen per ultimo boekjaar 3-12 maanden 1
Aantal leegstaande woningen per ultimo boekjaar >12 maanden -
Huurverhoging in procenten per 1 juli 1,92%
Stijging huursom in procenten 1,95%

Kerngegevens volkshuisvesting en prognoses
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Kwaliteitsbeleid

   2015
  Aantal woon- Investering/uitgaven
  gelegenheden (in € 1.000,-)
   Eigen beheer Derden

A. Klein onderhoud
A1 Klachten- en mutatieonderhoud
 - uitgaven t.l.v. voorziening
 - overige onderhoudsuitgaven 6.441 1.811 4.243
A2 Planmatig onderhoud
 - overige onderhoudsuitgaven 82 - 364
A3 Overig klein onderhoud
 - overige onderhoudsuitgaven 6.441  - 1.521
B Groot onderhoud excl. aangekocht bezit
 - overige onderhoudsuitgaven 3.443 - 2.060
C Woningverbetering 321 - 4.324
D Energiebesparende maatregelen 75 - 180
     
Totaal investering/uitgaven  1.811 12.692
     

Duurzaam bouwen en leefbaarheid

   2015
  Aantal woon- Investering/uitgaven
  gelegenheden (in € 1.000,-)
B Leefbaarheid
 - overige activiteiten 6.641 623

Betrekken bewoners bij beleid en beheer

   2015

Gestructureerd overleg met bewoners  Ja
Is er een klachtencommissie  Ja
Gemiddelde bijdrage per woning  € 6,23
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Verhuur

1 Aantallen eenpersoonshuishoudens aan wie bij mutatie werd verhuurd
Leeftijd Inkomen Huurklasse ≤ € 403,06 > € 403,06 > € 576,87 
< 65 jaar ≤ € 21.950  121 144 26 
  > € 21.950  17 46 10 
≥ 65 jaar ≤ € 21.950  5 22 3 
  > € 21.950  5 9 2 
Subtotaal:   148 221 41 410

2 Aantallen tweepersoonshuishoudens aan wie bij mutatie werd verhuurd
Leeftijd Inkomen Huurklasse: ≤ € 403,06 > € 403,06 > € 576,87 
< 65 jaar ≤ € 29.800  2 61 13 
  > € 29.800  1 19 14 
≥ 65 jaar ≤ € 29.825  2 2 3 
  > € 29.825  0 4 2 
Subtotaal:   5 86 32 123

 
3 Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudens aan wie bij mutatie werd verhuurd

Leeftijd Inkomen Huurklasse: ≤ € 403,06 > € 403,06 > € 618,24 
< 65 jaar ≤ € 29.800  1 52 20 
  > € 29.800  0 1 5 
≥ 65 jaar ≤ € 29.825  0 0 0 
  > € 29.825  0 0 0 
Subtotaal   1 53 25 79

 Totalen 1, 2, 3      612

Bovenstaand schema is gebaseerd op de richtlijnen van het Ministerie van BZK zoals die van kracht zijn bij het opstellen van dit 
jaarverslag      





Peizerweg 136 - Groningen
Postbus 907

9700 AX Groningen
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