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De focus behouden op de menselijke maat

Afgelopen jaar was het eerste jaar dat we volledig onder de 
nieuwe Woningwet werkten. Het was best een hectisch jaar 
waarin we veel zaken dienden te klaren. Met name moest 
de ‘papierwinkel’ op orde. Diverse statuten, reglementen, 
AO/IC, etc zijn de revue gepasseerd en moesten opnieuw 
worden goedgekeurd en/of vastgesteld. Zowel de raad van 
commissarissen als het werkapparaat had het er druk mee. 

Je zou denken dat het bij Patrimonium alleen maar om de papieren draait maar dat is natuurlijk 
niet zo. Het gaat kort gezegd om mensen, stenen en geld en onze focus ligt op de mensen, ook al 
lijkt het soms anders.

Ons meerjarenbeleidsplan is herijkt en begin 2016 door de raad van commissarissen 
goedgekeurd. Ook het strategisch beleidsplan (SVB) is geactualiseerd.
We hebben tegenslagen gehad bij de voortgang van het nieuwbouwproject ‘de Beukenhorst’ op 
de plek van Huize Patrimonium in de wijk Selwerd. Het project dreigt een jaar te vertragen ten 
gevolge van de langer durende sloop en de perikelen rond het aardbevingsbestendig bouwen. 
Gelukkig verliep de renovatie van 126 woningen in de wijk Selwerd veel vlotter en beter. 
In de plint van twee voormalige zorgcentra (Talma en Menno Lutter) hebben we een ‘WIJ’locatie 
kunnen inrichten. De voormalige videotheek in Beijum is omgebouwd tot een dagbestedings-
ruimte voor drie hulpverleningsorganisaties. 
Afgelopen jaar werden we ook verplicht ons vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde te 
waarderen. Een tijdrovende klus.
Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het toepassen van geothermie. Een stap 
in de goede richting om woningen ‘gasloos’ te krijgen, met daardoor minder CO2 uitstoot en 
directe vermindering van de gaswinning. Goed voor ons allen!
In december werden de gezamenlijke prestatieafspraken tussen de gemeente, huurdersorganisaties 
en corporaties ondertekend, met hierin afspraken en ambities rondom betaalbaarheid, 
beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De specifi eke prestatieafspraken tussen 
Patrimonium en onze eigen huurdersorganisatie, de GWHP, zijn in goed overleg vastgesteld. Zo is 
o.a. afgesproken dat Patrimonium bij haar huurdersachterban een onderzoek instelt naar de 
woonlasten.

We hebben het afgelopen jaar veel gedaan met de focus op de menselijke maat en zullen ook in 
2017 met Gods hulp deze focus houden.

Groningen, 11 augustus 2017

Ing. A. de Vries
directeur-bestuurder

Inleiding
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Organisatie
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1 Inleiding
In 2016 lijkt de crisis op de woningmarkt voorbij. Voor het eerst in ongeveer tien jaar trekt de 
huizenmarkt weer aan. In de stad Groningen ontstaat, net als in Amsterdam en enkele andere 
steden, zelfs een overspannen woningmarkt. Hoewel de crisis uit een dal lijkt te komen, zijn er 
nog vele uitdagingen voor de komende jaren, niet in het minst op het gebied van de sociale 
woningbouw. De stad Groningen zal naar verwachting de komende jaren verder blijven groeien 
en de beschikbaarheid van woningen komt onder druk als voldoende nieuwbouw uitblijft. 

Ondanks het opkrabbelen van de economie hebben nog vele inwoners van de stad het fi nancieel 
moeilijk. Woonlasten zijn de laatste jaren gestegen, terwijl inkomens veelal gelijk bleven of soms 
zelfs lager werden. Dat geldt ook voor een groot deel van de huurders van Patrimonium. Een 
woonlastenonderzoek, dat begin 2017 is opgeleverd, geeft meer inzicht in de betaalbaarheid van 
woningen. De raad zal deze ontwikkelingen kritisch volgen.

Een groot deel van de werkzaamheden van de raad van commissarissen is in 2016 gericht 
geweest op het toezicht op de implementatie van de in 2015 herziene Woningwet en 
Governancecode. U zult hierover in dit verslag het nodige teruglezen. Gelukkig was de 
implementatie van deze regelingen niet het enige waarmee de raad van commissarissen zich 
heeft beziggehouden. 

In deze inleiding worden enkele highlights genoemd:

• De raad heeft goedkeuring gegeven aan het Beleidsplan 2016-2020. Een mooi plan waarin de 
strategie voor de komende jaren is beschreven.

• Goedkeuring is verleend ten aanzien van investeringen voor nieuwbouw (Beijum) en verbouw 
(Talma).

• De aardgaswinning en de gevolgen daarvan voor de waarde en de aardbevingsbestendigheid 
van ons bestaande bezit en voor onze nieuwbouw heeft wederom onze aandacht gevraagd. 
Dit laatste geldt met name de nieuwbouwplannen in Selwerd.

• Er is gestart met de aanbesteding voor een nieuwe accountant. 
• Het identiteitsstatuut is toekomstbestendig gemaakt. De nieuwe versie is voor iedereen 

leesbaar op de website van de corporatie.

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 
2016.

2 Goed toezicht
a. Onze visie op toezicht en toetsing
Toezichtsvisie
In dit verslag legt de raad van commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze 
waarop hij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het 
afgelopen jaar.

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 waren in 2016 zichtbaar op de website van Patrimonium.

Raad van commissarissen



77

In 2016 hebben bestuur en raad van commissarissen een visie op besturen en toezicht 
vastgesteld. In deze visie zijn rollen, uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven met de 
huidige kennis en ideeën op goed toezicht. Het is dan ook een ‘levend’ document. Met het 
vaststellen van een visie wordt voldaan aan artikel 1.1 van de Governancecode.

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, zoals het periodiek beoordelen en het vaststellen van de arbeidsvoor-
waarden. De raad van commissarissen geeft de accountant opdracht voor de controle van de 
jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die Patrimonium elke vier jaar 
laat uitvoeren.

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.

Toezichtkader en toetsingskader
Het toezichtkader voor Patrimonium is de wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de raad 
van commissarissen die documenten waaraan de maatschappelijke en fi nanciële prestaties van 
Patrimonium kunnen worden getoetst. Dit kader bevat onder meer de volgende beleidsstukken:
- Statuten;
- Reglement RvC met bijlagen;
- Bestuursreglement;
- Reglement fi nancieel beleid en beheer;
- Beleidsplan;
- Begroting;
- Treasurystatuut;
- Investeringsstatuut;
- Verbindingsstatuut;
- Procuratiereglement.

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 personele samenstelling van de 
commissies alsmede de belangrijkste punten uit de verslagen zijn elders weergegeven. In 
hoofdstuk 3 voor wat betreft de auditcommissie en in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 6 voor wat 
betreft de selectie- en remuneratiecommissie. 

Voor beide commissies is een reglement vastgesteld. In deze reglementen zijn de taken van de 
commissies beschreven. Deze reglementen zijn in 2016 herzien en als bijlagen opgenomen in 
het Reglement voor de raad van commissarissen. De reglementen zijn te vinden op 
www.patrimonium-groningen.nl. 



b. Governancecode 2015
Op 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties ingevoerd. Een 
Governancecode geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. 

De raad van commissarissen van Patrimonium onderschrijft de code van harte. Voor een aantal 
bepalingen geldt dat corporaties daarvan gemotiveerd 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 functionerings-
gesprekken gevoerd met de eigen leden. Het houden van functioneringsgesprekken was in 2016 
vanwege 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 2016 de raad hebben ver-
laten, te laat. In 2017 zullen met de leden van de nieuw samengestelde raad wel functionerings-
gesprekken worden gevoerd. 

c. Implementatie governance
Zoals in de inleiding ook is verwoord, heeft de implementatie van de gewijzigde Woningwet en 
de vernieuwde Governancecode ook in 2016 een groot beslag gelegd op de agenda en de 
beschikbare tijd van het bestuur en de medewerkers, maar ook van de raad van commissarissen. 

Ter implementatie van de nieuwe Woningwet en de Governancecode zijn sinds 1 januari 2016 
door de rvc de volgende besluiten genomen:

Naam  Besluit Datum

Statuten Goedkeuring 21 september 2016
Reglement RvC Vaststelling 21 september 2016

Financieel reglement Goedkeuring 21 september 2016

Treasurystatuut (incl. beleggingsstatuut) Goedkeuring 23 november 2016

Investeringsstatuut Goedkeuring 18 april 2017

Risicomanagement Kennisname 23 november 2016

Sloopreglement Goedkeuring 23 november 2016

Bestuursreglement Goedkeuring 21 september 2016

Toezichtsvisie Vaststelling 23 november 2016

Meerjarenbeleidsplan Goedkeuring 20 april 2016

Aanbestedingsprocedure accountant Vaststelling 23 november 2016

Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB Goedkeuring 23 november 2016

3 Verslag voortvloeiend uit toezichthoudende rol
a. Toezicht op strategie
Meerjarenbeleidsplan
De raad van commissarissen heeft in oktober 2015 samen met het bestuur en de leden van het 
managementteam (MT) 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 worden door de raad gemonitord. De raad heeft in 2016 met 
het bestuur gesproken over de inhoud en vormgeving van de planning en controlcyclus waarbij 
ook aandacht is voor de voortgang van het beleidsplan.
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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 ook in 2016 elke vergadering geagendeerd. De 
raad is door het bestuur goed op de hoogte gehouden van de vorderingen ten aanzien van deze 
implementatie.

Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB
Woningcorporaties verlenen diensten van algemeen economisch belang (DAEB), ofwel ze 
bouwen, verhuren en beheren sociale huurwoningen. Maar, veel woningcorporaties voeren ook 
commerciële taken uit die worden aangemerkt als niet-DAEB. Corporaties hadden tot 1 januari 
2017 de tijd om een ontwerpvoorstel voor de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB in te dienen 
bij de Autoriteit Woningcorporaties. Dit ontwerpvoorstel dient de strategische uitgangspunten te 
omvatten, waaronder de verdeling van bezit in DAEB en niet-DAEB. De raad van commissarissen 
heeft in de vergadering van 23 november 2016 het ontwerpvoorstel voor een administratieve 
scheiding goedgekeurd. Het ontwerpvoorstel voor de scheiding is tijdig voor 1 januari 2017 
ingediend bij de Autoriteit Woningcorporaties. Uiterlijk 1 juli 2017 dient op basis van de 
goedgekeurde jaarrekening 2016 een defi nitief scheidingsvoorstel te worden ingediend. In overleg 
met de Autoriteit is hiervan afgeweken. De scheiding zelf kan pas na defi nitieve goedkeuring door 
de Autoriteit Woningcorporaties plaatsvinden.

De directeur-bestuurder heeft in 2016 getracht duidelijkheid te krijgen over de status van de 
zomerhuisjes van Patrimonium. De Autoriteit Woningcorporaties heeft aangegeven dat het bezit 
past binnen de Woningwet en moet worden aangemerkt als niet-DAEB. Dit is verwerkt in het 
scheidingsvoorstel.

b. Toezicht op fi nancieel en operationele prestaties
Auditcommissie
In de eerste helft van 2016 bestond de auditcommissie uit Anneke Waanders (voorzitter), Peter 
Pruim (secretaris) en Frank van der Meulen. In de tweede helft van het jaar is ook Jan Veuger als 
lid toegetreden tot deze commissie en heeft inmiddels het secretariaat overgenomen. In 2016 
heeft de auditcommissie zes keer vergaderd ter voorbereiding op een RvC-vergadering. 

In de auditcommissie zijn diverse zaken behandeld, zoals het risicomanagement, de kritieke 
prestatie-indicatoren (KPI’s) en een verdere invulling hiervan, planning en control (P&C) en een 
verdere professionalisering daarvan, het Procuratiereglement, het scheidingsvoorstel DAEB/niet- 
DAEB, het Treasurystatuut en het Financieel reglement. Daarnaast zijn de gebruikelijke 
verantwoordingen zoals de kwartaalrapportages 2016, de jaarrekening 2015, de kaderbrief 2017 
en de begroting 2017 behandeld. In 2016 is een begin gemaakt met de aanbesteding voor een 
nieuwe accountant. Dit traject zal worden afgerond in 2017.

Verder zijn in 2016 de volgende documenten, die betrekking hebben op het fi nancieel toezicht, 
beoordeeld:
- treasuryjaarplan als onderdeel van de begroting;
- managementletter (in 2016 opgenomen in het accountantsverslag);
- bericht van het WSW over de kredietwaardigheid en faciliteringsruimte;
- de accountantsverklaring in de jaarrekening en het accountantsverslag 2015;
- Integrale beoordeling 2016 van de Autoriteit woningcorporaties;
- Corporatie in perspectief van Aedes.

9
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Managementletter 2016
Op 7 februari 2017 is de managementletter 2016 ontvangen. De managementletter is overwegend 
positief. De accountant vindt de kwartaalrapportages nog summier. De raad van commissarissen 
onderschrijft dit en is in gesprek met de directeur-bestuurder om de informatieve waarde van deze 
rapportage verder te verbeteren. Door verbetering van de kwartaalrapportages zal de raad beter 
zicht krijgen op de positie van Patrimonium ten opzichte van de door haar zelf geformuleerde 
doelstelling. Het management krijgt via de rapportages meer mogelijkheden om grip op de 
organisatie te vergroten en op die wijze gerichter te kunnen sturen.
Andere ontwikkelingen om meer zicht te krijgen op de realisatie van de doelstellingen, zijn het 
hanteren van de WSW-ratio’s en het voornemen om aan benchmarkonderzoeken deel te nemen. 
Tijdens deze controleperiode van de accountant was een aantal stukken, zoals het 
risicomanagement/de prestatie-indicatoren en AO/IC nog in voorbereiding. Inmiddels zijn deze 
afgerond en kan in 2017 proefgedraaid worden met de informatievoorziening zoals voorgesteld in 
de prestatie-indicatoren. De informatievoorziening wordt structureel uitgebreid op een aantal 
onderdelen. De raad van commissarissen zal de ontwikkeling in 2017 blijven monitoren.

Goedkeuring 
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 
vastgoedportefeuille te bereiken. 

Het aangaan van fi nanciële verplichtingen hoger dan € 500.000,00 behoeft de goedkeuring van 
de raad. In 2016 hebben de volgende voorstellen van het bestuur de raad bereikt om goedkeuring 
te verlenen aan (des)investeringsbesluiten.

1. Nieuwbouw Beijum (multifunctioneel centrum met sociale huurwoningen)
2. Verbouwing Talma (wijkgebouw ‘De Stroming’ en Wij-steunpunt)
3. Meerkosten sloop Huize Patrimonium (vanwege asbest)

Daarnaast is goedkeuring verleend voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal op enkele 
percelen van Patrimonium in de Rivierenbuurt ten behoeve van Enexis voor het leggen, 
onderhouden en wegnemen van kabels.

Ter implementatie van de nieuwe Woningwet en de Governancecode is goedkeuring gegeven aan 
verschillende regelingen (zie onder 2c). Verder heeft de raad in 2016 goedkeuring verleend aan 
de begroting 2017 en aan de jaarrekening 2015. 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 accountant, de directeur-bestuurder en het hoofd fi nanciële 
administratie. In de vergadering van de auditcommissie van mei 2016 is tevens gesproken over de 
interim-controle. Vanwege omstandigheden was op dat moment geen managementletter 
beschikbaar en is met de accountant afgesproken dat de uitkomsten van de interim-controle 
worden verwerkt in het accountantsverslag, zodat deze tijdens de vergadering van juni 2016 
tezamen met de jaarrekening besproken konden worden. 

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 als ook het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw 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 is verminderd door de invoering door de rijksoverheid van de 
verhuurdersheffi ng, de bijdrageheffi ng saneringssteun en de vennootschapsbelasting.
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Waardering op marktwaarde
De waardering op marktwaarde in verhuurde staat vindt voor het eerst plaats in de jaarrekening 
over het verslagjaar 2016. Met behulp van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ 
moeten woningcorporaties het vastgoed op marktwaarde in verhuurde staat waarderen. Op een 
laat moment (november 2016) is bekend geworden dat Patrimonium een deel van het bezit moet 
waarderen via de zogenoemde full-versie. Dat betekent dat een taxateur moet worden aange-
wezen. Het overige deel kan door Patrimonium zelf worden gewaardeerd. De marktwaarde-
waardering valt onder het accountantsoordeel over 2016. We hebben waargenomen dat ons 
vermogen weliswaar is toegenomen maar dat we hiervoor geen extra middelen ter beschikking 
hebben gekregen omdat er sprake is van beklemd vermogen. 

Toezicht op risicobeheersing
De auditcommissie spreekt jaarlijks met de directeur-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. 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 zijn door de directeur-bestuurder stappen gezet om het systeem van risicobeheersing 
verder te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot:
- visie op risicomanagement;
- kaderstelling (o.a. via Treasurystatuut en Investeringsstatuut);
- opstellen van prestatie-indicatoren, risicomanagementindicatoren en soft control indicatoren;
- systematisch in kaart brengen van risico’s;
- doorontwikkeling integrale kwartaalrapportages;
- wijziging inkoop- aanbestedingsbeleid;
- aanpassing van procedures;
- herijken van AO/IC.
De raad vindt dit een positieve ontwikkeling en zal de verder voortgang hierin blijven monitoren.

De raad van commissarissen heeft in 2016, vanuit het oogpunt van monitoring van risico’s, aan 
de directeur-bestuurder verzocht om een actueel risicoprofi el op te stellen ten aanzien van de 
gevolgen van de scheiding wonen en zorg. Dit risicoprofi el is in de vergadering van april 2016 
besproken.

De belangrijkste risico’s voor Patrimonium zijn ten opzichte van het jaarverslag van 2015 niet 
gewijzigd. Nog steeds worden de risico’s ten aanzien van de aardbevingen gevoeld. Daarnaast is 
het verouderde bezit een risico. Ter beheersing van laatstgenoemde risico is het Strategische 
Voorraad Beleid herijkt. 

Toezicht op verbindingen
Patrimonium kent geen verbindingen als genoemd in de Woningwet.

Opdracht accountant
De voorzitter van de raad van commissarissen heeft op 21 november 2016 namens de raad 
opdracht gegeven aan de accountant voor de controlewerkzaamheden over het boekjaar 2016. 
Dit zal het laatste jaar zijn dat de huidige accountant Deloitte de controlewerkzaamheden 
uitvoert. Begin 2017 is de aanbesteding gestart voor een nieuwe accountant. 
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c. 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 verantwoor-
delijk 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 Huurders-
verenigingen Patrimonium (GWHP) bij het bod en de afspraken is betrokken. Het bod voor 2017 
lag voor 1 juli 2016 bij de GWHP en is ook besproken met het bestuur van de GWHP. 
De GWHP heeft op 9 december de uitvoeringsafspraken in het kader van de prestatieafspraken 
ondertekend. De raad wil in 2017 eerder gedurende het proces worden meegenomen. 
Daarover zijn afspraken gemaakt met de directeur-bestuurder.
 
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 in maart 2017 aan de raad van commissarissen verslag uitgebracht over de in 
2016 behandelde klachten over Patrimonium door de Klachtcommissie Gezamenlijke Corporaties 
Groningen. In 2016 zijn twee brieven met elk twee klachten met betrekking tot Patrimonium 
behandeld. De twee klachten met betrekking tot een zonneboiler zijn ter zitting opgelost. De 
twee andere klachten werden ter zitting ongegrond verklaard. 

Toezicht op stakeholdersdialoog
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. Het baart de raad van commissarissen overigens zorgen 
dat de herijking van de samenwerkingsovereenkomst tussen GWHP en directeur-bestuurder nog 
niet tot stand is gekomen.

4 Verslag vanuit de werkgeversrol
a. Selectie- en remuneratiecommissie
In 2016 bestond de remuneratiecommissie uit Anne-Wil Hak (voorzitter), Martijn Boer, Liesbeth 
van Hoffen (tot 1 juli 2016). In de tweede helft van het jaar is Rachel van den Hoogen in verband 
met het aftreden van Liesbeth van Hoffen toegetreden tot de commissie.
Er is vier keer vergaderd in 2016 door de remuneratiecommissie. Het secretarisschap is aan het 
eind van het jaar overgedragen aan Martijn Boer.
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b. Beoordeling, bezoldiging en integriteit
Op 21 december 2016 heeft het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder 
plaatsgevonden. Namens de remuneratiecommissie waren de heer Boer en mevrouw Van den 
Hoogen aanwezig. Daarnaast was ook de voorzitter van de raad, de heer Van der Meulen, 
aanwezig. Van het gesprek is een verslag gemaakt dat is gedeeld met de voltallige raad.

De bezoldiging voor de bestuurder voor 2016 is vastgesteld op € 150.000. De bezoldiging voor 
de bestuurder voor 2017 is vastgesteld op € 151.000. Deze bedragen zijn conform het 
vastgestelde maximum voor een corporatie in klasse F, waarmee wordt voldaan aan geldende 
wet- en regelgeving.

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. Patrimonium heeft ook een klokkenluidersregeling, waarin is geregeld 
hoe medewerkers (vermoedens van) misstanden binnen Patrimonium kunnen melden. Hiervan is 
tot op heden geen gebruik gemaakt.

5 Verslag vanuit de klankbordfunctie
Het presidium, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen, 
vergaderde in 2016 zesmaal met de directeur-bestuurder. Deze zogenoemde voortgangs-
overleggen worden ongeveer 14 dagen voor een reguliere vergadering van de raad gepland. 
Bij deze overleggen is, naast de directeur-bestuurder en de leden van het presidium, tevens de 
bestuurssecretaris aanwezig. Naast het voorbereiden 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 klankbordfunctie).

6 Samenstelling en functioneren
a. Samenstelling raad van commissarissen 
Profi elschets
De raad van commissarissen heeft een profi elschets opgesteld voor zijn samenstelling. Hierin is 
onder andere opgenomen dat alle leden van de raad aan een aantal algemene functie-eisen 
dienen te voldoen. Daarnaast is opgenomen dat in de raad diverse specifi eke deskundigheden 
aanwezig zullen moeten zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen 
overzien. Deze profi elschets maakt deel uit van het Reglement voor de raad van commissarissen.

De werving, selectie en benoeming en rooster van aftreden
Gezien de implementatie van de nieuwe Governancecode en daarin de beperking van de 
zittingsduur van commissarissen tot acht jaar is er een plan opgesteld om, vanaf 2015, de gehele 
raad van commissarissen 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 hebben de laatste twee wisselingen halverwege 2016 plaatsgevonden. 
Het rooster van aftreden is in 2015 geactualiseerd op een dusdanige manier dat over enige tijd de 
commissarissen weer getrapt zullen aftreden. Het rooster van aftreden van de raad van 
commissarissen staat op de website van de woningcorporatie vermeld.

Er zijn in 2016 twee nieuwe commissarissen op voordracht van de huurdersorganisatie geworven 
via het plaatsen van advertenties. De gewenste functieprofi elen zijn samen met de GWHP 
vastgesteld. De procedure is ook samen met de GWHP doorlopen, waarbij een vertegen-
woordiger van de Woonbond, namens de GWHP als voorzitter heeft gefunctioneerd. In het 
voorjaar van 2017 is de procedure gestart voor de herbenoeming van de heer Pruim per 1 juli 
2017.
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Voor de (her)benoeming van commissarissen dienen deze personen een geschiktheids- en 
betrouwbaarheidstoets (fi t & proper toets) te ondergaan. De Autoriteit Woningcorporaties voert 
deze fi t & proper test namens de minister uit. Een positieve zienswijze is een vereiste voor (her)
benoeming. 

Samenstelling in 2016
De raad van commissarissen van Patrimonium bestond in het jaar 2016 uit zeven personen. 
Per 1 januari 2016 waren de volgende personen lid van de raad van commissarissen.

Naam (geboortejaar) Jaar van aftreden Herbenoeming Functie Beroepsfunctie
Functie  mogelijk tot
Woonplaats     
Competentie

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

P.W. Pruim (1972)  1-7-2017 1-7-2021 Vicevoorzitter  Senior relatiemanager 
Zuidhorn   vanaf 21 Commercial Cliënts
Vastgoed/projectontwikkeling    september 2016 ABN AMRO
en fi nancieel-economisch 

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

Mevrouw J.G. Waanders - 1-7-2019 1-7-2023 Lid Manager Finance & 
Kolhup (1970)    Control bij Alescon
Groningen    Werk/leerbedrijven
Financieel-economisch

M. Boer (1976) 1-7-2019 1-7-2023 Lid Directeur/eigenaar 
Beilen    MenS BV
Bedrijfskundig    Partner-directeur
    Salutem BV(1-1 t/m 7-9)
    Partner bij Netpartners BV 
    en directeur bij Salutem BV
    (vanaf 8-9)

Mevrouw drs. E.A.J. van    1-7-2016 Nvt Lid (namens Koordirigent
Hoffen (1966)   de huurders)
Groningen 
Sociaal maatschappelijk 

J.J. Stoit (1951)   1-7-2016 Nvt Vicevoorzitter  Koster; eigenaar 
Groningen    tot 1 juli 2016 klussenbedrijf
Volkshuisvestelijk/vastgoed/
bouwkundig

Per 1 juli 2016 zijn mevrouw Van Hoffen en de heer Stoit afgetreden vanwege het afl open van 
hun zittingstermijn. Per 1 juli 2016 zijn de volgende personen benoemd tot commissaris.

Naam (geboortejaar) Jaar van aftreden Herbenoeming Functie Beroepsfunctie
Functie  mogelijk tot
Woonplaats     
Competentie

dr. ing. J. Veuger MRE   1-7-2020 1-7-2024 Lid (namens Lector Maatschappelijk 
FRICS (1966)   de huurders) Vastgoed bij Instituut
Sleen    Bedrijfskunde
Volkshuisvestelijk/vastgoed/     Kenniscentrum
bouwkundig    NoorderRuimte
    Hanzehogeschool 
    Groningen;
    Bestuurder 
    CORPORATE Real 
    Estate Management

mevrouw drs. R.C.E.J. van   1-7-2020 1-7-2024 Lid (namens  Directeur/Bestuurder 
den Hoogen – Lensen (1968)   de huurders) stichting Maatschappelijke
Harkema    Onderneming
Sociaal maatschappelijk    Smallingerland 
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Nevenfuncties rvc leden 2016

Lid rvc Nevenfuncties

mr.drs. F.C.A. van der Meulen (1970)    Lid bezwaarschriftencommissie rechtspositionele zaken van Waterschap
Assen  Noorderzijlvest te Groningen;    
Juridisch/integriteit Lid bezwaarschriftencommissie rechtspositionele zaken van Hefpunt te
 Groningen

dr. ing. J. Veuger MRE FRICS (1966) Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Tangenborgh & Auditcommissie;
Sleen Lid Raad van Toezicht Dr. Nassaucollege & Auditcommissie;
Volkshuisvestelijk/vastgoed/ bouwkundig Lid Committee of quality certifi cates (CKV) bij Kwaliteitscentrum
 Woningcorporaties Huursector (KWH)

mevrouw drs. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen (1968) Lid van raad van commissarissen Rabobank Drachten Friesland Oost;
Harkema  Voorzitter raad van toezicht ROS Friesland (Heerenveen)
Sociaal maatschappelijk

b. Functioneren
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 be horen 
kunnen vervullen. In het reglement van de RvC zijn bepalingen opgenomen om dit te borgen. 
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.

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.

De raad laat zich ook informeren door relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie. 
De raad van commissarissen zorgt er ook voor dat zelfstandig informatie wordt ingewonnen over 
de gang van zaken bij Patrimonium. Zo is er gesproken met de accountant, ondernemingsraad en 
de GWHP. Verder zorgt de raad dat er regelmatig contact is met de leden van het MT en de (sinds 
begin 2017 aangestelde) controller. Ook is contact met medewerkers, zoals bij de nieuwjaars-
receptie. De raad ervaart de contacten met de ondernemingsraad en de GWHP als zeer belangrijk 
omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functio-
neren van Patrimonium. Zie over deze overleggen ook paragraaf 8b en 8c.
 
De raad van commissarissen heeft in maart 2017 vastgelegd op welke wijze de raad zich wil 
oriënteren over wat er onder de gemeente, de huurders en andere stakeholders leeft. 
Verantwoording aan stakeholders over de wijze waarop de raad toezicht heeft gehouden vindt 
plaats via het jaarverslag.

Introductieprogramma
Ter introductie op de organisatie hebben nieuwe leden nader kennisgemaakt met de andere leden 
van de raad, met de directeur-bestuurder, de bestuurssecretaris en met leden van het MT. Tevens is 
er een rondgang langs het bezit geweest. De nieuwe commissarissen ontvingen statuten en 
reglementen en zijn gewezen op het belang van de Governancecode en de naleving daarvan. 
Verder ontvingen zij relevante beleids- en vergaderstukken. Er is een opleidingsprogramma 
aangeboden voor nieuwe commissarissen. Vanwege hun ervaring als commissaris is voldoende 
bekendheid aanwezig met de verantwoordelijkheden en risico’s van het zijn van commissaris.
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Excursies en overige bijeenkomsten
De commissarissen stelden zich het afgelopen jaar op de hoogte (door o.a. het bezoeken van 
stedelijke bijeenkomsten en het volgen van de media) van actuele onderwerpen zoals armoede-
problematiek, gevolgen van de nieuwe Woningwet voor huurders, aardbevingsproblematiek en de 
(on)mogelijkheden van het toepassen van geothermie. Bovendien hebben de leden van de raad in 
het kader van de Permanente Educatie deelgenomen aan diverse seminars, trainingen en 
cursussen. 

De voltallige raad van commissarissen heeft op 23 november 2016 een bijeenkomst gehad met 
de directeur-bestuurder en leden van het MT, waarin de volgende onderwerpen zijn behandeld.
- strategie (lange en korte termijn);
- sturen en beheersen;
- stakeholders;
- vergaderstructuur.

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

Zelfevaluatie RvC 
Deze evaluatie is in 2016 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 een 
vragenlijst ingevuld. De uitkomsten zijn gebundeld en hieruit zijn een viertal punten gedestil-
leerd, die bij de zelfevaluatie in april 2016 in een open discussie binnen de raad zijn besproken. 
De punten waren:
- verantwoordelijkheden en samenstelling RvC;
- vergaderingen RvC;
- toezichthouden en adviseren;
- werkgeversrol.
Bij de score zijn de antwoorden van de directeur-bestuurder niet meegenomen, wel bij de 
discussiepunten. In 2017 zal de zelfevaluatie plaatsvinden onder onafhankelijke en externe 
begeleiding (artikel 3.23 Governancecode).

Permanente educatie
De selectie- en remuneratiecommissie heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met het 
opstellen van een raamwerk opleidingsplan voor de leden van de raad van commissarissen en 
met het opstellen van een jaarplanning, waarin deze opleidingsplanning en daarnaast 
evaluatiemomenten een plek krijgen.
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Overzicht gevolgde opleidingen en behaalde PE punten door de commissarissen en bestuurder in 
2016.

Commissaris  Onderwerp Aanbieder Aantal PE punten 2016

M. Boer • Introductiecursus nieuwe  VTW 13
  commissarissen
 • Het voorkomen van armoede  Seminars 6
  en huisuitzetting op maat

A.W.V. Hak • De RvC en stakeholders VTW 4
 • Bijeenkomst zorg en corporaties VTW 2

R.C.E.J. van  • Introductiecursus nieuwe  VWT 13
den Hoogen  commissarissen
 • Bijeenkomst zorg en corporaties  2 

F.C.A. van der  • Congres VTW over cultuur en  VTW 3
Meulen  gedrag
 • Actualiteiten jaarverslaggeving  Verstegen accountants 3
  2015 voor woningbouwcorporaties
 • Introductiecursus nieuwe  VTW 13
  commissarissen

P.W. Pruim  • Introductiecursus nieuwe  VTW 13
  commissarissen
 • Assessment en vastgoedsturing ERLY 4
 • Workshop Nieuwe Woningwet EY 3 

J. Veuger  • Evaluatie RvT Nassaucollege Assen Intern 2
 • Evaluatie en themabijeenkomst Zorggroep  Intern 2
  Tangenborgh Emmen  

J.G. Waanders • Nieuwe jaarverslaggeving Verstegen 3
 • Panelbijeenkomst  Aedes 3  

A. de Vries • Master excellent opdrachtgeverschap Nevi 8
 • Seminar De bezielde corporatie Kjenning 7
 • Financiën voor niet fi nanciële managers FBTA Landmeter 16
 • Studiedag Financieel Reglement en Aw Finance ideas academy 7

Secretariaat
Een raad van commissarissen kan niet functioneren zonder een goed secretariaat. Ook in 2016 is 
de raad naar volle tevredenheid ondersteund door de bestuurssecretaris Aafke Westhuis-Scholtens. 
Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats tussen het presidium van de raad en de 
bestuurssecretaris.

7 Bezoldiging

De raad heeft in 2016 de bezoldiging niet verhoogd. De bezoldiging van de leden van de raad in 
2016 was voor de voorzitter € 12.104,00 en voor de leden € 8.003,00. Dit is ruim binnen de 
maximale normbedragen die golden in 2016. Daarnaast is besloten om per 1 januari 2016 geen 
onderscheid meer te maken tussen de beloning van de vicevoorzitter en de overige leden. 
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. 
De raad heeft geconstateerd dat aantal en complexiteit van taken en daarmee ook verantwoor-
delijk heden voor commissarissen de laatste jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Dit betekent een 
forse toename in de tijdsbesteding. Op voorstel van de remuneratiecommissie heeft de raad per 
1 januari 2017 besloten om de bezoldiging meer in lijn te brengen van de norm die is vastgesteld 
door de VTW. De beloning lag tot en met 2016 ver onder de norm voor een corporatie in klasse F 
conform de WNT en ligt ook ver onder de norm die is vastgesteld door de VTW. Daarbij komt dat 
Patrimonium in de laatste categorie van deze klasse valt door de combinatie van de omvang van 
het bezit en het aantal inwoners van de stad Groningen. Omdat de raad een bezetting heeft van 7 
leden (het minimumaantal leden is 5), zal niet gekozen worden voor 100% van de VTW-norm, 
maar van 90%. Daarnaast zal de verhoging in twee stappen worden doorgevoerd. De eerste stap 
per 1 januari 2017 en de tweede stap per 1 januari 2018. Daarna wordt jaarlijks geïndexeerd op 
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basis van de VTW-norm. Dit betekent dat de bezoldiging voor leden van de raad per 1 januari 
2017 is vastgesteld op € 9.000 per jaar en de bezoldiging van de voorzitter op € 14.000 per jaar. 

8 Vergaderingen & overleg

a. Vergader- en besluitenschema

In 2016 heeft de raad zevenmaal 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 12 oktober 2016 vergaderd zonder 
directeur-bestuurder. Van deze vergaderingen is een verslag gemaakt. De vergaderingen zijn 
steeds goed bezocht. 

In 2016 zijn door de raad de volgende besluiten genomen: 

Naam  Besluit

27 januari 2016 Vaststelling salaris van de directeur-bestuurder per 1 januari 2016

27 januari 2016 Vaststelling gewijzigde functieprofi elen RvC

27 januari 2016 Vaststelling bezoldiging en onkostenvergoeding RvC per 1 januari 2016 

8 maart 2016 Overnemen voordracht van GWHP voor twee nieuwe leden RvC, mits de kandidaten door de fi t- en 

 propertoets komen

20 april 2016 Goedkeuring beleidsplan van Patrimonium voor de periode 2016 – 2020

15 juni 2016 Goedkeuring jaarverslag 2015 

15 juni 2016 Goedkeuring voor vestigen van beperkt recht van opstal aan Enexis bij enkele percelen van 

 Patrimonium, gelegen in de Rivierenbuurt ten behoeve van het leggen, in eigendom hebben, 

 onderhouden en wegnemen van kabels

15 juni 2016 Goedkeuring aan investeringsvoorstel nieuwbouw in Beijum

15 juni 2016 Goedkeuring aan investeringsvoorstel ten behoeve van de verbouwing van de begane grond 

 van het Talma

15 juni 2016 Vaststelling Opleidingsplan RvC 2016/2017

21 september 2016 Goedkeuring van wijziging Statuten 

21 september 2016 Vaststelling Reglement van de RvC en de daarbij behorende bijlagen

21 september 2016 Goedkeuring Bestuursreglement

21 september 2016 Goedkeuring Financieel reglement en de daarbij behorende bijlagen 

21 september 2016 Benoeming de heer Pruim tot vicevoorzitter

 Benoeming mevrouw Van den Hoogen tot lid van de selectie- en remuneratiecommissie

 Benoeming de heer Veuger tot lid van de auditcommissie

12 oktober 2016 Goedkeuring voor meerkosten voor de sloop van Huize Patrimonium

23 november 2016 Goedkeuring begroting 2017

23 november 2016 Vaststelling wijziging Identiteitsstatuut

23 november 2016 Goedkeuring Portefeuilleplan (Strategisch Voorraad Beheer)

23 november 2016 Vaststelling Bod 2017

23 november 2016 Vaststelling procedure meervoudig onderhandse aanbesteding accountant

23 november 2016 Goedkeuring voorstel administratie scheiding DAEB/niet-DAEB

23 november 2016 Goedkeuring Treasurystatuut 

23 november 2016 Goedkeuring Sloopreglement

23 november 2016 Vaststelling Toezichtsvisie RvC en bestuurder
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b. Overleg met huurdersvertegenwoordiging
De raad heeft op 11 februari 2016 (zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder) gesproken 
met het bestuur van de GWHP en zich op deze wijze georiënteerd over wat er onder de 
vertegenwoordigers van huurders leeft. Daarbij heeft de GWHP een aantal onderwerpen onder de 
aandacht van de raad gebracht, te weten: 
- huurbeleid;
- reageren op onderhoudsklachten;
- duurzaamheid;
- informatiebehoefte.
Er is afgesproken om jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst te plannen. 

c. 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. Het presidium heeft in november 2016 
gesproken met de OR (zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder) en zich aldus 
georiënteerd op de organisatie en de relatie tussen de OR en directeur-bestuurder. Er is 
afgesproken om in het vervolg tweemaal per jaar te overleggen. 

9 Ten slotte
De raad van commissarissen legt via dit verslag verantwoording af over het gehouden toezicht in 
2016. De raad is te allen tijde ook aanspreekbaar op het gehouden toezicht. Een ieder is 
uitgenodigd zich tot de raad van commissarissen te wenden als daartoe aanleiding is.

Groningen, 11 augustus 2017

Namens de raad van commissarissen

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

Per 31 december 2016 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 Mw. E. de Gier
Conciërge W. Riemersma

Financiële administratie

Hoofd* J. de Meer
Financieel 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
Medewerker verhuur- en bewonerszaken 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
Medewerker beheer A. Schripsema 
Technisch Medewerker/coördinator verkoop F.R. Wiersema
Opzichter timmerlieden G. de Groot
Assistent opzichter timmerlieden J. de Roo
Opzichter loodgieters/elektriciens H. van Guldener
Opzichter technische installaties T. Koops
Opzichter wijkbeheer en planmatig R.M. de Jonge
onderhoud H. Kobes
 P. Luring

Timmerman A. Doornbosch
 W. Haak
 T. van Houten
 G. Hut
 S. Imbos
 H.J. Otten
 K. van Zanten
Loodgieter/elektricien 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



2121

Tabel 1: Aantal personen in vaste dienst en naar dienstverband per 31-12-2016

 Aantal Fulltime Parttime

Man 32 30 2

Vrouw 14 0 14

Totaal 46 30 16

In totaal 40,3 fte.

Tabel 2: Leeftijdsopbouw medewerkers per 31-12-2016

 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 1 3 11 14 3

Vrouw 2 3 3 6 0

Totaal 3 6 14 20 3

Tabel 3: Aantal dienstjaren medewerkers per 31-12-2016

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

Man 11 10 11 0

Vrouw 7 6 1 0

Totaal 18 16 12 0

Jubilea
De heren Riemersma en Hoekstra waren in het verslagjaar 25 jaar in dienst, en de dames 
Fennema en De Jong en de heer V.d. Lande vierden hun 12,5 jarig dienstverband.

Wijziging functie
De heer J. de Roo heeft een functiewijziging gekregen en is assistent opzichter timmerlieden 
geworden (voorheen timmerman).

Nieuw
Door de functiewijziging van de heer De Roo was een vacature ontstaan voor timmerman en die 
is ingevuld door de heer S. Imbos. De heer Imbos heeft bij ons een werkleertraject gevolgd.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2016 bedroeg 2,05% (5,32% incl. zwangerschapsverlof en langdurige ziekte).

Gedetacheerd
Vanuit Werkprojecten Groningen waren in 2016 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 leermeester en 
praktijkbegeleider om deze leerlingen te begeleiden in de technische en sociale kanten van het 
onderhoudsvak.

Ondernemingsraad
De OR heeft het afgelopen jaar vijf 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 2016 in een vergadering van directeur-bestuurder met rvc 
geëvalueerd en er was geen aanleiding de regeling aan te passen.
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Financiële
Administratie

Verhuur- en 
Bewonerszaken

Secretariaat

Nieuw-/ 
verbouw Onderhoud

Directeur-bestuurder

raad van 
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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). 

Er is een start gemaakt met de besprekingen om te komen tot nieuwe prestatieafspraken van de 
gemeente en de woningcorporaties. 

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 (SVB) 
In 2016 is het Strategisch Voorraad Beleid geactualiseerd. 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 zijn er in het 
verslagjaar onderzoeken gedaan naar en voorbereidingen getroffen voor het inrichten van de 
onderhoudsbegroting voor de komende jaren, als onderdeel van het SVB.

Kwaliteits- en prijsbeleid
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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. 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 2016 is in drie woningen een HR-combi 
geplaatst met cv-installatie; we hebben nu nog 57 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 2016 is dit bij 67 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 81) 
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 ligt 
het er aan dat bewoners de huurverhoging niet kunnen of willen betalen. Patrimonium is nu aan 
het onderzoeken 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.

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 923 14,3 923

Boven-/benedenwoning 856 13,2 856

Flat trappenhuistype 2.404 37,2   490 1.914

Flat corridor 698 10,8  47 651

Flat galerij 1.307 20,2  168 1.139

Inleunwoning 20 0,3   20

Subtotaal 6.208 96,0 1.779 215 2.300 1.914

Zorgplaatsen 254  4,0   254

TOTAAL 6.462 100 1.779 215 2.554 1.914
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Door de aanpassing van de WMO komt het steeds minder vaak voor dat woningen worden 
aangepast ten behoeve van mensen met een lichamelijke beperking. In 2016 ging het om drie 
woningen.

Geprobeerd wordt woningen die zijn aangepast en ten gevolge van mutatie leegkomen, weer 
opnieuw door een gehandicapte bewoner te laten bewonen. In 2016 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 het verslagjaar is groot onderhoud gepleegd bij 126 eengezinswoningen in Selwerd. Het nog 
aanwezige asbest is verwijderd (zoals vensterbanken, kokers/buizen en elementen onder de 
vloer). Ook werden alle schoorstenen weggehaald. Vervolgens kregen de woningen standaard 
nieuwe kozijnen en een geïsoleerde berging met lamp en stopcontact. Optioneel waren vloer- en 
dakisolatie en zonnepanelen. Waar nodig werden keukens, badkamers en toiletten vervangen 
De bewoners konden vooraf een proefwoning bezichtigen, zodat ze zich goed een voorstelling 
konden vormen van wat er aan hun woning ging veranderen of wat ze - naar keuze - konden 
laten veranderen. Ook zijn er enkele bewonersavonden gehouden en was er een woning ingericht 
als ‘Buurhoes’ waar bewoners even rust konden vinden als er aan hun woning werd gewerkt.
Een vertegenwoordiging van de bewoners is als projectadviescommissie betrokken geweest bij de 
voorbereiding van het project en bij de uitvoering. 

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 2016 ongeveer € 720.000,00 besteed 
aan de inventarisatie en sanering. 
De regelgeving omtrent het verwijderen van asbest wordt regelmatig aangescherpt en dat heeft als 
consequenties dat steeds meer asbest moet worden verwijderd en dat de kosten toenemen.

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 € 60.000,00 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 
veertien 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-combi ketel 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 2016 zijn er bij mutatie 225 keukens (2015: 211), 225 toiletten (2015: 211) en 230 
douches (2015: 206) 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 2016 is
€ 7.973.000,00 hieraan besteed. Sinds 2011 wordt een deel van de kosten geactiveerd. In 2016 
is er naast het cyclisch onderhoud in totaal € 3.750.000,00 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. We zijn nog steeds in gesprek met de NAM en CVW (Centrum 
Veilig Wonen) over een aantal bij hen gemelde schadegevallen uit 2014 en 2015. In 2016 
zijn er geen nieuwe schademeldingen binnengekomen bij Patrimonium. Door de NAM 
is een waardevermeerderingsregeling toegekend bij 15 adressen en we bekijken welke 
duurzaamheidsmaatregelen (€ 4.000,00 per woning) we gaan toepassen bij deze woningen. 
Een door ons ingediende schadeclaim voor het complex aan de Maaslaan is nog niet door de 
NAM afgewikkeld. 

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

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 2016 – 
1 maart 2017 vastgesteld op € 5.892,00 voor een zelfstandige woning. De bedragen worden elk 
jaar verhoogd op basis van het indexcijfer van het ministerie van BZK.

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 onderhoudsverplichtingen. Er zijn in het verslagjaar twee klachten gemeld bij de 
klachtencommissie en beide zijn ongegrond verklaard. 

Duurzaamheid
Energielabeling/energie-index
Alle woningen van ons bezit zijn voorzien van een energielabel en 93,80% van onze woningen 
heeft minimaal label D. Vanaf 2015 is een nieuw stelselwijziging van toepassing en moet er 
worden gewerkt met een Energie-Index (in plaats van energielabeling). De labels zijn 10 jaar 
geldig en het omzetten van labels naar energie-index kost veel tijd en geld. Als er woningen 
opnieuw moeten worden gelabeld (vanaf 2018) zal ook de omzetting naar energie-index worden 
gedaan. Tussentijdse aanpassingen in de labeling wordt wel geregistreerd maar er wordt geen 
nieuwe labeling/indexering aangevraagd omdat het oude energielabel nog geldig is.

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.
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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.

Samenwerkingsovereenkomst 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 onze 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 juni 2016 heeft 
Patrimonium samen met De Huismeesters en Nijestee en Lefi er een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met de gemeente en de aandeelhouders van het Waterbedrijf Groningen.
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Prestatieafspraken
In het kader van de Prestatieafspraken Groningen zijn de uitvoeringsafspraken voor de periode 
2016 - 2020 vastgelegd. De prestatieafspraken zijn 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 
kwartaalrapportages 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 € 35.739,00 en € 39.739,00 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 seniorencomplexen, 
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 6.462 (dit is inclusief 254 
zorgplaatsen). De afname 179 eenheden wordt veroorzaakt door de verkoop van woningen (32) 
en de afname van inleunwoningen en zorgplaatsen (147) door de sloop van Huize Patrimonium. 

tabel 5: Woningvoorraad per type

Type woning  Aantal Percentage

Eengezinswoning 923 14,3

Boven-/ benedenwoning 856 13,2

Flat, trappenhuistype 2.404 37,2

Flat, corridortype 698 10,8

Flat, galerijtype 1.307 20,2

Inleunwoning 20 0,3

Subtotaal 6.208 96,0

Zorgplaatsen, omgerekend naar woningen 254 4,0

Totaal 6.462 100

De samenstelling van onze voorraad huurwoningen is als volgt: 25,7% van de woningen heeft 
een huurprijs ≤ € 409,62 en behoort tot de goedkope voorraad; 58,3% van de woningen heeft 
een huurprijs tussen € 409,62 en € 586,68 en valt in de categorie betaalbare voorraad. Het 
overgrote deel van onze voorraad (84,3%) is daardoor geschikt voor bewoners met een inkomen 
tot de inkomensgrenzen die gelden voor de huurtoeslag.

tabel 6: Woningvoorraad naar huurprijs 

Huurprijs    Aantal Percentage

  € 409,62 1.598 25,7

> € 409,62 – € 586,68 3.635 58,6

> € 586,68 – € 628,76 390 6,3

> € 628,76 – € 710,68 524 8,4

> € 710,68   61 1,0

Totaal   6.208 100,0

Bovengenoemde huurprijsgrenzen zijn dezelfde als 
genoemd in de Wet op de Huurtoeslag. De gemiddelde 
huurprijs van alle woningen bedraagt € 485,24.
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Beschikbare woningen
Uit de cijfers van tabel 7 blijkt dat er in het verslagjaar 606 woningen beschikbaar kwamen, 
voor de verhuur 587 woningen en voor de verkoop 19 woningen (in het Centrum 7, in de 
Oosterpoortbuurt 4, in Laanhuizen 7 woningen en in de Herewegbuurt 1). 
Gemiddeld zijn dit 51 opzeggingen per maand. De mutatiegraad bedraagt daarmee 9,8% van het 
totale woningbezit. Ten opzichte van 2015 is dit een afname van 11 opzeggingen.
 

Mutaties

tabel 7: Mutaties per wijk

Wijk Aantal Woningen Aantal mutaties Percentage
  2016 2015 2014 2016 2015 2014

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

Tuinwijk 164 14 19 18 8,5 11,6  11,0

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

Stadspark 227 23 20 33 10,1 8,8 14,5

Indische buurt 181 30 29 26 16,6 16,0 14,4

Rivierenbuurt   538 62 62 51 11,5 11,5 9,5

Corpus den Hoorn 523 64 48 58 12,2 9,1 11,0

De Wijert 362 24 29 34 6,6 8,0 9,4

Selwerd 651 62 62 53 9,5 9,0 7,5

Vinkhuizen 1238 88 68 91 7,1 5,5 7,4

Centrum 694 77 97 66 11,1 13,8 9,3

Oosterpoortbuurt 311           23         34      24 7,4 10,6 7,3

Herewegbuurt 314 36 42 23 11,5 13,4 7,3

Korrewegwijk 100 19 18 16 19,0 18,0 16,0

Beijum 821 72 80 68 8,8 9,7 8,3

Laanhuizen 37 7 8 14 18,0 16,7 23,3

Totaal 6.208 606 617 580 gem. 9,8 gem. 9,8 gem. 9,2

In dit verslagjaar vinden in verhouding met het aantal woningen in de wijk de meeste 
verhuizingen plaats in de Korrewegwijk, Indische buurt en Corpus den Hoorn. 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, zowel in de noordelijke als de zuidelijke, met veel fl atwoningen en beneden- 
en bovenwoningen zien we dat het aantal mutaties stabiel en rond het gemiddelde blijft. 
Het lage mutatiepercentage in Vinkhuizen is deels te danken aan 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. 
Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden bestaat de mogelijkheid om van woning te ruilen. 
In 2016 werd 10 keer gebruik gemaakt van woningruil (2015: 16).
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tabel 8: Mutaties naar type woning 

Type Aantal Percentage

Beneden- en bovenwoningen  71   11,7

Eengezinswoningen  59  9,7

Flatwoningen 380  62,7

Seniorenwoningen 96  15,9

Totaal 606 100

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 46% van de verhuizingen.  

tabel 9: Verhuisredenen

Reden verhuizingen Aantal Percentage 

Woning gekocht / nieuwbouw           169           27,9

Verhuizing buiten de stad 110 18,2

Type woning/ woonomgeving  88  14,5

Overlijden 61  10,1

Medische redenen 64 10,5

Echtscheiding/ verbroken relatie/ verandering in huishouden 64  10,5

Ontruimingen 11  1,8

Sociale en persoonlijke redenen 23  3,8

Financiële redenen   6  1,0

Overige/ onbekend 10   1,7

Totaal 606 100

Tabel 10 is een weergave van het aantal aanbiedingen van de mutaties per wijk. 
Om de woningen weer te kunnen verhuren waren in totaal 1.048 aanbiedingen aan 
woningzoekenden nodig. Voordat de woningen zijn geaccepteerd betekent dit dat ze gemiddeld 
1,73 keer zijn aangeboden oftewel een acceptatiegraad van 58% bij de eerste aanbieding. 
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 in 2016 88 verhuizingen door 
eigen huurders binnen het bezit kunnen realiseren. In 2015 waren dit er 93. Van de beschikbaar 
gekomen woningen zijn 89 woningen toegewezen aan huurders van een collega-corporatie. 
Dit betekent dat door circa 32% 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
   2016 2015 2014

Tuinwijk 14 23 1,64 1,32 1,22

Oranjebuurt 5  12 2,40 3,00 1,60

Stadspark 23 39 1,70 1,55 1,73

Indische buurt 30 46 1,53 1,48 1,31

Rivierenbuurt 62  111 1,79 1,68 1,86

Corpus den Hoorn 64 114 1,78 1,77 1,74

De Wijert 24 38 1,58 1,45 1,53

Selwerd 62   115 1,85 1,69 2,47

Vinkhuizen 88 155 1,76 2,03 1,49

Centrum 77   146 1,90 1,72 1,98

Oosterpoortbuurt 23 34 1,48 1,76 2,04

Herewegbuurt 36 51 1,42 1.48 1,68

Korrewegwijk 19 26 1,37 1,44 1,38

Beijum 72  131 1,82 1,80 2,00

Laanhuizen 7    7 1,00 1,00 1,00

Totaal 606 1.043 1,73 1,69 1,77

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

tabel 11: Wachttijd en woonduurpunten 2016

Wijk Aantal toegewezen Gemiddelde wachttijd en woonduurpunten
 Woningen 2016 2015

Tuinwijk 16 55,6 53

Oranjebuurt 5 61,6 69

Stadspark 22 59,7 68

Indische buurt 30 67,0 57

Rivierenbuurt 61 81,0 92

Corpus den Hoorn 65 79,2 64

De Wijert 22 44,9 16

Selwerd 57 92,8 75

Vinkhuizen  90 68,8 57

Centrum  73 54,0 52

Oosterpoortbuurt 26 58,0 56

Herewegbuurt 30 60,1 51

Korrewegwijk 17 48,3 41

Beijum  71 58,3 42

Laanhuizen    0 0,0 0

Totaal 585 68 60

Zoals tabel 11 aangeeft, ligt het gemiddelde aantal punten bij Patrimonium op 68.

tabel 12: Gemiddelde aantal punten naar type woning

Type woning Aantal verhuringen Gemiddelde aantal punten

Beneden- en bovenwoning   60 59,2

Eengezinswoningen   56 114,1

Flatwoningen   378 58,1

Seniorenwoningen   91 73,1

Totaal 585 
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Leegstand
Per 31 december 2016 waren er acht woningen niet verhuurd. Gemiddeld stonden er per maand 
36 woningen leeg. 
Bij mutaties worden woningen zonodig voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie, een 
douche of vervanging van de moederhaard/ketel of vinden er ingrijpende onderhoudswerk-
zaamheden plaats. Tevens vinden in de woningen bij mutaties een uitgebreide asbestinventarisatie 
en asbestsanering plaats. De hieruit voortvloeiende leegstand van gemiddeld 56 woningen 
per maand, komt boven op de gemiddelde leegstand. De totale leegstand, inclusief woningen 
in de verkoop, komt daarmee op gemiddeld 92 woningen per maand;1,49% van het totale 
woningbestand.

Huisvesting doelgroep
In het verslagjaar zijn, conform de BBSH tabel verslagjaar 2016, voor de primaire doelgroep de 
volgende aantallen en percentages toegewezen in het verslagjaar 2016.

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   < € 409,92 > € 409,92 > € 586,68  
 < 65 jaar < € 22.100 101 203  4 308 51%
 ≥ 65 jaar < € 22.100 12 17 0 29 5%

2   < € 409,92 > € 409,92 > € 586,68  
 < 65 jaar < € 30.000 3 58 13 74 12%
 ≥ 65 jaar < € 30.050  0  3 0 3 0%

3   < € 409,92 > € 409,92 > € 628,76  
 < 65 jaar < € 30.000 2 41 2 45 7%
 ≥ 65 jaar < € 30.050 0  0 0 0 0%

Totaal      459 76%

80-10-10 Monitor
Op grond van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten 
instellingen volkshuisvesting zijn de woningcorporaties gehouden 80% van haar vrijkomende 
huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68 toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen 
van maximaal € 35.739,00. (= doelgroep I). Voor maximaal 10% van de toewijzingen mogen zij 
daarvan afwijken en woningen toewijzen aan bepaalde huishoudens met een inkomen tussen 
€ 35.740,00 tot en met 39.874,00 (= doelgroep II) en voor maximaal 10% van de toewijzingen 
en met een inkomen boven € 39.874 (= buiten doelgroep). 

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

 Doelgroep I: Doelgroep II: Buiten doelgroep: Totaal Doelgroep I: Doelgroep II: Buiten doelgroep
 inkomen  inkomen  inkomen  inkomen  inkomen inkomen
 <= € 35.739 € 35.740 t/m  > € 39.874  <= € 35.739 € 35.740 t/m > € 39.874
  € 39.874     € 39.874 

 584 7 11 602 97,0% 1,2% 1,8%
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De huisvesting van kwetsbare doelgroepen is 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
Woonurgentie Groningen verzorgt voor de vijf corporaties in de stad Groningen de indicatie 
voor kwetsbare personen. Een kwetsbaar persoon is iemand die zorg of begeleiding nodig 
heeft bij het wonen. Dit kan via Bureau Woonkans, Proefwonen of het Tweede Kansbeleid.
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 o.a. 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 vanaf 2015 hier vier 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 schuldenregeling 
of begeleiding via Bureau Woonkans wordt deze huurders een tweede kans geboden.
Zoals uit tabel 16 blijkt zijn in 2016 20 woningen aan kwetsbare personen en uitgezette 
huishoudens beschikbaar gesteld (2015: 19).

2 Urgenten 
Woonurgentie Groningen behandelt de aanvragen van woningzoekenden voor woonurgentie. 
Met woonurgentie krijgt iemand die in een ernstige noodsituatie verkeert voorrang bij het 
verkrijgen van woonruimte. Dit betekent dat de woningzoekende een aanvulling van 100 
punten krijgt op de gespaarde punten. Urgente grote gezinnen (huishoudens met twee of meer 
kinderen) krijgen bij echtscheiding of relatiebreuk een aanvulling tot 200 punten. Het is dan 
mogelijk om op relatief korte termijn een andere woning te vinden.

Uit tabel 14 blijkt het aantal toegewezen woningen aan urgenten.

tabel 14: Toewijzing urgenten 

 2016 2015

Urgentie 31 23

Wijkvernieuwingsurgenten 1 0

Huisvesten van kwetsbare personen 
en urgenten
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3 Gehandicapten en senioren
In dit verslagjaar zijn drie woningen aangepast na aanmelding bij de 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 de aanpassing van het WMO er steeds minder vraag naar woningaan-
passingen is geweest. In 2016 zijn drie woningen aangepast. 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 2016 
kwamen 96 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. 



38

Om de uitstroom te regulieren zijn satellietwoningen aangemerkt. In deze woningen wonen 
de jongeren geheel zelfstandig, maar blijven ze onder de zorg van Lentis. In 2016 zijn 
hiervoor drie woningen beschikbaar.

Het Leger des Heils heeft in hetzelfde complex Munsterheerd in de voormalige zorgwoningen 
van de Zorggroep Groningen negen appartementen gerealiseerd ten behoeve van begeleid 
wonen van (ex)gedetineerden en (ex)verslaafden.

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 zijn drie woningen beschikbaar gesteld.

Vanuit Stichting Novo is een satellietwoning gerealiseerd aan de Kornalijnlaan, nabij de 
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
ambulante begeleiding Bijum 1
opvang (ex) gedetineerden en verslaafden Bijum 9  

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  173

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

tabel 16: Huisvesting urgenten en kwetsbare personen

Doelgroep 2016 2015

 Urgenten en geïndiceerden  32 13

 Uitgezette huishoudens/kwetsbare personen 20 19

 Gehandicapten 4 4

 Totaal 56 36

 % van toegewezen woningen 9 6
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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 2016 waren bij Patrimonium 5.259 actief woningzoekenden geregistreerd, eind 
december 2016 stonden 5.185 woningzoekenden geregistreerd. De daling van het aantal actieve 
inschrijvingen is met name het gevolg van de hercontrole van ingeschreven woningzoekenden.

tabel 17: Aantal actieve inschrijvingen bij Patrimonium in 2016 

Stand per 1 januari 2016 5.259

Vraag (nieuwe aanmeldingen) 2.289

Aanbod mutatie 623

Nieuwbouw 0

Ingetrokken aanvragen 1.740

Stand per 31 december 2016  5.185

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
  2016 2015 2016 2015
 - alleenstaand 3.057 3.089 59 59
 - echtpaar/samenwonend zonder kinderen 927 938 18 18
 - een ouder met kinderen 839 856 16 16
 - echtpaar/samenwonend met kinderen 362 376 7 7

  5.185 5.259 100 100

Opbouw naar leeftijd: Jaar Aantal Percentage
  2016 2015 2016 2015
  18-30 2.411 2.472 47 47
  31-40 991 1.024 19 19
  41-50 684 685 13 13
  51-60 520 524 10 10
  61-70 304 291 6 6
  70+ 275 263 5 5

  5.185 5.259 100 100

Opbouw naar inkomen:  Inkomen Aantal Percentage
  2016 2015 2016 2015
 ≤ € 22.100 4.232 4.277 82 81
 > € 22.100 - ≤ € 30.050 733 764 14 15
 > € 30.050 220 218 4 4

  5.185 5.259 100 100

Samenstelling vraag naar: Type Aantal* Percentage
  2016 2015 2016 2015
 - eengezinswoning 3.467 3.522 14 14
 - beneden-/bovenwoning 7.105 7.183 30 30
 - fl at 12.682 12.625 52 52
 - senioren-/ouderenwoning 716 679 3 3
 - anders 264 288 1 1

  24.234 24.297 100 100

* 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 huurverhogings-voorstel 
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 zijn in 2016 zeven verzoeken met betrekking tot Patrimonium in 
behandeling genomen. De Huurcommissie geeft aan dat het algemene beeld is dat er steeds meer 
zaken bij de Huurcommissie worden neergelegd. Dat leidt tot enige vertraging in de afhandeling 
van de ingediende verzoeken. Vier verzoeken zijn nog in behandeling. Bij twee klachten is de 
huurder in het ongelijk gesteld en één huurder heeft zijn verzoek (ingediend in 2015) weer 
teruggenomen.

Huurbetaling en incasso
De huurachterstand bedroeg eind 2016 € 335.000,00 (2015: € 367.000,00) en exclusief 
zorgplaatsen en nevenruimten € 111.000,00 (2015: € 324.000,00).

Het aantal huurders met een achterstand bedraagt 308 tegenover 359 per 31-12-2015. Eind 2016 
waren 118 vorderingen in handen gegeven van de deurwaarder tegenover 124 per 31-12-2015. 
De als oninbaar af te schrijven huur bedroeg in 2016 € 23.585,51 (2015: € 15.964,85). 

Het aantal uitzettingen op gerechtelijk bevel bedroeg dit verslagjaar 8 (2015: 7). Het ging in 
zeven gevallen om ontruimingen wegens huurschuld en in één situatie om overlast.

Het beleid ten aanzien van de uitgezette huishoudens in de stad Groningen is dat een 
woningcorporatie 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.

We zijn 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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Overlastzaken
Patrimonium vindt het belangrijk dat het goed wonen is in de diverse wijken. Goed contact met 
buren is van wezenlijk belang om fi jn te kunnen wonen. Helaas komt het voor dat huurders 
overlast van elkaar ervaren. Wanneer zij als buren er onderling niet uit kunnen komen, wordt er 
melding bij Patrimonium gedaan. Deze meldingen betreffen zowel overlast- als zorgmeldingen. 
Patrimonium vindt het belangrijk om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen. 

tabel 19: Overzicht aantal overlast meldingen

Per wijk 

Beijum  34

Centrum  29

Corpus den Hoorn  18

De Wijert  9

Herewegbuurt  18

Indische Buurt  10

Korrewegbuurt 2

Laanhuizen  0

Oosterpoort  15

Oranjebuurt 1

Rivierenbuurt  25

Selwerd  30

Stadspark 14

Tuinwijk 11

Vinkhuizen  43

 Totaal 259

Om de onderlinge relatie en verstandhouding tussen buren te verbeteren heeft Patrimonium 
4 bemiddelingsgesprekken gevoerd tussen huurders op kantoor. In diverse zaken hebben wij 
ervoor gekozen om ons juridisch bij te laten staan. In totaal betreft het 12 zaken. In 2016 zijn er 
8 huisuitzettingen geweest, waarvan 2 wegens overlast. 
Op grond van het Damoclesbeleid (Opiumwet) heeft de burgemeester van Groningen besloten 
om één pand in de Herewegbuurt te sluiten. Verder is er bij een woning in de wijk Beijum een 
inwerking zijnde hennepkwekerij ontmanteld.
Vanuit Patrimonium is in 2016 ingezet om meer samenwerking te zoeken met de diverse sociale 
Wij teams in de stad Groningen.
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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 later in dit hoofdstuk vermeld.

In het omgaan met onze belanghebbenden hanteren we de volgende kernbegrippen als 
uitgangspunt. 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 betrek-
ken we hen bij het opstellen van een beleidsplan (in een-op-een gesprekken), consulteren we de 
huurdersorganisatie GWHP bij beleidsvoornemens en spreken we met projectadvies commissies 
bij groot onderhoudsprojecten. Tijdens de jaarvergadering van de huurdersverenigingen en/of 
bewonersverenigingen levert de directeur-bestuurder een bijdrage aan het programma. Ook is er 
de tweejaarlijks huurderenquête. 
We informeren overheidsinstanties WSW, ILT, Aw en maken met huurdersorganisatie en gemeente 
gezamenlijke prestatieafspraken. Daarnaast is er een bestuurlijk overleg met collega-corporaties en 
gemeente, en is er periodiek overleg met zorg- en welzijnsinstellingen, sociaal platform en 
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 krijgt de GWHP van Patrimonium een bedrag uitgekeerd op basis van de door haar 
ingediende begroting (maximaal € 6,00 per woning). De GWHP legt verantwoording af waar het 
bedrag aan is uitgegeven. In elk geval wordt ook het GWHP-deel van het bewonersblad 
Patrimonium Publiek hieruit gefi nancierd. De GWHP heeft eind 2016 besloten niet langer via 
Patrimonium Publiek de huurders van informatie te voorzien, maar te gaan communiceren via 
haar eigen website en leafl ets.

In 2016 is er 3x een regulier overleg geweest, met o.a. aandacht voor de volgende onderwerpen: 
duurzaamheid (met ook een aparte presentatie over geothermie), Indicatieve Bestedingsruimte 
Woningcorporaties (IBW), servicekosten tuinonderhoud, samenwerkingsovereenkomst, 
communicatie GWHP met huurdersverenigingen en huurderscommissarissen en het onderzoek 
naar betaalbaarheid. Ook is de GWHP op de hoogte gehouden van relevante zaken waarin ze 
advies- dan wel instemmingsrecht heeft.

Participatie belanghebbenden
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Daarnaast zijn er apart overleggen geweest over de huurverhoging/het huurbeleid (inclusief 
streefhuurbeleid) en over het bod. 
Patrimonium en GWHP hebben gezamenlijk een onderzoek voorbereid en laten uitvoeren naar 
betaalbaarheid. Dit onderzoek vond plaats op basis van gegevens die afkomstig waren uit het in 
2015 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder huurders. De uitkomsten van het 
onderzoek zijn begin 2017 beschikbaar gekomen en met de GWHP besproken. 

Advies/Intemmingsrecht
- Geothermie: De GWHP heeft meegedeeld akkoord te gaan met het voornemen van 

Patrimonium om een deel van haar woningen aan te sluiten op Warmtestad, een 
samenwerkingsovereenkomst van gemeente en het waterbedrijf, en geeft daarbij nog enkele 
aandachtpunten mee.

- het Bod 2016: De GWHP heeft haar wensen doorgegeven met een focus op duurzaamheid, 
betaalbaarheid en beschikbaarheid. Patrimonium heeft deze waar mogelijk meegenomen en de 
GWHP heeft vervolgens het bod ondertekend.

- Verkoop woningen: De GWHP heeft positief geadviseerd op het voornemen van Patrimonium 
om vier woningen te gaan verkopen als aanvulling op het reeds vastgelegde aantal te verkopen 
woningen.

- Huurverhoging 1 juli 2016: De GWHP heeft aandacht gevraagd voor de lange termijnvisie 
van Patrimonium met betrekking tot het huurbeleid en voor mogelijkheden om de woonlasten 
te verlagen door duurzaamheidsmaatregelen. De GWHP is akkoord gegaan met een 
huurverhoging van 1% mits Patrimonium een extra inspanning levert voor zonnepanelen 
en meterkasten. De GWHP wil graag zekerheid dat er daadwerkelijk geïnvesteerd wordt. 
Patrimonium heeft aangegeven wat haalbaar is.

- Scheiden DAEB/niet-DAEB: De GWHP is gevraagd om een zienswijze te geven op het voorstel 
voor het scheiden van DAEB/niet-DAEB en komt met een positief advies voor de overgang van 
44 woningen naar het niet-DAEB deel, alsmede ateliers, bedrijfsruimtes en parkeergelegenheden 
en het hotel. Een negatief advies werd gegeven voor de overheveling van de bergingen en 
scootmobielplaatsen naar niet-DAEB. Patrimonium heeft het advies niet overgenomen omdat het 
gaat om een uitvloeisel van een wettelijke regeling. 

Huurderscommissaris
In de raad van commissarissen van de woningstichting hebben drie leden zitting op voordracht 
van de GWHP. De huurdersorganisatie is betrokken geweest bij de werving van twee nieuwe 
huurderscommissarissen per 1 juli 2016. 

Huurdersverenigingen/bewonerscommissies
In 2016 kende Patrimonium vier huurdersverenigingen en drie bewonerscommissies.  

De meeste huurdersverenigingen vergaderden in het verslagjaar twee keer met de directeur-
bestuurder en de opzichter wijkbeheer en planmatig onderhoud 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 meerdere 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. 
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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, wijkschouw. Ook bewonersgedrag is soms onderwerp van gesprek.      

2 Onderhoud
Tijdens de vergaderingen komen regelmatig onderhoudszaken aan de orde, zoals bijvoorbeeld 
groot onderhoud, rioleringsproblemen en moederhaardvervanging.

3 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. 

4 Overig
 a.   communicatie door Patrimonium bij klachtenafhandelingen; 
 b.   Aanpak Ringweg Zuid;
 c.   achterpadenverlichting;
 d.   parkeergelegenheid.

Welzijnscommissies
Naast de huurdersverenigingen en bewonerscommissies kent Patrimonium eind 2016 zeven 
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 
verantwoordelijkheid 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. 

Projectadviescommissie
In het verslagjaar is een grootonderhoudsproject in de wijk Selwerd uitgevoerd. Hier heeft een 
bewonersdelegatie in meegedacht.

Contacten met overige belanghebbenden
Daarnaast is het volgende besproken met overige belanghebbenden:
• ZINN: overleg over algemene zaken, huurbeleid, extra investeringen, beheer locaties De 

Pelster, Platina, Zuiderfl at en nieuwbouw Beukenhorst  
• Zorggroep Groningen: overleg over nieuwbouw zorgcentrum Beijum, een gecombineerd 

project met de gemeente en De Zijlen 
• Collega-corporaties stad Groningen:
 - overleg informeel corporatiedirecteuren;
 - overleg individueel over input beleidsplan;
 - overleg prestatieafspraken.
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• 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 corporatie-
directeuren, 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. 

• Directie Waterbedrijf Groningen en bestuurders van aandeelhouders en corporaties 
(Bestuurlijk Overleg), betrokken bij Warmtestad.

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-/activiteitencommissies 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 

(per 1 januari 2017 samengegaan met Woningstichting Wierden en Borgen)
• 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 
Jongeren Huisvesting 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 wijkbeheer en planmatig onderhoud

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 schouwen plaats in de wijk. 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. Stichting trefpunt ‘de Siersteen’

Dit wijkcentrum in Vinkhuizen is in ‘de Palladiumfl at’ gevestigd. 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 Multi Functioneel Centrum ‘de Stroming’: een centrum voor, door en met wijkbewoners.

d. Buurtsteunpunt Bij Bosshardt Beijum
Buurtsteunpunt Bij Bosshardt is een concept van het Leger des Heils en 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 Dagbestedingsruimte Beijum
De voormalige videotheek aan de Claremaheerd is in 2016 omgebouwd tot een dag-
bestedings ruimte voor Leger des Heils, Lentis en Werkpro. Ze huren deze ruimte tegen een 
gereduceerd bedrag.

5 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.

6 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. 

7 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. Daarnaast is er een toezichthouder actief in La Liberté (Corpus den Hoorn) en de 
Titaniumfl at (Vinkhuizen).
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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 wijkbeheer en planmatig onderhoud 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. 

Ouderencomplexen
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.

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. Enkele activiteiten die voortvloeien uit het masterplan:

Nieuwbouw Huize Patrimonium
Een van de afspraken uit het masterplan betreft de vervangende nieuwbouw van Huize 
Patrimonium in de wijk Selwerd. De gebouwen waren verouderd en voldeden niet meer aan de 
nieuwe regelgeving in de bouw. Ook is er het nodige veranderd in de zorg zodat alleen de 
‘zwaardere zorg’ nog in de zorgcentra geleverd gaat worden. 
Vastgelegd is dat ZINN 120 nieuwe zorgappartementen bouwt en dat Patrimonium 60 
seniorenappartementen voor haar rekening neemt. De plattegronden van de 60 appartementen 
zijn daarbij afgestemd met ZINN om er ambulante zorgverlening mogelijk te maken. ZINN zal 
ook 20 appartementen toewijzen aan bewoners met een lichte zorgvraag.

Medio 2016 is het nieuwbouwdeel van de zorgappartementen van ZINN gereed gekomen (‘de 
Es’). Met de sloop van het tweede deel van Huize Patrimonium is in 2016 gestart ten behoeve van 
de bouw van de seniorenappartementen (‘Beukenhorst’). Aangezien er meer asbest in het gebouw 
aanwezig was dan vooraf was voorzien, heeft de sloop behoorlijke vertraging opgelopen. 
Daarnaast moet het nieuwe gebouw aardbevingsbestendig zijn, wat enige voorbereidingstijd vergt 
en tot vertraging van de start van de bouw heeft geleid. De bouw start naar verwachting medio 
2017.

De Pelster
Het scheiden van wonen en zorg wordt langzamerhand doorgevoerd. Met ZINN zijn 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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Financieel beleid
In het ondernemingsplan 2016-2020 zijn de fi nanciële beleidsdoelstellingen van Patrimonium 
verankerd, met als doel de (fi nanciële) continuïteit van de woningstichting te waarborgen. 
De organisatie heeft voldoende inzetbaar vermogen om haar toekomstige maatschappelijke 
ambities waar te maken. Het uitgangspunt is dat positieve exploitatieresultaten kunnen worden 
ingezet om indien nodig onrendabel te investeren, echter niet ten koste van de positieve (krediet) 
beoordeling door de AW c.q. het WSW. 

In het ondernemingsplan, de meerjarenbegroting en het treasurystatuut heeft Patrimonium de 
fi nanciële kaders vastgesteld om de fi nanciële continuïteit te waarborgen en te kunnen sturen op: 

• Positief operationeel resultaat
• Positieve kasstromen en goede fi nancierbaarheid
• Solvabiliteit

De uitgangspunten voor het toetsingskader van dit beleid zijn gekoppeld aan actuele WSW-
normen:

Financiële ratio’s  Norm  Toelichting 

Loan to value  < 75%  Geeft de verhouding weer tussen externe fi nanciering en 

  bedrijfswaarde (om te toetsen of deze schuldpositie gezond is)

Interest Coverage Ratio  > 1,4 DAEB

 > 1,8 Niet-DAEB

  Geeft aan in hoeverre de corporatie in staat is (geweest) de rente-uitgaven op het 

  vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Debt Service Coverage Ratio > 1,0 Geeft aan in hoeverre de corporatie in staat is om voldoende kasstromen te genereren 

  om de rente en afl ossing te voldoen.

Solvabiliteitsratio  > 30% DAEB

 > 40% ND (Niet-DAEB): max. 60% bij start scheiding, per 01-01-2017

  Geeft aan of de corporatie in staat is aan haar fi nanciële verplichtingen te voldoen 

  door het eigen vermogen te relateren aan het totale vermogen (volgens marktwaarde)

Dekkingsratio < 40% meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand 

  en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen

Beleidsmatige beschouwing over het verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde van 
de onroerende zaken in exploitatie
In de Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen hun bezit op marktwaarde moeten 
waarderen. Door de waardering van de onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde wordt 
inzicht gegeven in de mogelijke verdiencapaciteit van de vastgoedportefeuille van Patrimonium. 
De marktwaarde geeft, rekening houden met de uitgangspunten van het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde, het bedrag op balansdatum weer waartegen het vastgoedbezit op de 
vrije markt kan worden vervreemd. 

Omdat de doelstelling van Patrimonium is om te voorzien in goed en betaalbaar wonen en een 
relatief beperkt aantal woningen zal verkopen, betekent dit dat slechts een deel van de in de 
jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd.
De bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van Patrimonium en beoogt inzicht te geven in 
de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. In deze paragraaf is een 
beleidsmatige beschouwing opgenomen over het verschil tussen de marktwaarde en de 
bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie.

Het beleid en beheer op fi nancieel gebied
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Verschil marktwaarde en bedrijfswaarde
Het verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde per ultimo 2016 ziet er als volgt uit:

Marktwaarde 31-12-2016 € 579.636.226
Bedrijfswaarde 31-12-2016 € 303.562.486
 ----------------------------
Verschil € 276.073.740

Indien Patrimonium de bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag zou hanteren, dan zou het eigen 
vermogen dalen met het verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde ad. € 276.073.740. 

Analyse verschillen
Onderstaand worden de belangrijkste componenten die tot verschillen leiden tussen de 
marktwaarde en de bedrijfswaarde toegelicht.
• Niet uitponden
Bij de bepaling van de marktwaarde wordt de hoogste uitkomst van de scenario’s doorexploiteren 
en uitponden als marktwaarde gezien. In de meeste gevallen geeft het uitpondscenario de 
hoogste waarde. Patrimonium heeft maar een beperkte verkoopstrategie. Indien alleen het 
doorexploiteerscenario voor de marktwaarde geldt, dan daalt de marktwaarde met € 131 miljoen.
• Lagere huur
Bij het bepalen van de marktwaarde wordt bij mutatie de markthuur ingerekend terwijl de 
bedrijfswaarde de ‘streefhuur’ de nieuwe huur bedraagt. Bij de bepaling van de streefhuur wordt 
rekening gehouden met de verschillende aftoppingsgrenzen. Daarnaast is bij Patrimonium sprake 
van infl atievolgend huurbeleid terwijl bij de marktwaarde de maximale huurstijgingen worden 
ingerekend.
• Meer onderhoud
Voor het bepalen van de onderhoudslasten voor de marktwaarde wordt het in de (commerciële) 
markt gebruikelijke onderhoud ingerekend. Dit is veelal lager dan het onderhoud dat een 
corporatie uitvoert.
• Meer beheer
Daarnaast zijn de beheerslasten van een belegger zo laag mogelijk terwijl bij Patrimonium ook 
andere taken uitvoert (bijvoorbeeld leefbaarheid).

Tabel 19: verschil bedrijfswaarde en marktwaarde in verhuurde staat

Bedrijfswaarde Marktwaarde in verhuurde staat 

Vastgesteld conform beleid organisatie Onafhankelijk van beleid van de corporatie vastgesteld

Kasstromen uit de huurexploitatie  Kasstromen uit huur- en verkoopexploitatie 

Horizon 50 jaar Horizon van 15 jaar

Geen eindwaarde (alleen de grondwaarde) Eindwaarde

Benadering van de exploitatiewaarde Benadering marktconforme waarde in verhuurde staat 

Disconteringsvoet van 5% Marktconforme disconteringsvoet die opgebouwd is uit: 

 - risicovrije rentevoet 2014 en 2015: 1.76%, 2016: 0.46%

 - opslagen voor object- en marktrisico’s van max. 1.10% (in 2014-2016 is er 

  gerekend met een opslag van 0,20 – 0,50%)

Bedrijfswaarde per 31-12-2016: € 203,5 milj.  Marktwaarde per 31-12-2016: € 580 milj.

Scheiden DAEB/niet-DAEB
Het ontwerpvoorstel is tijdig ingediend bij de Autoriteit Woningcorporaties. Het defi nitieve 
scheidingsvoorstel wordt ingediend zodra de jaarrekening defi nitief is.
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Rentebeleid
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 31-12-2016 bedraagt 4,62%.

tabel 20: De leningenportefeuille per 31 december 2016 (x € 1.000,00)

Leningen afl osbaar binnen één jaar 8.052

Niet afl osbare leningen tot einde looptijd 8.417

Overheid en kredietinstellingen 164.553

Totaal 181.022    

In 2016 is er geen renteconversies geweest. Het eerstvolgende jaar dat er wijzigingen in 
bestaande leningen gaan plaatsvinden is 2020. Voor 2017 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 2016 € 15.165.000,00. Dit is € 668.000,00 meer 
dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door overschrijding van de kosten bij diverse 
werkzaamheden. Met name de complexen waar grootschalige renovaties zijn uitgevoerd, zijn 
duurder uitgevallen dan begroot. Ook de aanscherping van met name de asbestregels heeft tot 
extra lasten geleid.

Huurprijsverhoging per 1 juli 2016
De huurprijzen zijn per 1 juli 2016 verhoogd met gemiddeld 1,0%.

VPB
Door de invoering van de marktwaarde is er een nieuwe belastinglatentie gevormd voor 
toekomstig afschrijvingspotentieel van het geherwaardeerde gedeelte van de portefeuille.
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Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Herfi nancieringverplichtingen liggen jaarlijks binnen de door het WSW gestelde grens van 15% 
van de totale leningenportefeuille.

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 2015 en de begroting 2017 inclusief de meerjarenraming zijn goedgekeurd door 
de raad van commissarissen.

De controle van de jaarstukken is uitgevoerd door Deloitte.

Risicomanagement
De Governancecode Woningcorporaties bepaalt dat we een risicobeheersings- en controle-
systeem dienen te hebben. In onze jaarrekening 2015 is reeds gemeld dat we daar in 2016 beleid 
op zouden maken. 
In het verslagjaar is het beleidsdocument ‘Risicomanagement’ met bijbehorende matrix 
vastgesteld en daarin staat verwoord welke risico’s we onderkennen, welke impact ze kunnen 
hebben en hoe we ze structureel en periodiek monitoren en beheersen ten einde beter ‘in 
control’ te kunnen zijn. Het beleid zal bijdragen aan de interne kaders en voorkomt verlies van 
bedrijfsmiddelen en reputatieschade. De interne beheersing van risico’s levert een belangrijke 
bijdrage aan de betrouwbaarheid van de fi nanciële verslaglegging en prognoses. Tevens is de 
risicobeheersing gericht op het waarborgen van het naleven van relevante voorschriften en 
wettelijke regels.
Belangrijkste risico’s die we onderscheiden zijn: fi nanciële, fi nancierings-, project- en 
informatierisico’s, fi scale, juridische en reputatierisico’s.
Schematisch zijn alle risico’s in kaart gebracht met alle hoofd- en deelgebieden die betrekking 
hebben op zowel de interne als externe invloeden en gevolgen. Vervolgens is naar de kans en 
impact gekeken. Dit is verder uitgewerkt in een dashboardoverzicht voorzien van beheersings-
codes. De risico-inventarisatie wordt tweemaal per jaar uitgevoerd.
De raad van commissarissen heeft op 23 november 2016 kennis genomen van het beleidsstuk 
en monitort de voortgang van het risicomanagement. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
realisatie en strategie van het beleid en het management is verantwoordelijk voor het uitvoeren, 
toetsen, bewaken en zo nodig bijsturen. De medewerkers dienen zich bewust te zijn van het 
herkennen van risico’s en hebben hierin een signalerende rol.
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Verklaring besteding middelen in het belang
van de volkshuisvesting

Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar 2016 zijn besteed in het belang van de 
volkshuisvesting.

Groningen, 11 augustus 2017

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;
- Leger des Heils: locatie Munsterheerd: begeleid wonen voor (ex)gedetineerden en verslaafden.
- TerWille: locatie Davidstraat, dagbehandeling verslavingszorg
- TerWille: locatie A-kerkhof, dagbehandeling verslavingszorg

Wonen en zorg
Verspreid over de stad:
 4 zorginstellingen met in totaal 254 zorgplaatsen 
 1 zorgcentrum heeft daarnaast 20 inleunwoningen
 1 verpleegvoorziening met 35 bedden, ondergebracht in een seniorencomplex
 222 aanleunwoningen (met gebruikmaking voorzieningen zorgcentrum);
 663 woningen in een wooncomplex voorzien van diverse voorzieningen

Samenwerking, o.a.:
- prestatieafspraken 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 2016
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  2016 2015*

AANTAL VERHUUREENHEDEN:
1.  Woningen en woongebouwen
 a. in exploitatie
  vooroorlogs 609 627
  na-oorlogs 5.836 6.015
 b. in aanbouw
2. Parkeergarages en autoboxen 797 797
3. Overige objecten 540 503 
    
Totaal  7.782 7.942
          

BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (x € 1.000,-)
1.  Eigen vermogen 394.570 399.608
2.  Voorzieningen 3.386 2.664
3.  Huren 37.947 40.125
4.  Vergoedingen 1.742 1.954
5.  Jaarresultaat -4.761 -12.167

ALGEMEEN
1.   Huurachterstand uitgedrukt in een percentage

van de huren en vergoedingen 0,70 0,84
2.   Huurderving uitgedrukt in een percentage

van de huren 1,64 1,77
3.   Algemene Bedrijfsreserve einde boekjaar

uitgedrukt in een percentage van de huren 246,42 228,90
4.   Algemene Bedrijfsreserve einde boekjaar

per woning in exploitatie 15.290 15.659
5.   Rentepercentage welke gehanteerd wordt bij:

- interne fi nanciering 6,5 6,5
6.   Jaarresultaat uitgedrukt in een

percentage van het eigen vermogen -1,21 -3,04
8. Huurkapitalisatiefactor 15,27 14,55

Totaal economische (woz) waarde (per 31-12) 722 732
Totaal bedrijfswaarde (per 31-12) 302 335
Totaal vaste activa (per 31-12) 581 585
(x € 1.000.000,-)

- Solvabiliteit % 67,3% 67,2%

- Liquiditeit
 ( Current ratio ) 0,04 0,48

- Rentabiliteit % E.V. (na belasting) -1,2% -3,0%

- Rente % V.V. 4,6% 4,7%

- Rentabiliteit % T.V. (na belasting) 1,4% 1,5%

- Operationele cast-fl ow per VHE 716 1.733

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinde.

Kengetallen
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Balans per 31 december 2016 (× € 1.000,-)

voor resultaatbestemming

A C T I VA   31-12-2016 31-12-2015

  Vaste activa

 Materiële vaste activa (2)
3 DAEB vastgoed in exploitatie 551.513 556.111
4 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 28.123 27.621
7 Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie 1.031 1.049  
    
   580.667 584.781

   Financiële vaste activa (3)
10 Latente belastingvordering(en) 1.161 1.098
    
   1.161 1.098
    
 Som der vaste activa 581.828 585.879
    

 Vlottende activa

   Voorraden (4)
17 Overige voorraden 297 297
    
   297 297

 Vorderingen (5)
19 Huurdebiteuren 335 367
20 Overheid 11 52
22 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.275 3.525
23 Overige vorderingen 126 101
24 Overlopende activa  429 597
    
   3.176 4.642

26 Liquide middelen (6) 565 3.201  
      
 Som der vlottende activa 4.038 8.196
    

Totaal activa 585.866 594.075
    

1
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PA S S I VA  31-12-2016 31-12-2015

 Eigen vermogen (7)
27 Overige reserves 98.548 104.015
29 Herwaarderingsreserve 301.060 307.760
30 Resultaat boekjaar -5.038 -12.167
    
   394.570 399.608

 Voorzieningen (8)
32 Voorziening onrendabele investeringen en 
 herstructurering 3.277 2.559
38 Overige voorzieningen 109 105
    
 Totaal voorzieningen 3.386 2.664 
   

 Langlopende schulden (9)
39 Schulden/leningen overheid 8.417 9.214
40 Schulden/leningen kredietinstellingen  164.553 166.208
    
 Totaal langlopende schulden 172.970 175.422

 Kortlopende schulden (10)
44 Schulden aan overheid 797 2.849
45 Schulden aan kredietinstellingen 10.841 10.829
46 Schulden aan leveranciers 2.184 1.399
49 Belastingen en premie sociale verzekeringen 403 773
50 Schulden ter zake van pensioenen 1 0
51 Overige schulden 302 158
52 Overlopende passiva 412 373
    
 Totaal kortlopende schulden 14.940 16.381

Totaal passiva 585.866 594.075
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  2016 2015

53 Huuropbrengsten 37.947 40.125
54 Opbrengsten servicecontracten 1.742 1.964
55 Lasten servicecontracten -2.060 -1,850
56 Overheidsbijdragen 0 0
57 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -6.915 -6.672
58 Lasten onderhoudsactiviteiten -15.165 -10.557 
   
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefuille 15.549 23.000

64 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 4.254 2.900
65 Toegerekende organisatiekosten -49 -48
66 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.690 -2.618
   
 Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
 vastgoedportefeuille (13) 515 234

67 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.441 -732
68 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
 vastgoedportefeuille -8.888 -24.942
   
 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -10.329 -25.674

71 Opbrengst overige activiteiten 98 87
72 Kosten overige activiteiten 0 0
   
 Netto resultaat overige activiteiten (15) 98 87

73 Overige organisatiekosten -1.935 -1.247
74 Leefbaarheid -629 -725

77 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 41 25
78 Rentelasten en soortgelijke kosten -8.283 -8.866
   
 Saldo fi nanciële baten en lasten (16) -8.242 -8.841
   

 Resultaat voor belastingen -4.973 -13.166

79 Belastingen -65 999
   
 Resultaat na belastingen -5.038 -12.167

Nettoresultaat -5.038 -12.167
   

Winst- en verliesrekening 
over het boekjaar 2016 (× € 1.000,-)

2
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   2016 2015

Operationele activiteiten
 Ontvangsten
 Huren 38.034  40.139
 Vergoedingen 1.742  1.954
 Overige bedrijfsontvangsten 678  353
 Renteontvangsten 6  62
     
 Saldo ingaande kasstromen  40.460  42.508

 Uitgaven
 Personeelsuitgaven -2.762  -2.693
 Onderhoudsuitgaven -12.282  -9.313
 Overige bedrijfsuitgaven -7.033  -6.151
 Renteuitgaven -8.559  -9.055
 Sectorspecifi eke heffi ng onafhankelijk van resultaat 0  0
 Verhuurdersheffi ng -3.313  -3.042
 Leefbaarheid externe uitgave niet investerings-
 gebonden -586  -623
 Vennootschapsbelasting 827  -3.944
     
 Saldo uitgaande kasstromen  -33.708  -34.821
      
 Kasstroom uit operationele activiteiten  6.752  7.687

(Des)investeringsactiviteiten
 MVA ingaande kasstroom
 Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
 woongelegenheden 4.292  3.201
 Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet
 woongelegenheden 350  0
     
 Tussentelling MVA ingaande kasstroom 4.642  3.201

 MVA uitgaande kasstroom
 Woningverbetering, woon- en niet woon-
 gelegenheden -9.463  -9.998
 Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden 0  0
 Externe kosten bij verkoop -388  -301
     
 Tussentelling MVA uitgaande kasstroom -9.851  -10.299
     

 Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA  -5.209  -7.098

Kasstroomoverzicht (× € 1.000,-)

3
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Overzicht van het 
totaalresultaat 2016 (× € 1.000,-)

66

   2016 2015

 FVA
     
 Saldo in- en uitgaande kastroom FVA  0  0
      
 Kasstroom uit (des)investeringen  -5.209  -7.098

Financieringsactiviteiten
 Ingaand
 Nieuwe door WSW geborgde leningen 5.600  2.000
     
 Saldo ingaande kasstromen  5.600  2.000

 Uitgaand
 Afl ossing door WSW geborgde leningen -9.779  -7.384
     
    -9.779  -7.384
      

 Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  -4.179  -5.384
      

Mutatie liquide middelen  -2.636  -4.795
      

 Liquide middelen per 1 januari  3.201  7.996
 Liquide middelen per 31 december  565  3.201

4

   2016 2015

Netto-resultaat -5.038 -12.167
Baten en lasten rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt 0 0
    
Totaalresultaat -5.038 -12.167
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Algemeen      
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 december 2016. 
Alle bedragen luiden in duizenden Euro’s, tenzij anders vermeld. Het verslagjaar loopt parallel 
aan het kalenderjaar.
      
    
Activiteiten      
De activiteiten van Christelijke Woningstchiting Patrimonium (hierna: Patrimonium), statutair 
gevestigd en kantoor houdende in Groningen, Peizerweg 136, zijn erop gericht mensen te 
huisvesten die zelf moeilijk in eigen huisvesting kunnen voorzien, in en rondom Groningen. 
Het KvK-nummer van Patrimonium is 9518 / 02028302.     

     
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening van Patrimonium is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV). 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 Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 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.    
         
     

 5.1  Regelgeving       
De toegelaten instelling heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de 
Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens 
enkele specifi eke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) 
van toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven 
richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ (herzien 
2016) in het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 30 juli 2017.

 5.2  Stelselwijziging

 5.2.1  Wijzigingen Richtlijn 645  
Met ingang van boekjaar 2016 is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting van toepassing. 
Patrimonium waardeerde haar onroerende zaken in exploitatie tot en met 2015 tegen historische 
kostprijs op basis van het actuele waarde model van Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (sociaal 
vastgoed). 

Grondslagen van waardering in 
de jaarrekening

5
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Als gevolg van de nieuwe Woningwet en daarin voorgeschreven waardering tegen marktwaarde 
volgens het waarderingshandboek dient een stelselwijziging te worden doorgevoerd.

De herziene Richtlijn 645 heeft ertoe geleid dat Patrimonium haar stelsel van waardering en 
resultaatbepaling vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende onderdelen:
a Classifi catie van onroerende zaken in exploitatie naar DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed, 

op basis van onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens 
door de woninghuur per contractdatum in plaats van per balansdatum;

b Waardering van sociaal vastgoed vond tot en met 2015 plaats op basis van historische 
kostprijs op basis van Richtlijn 212. Vanaf 2016 vindt waardering plaats tegen marktwaarde in 
verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 
voor onroerende zaken in exploitatie.

c De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering was eveneens volgens 
de historische kostprijs.Vanaf 2016 vindt waardering plaats tegen marktwaarde in verhuurde 
staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 
onroerende zaken in exploitatie.

Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een 
eventuele afwaardering van vastgoedontwikkelingsprojecten herrekend op basis van de markt-
waarde in verhuurde staat als toets ter bepaling van eventuele duurzame waardeverminderingen 
(waar de toets ter bepaling van eventuele duurzame waardeverminderingen nog op basis van 
historische kostprijs geschiedde).

Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de 
waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 
2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde’). 
Deze waardering kan leiden tot een afwijking van de reële marktwaarde +10% of minus 10%. 

 5.2.2  Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging 
verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 
2016 zijn aangepast. 
De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe 
waarderingsgrondslag reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de 
stelselwijziging (cumulatieve effect) is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en met 
2014 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2015 en bedraagt € 397,45 miljoen positief. 
Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2015 is in de individuele posten van de winst- en 
verliesrekening verwerkt middels aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2015 en 
bedraagt in totaal € 19,00 miljoen negatief. In totaal bedraagt het cumulatief effect per 1 januari 
2016 € 378,24 miljoen. Dit effect alsmede het resultaateffect 2015, uitgesplitst naar de 
individuele posten is als volgt:
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Cumulatief effect 1-1-2016 Stand 1-1-2016 Stand 1-1-2016 Cumulatief
(in € 1.000,-) vóór ná effect
 stelselwijziging stelselwijziging 1-1-2016

DAEB vastgoed in exploitatie 180.499 556.112 375.613
DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor
eigen exploitatie 2.582 0 -2.582
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 23.008 27.622 4.614
Latente belastingvorderingen 508 1.098 590
 
 378.235
   

Eigen vermogen: Overige reserve 23.933 91.848 67.915
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve 0 307.759 307.759
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen 0 2.560 2.560
 
 378.235
   

Resultaateffect 2015  Baten/lasten Aanpassing
(in € 1.000,-)  205 voor resultaat
 Baten/lasten vergelijkings- 2015 voor
 2015 volgens doeleinden vergelijking-
 WVR 2015 aangepast doeleinden

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.022 234 -1.788
Niet gerealiseerde waardeveranderingen 
onroerende zaken in exploitatie 0 -24.942 -24.942
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa -8.602 0 8.602
Overige waardeveranderingen (onrendabele
investeringen 0 -730 -730
Belastingen 0 -139 -139
 
 -18.997
   

Cumulatief effect 1-1-2015 Stand 1-1-2015 Stand 1-1-2015 Cumulatief
(in € 1.000,-) vóór ná effect
 stelselwijziging stelselwijziging 1-1-2015

Bestaande uit de balansposten per 1 januari 2015:
DAEB vastgoed in exploitatie 183.470 579.317 395.847
DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor
eigen exploitatie 1.637 0 -1.637
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 20.603 23.109 2.506
Latente belastingvorderingen 0 729 729
 
 397.446
   

Eigen vermogen: Overige reserve 17.103 76.263 59.160
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve 0 335.513 335.513
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen 0 2.773 2.773
 
 397.446
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In voorgaande tabel zijn voor de individuele posten de verschillen met de oorspronkelijke 
jaarrekeningcijfers 2015 in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 
2016 vermeld.

 5.2.3  Directe methode kasstroomoverzicht
Algemeen
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. 
Hierin is opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het kasstroom-
overzicht moeten opstellen conform de directe methode. Voorheen werd het kasstroomoverzicht 
conform de indirecte methode bepaald. De wijziging van de grondslag is in de jaarrekening 2016 
verwerkt conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve methode. Dit betekent dat 
de vergelijkende cijfers zijn gepresenteerd conform de nieuwe grondslag. 

Impact op vermogen en resultaat
De bepaling van het kasstroomoverzicht conform de directe methode heeft geen impact op het 
vermogen en resultaat.

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

 5.4  Salderen       
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening 
opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
– een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
– het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te 

wikkelen.

 5.5  Financiële instrumenten       
Onder fi nanciële instrumenten worden zowel primaire fi nanciële instrumenten zoals vorderingen, 
effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan.
Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van fi nanciële activa worden 
opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop Patrimonium de bindende 
overeenkomst aangaat.

Voor de grondslagen van de primaire fi nanciële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost. Door de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt 
verwezen naar de afzonderlijke paragrafen.
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Grondslagen van balans-
waardering in de jaarrekening

6

 6.1  Materiële vaste activa

 6.1.1  Vastgoed in exploitatie

Classifi catie en kwalifi catie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassifi ceerd naar DAEB (sociaal) en niet-
DAEB (commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van 
de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 
instellingen. 
Op grond van deze criteria omvat het DAEB vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan 
de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed 
en het overige DAEB vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt 
verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele 
instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de 
EC-beschikking d.d. 15 december 2009. 
Het niet-DAEB vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een 
huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig 
vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige niet-DAEB vastgoed.

Complexindeling
Het DAEB vastgoed en het niet-DAEB vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit 
vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als 
één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex 
kan daarom worden gedefi nieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde 
bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een 
waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een 
waarderingscomplex bestaat uit DAEB en niet-DAEB vastgoed. In dat geval wordt, nadat de 
waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het 
DAEB vastgoed, respectievelijk aan het niet-DAEB deel kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking DAEB en niet-DAEB vastgoed
Bij de eerste verwerking wordt het DAEB vastgoed in exploitatie en het niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies. 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en 
de hieraan direct toerekenbare kosten. 
De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in 
het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.

Waardering na eerste verwerking 
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de 
eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. 
Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats 
overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).
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Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de 
volgende categorieën:
– Woongelegenheden
– Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG)
– Parkeergelegenheden 
– Intramuraal zorgvastgoed 

Patrimonium hanteert de basis versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, 
voor het DAEB bezit in exploitatie. Voor het Niet-Daeb bezit wordt het Handboek voor de full 
versie gebruikt.

In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed bepaald op portfeuilleniveau. 
De daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, 
waardoor een onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen 
de herwaarderingsreserve en de overige reserves. Bij deze waardering van het vastgoed is geen 
taxateur betrokken.  Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatige bepaalde actuele 
waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/-10%) kan afwijken van de actuele 
waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het Handboek waarbij de 
vrijheidsgraden van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen.

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario 
onderscheiden.
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante 
waarde methode: de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en 
uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een disconteringsvoet, 
inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde 
van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen 
respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle 
typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van 15 jaar. 

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegen-
heden en parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van 
het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en 
intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of -vermeerdering van de marktwaarde 
van onroerende zaken in exploitatie verantwoord in de winst- en verliesrekening van de 
periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering of -vermeerdering wordt 
separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen’.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het DAEB en niet-DAEB 
vastgoed, die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs 
en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het complex vóór en na deze 
uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of 
-vermeerdering en in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen’.

Herwaarderingsreserve
Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw 
bepaald. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde worden 
verantwoord in de winst- en verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde 
van het waarderingscomplex 
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en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige 
afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd. 
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen 
vermogen benadrukt voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen 
op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is. 

Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waarde peildatum 31 december 
2016 een ook voor een derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier 
bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden in het jaar van uitgave ten 
laste van het resultaat gebracht.

 6.1.2  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
       

Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen 
(woningverbetering, herstructurering; zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste 
verwerking hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs 
omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten 
en overige hieraan direct toerekenbare kosten.

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp 
van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder 
vastgoed in exploitatie onder ‘Waardering na eerste verwerking’. 

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het 
vastgoed tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium 
gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post ‘Overige 
waardeveranderingen’.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen 
inzake DAEB en niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het 
vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op 
de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor 
onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot 
nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille’.

Grondposities 
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)
ontwikkeling van huur- en koopprojecten. Aangezien nog geen inzicht bestaat in aard, omvang en 
samenstelling van deze projecten worden de grondposities beschouwd als vastgoedbeleggingen.

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende 
kosten. Na eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere 
marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde 
van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat 
verantwoord onder de post ‘Overige waardeveranderingen’.
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 6.1.3  Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd 
tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investerings-
subsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waarde-
verminderingsverliezen. 

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met 
de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/
of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een 
schattingswijziging verantwoord.

Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden 
gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De onroerende en 
roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de balans opgenomen na 
vervreemding of op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het 
gebruik of de vervreemding worden verwacht.

 6.2  Financiële activa

 6.2.1  Overige fi nanciële vaste activa

Latente belastingvorderingen
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de 
afzonderlijke paragraaf Belastingen.

 6.3  Voorraden

 6.3.1  Overige voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. De waardering van de overige voorraden komt tot stand op basis van lifo.

 6.3.2  Onderhanden projecten
Een onderhanden project in opdracht van derden (hierna: onderhanden project) is een project dat 
is overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa 
waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode.

De onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten 
vermeerderd met de toegerekende winst - indien deze betrouwbaar is te bepalen - en verminderd 
met een voorziening voor verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen.

De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van het onderhanden project worden als 
opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestatie per 
balansdatum verwerkt, indien het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze 
kan worden ingeschat (percentage of completion-methode). Voor het bepalen van het percentage 
gereedheid wordt uitgegaan van de gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale 
projectkosten.
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Als het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, 
worden de opbrengsten alleen verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de 
gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald en worden de projectkosten in de 
winst- en verliesrekening verwerkt in de periode waarin ze zijn gemaakt (percentage of 
completion with zero profi t-methode). 

Als het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen 
overschrijden, worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening 
verwerkt.

De projectkosten bestaan uit de directe projectkosten, de opslag voor kosten die toereken baar 
zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project gebaseerd op het 
normale niveau van projectactiviteiten en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 
kunnen worden toegerekend, exclusief de rente op het vreemd vermogen.

Uitgaven die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties 
leiden, zijn als voorraden (onderhanden werk of vooruitbetalingen op voorraden) of als 
overlopende activa verwerkt, indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen 
leiden tot opbrengsten.

Het nettobedrag per onderhanden project wordt verwerkt als vlottend actief of als kortlopende 
schuld, indien het saldo van het onderhanden project een debet- respectievelijk creditstand 
vertoont.

Zolang het project nog niet is voltooid, worden de in het boekjaar gerealiseerde project-
opbrengsten gepresenteerd als ‘Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling’. In het jaar van 
voltooiing van het project worden dan de resterende projectopbrengsten gepresenteerd als 
‘Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling’. De projectkosten worden gepresenteerd als ‘Uitgaven 
verkocht vastgoed in ontwikkeling’.

 6.4  Kortlopende vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met transactie-
kosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde 
voorziening voor oninbaarheid.

 6.5  Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en 
wissels en cheques. Liquide middelen worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. 
Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite – zij het eventueel 
met opoffering van rentebaten – ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar 
verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van Patrimonium, worden als 
fi nanciële vaste activa gerubriceerd.

 6.6  Bijzondere waardevermindering van fi nanciële activa
Patrimonium beoordeelt op elke balansdatum of een fi nancieel actief of een groep van fi nanciële 
activa bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën fi nanciële activa 
die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve 
aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van 
de bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst- en verliesrekening verwerkt.
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Bij fi nanciële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies 
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van 
de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het fi nanciële 
actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Een voorheen opgenomen 
waarderingsverlies wordt teruggenomen, indien de afname van de waardevermindering verband 
houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om 
het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake 
zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de 
winst- en verliesrekening te worden verwerkt. De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd 
met gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.

Bij aandelen gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het 
verschil tussen de boekwaarde van het fi nanciële actief en de best mogelijke schatting van 
de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een 
soortgelijk actief. Een voorheen opgenomen waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen 
indien het wegnemen van de indicatie van een bijzondere waardevermindering objectief 
waarneembaar is.

 6.7  Classifi catie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een fi nancieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de 
jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassifi ceerd overeenkomstig de 
economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het fi nancieel instrument 
voortvloeit. Rente, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) fi nancieel instrument 
worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classifi catie van het fi nancieel 
instrument als fi nanciële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument. 
Onder het eigen vermogen wordt begrepen het verschil tussen de activa en passiva inclusief 
winstbestemming (vrije reserve) en beklemde reserves. De beklemde reserves zijn de niet 
gerealiseerde herwaarderingsreserves als gevolg van de waardering van het vastgoed in exploitatie 
tegen marktwaarde.

 6.8  Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien Patrimonium op balansdatum een in rechte afdwingbare 
of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang 
van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders 
vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af 
te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding 
gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

 6.8.1  Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen 
inzake sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van 
het vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde 
per balansdatum op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’, wordt het 
verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend 
bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. 
De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt 
in het resultaat verantwoord onder de post ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille’. 
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 6.8.2  Voorziening pensioenen
De gehanteerde pensioenregeling van Patrimonium is ondergebracht bij een 
bedrijfstakpensioenfonds. De hieruit voortvloeiende 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. 
Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief 
respectievelijk overlopend actief verantwoord.
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt 
opgenomen als Patrimonium beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk 
is dat het tot toekomstige economische voordelen voor Patrimonium leidt en het betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een 
voorziening.

Behalve de betaling van premies heeft Patrimonium geen verdere verplichtingen uit 
hoofde van genoemde pensioenregeling. Patrimonium heeft in geval van een tekort bij het 
bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan 
hogere toekomstige premies.

Voor additionele verplichtingen jegens werknemers naast de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een 
in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan werknemers, het waarschijnlijk is dat voor 
de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en er een 
betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Additionele 
verplichtingen vloeien voort uit aanvullende toezeggingen aan werknemers.
De voorziening voor additionele verplichtingen aan werknemers wordt gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. 
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde als het effect van de tijdswaarde 
van geld materieel is (waarbij de disconteringsvoet vóór belastingen de actuele marktrente 
weergeeft).

 6.8.3  Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen zijn gevormd voor respectievelijk jubileumuitkeringen aan het 
personeel. 

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit 
te betalen jubileumuitkeringen aan personeel op grond van CAO-bepalingen uitgaande van 
het personeelsbestand ultimo boekjaar. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening is 
rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen, een geschatte blijfkans en leeftijd. 
De voorziening is tegen de contante waarde opgenomen.

 6.9  Belastingen

 6.9.1  Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het 
geldende belastingtarief, rekening houdend met fi scaal vrijgestelde posten, de vaststellings-
overeenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de 
algemene voorwaarden voor saldering.
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 6.9.2  Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fi scale balanswaardering, 
wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen 
tussen de commerciële en fi scale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verlies-
compensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover er latente 
verplichtingen tegenover staan, of het waarschijnlijk is dat er fi scale winst beschikbaar zal zijn 
voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder 
de fi nanciële vaste activa respectievelijk voorzieningen.

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fi scale 
gevolgen van de door Patrimonium, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of 
afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente vorderingen 
worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten 
zullen zijn die voor realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen 
worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief. De latente 
belastingverplichtingen en vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

 6.10  Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde 
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies wordt in de winst- en 
verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, 
alsmede via het amortisatieproces.

 6.11  Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde 
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, 
alsmede via het amortisatieproces.

 6.12  Reële waarde van fi nanciële instrumenten
De reële waarde van de fi nanciële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld 
per verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van 
transactiekosten. 
Voor fi nanciële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële 
waarde bepaald met passende waarderingsmethoden. Dergelijke methoden zijn onder meer:
– het gebruikmaken van recente markttransacties tussen onafhankelijke partijen;
– het gebruikmaken van de actuele reële waarde van een ander instrument dat nagenoeg 

hetzelfde is;
– analyse op basis van contant gemaakte kasstromen of andere waarderingsmodellen. 
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Een overzicht van de reële waarden van de fi nanciële instrumenten wordt verschaft in de 
toelichting op de fi nanciële instrumenten.

 6.13  Derivaten en hedge accounting

 6.13.1  Overige derivaten
Overige derivaten zijn derivaten welke niet kwalifi ceren voor een hedgerelatie respectievelijk 
hedgeaccounting. Omdat de onderliggende waarde geen beursgenoteerd aandeel is, wordt het 
derivaat gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde.

Van opgenomen leningen afgescheiden embedded derivaten worden op moment van eerste 
verwerking van de lening de reële waarde van het embedded derivaat bepaald; de initieel 
bepaalde reële waarde is de kostprijs voor de door Patrimonium toegepaste waardering van 
embedded derivaten tegen kostprijs of lagere marktwaarde.
De initiële waardering van de lening (zonder het embedded derivaat) wordt bepaald als het 
verschil tussen de reële waarde van het gehele contract en de initiële reële waarde van het 
embedded derivaat; het verschil tussen het nominaal af te lossen leningbedrag en de reële waarde 
van de lening wordt door middel van de effectieve rente geamortiseerd over de looptijd van de 
lening.

Op elke balansdatum wordt de reële waarde van het embedded derivaat opnieuw bepaald. 
Is sprake van een waardedaling (in de zin van een toegenomen negatieve waarde) dan wordt het 
waardeverschil ten laste van het resultaat verwerkt; een afname van de waardedaling op een later 
tijdstip wordt in dat betreffende boekjaar teruggenomen tot het bedrag van de kostprijs van het 
embedded derivaat. De initieel negatieve waarde van het derivaat wordt lineair geamortiseerd 
over de looptijd van het derivaat.

Patrimonium houdt geen derivaten aan en voert uit dien hoofde ook geen hedge accounting.

 6.14  Het niet in de balans opnemen van fi nanciële instrumenten
Een fi nancieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe 
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 
met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

 6.14.1  Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische 
realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een 
leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een 
specifi ek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifi ek actief omvat.

 6.14.2  Patrimonium als lessee
In geval van fi nanciële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het 
lease-object geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) worden het lease-object 
en de daarmee samenhangende schuld bij het aangaan van de overeenkomst in de balans 
verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object op het moment van het aangaan van de 
leaseovereenkomst of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de minimale lease-
betalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen in de eerste verwerking 
van het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en afl ossing van de uitstaande 
verplichting, waarmee een constante rentevoet wordt bereikt over de resterende netto-verplichting.
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Het geactiveerde lease-object wordt afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of 
de gebruiksduur van het object, in geval er geen redelijke zekerheid is dat de lessee aan het einde 
van de leaseperiode eigenaar wordt.
Patrimonium heeft momenteel geen fi nanciële leasing.

In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste 
van de winst- en verliesrekening gebracht.
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Grondslagen van resultaat-
bepaling in de jaarrekening

7

 7.1  Algemeen
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze 
gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van 
voorzieningen.

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

 7.2  Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde 
prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van Patrimonium, 
rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, 
maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens 
leegstand en oninbaarheid.

 7.3  Opbrengsten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto 
huurprijs voor leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, 
glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De 
kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

 7.4  Overheidsbijdragen
Hieronder worden bijdragen of subsidies van de overheid alsmede de toerekening van de BWS-
subsidie vanuit de egalisatierekening BWS verantwoord.

 7.5  Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten 
via de kosten- verdeelstaat verantwoord.

 7.6  Lasten onderhoudsactiviteiten
De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud 
worden ten laste van de exploitatie gebracht. Het dagelijks en mutatieonderhoud wordt 
onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten van onderhoud 
onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering 
van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord.
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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’.

 7.7  Overheidsheffi ngen
Patrimonium verwerkt de overheidsheffi ngen zoals onroerendezaakbelasting op het moment dat 
aan alle voorwaarden voor de overheidsheffi ng is voldaan.

 7.8  Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffi ng, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen 
incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot 
een meer specifi eke kostensoort behoren. 

 7.9 Verkoopopbrengsten van vastgoed in ontwikkeling
De opbrengsten van de verkopen van het vastgoed in ontwikkeling en onderhanden projecten. 

 7.10 Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling en toegerekende organisatie- 
  en fi nancieringskosten

De uitgaven van het verkochte vastgoed in ontwikkeling inclusief de toegerekende 
organisatiekosten vanuit de kostenverdeelstaat en rente in het kader van fi nanciering worden 
hieronder verantwoord.

 7.11 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post ‘Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille’ betreft het saldo van de 
behaalde verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de 
geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed. 

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt als alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot 
de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan 
worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in 
exploitatie onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op 
basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde 
van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de 
gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende 
directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. 
Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren 
transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze 
voorzienbaar zijn. 

 7.12 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met 
betrekking tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in 
ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop. 
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke 
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop 
in het verslagjaar.

 7.13 Netto resultaat overige activiteiten
Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudopslaginstallatie (WKO), beheer 
voor derden en VvE-beheer als ook opbrengsten zendmasten en erfpachtopbrengsten toegerekend. 

 7.14 Overige organisatiekosten
De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte 
kosten), worden opgenomen onder ’Overige organisatiekosten’. Voorbeelden hiervan zijn (een 
deel van) de (salaris)kosten van het management en de Raad van Commissarissen. 

 7.15 Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten 
opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning 
van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, 
wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals 
welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang 
van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede-kansbeleid et cetera.
De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, 
bijzondere gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, e.d.), onderhoud groenvoorziening, 
speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties et cetera 
en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, 
afsluiting portieken et cetera.

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

 7.17 Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en verliesrekening 
verantwoorde resultaat, rekening houdend met fi scaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk 
niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en 
-schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de 
mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte 
realisatie van een actief- of passiefpost. 



8484

De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behoudens 
voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden 
opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. 

 7.18 Toerekening baten en lasten
Om tot de functionele indeling van de winst- en verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt 
van een kosten verdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de 
werkelijke kosten van activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld 
door een verdeelsleutel te hanteren op basis van de loonkosten per afdeling i.c. effectief het 
aantal werkzame FTE’s.
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Grondslagen voor 
kasstroomoverzicht

8

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. 

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

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

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder fi nanciële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van 
het fi nanciële-leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de afl ossing als een 
uitgave uit fi nancieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans

9

 9.1  Materiële vaste activa (2)

  2016 2015

[3]  DEAB vastgoed in exploitatie 55.513 556.111
[4]  Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 28.123 27.621
[6]  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0
[7]  Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie 1.031 1.049
   
Totaal 580.667 584.781 
   

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt.

   Vastgoed in
   ontwikkeling
 DAEB vastgoed in niet-DAEB vastgoed in bestemd voor de
 exploitatie [3] exploitatie [4] eigen exploitatie [6]
Materiële vaste activa 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Investeringen     2.582 1.636
Ten laste van voorziening     -2.582 -1.636
Aanschafwaarde 284.730 280.121 28.930 26.232
Cumulatieve Afschrijvingen -104.231 -96.652 -5.922 -5.629
      
Boekwaarde 1 januari 180.499 183.469 23.008 20.603 0 0
Invloed stelselwijziging
(cumulatief effect) 375.613 395.847 4.614 2.506 0 0
      
Herberekende boekwaarde 556.112 579.316 27.622 23.109 0 0

Mutaties:
Opleveringen 0 0 0 0 0 0
Investeringen* 7.910 5.902 570 2.965 723 946
Verwervingen via fusie/overname 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen -3.258 -2.618 -432 0 0 0
Herclassifi catie -5.932 0 5.932 0 0 0
Afwaarderingen 0    0 0
Aanpassingen marktwaarde -3.319 -26.478 -5.569 1.547 0 0
Overige mutaties 0 0 0 0 0 0
      
Totaal van de mutaties -4.599 -23.205 501 4.512 723 946

Investeringen     3.305 2.582
Ten laste van voorziening     -3.305 -2.582
      
Boekwaarde 31 december 551.513 556.111 28.123 27.621 0 0
      
Inbegrepen ongerealiseerde
herwaardering 375.548 375.613 682 4.614

* De investeringen bestaan uit: initieel, uitgaven na eerste verwerking, verbeteringen, overige investeringen.
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 9.1.1  DAEB vastgoed in exploitatie [3] en niet-DAEB vastgoed in exploitatie [4]
Het DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die is 
bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is 
opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis 
van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) 
Methode bepaald.
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd 
voor het DAEB bezit. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek 
gehanteerd. Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de 
marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige 
taxateur. 
Het Niet-DAEB bezit is midddels taxatie bepaald, zijnde het bedrijfs-onroerend goed en 
parkeerplaatsen.
De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:

Parameters woongelegenheden 2016 2017 2018 2019 (e.v.) 2020 e.v.

Prijsinfl atie 0,20% 1,10% 2,00% 2,00% 2,00%
Looninfaltie 1,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Bouwkostenstijging 1,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Leegwaardestijging 2,50% 2,20% 2,00% 2,00% 2,00%
Instandhoudingsonderhoud 
per vhe - EGW 915,00 915,00 915,00 915,00
Instandhoudingsonderhoud
per vhe - MGW 867,00 867,00 867,00 867,00
Instandhoudingsonderhoud per vhe -
Studenteneenheid 520,00 520,00 520,00 520,00
Instandhoudingsonderhoud per
vhe - Zorgeenheid (extramuraal) 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00
Mutatieonderhoud per vhe - EGW 816,00 816,00 816,00 816,00
Mutatieonderhoud per vhe - MGW 612,00 612,00 612,00 612,00
Mutatieonderhoud per vhe - 
Studenteneenheid 183,00 183,00 183,00 183,00
Mutatieonderhoud per vhe - 
Zorgeenheid (extramuraal) 612,00 612,00 612,00 612,00
Beheerkosten per vhe - EGW 411,00 411,00 411,00 411,00
Beheerkosten per vhe - MGW 400,00 400,00 400,00 400,00
Beheerkosten per vhe - 
Studenteneenheid 351,00 351,00 351,00 351,00
Beheerkosten per vhe - 
Zorgeenheid (extr.muraal) 341,00 341,00 341,00 341,00
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 
Verhuurderheffi ng (% van de WOZ) 0,491% 0,536% 0,569% 0,569%
Huurstijging boven prijsinfl atie voorgaand 
jaar - zelfstandige eenheden 1,20% 0,80% 0,40% 0,00%
Huurstijging boven prijsinfl atie voorgaand 
jaar - onzelfstandige eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Huurderving (% van de huursom) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Mutatiekans bij doorexploiteren 2%-6% 2%-6% 2%-6% 2%-6%
Mutatiekans bij uitponden 2,0%-4,2% 2,0%-4,2% 2,0%-4,2% 2,0%-4,2%
Verkoopkosten bij uitponden 
(% van de leegwaarde) 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%
Disconteringsvoet 7,14%-8,03% 7,14%-8,03% 7,14%-8,03% 7,14%-8,03%
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Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. 
De overdrachtskosten, bestaande uit makelaars-, notaris- en andere handelingskosten (exclusief 
overdrachtsbelasting) bedragen 1,7% van de leegwaarde van een verhuureenheid.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk  2016 2017 2018 2019 e.v.
onroerend goed

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo 5,00 5,00 5,00 5,00
Mutatieonderhoud per m2 bvo 10,00 10,00 10,00 10,00
Beheerkosten % van de markthuur - BOG 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,262% 0,262% 0,262% 0,262%
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ) 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%
Disconteringsvoet 9,2%-10,1% 9,2%-10,1% 9,2%-10,1% 9,2%-10,1%

Parameters parkeergelegenheden  2016 2017 2018 2019 e.v.

Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats 46,00 60,00 60,00 60,00
Instandhoudingsonderhoud - garagebox 155,00 72,95 72,95 72,95
Beheerkosten - parkeerplaats 25,00 25,00 25,00 25,00
Beheerkosten - garagebox 35,00 35,00 35,00 35,00
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ) 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
Disconteringsvoet 7,38%-7,47% 7,38%-7,47% 7,38%-7,47% 7,38%-7,47%

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2016 2017 2018 2019 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo 8,00 8,00 8,00 8,00
Mutatieonderhoud per m2 bvo 10,00 10,00 10,00 10,00
Beheerkosten % van de markthuur 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ) 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%
Disconteringsvoet 7,14%-8,03% 7,14%-8,03% 7,14%-8,03% 7,14%-8,03%

Bij toepassing full variant: Toepassing vrijheidsgraden (Niet-DAEB)
De marktwaarde in verhuurde staat wordt berekend volgens de full versie waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een aantal vrijheidsgraden. Op basis van toetsing door de externe taxateur resulteert 
dit in aanpassingen op basis van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde. De volgende 
vrijheidsgraden zijn toegepast:
– Markthuur: Voor het bepalen van de markthuur wordt door de taxateur gekeken naar 

referentieobjecten. 
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– Disconteringsvoet: De taxateur bepaalt een model ten behoeve van het vaststellen van de 
gedifferentieerde risico-opslag per complex. Dit model werkt op basis van kenmerken van de 
objecten en een weging van de score van deze kenmerken. De maximale risico-opslag (gebied 
en segment) bedraagt 5%. De disconteringsvoet per complex is de som van de risico-opslag, 
het basisdeel (IRS) en de opslag voor algemene vastgoedrisico’s.

– Mutatiegraad: De mutatiegraden worden niet alleen rechtstreeks bepaald vanuit de realisatie 
door Patrimonium, maar worden mede beoordeeld op basis van een actief (verkoop)
mutatiebeleid zoals door commerciële partijen wordt toegepast. Tevens wordt de trend 
meegenomen die op complexniveau waarneembaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de realiseerbaarheid in de markt van Groningen. 

– Leegwaardestijging: Er wordt één specifi eke leegwaardereeks ingesteld voor alle relevante 
complexen, die vanaf 2019 gelijk loopt met de reeks voor de markthuurstijging. Voor 2015 en 
2016 wordt de leegwaardestijging gehanteerd conform het handboek, 
leegwaarderegioGroningen. Op portefeuilleniveau wordt een percentage opgegeven waarmee 
de leegwaarde zich in de komende 15 jaar naar verwachting ontwikkelt. Patrimonium past 
geen differentiatie toe naar locatie, type of bouwjaar omdat deze factoren al tot uitdrukking 
zijn gebracht bij de disconteringsvoet.

– Instandhoudingsonderhoud: Op basis van het VTW type per eenheid worden de verwachte 
marktconforme onderhoudsuitgaven bepaald. Normkosten per VTW type zijn ontleend aan 
opgave van de taxateur.

– Leegwaarde: De leegwaarde wordt bepaald op basis van referentietransacties voor wat betreft 
de eenderde van de portefeuille die wordt getaxeerd. Voor de overige tweederde wordt de 
leegwaarde ultimo 2015 geïndexeerd met de gemiddelde leegwaardestijging die in de NVM 
transactiedatabase is opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de leegwaarde-
stijging van van eengezinswoningen en meergezinswoningen. 

– Exit Yield: De vrijheidsgraad wordt toegepast  voor complexen van het type BOGMOG en 
Intramurale Zorg. Voor de typen Woningen en Parkeren wordt aangesloten bij het 
waarderingshandboek.

– De schematische vrijheidsgraad wordt toepast bij het zorgvastgoed en heeft betrekking op het 
specifi eke verloop van de toekomstige huuropbrengst.

Schattingen
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen waarop 
zowel door interne als door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling 
van de reële waarde van het niet-DAEB vastgoed zijn gebaseerd, ten opzichte van de werkelijk te 
verwachten marktontwikkelingen van signifi cante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige 
waardering in de jaarrekening. 
Om inzicht te geven in de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke 
parameters op de reële waarde – gewaardeerd volgens de DCF-methode – de volgende 
gevoeligheidsanalyse:

 Effect op reële waarde*
 Gehanteerd in Stel mogelijke in € 1.000 in % van de
Parameters reële waarde afwijking  reële waarde

Mutatiegraad 2%-6% +20% (relatief) 15.000 2,16%
Mutatiegraad 2%-6% -20% (relatief) -24.000 -3,38%
Disconteringsvoet 7,14%-8,03% +1% (absoluut) -48.000 -6,81%
Disconteringsvoet 7,14%-8,03% -1% (absoluut) 67.000 9,57%

* Het effect op de reële waarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters 
 blijven gelijk).
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Zekerheden en beperkingen
Er zijn geen vastgoedbeleggingen hypothecair verbonden ten behoeve van kredietinstellingen. 
Verder bestaan er geen beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoed-
beleggingen of de inbaarheid van de huuropbrengsten en geen belangrijke contractuele 
verplichtingen tot aankoop, bouw of ontwikkeling van vastgoedbeleggingen of voor reparatie, 
onderhoud of verbeteringen ervan.

Juridische en feitelijke verplichtingen inzake de waardering van het vastgoed
Patrimonium heeft tot 2012 meerjarige afspraken gemaakt met de gemeente Groningen over de 
ontwikkeling en realisatie van woningen. Eind 2016 zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt 
voor de periode 2017-2021. Deze afspraken leiden niet tot restricties in de sfeer van huurprijs- en 
verkoopbeperkende regels, instandhouding van een bepaalde minimumomvang van de goedkope 
woningvoorraad of waardedrukkend effect op de geschatte marktwaarde van de vastgoed-
beleggingen.

Historische bedrijfswaarde-informatie
De historische bedrijfswaarde bedraagt:

Bedrijfswaarde 2016 2015
DEAB vastgoed 274.116 306.670
Niet-DAEB vastgoed 29.447 28.057 
   
Totaal 303.563 334.727 
   

Uitgangspunten bedrijfswaarde
In de Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen volkshuisvesting hun bezit op 
marktwaarde moeten waarderen. Door de waardering van de onroerende zaken in exploitatie 
tegen marktwaarde wordt inzicht gegeven in de mogelijke verdiencapaciteit van de vastgoed-
portefeuille van Patrimonium. De marktwaarde geeft, rekening houdend met de uitgangspunten 
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, het bedrag op balansdatum weer 
waartegen het vastgoedbezit op de vrije markt kan worden vervreemd tussen ter zake goed 
geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid zijn. Omdat de doelstelling van Patrimonium 
is om te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien en op 
relatief beperkt aantal woningen zal verkopen, betekent dit dat slechts een deel van de in de 
jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. 
De historische bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van Patrimonium en beoogt inzicht te geven 
in de verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. In het bestuursverslag is een 
beleidsmatige beschouwing opgenomen over het verschil tussen de marktwaarde en de 
historische bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie. 

De historische bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie wordt gevormd door de 
contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en 
toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende exploitatieperiode van de complexen. 
De historische kostprijs is bepaald overeenkomstig de voorgeschreven parameters en richtlijnen 
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van de onroerende zaken totdat het vastgoed 
door sloop teniet gaat. Hierbij wordt een restwaarde voor de grond ingerekend afgeleid van de 
huidige bestemming van het vastgoed (i.c. lange termijnverhuur).
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 
schatting van het bestuur weergeven van zijn beleid en de economische omstandigheden die van 
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toepassing zullen zijn gedurende de resterende economische levensduur van het complex. 
Deze veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande uiteenzetting van de 
gehanteerde uitgangspunten.
De kasstroomprognoses zijn voor de eerste vijf jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde 
meerjarenbegroting waarbij voor de verwachte kosten van contractueel aangegane 
onderhoudsverplichtingen, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf 
jaar de contractperiode is ingerekend. De kosten van planmatig en groot onderhoud worden 
gebaseerd op de in de meerjarig onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere 
jaren worden de kasstroomprognoses geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting 
gebruikmakend van een vast groeipercentage voor infl atie en huurstijging.

Bij de bedrijfswaardeberekening zijn door de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Stijgingsparameters:
– huurverhoging in het eerste jaar van 1,0% (voorgaand jaar: 1,0%);
– jaarlijkse huurverhoging in het tweede jaar 1,0% (voorgaand jaar: 1,0%);
– jaarlijkse huurverhoging in het derde jaar 1,0% (voorgaand jaar: 1,0%);
– jaarlijkse huurverhoging in het vierde  jaar 1,0% (voorgaand jaar: 1,0%);
– jaarlijkse huurverhoging vanaf het vijfde  jaar 2,0% (voorgaand jaar: 1,0%);
– jaarlijkse huurharmonisatie uitsluitend voor de eerste vijf jaar: tot maximaal de gewenste huur en 

DAEB aftoppen op de liberalisatiegrens (voorgaand jaar: tot maximaal de gewenste huur);
– jaarlijkse huurderving als gevolg van leegstand is variabel per complex(voorgaand jaar: variabel 

per complex);
– jaarlijkse mutatiegraad voor het DAEB bezit is variabel per complex waarbij huurharmonisatie tot 

80% of 85% van de maximaal redelijke huur (voorgaand jaar: variabel per complex en 85% of 
95%);

– jaarlijkse mutatiegraad voor het niet-DAEB bezit is variabel per complex waarbij 
huurharmonisatie minimaal 100% van de maximaal redelijke huur (voorgaand jaar: variabel per 
complex en 100%);

– jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen in het eerste jaar van 2,5% 
(voorgaand jaar: 2,0%);

– jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen in het tweede jaar van 2,5% 
(voorgaand jaar: 2,5%);

– jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen in het derde jaar van 2,5% 
(voorgaand jaar: 2,5%);

– jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen vanaf het vierde jaar van 2,5% 
(voorgaand jaar: 2,5%);

– jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het eerste jaar van 2,5% (voorgaand jaar: 2.5%);
– jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven  in het tweede jaar van 2,5% (voorgaand jaar: 

2,5%);
– jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het derde jaar van 2,5% (voorgaand jaar: 2,5%);
– jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven vanaf het vierde jaar van 2,5% (voorgaand jaar: 

2,5%).

Volumeparameters:
– voor het dagelijks klachten-, cv-,liften- en mutatieonderhoud is een bedrag berekend op basis van 

de gemiddelde kosten over de afgelopen vijf jaar
– planmatig en groot onderhoud (uitsluitend instandhouding) per complex: conform meerjaren-

onderhoudsbegroting, na begrotingsperiode op basis van gemiddelden per complex;
– overige exploitatieuitgaven  voor zover vastgoedgerelateerd vormen de basis voor de toekomst, 

(waarbij de toerekening aan het DAEB danwel niet-DAEB deels is gebaseerd op het aantal 
woningen);

– heffi ng van overheidswege gekoppeld aan woningen met een contracthuur onder de 
liberalisatiegrens (verhuurdersheffi ng): vanaf 2017 € 3,76 miljoen (0,543% van de WOZ-waarde) 
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oplopend tot € 4,03 miljoen (0,592% van de WOZ-waarde).Rekening is gehouden met een 
stijging van 2% van de WOZ waarde in de komende jaren.

– leefbaarheidsuitgaven zijn gedefi nieerd zoals verwoord in de Nota leefbaarheid 2012. In de 
beleidsnotitie zijn de doelstellingen in het kader van leefbaarheid uitgewerkt met daarbij een 
toelichting op de te maken uitgaven. De jaarlijkse kosten bedragen op basis van het huidige 
woningbezit circa € 504.000 (voorgaand jaar € 354.000) en volledig toegerekend aan het 
DAEB bezit.

Discontering:
– disconteringsvoet van 5,00% (voorgaand jaar: 5,00%); disconteringsmoment: 

postnummerando;
– contantmakingsperiode: geschatte resterende economische levensduur is conform het 

strategisch voorraadbeleid (SVB). Voor de complexen waarvoor geen concrete sloop-, 
renovatie- of verkoopplannen aanwezig zijn, geldt een minimum van 15 jaar.

Overige aspecten:
– inrekenen restwaarde grondprijs. Dit kan zijn de historische kostprijs en/of een normbedrag 

per type woning. 

Schattingselementen bepaling bedrijfswaarde
De schattingen met betrekking tot de bedrijfswaardebepaling welke inherent zijn aan deze 
waarderingsgrondslag, zijn van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de 
waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen signifi cant kunnen afwijken van de 
verwachtingen van het management zoals verwerkt in de bedrijfswaarde. Om inzicht te geven in 
de effecten van redelijkerwijs mogelijke wijzigingen in belangrijke parameters op de 
bedrijfswaarde, is de volgende gevoeligheidsanalyse opgenomen:

 Effect op reële waarde*
 Gehanteerd in Stel mogelijke in € 1.000 in % van de
Parameters bedrijfswaarde afwijking  bedrijfswaarde
Mutatiegraad 2%-6% -1% -1.000 -0,46%
Mutatiegraad 2%-6% +1% 1.000 0,46%
Disconteringsvoet 5,00% -1% 31.000 11,46%
Disconteringsvoet 5,00% +1% -27.000 -9,58%

* Het effect op de bedrijfswaarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters 
 blijven gelijk).

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
Terzake van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie (gerubriceerd onder Materiële vaste 
activa) heeft Patrimonium voor de eerstkomende vijf jaar een verkoopplan opgesteld waarin 109 
woningen bestemd zijn voor verkoop. Hiervan zullen naar verwachting 29 woningen in het 
komend boekjaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt 
in totaal € 3,77 miljoen en de historische aanschafprijs € 1,07 miljoen. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat deze woningen nog allen in exploitatie zijn en derhalve ook daar verantwoord zijn.
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Verwachte verkopen [15]  Historische Verwachte
    aanschafprijs opbrengst-
   Aantal 12-2016 waarde
DAEB vastgoed: woningen
 2017 29 1.070 3.770
 2018 tot en met 2021 80 2.955 10.400 
     
   109 4.025 14.170 
     

Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met 
door het WSW geborgde leningen zijn gefi nancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van 
pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting 
aan te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve 
hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn 
gefi nancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van 
eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de door het WSW geborgde 
fi nanciering.

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting 
gebaseerd op de omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in 
de toelichting op de balans vermeld onder de ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen en 
activa’.

Er zijn geen woningen hypothecair bezwaard.

 9.1.2  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [6]

Grondposities
In deze post zijn strategische grondaankopen begrepen, met het oog op ontwikkeling van vast-
goedprojecten en waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Het zijn 
voornamelijk materiële vaste activa, nog niet dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening. Zodra de 
grondposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt herrubricering plaats naar de 
betreffende actiefposten. 

Marktwaarde
Jaarlijks wordt de marktwaarde van het vastgoed bestemd voor eigen exploitatie bepaald. 
Tegelijk wordt ook de marktwaarde bepaald van het vastgoed in ontwikkeling. De hoogte van de 
voorziening wordt jaarlijks per project bepaald. Voor de projecten met een verkoopbestemming 
wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat de opbrengsten ten minste gelijk zijn aan de kosten 
en wordt geen voorziening getroffen. Voor de projecten voor eigen exploitatie wordt uitgegaan 
van de vooronderstelling dat de opbrengsten lager zullen zijn dan de kosten en wordt wel een 
voorziening getroffen. Voor deze projecten wordt tot aan het uitvoeringsbesluit een voorziening 
getroffen die gelijk is aan gemaakte voorbereidingskosten. Voor de defi nitieve projecten (met een 
uitvoeringsbesluit) wordt tot een voorziening getroffen die gelijk is aan het verschil tussen de 
marktwaarde en het totale investeringsbedrag. Voor zover als mogelijk wordt de voorziening in de 
jaarrekening in mindering gebracht op de projectkosten. Dit impliceert dat dit deel van de 
voorziening wordt gepresenteerd onder de projecten in ontwikkeling (activa). Het overige deel 
wordt in de jaarrekening gepresenteerd als voorziening voor de projecten in ontwikkeling 
(passiva). 
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De mutaties op de voorziening omvatten de toevoegingen (toename van de marktwaarde per 
31 december ten opzichte van de marktwaarde per 1 januari), onttrekkingen (afname van 
de marktwaarde per 31 december ten opzichte van de marktwaarde per 1 januari) en vrijval 
(oplevering van project).

 9.1.3  Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie [7]

Het verloop van deze post is als volgt:

Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie [7] 2016 2015

Stand 1 januari
Aanschafwaarde 6.577 6.388
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -5.528 -5.176
   
Boekwaarde 1.049 1.212 
   

Mutaties
Investeringen* 258 198
Desinvesteringen 0 -9
Overige mutaties 0 -75
Afschrijvingen -276 -277
   
Totaal van de mutaties -18 -163 
   

Stand 31 december
Aanschafwaarde 6.835 6.577
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen -5.804 -5.528
   
Boekwaarde 1.031 1.049 
   

* De investeringen bestaan uit: initieel, uitgaven na eerste verwerking, verbeteringen, 
 overige investeringen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn 
bepaald volgens de lineaire methode rekening houdend met een eventuele restwaarde, gebaseerd 
op de volgende verwachte gebruiksduur:
– Bedrijfsterreinen: geen afschrijving
– Automatisering: 5 jaar
– Bedrijfsauto’s: 5 jaar 
– Inventaris kantoor: 5 of 10 jaar
– Kantoorgebouw (exclusief grond): 50 jaar
 Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar componenten afgeschreven, aangezien de 

invloed van het verschil in afschrijving op het resultaat en vermogen verwaarloosbaar is.

Actuele waarde 
De actuele waarde (WOZ) van de kantoorpanden bedraagt € 1,13 miljoen (2015: € 1,21 
miljoen). 
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Buitengebruik gestelde materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie 
Patrimonium heeft geen activa tdv de exploitatie buitengebruik gesteld in 2016 (2015: € 0 miljoen).

Zekerheden
Er zijn geen bedrijfsgebouwen en -terreinen hypothecair verbonden ten behoeve van 
kredietinstellingen. 

Op de roerende materiële vaste activa rust pandrecht ten behoeve van de bank.

 9.2.1  Latente belastingvordering(en) [10]

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van 
activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fi scale grondslagen. Verder is sprake van 
fi scaal compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen worden 
hierna toegelicht:

a DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 
 Voor de bepaling van de actieve belastinglatentie wordt het afschrijvingspotentieel bepaald 

van het onroerendgoed in exploitatie.Dit potentieel is het verschil tussen de WOZ waarden en 
de fi scale boekwaarden. 

 Over dit waarderingsverschil wordt een actieve latentie gevormd. 

b Projecten in ontwikkeling
 Bij projectontwikkeling kan de fi scale waardering afwijken van de commerciële waardering 

vanwege voor de sector geldende fi scale waarderingsvoorschriften volgens de 
Vaststellingsovereenkomsten VSO 1 en 2. Voor het waarderingsverschil is in de jaarrekening 
een actieve/passieve latentie gevormd. Gezien het kortlopend karakter is deze latentie tegen 
de nominale waarde opgenomen, omdat er een verwaarloosbaar verschil bestaat met de 
contante waarde.

c Leningen o/g 
 In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting 

respectievelijk belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil 
tussen de waardering die de fi scus toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als toegepast in 
de jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van 
de leningen. 

Stand latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De specifi catie van de in de jaarrekening tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen is 
als volgt:

De latente belastingvorderingen opgenomen in de balans en de hiermee samenhangende latente 
belastinglasten/-baten in de winst- en verliesrekening zijn als volgt te specifi ceren:

 9.2  Financiële vaste activa

Financiële vaste activa 2016 2015

[10] Latente belastingvorderingen 1.161 1.098
   
Totaal 1.161 1.098 
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 Balans  Winst- en   
  verliesrekening
Latente belastingvorderingen [10] 2016 2015 2016 2015

Verrekenbare/belastbare tijdelijke 
verchillen uit hoofde van fi scaal 
afschrijvingspotentieel 1.161 1.098 63 -132
       
Totaal 1.161 1.098 63 -132  
      

Verloop latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De gehanteerde netto-disconteringsvoet bedraagt 3,6% (2015: 3,6 %). De gemiddelde looptijd van 
de tot waardering gebrachte latente belastingverplichtingen is 15 jaar. Van de vordering wordt een 
bedrag van € 0,06 miljoen (2015: € 0,1 miljoen) naar verwachting binnen 1 jaar gerealiseerd. 

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen in het 
boekjaar is op totaalniveau als volgt:

Latente belastingvorderingen 2016 2015

Boekwaarde 1 januari 515 501
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 583 729
   
Herrekende boekwaarde 1.098 1.230
Dotaties ten laste van het resultaat 0 -139
Vrijval ten gunste van het resultaat 63 7
   
Boekwaarde 31 december 1.161 1.098 
   

Latente belastingvorderingen niet tot waardering gebracht
De actieve latenties zijn gewaardeerd.

 9.2.2  Overige vorderingen [14]

Onder de ‘Overige vorderingen’ kan een bedrag aan liquide middelen worden opgenomen die 
over een periode van achttien maanden niet ter beschikking staat van Patrimonium. Dit is niet van 
toepassing. Onder de ‘Overige vorderingen’ zijn geen derivaten begrepen.

 9.3  Voorraden (4)

Voorraden 2016 2015

[17] Overige voorraden 297 353
   
Totaal 297 353 
   

 9.3.1  Overige voorraden [17]

Betreft de voorraad onderhoudsmaterialen van afdeling Technische dienst in het magazijn en in 
de servicewagens.
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 9.4  Vorderingen (5)

Vorderingen 2016 2015

[19] Huurdebiteuren 335 367
[20] Overheid 11 52
[22] Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.275 3.525
[23] Overige vorderingen 126 101
[24] Overlopende activa 429 597
   
Totaal 3.176 4.642 
   

Van de vorderingen heeft € 0,0 miljoen een looptijd langer dan één jaar.

 9.4.1  Huurdebiteuren [19]

De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, 
herstelkosten en incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van 
mutatieonderhoud voor rekening van de huurder begrepen.

 9.4.2  Overheid [20]

De vordering op overheid omvat doorbelastingen WMO op de gemeente.

 9.4.3  Belastingen en premies sociale verzekeringen [22]

De specifi catie is als volgt:

Belastingen en premies sociale verzekeringen [22] 2016 2015

Te vorderen vennootschapsbelasting van het boekjaar 1.919 0
Te vorderen vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 356 3.525
   
Totaal 2.275 3.525 
   

De post ‘Te vorderen vennootschapsbelasting’ betreft de naar verwachting te vorderen belasting 
over het belastbaar bedrag van het boekjaar, rekening houdend met de fi scale faciliteiten en de 
fi scale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand 
van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op 
verslagdatum is besloten.
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 9.4.4  Overige vorderingen [23]

Onder de post ‘Overige vorderingen’ worden ‘derivaten met een niet-beursgenoteerde 
onderliggende waarde’ opgenomen. Dit is niet van toepassing.

 9.5  Liquide middelen [24] (6)

Liquide middelen 2016 2015

[26] Liquide middelen 565 3.201
   
Totaal 565 3.201 
   

Liquide middelen [26] 2016 2015

Kas  4 2
Bank 561 3.199
Deposito’s 0 0
   
Totaal 565 3.201 
   

 9.6  Eigen vermogen (7)

Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 394,85 miljoen (2015: € 399,61 miljoen). 
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

Eigen vermogen 2016 2015

Eigen vermogen voor resultaatbestemming
[27] Overige reserve 91.848 76.263
[29] Herwaarderingsreserve 307.760 335.512
[30] Resultaat boekjaar -5.038 -12.167
   
  394.570 399.609 
   

Eigen vermogen na resultaatbestemming
[27] Overige reserve 93.510 91.848
[29] Herwaarderingsreserve 301.060 307.760
   
  394.570 399.608 
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 9.6.1  Overige reserve [27]

Het verloop van de overige reserve is als volgt:

Overige reserve [27] 2016 2015

Stand 1 januari 23.933 17.103
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 67.915 59.160
   
Herrekende overige reserves 91.848 76.263

Resultaat 2015 volgens jaarrekening 2015  6.830
Aanpassing resultaat 2015 voor vergelijkingsdoeleinden  -18.997
   
Aangepast resultaat 2015  -12.167
Resultaat 2016 -5.038
  
Resultaat van het jaar -5.038  
  

Realisatie uit herwaarderingsreserve 6.700 27.752
   
Stand 31 december 93.510 91.848 
   

 9.6.2  Herwaarderingsreserve [29]

Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Herwaarderingsreserve [29]  Niet-DAEB
   DAEB vastgoed vastgoed in
   in exploitatie exploitatie Totaal

Stand per 1-1-2015 0 0 0
Stelselwijziging 327.574 7.938 335.512
      
Nieuwe stand per 1-1-2015 327.574 7.938 335.512
Desinvesteringen -2.618 0 -2.618
Mutatie herwaardering -24.665 -469 -25.134
     
Totale mutatie 2015 -27.283 -469 -27.752
     
Stand per 31-12-2015 300.291 7.469 307.760
Desinvesteringen -3.528 -432 -3.960
Mutatie herwaardering -3.418 678 -2.740
     
Totale mutatie 2016 -6.946 246 -6.700
     
Stand per 31-12-2016 293.345 7.715 301.060
     

De herwaarderingsreserve DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed in exploitatie betreft het 
positief verschil tussen de boekwaarde op basis van de marktwaarde (op basis van het Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde) en de boekwaarde op basis van historische aanschafprijs.
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Voor de realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het hiermee 
samenhangende deel van de herwaarderingsreserve verwijzen wij naar het bestuursverslag.

Verloop Eigen vermogen 2016 2015

Eigen vermogen voor resultaatbestemming
Overige reserve 91.848 76.263
Herwaarderingsreserve 307.760 335.512
   
Eigen vermogen per 1 januari 399.608 411.775

Resultaat boekjaar -5.038 -12.167
   
Stand per 31 december 394.570 399.608
   

Eigen vermogen na resultaatbestemming
Overige reserve 93.510 91.848
Herwaarderingsreserve 301.060 307.760 
   
Stand per 31 december 394.570 399.608
   

 9.6.3  Bestemming van het resultaat 2016 [30]

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 
van - € 5,04  miljoen als volgt te bestemmen:
– Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 van € 1,66 miljoen ten gunste van de 

overige reserve te brengen.
– Het niet-gerealiseerde resultaat ad -€ 6,70 miljoen (bestaande uit niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoed in exploitatie) ten laste van de herwaarderingsreserve te 
brengen.

Deze resultaatbestemming is hierboven weergegeven.

 9.7  Voorzieningen (8)

Voorzieningen 2016 2015

[32] Voorziening onrendabele investeringen en herstructeringen 3.277 2.559
[38] Overige voorzieningen 109 105
   
Totaal 3.386 2.664 
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 9.7.1  Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen [32]

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:

Voorziening onrendabele  
investeringen en  DAEB Niet DAEB
herstructeringen [32] vastgoed i.o. vastgoed i.o. Totaal

Voorziening, presentatie 
onder projecten   0
Voorziening, presentatie 
onder voorzieningen   0
Stand 1-1-2015, investering: -1.636 0 -1.636

Invloed stelselwijziging
(cumulatief effect) 4.410 0 4.410
     
Herrekende stand 1-1-2015 2.774 0 2.774

Toevoegingen 731 0 731
Onttrekking -946 0 -946
     
Mutatie voorziening -215 0 -215

Stand 31-12-2015 2.559 0 2.559

Presentatie onder voorzieningen 2.559 0 2.559

Toevoegingen 1.441 0 1.441
Onttrekking -723 0 -723
     
Mutatie voorziening 718 0 718

Stand 31-12-2016 3.277 0 3.277

Presentatie onder voorzieningen 3.277 0 3.277

Looptijd < 1 jaar   0
Looptijd < 5 jaar   3.277

De voorziening is getroffen voor de niet rendabele top van de te bouwen woningen in Selwerd 
en Beijum. Hier worden respectievelijk 60 en 48 woningen gebouwd. Alle investeringen tot op 
heden zijn ten laste van de voorziening gebracht.
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 9.7.2  Overige voorzieningen [38]

De overige voorzieningen en het verloop ervan in het boekjaar is als volgt:

Overige voorziening [38] Jubileum uitkeringen

Stand 1-1-2016 105
Donatie 5
Onttrekking -1
   
Stand 31-12-2016 109   
   
Waarvan:
looptijd < 1 jaar 1
looptijd > 5 jaar 104

 9.8  Langlopende schulden (9)

Langlopende schulden Rente % > 5 jaar > 1 jaar Totaal

2016
[39] Schulden/leningen overheid 5,41% 6.421 1.996 8.417
[40] Schulden/leningen 
kredietinstellingen 4,57% 132.860 31.693 164.553
       
Totaal  139.281 33.689 172.970  
      

2015
[39] Schulden/leningen overheid 5,41% 6.956 2.258 9.214
[40] Schulden/leningen 
kredietinstellingen 4,57% 135.087 31.121 166.208  
       
Totaal  142.043 33.379 175.422  
      

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de 
afl ossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 
De leningensportefeuille ontvangen geld is in hoofdzaak opgenomen in de vorm van diversen 
annuiteitenleningen. De marktwaarde is derhalve gelijk aan de opgenomen waarde zoals 
hierboven vermeld.

Voor een toelichting op de renterisico’s wordt verwezen naar de paragraaf Financiële 
Instrumenten.
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 9.8.1  Schulden/leningen overheid [39] en kredietinstellingen [40]

Schulden overheid 
en kredietinstellingen Overheid [39] Instellingen [40] Totaal

Verantwoord onder langlopen 9.214 166.208 175.422
Verantwoord onder kortlopend 2.849 6.930 9.779
     
Stand 1-1-2016 12.063 173.138 185.201
Nieuwe leningen 0 5.600 5.600
Afl ossingen -2.849 -6.930 -9.779
Verantwoord onder kortlopende 
schulden -797 -7.255 -8.052
     
Stand per 31-12-2016 8.417 164.553 172.970 
     

Naast deze leningen is ultimo 2016 geen fi nanciering aangetrokken met uitgestelde stortingen in 
2016.

Zekerheden
Alle leningen overheid en kredietinstellingen zijn volledig geborgd door het WSW. Voor de door 
het WSW geborgde leningen heeft Patrimonium zich verbonden het onderliggend onroerend goed 
in exploitatie met een boek(markt)waarde van € 580,67miljoen (2015: € 584,78 miljoen) niet 
zonder toestemming te bezwaren, van bestemming te veranderen, te vervreemden of teniet doen 
gaan.

Achterstelling
Onder de schulden/leningen overheid en kredietinstellingen is geen achtergestelde schuld 
begrepen. 

Afl ossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het annuïtaire dan wel het fi xe systeem.

 9.9  Kortlopende schulden (10)

Kortlopende schulden 2016 2015

[44] Schulden aan overheid 797 2.849
[45] Schulden aan kredietinstellingen 10.841 10.829
[46] Schulden aan leveranciers 2.184 1.399
[49] Belastingen en premies sociale verzekeringen 403 773
[50] Schulden ter zake van pensioenen 1 0
[51] Overige schulden 302 158
[52] Overlopende passiva 411 373
   
Totaal 14.939 16.381 
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 9.9.1  Schulden aan overheid [44]

Schulden aan overheid [44] 2016 2015

Crediteurensaldo gemeente 0 0
Langlopende leningen overheid 797 2.849
   
Totaal 797 2.849 
   

Zekerheden
Er zijn geen zekerheden gesteld in het kader van bij overheid verkregen fi nancieringen.

 9.9.2  Schulden aan kredietinstellingen [45]

Schulden aan kredietinstellingen 2016 2015

Afl ossingsverplichting komend boekjaar op
Langlopende leningen kredietinstellingen 7.255 6.930
Transitorische rente kredietinstellingen 3.586 3.899
   
Totaal 10.841 10.829 
   

Zekerheden
Door de huisbankier zijn aan Patrimonium kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten ter 
beschikking gesteld voor een totaalbedrag van € 2,0 miljoen per 1 januari 2016. Tegenover deze 
faciliteiten is geen zekerheid verstrekt.

Per balansdatum is binnen de kasgeldfaciliteit en binnen de rekening-courantfaciliteit nihil 
opgenomen. De verschuldigde rente van deze faciliteiten is variabel (Euribor plus opslag).

 9.9.3  Belastingen en premies sociale verzekeringen [49]

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2016 2015

Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar 0 303
Loonbelasting 0 0
Omzetbelasting 402 468
Premies bedrijfsvereniging 1 2
   
Totaal 403 773 
   

De post verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar betreft de naar verwachting te 
betalen belasting over het belastbaar bedrag van het boekjaar, rekening houdend met de fi scale 
faciliteiten en de fi scale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend 
aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe 
materieel al op verslagdatum is besloten.
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 9.9.4  Overige schulden [51]

De post Overige schulden omvat te betalen accountants- en advieskosten, Vereniging van 
Eigenaren, afrekening overheidssubsidies e.d. De omvang is nihil in 2016 en 2015.

 2016  2015  
Overige schulden [51] Totaal > 1 jaar Totaal > 1 jaar

Te betalen accountants- en advieskosten 28 28 28 28
Vereniging van Eigenaren 189 189 94 94
Te betalen assurantiekosten 13 13 13 13
Te betalen afrekening energiebedrijf 25 25 23 23
Te betalen onroerend zaak belasting 25 25 0 0
Te betalen huur Zinn 22 22 0 0
       
Totaal 302 302 158 158  
      

 9.9.5  Overlopende passiva [52]
 2016  2015  
Overlopende passiva [52] Totaal > 1 jaar Totaal > 1 jaar

Vooruitontvangen huren 333 333 278 278
Diversen 78 78 95 95
       
Totaal 411 411 373 373  
      

 9.10  Financiële instrumenten

 9.10.1  Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het 
schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen 
als de niet in de balans opgenomen fi nanciële instrumenten.

 9.10.2  Doelstellingen en beleid inzake beheer fi nanciële risico’s

De primaire fi nanciële instrumenten van Patrimonium, anders dan derivaten, dienen ter 
fi nanciering van haar operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. 
Een belangrijke doelstelling van het fi nancieringsbeleid van Patrimonium is het voorkomen dan 
wel spreiden van ongewenste fi nanciële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s. 
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15 % van de leningen-
portefeuille. In dit kader maakt Patrimonium geen gebruik van afgeleide fi nanciële instrumenten 
zoals renteswaps ter afdekking van het renterisico dat ontstaat uit haar fi nancieringsactiviteiten. 
Het beleid van Patrimonium is om niet te handelen in fi nanciële instrumenten voor speculatieve 
doeleinden.

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de fi nanciële instrumenten van Patrimonium zijn het 
kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico. 
Het beleid van Patrimonium om deze risico’s te beperken is als volgt.
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Kredietrisico
Dit betreft het risico dat fi nanciële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens 
Patrimonium kunnen voldoen. Verder wordt hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij 
huurdebiteuren (Indien van toepassing).
Patrimonium maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder handelt 
Patrimonium enkel met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de 
kredietwaardigheid vast te stellen (rating) en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te 
beperken. Er zijn geen signifi cante concentraties van kredietrisico binnen de corporatie.
Voor Patrimonium is het risico inzake huurdebiteuren relatief hoog. Hiervoor is een voorziening 
getroffen en is in 2016 een traject gestart om de huurincasso te optimaliseren. Ten opzichte van 
2015 is de stand van de huurdebiteuren gedaald.

Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat Patrimonium over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe 
verplichtingen te kunnen voldoen. 
Om te waarborgen dat Patrimonium aan haar verplichtingen kan voldoen zijn naast het 
aantrekken van langlopende leningen, kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten beschikbaar 
voor een bedrag van in totaal € 3,5 miljoen (2015: € 7,5 miljoen). 
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair fi nancieel instrument in 
omvang fl uctueren is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend 
zijn.

Valutarisico
Patrimonium loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle 
inkomende en uitgaande kasstromen in euro’s zijn. 

Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)
Patrimonium loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met 
name begrepen onder fi nanciële vaste activa), liquide middelen en rentedragende langlopende en 
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). 
Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen (€ 172,97 miljoen) loopt 
Patrimonium het risico dat de reële waarde van de vorderingen en leningen zal dalen 
respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor deze 
vorderingen en schulden worden geen fi nanciële derivaten uit hoofde van veranderingen in de 
marktrente afgesloten. 
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken (€ 0 miljoen) loopt Patrimonium 
risico ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. 
kasstroomrisico).

Renteprijsrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen 
Ter beoordeling van het prijsrisico dat Patrimonium loopt, zijn de leningen in onderstaand 
overzicht ingedeeld in groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen 
rentepercentages en looptijden:
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Vastrentende
leningen Renteklasse
Restant looptijd tot 3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% > 7% Totaal

2016
1-4 jaar 1.340 6.269 11.111 12.042 2.732 195 33.689
5-9 jaar 347 4.868 15.369 12.707 2.001 331 35.623
10-14 jaar 102 4.519 15.224 5.273 0 157 25.275
15-19 jaar 88 1.760 11.431 2.330 0 62 15.671
> 20 jaar 9.500 0 50.522 2.690 0 0 62.712
       
Totaal 11.377 17.416 103.657 35.042 4.733 745 172.970
       

2015
1-4 jaar 1.417 6.492 10.641 11.726 2.922 182 33.380
5-9 jaar 592 5.333 15.142 14.220 2.747 313 38.347
10-14 jaar 100 5.132 15.999 5.591 0 210 27.032
15-19 jaar 109 1.695 11.649 3.096 0 80 16.629
> 20 jaar 3.900 379 52.713 3.042 0 0 60.034
       
Totaal 6.118 19.031 106.144 37.675 5.669 785 175.422
       

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 
4,62%.

De looptijd van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 
respectievelijk 13,4 (2015: 13,6) en 16,4 jaar (2015: 16,6 jaar).
Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per leningsoort toegelicht:
– De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefi xeerd dan wel tot het 

renteherzieningsmoment. Het risico van deze leningen betreft:
 • op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude 

contractrente;
 • de herfi nanciering van de tussentijdse en eindafl ossingen van de lening in een nieuwe lening 

met een hogere dan wel lagere rente.
– Verlengen tegen een in de leningsovereenkomst opgenomen rentepercentage (putoptie). Het 

risico van deze lening betreft:
 • op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de actuele 

rente voor een vergelijkbare lening;
 • het herfi nancieringsrisico van de eindafl ossing van de lening in een nieuwe lening met een 

hogere of lagere rente.
– De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten, zijnde 

een basisrente en een kredietopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van 
de leningen. De kredietopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste 
minimale looptijd vijf jaar bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe kredietopslag met de bank 
overeengekomen te worden. De kredietopslag van de huidige basisrenteleningen bedraagt 
tussen de 0,399 basispunten en de 0,850 basispunten.

Marktrisico
Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de 
leningenportefeuille.
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 9.10.3  Reële waarde

Voor de basisrenteleningen loopt Patrimonium het risico dat de reële waarde van de leningen 
stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. reële waarderisico). Voor deze 
schulden worden geen fi nanciële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente 
afgesloten. 

De reële waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen fi nanciële instrumenten van 
Patrimonium luidt als volgt:
 Boekwaarde  Reële waarde  
Financiële instrumenten 2016 2015 2016 2015 

In de balans opgenomen
Financiële activa
 Vorderingen onder de fi nanciële
 activa (exclusief derivaten) 1.161 1.098 1.161 1.098
 Vlottende vorderingen (exclusief
 derivaten) 3.750 4.995 3.750 4.995
 Liquide middelen 565 3.201 565 3.201
       
   5.476 9.294 5.476 9.294  
      

Financiële passiva
 Langlopende schulden 
 (exclusief derivaten) 172.970 175.422 172.970 175.422
 Kortlopende schulden 
 (exclusief derivaten) 14.940 16.381 14.940 16.381
        
   187.910 191.803 187.910 191.803  
      

Niet in de balans opgenomen 0 0
    
Totaal 0 0

De reële waarde van de fi nanciële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare 
marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de 
bepaling van de reële waarde van de fi nanciële instrumenten:

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.

Langlopende schulden
De reële waarde van de langlopende schulden is geschat aan de hand van de contante waarde 
van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente van 4,162% (2015: 4,273%). 
Door de aarde van de leningen (annuiteiten) is de marktwaarde gelijk aan de boekwaarde zoals 
opgenomen in de balans.

 9.10.4  Hedges

Patrimonium maakt geen gebruik van rentederivaten (renteswaps of rentecaps). Om die reden zijn 
hedge-instrumenten (renteswap- en rentecapcontracten) niet van toepassing.

 9.10.5  Verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen.
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 9.11  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 9.11.1  Voorwaardelijke verplichtingen

WSW obligoverplichting
Leningen van toegelaten instellingen die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW 
geborgd. Het WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de lenings-
verplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te 
houden ter grootte van een bepaald percentage van 3,85% (2015: 3,85%) over het schuldrestant 
van de door hen aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting 
staan toegelaten instellingen als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 
2016 heeft Patrimonium een aangegane obligoverplichting van € 6,9 miljoen (2015: € 7,1 miljoen).
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of 
garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers 
de betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

 9.11.2  Niet-verwerkte activa en verplichtingen

Juridische claims
Er zijn geen claims tegen Patrimonium ingediend. 

Bankgaranties
Patrimonium heeft geen garanties afgegeven.

Afnameverplichting woningen
Patrimonium heeft zich niet verplicht om bij oplevering van niet verkochte koopwoningen af te 
nemen. 

Aansprakelijkheid VOF en CV-belangen
Patrimonium heeft geen belangen in een VOF of CV en is derhalve niet hoofdelijk aansprakelijk 
voor de schulden van die vennootschappen.

Aansprakelijkheid ingevolge art. 2:403 BW
Patrimonium heeft geen aansprakelijkheidsstellingen overeenkomstig artikel 2:403 BW voor 
groepsmaatschappijen afgegeven.

Aansprakelijkheid bij fi scale eenheid
De corporatie vormt geen fi scale eenheid voor de vennootschapsbelasting of de omzetbelasting.
 

 9.11.3  Meerjarige fi nanciële verplichtingen

Operationele lease 
Patrimonium heeft als lessee operationele leasecontracten voor één auto afgesloten. 
De toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn als volgt te specifi ceren:

 Leasetermijnen 2016 2015

periode <= 1 jaar 16 16
1 jaar < periode <= 5 jaar 10 26
periode > 5 jaar 0 0
   
Totaal 26 42 
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Huurverplichtingen
Huurverplichtingen zijn niet van toepassing. 

Aangetrokken, nog niet opgenomen leningen
Patrimonium heeft ultimo 2016 geen leningen aangetrokken met een stortingsdatum na 
balansdatum voor investeringen en herfi nancieringen.

Erfpachtverplichtingen
Erfpachtverplichtingen zijn niet van toepassing.

Investeringsverplichtingen
Per balansdatum is Patrimonium investeringsverplichtingen aangegaan met betrekking tot 
nieuwbouw, het betreft de volgende projecten; 60 woningen (DAEB) Selwerd, 48 woningen 
(DAEB) Beijum en een MFC ook Beijum. De respectievelijke investeringen bedragen; € 12,93 
miljoen, € 8,64 miljoen en € 2,83 miljoen.

Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw van 
woningen voor een totaalbedrag van € 20,19 miljoen, zijnde het verschil tussen de afgesloten 
contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden (verplichting € 24,40 miljoen, 
inmiddels geinvesteerd € 3,30 miljoen en € 0,9 miljoen eigen grond). Eventueel uit de 
contracten voorvloeiende verliezen als gevolg van onrendabele investeringen zijn voorzien in de 
jaarrekening.

Onderhoudsverplichtingen
Er zijn geen buitengewone onderhouds- en renovatieverplichtingen aangegaan in verhouding tot 
de normale bedrijfsomvang.

Prestatieafspraken
Patrimonium heeft met de gemeente Groningen en de Huurdersorganisatie van Patrimonium 
geen meerjarige afspraken gemaakt over de ontwikkeling van woningen en energiebesparende 
maatregelen gedurende 2017-2021. 

Juridische en feitelijke verplichtingen niet verwerkt in de waardering van het vastgoed
Bij de bepaling van de marktwaarde van het niet-DAEB vastgoed hebben zich geen juridische en 
feitelijke verplichtingen voorgedaan, die verbonden zijn aan het vastgoed (zie toelichting op de 
balanspost niet-DAEB vastgoed in exploitatie). 
Uit hoofde van prestatieafspraken met de gemeente Groningen en de Huurdersorganisatie van 
Patrimonium zijn afspraken gemaakt, die weliswaar van invloed zijn op het investerings- en 
exploitatiebeleid van de corporatie maar gezien de aard ervan niet worden verwerkt in de 
vastgoedwaardering aangezien deze verplichtingen bij verkoop niet overgaan naar derde partijen. 

Garantieverplichtingen
Patrimonium is niet aangesloten bij Woningborg N.V. die ervoor zorgt dat als een aannemer 
failliet gaat, de woningen alsnog worden afgebouwd. Wel stelt Patrimonium als voorwaarde bij de 
opdrachtverstrekking dat de aannemer een bankgarantie afgeeft aan Woningborg N.V.
Patrimonium heeft zich niet garant gesteld voor de nakoming van rente- en afl ossings-
verplichtingen inzake verstrekte geldleningen. 

Kredietfaciliteiten
Patrimonium heeft geen kredietfaciliteit toegezegd.



111

 9.12  Niet in de balans opgenomen activa

Er zijn geen woningen onder een VOV-regeling verkocht door Patrimonium.
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Toelichting op de 
winst- en verliesrekening

10

 10.1  Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (11)

 10.1.1  Huuropbrengsten [53]

Huuropbrengsten [53] 2016 2015

Woningen en woongebouwen DAEB 35.225 34.850
Woningen en woongebouwen niet-DAEB 440 435
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 1.798 4.514
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 1.116 1.048
   
  38.579 40.848
Huurderving wegens leegstand -608 -707
Huurderving wegens oninbaarheid -24 -16
   
Totaal 37.947 40.125 
   

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2016 bedroeg 1,0% (1 juli 2015: 1,60%). 
De huurderving wegens oninbaarheid is rechtstreeks in mindering gebracht op de voorziening.

De huuropbrengsten in 2016 bedragen € 37,94 miljoen en zijn daarmee dan € 2,19 miljoen 
lager dan de huurinkomsten in 2015. Deze lager huurinkomsten bestaan voornamelijk uit lagere 
inkomsten door minder verhuurde eenheden, gedeeltelijk gecompenseerd door de toegepaste 
huurverhoging van 1,0% en huurharmonisatie.

 10.1.2  Opbrengsten servicecontracten [54]

Opbrengsten servicecontracten [54] 2016 2015

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 1.742 1.954
Derving wegens oninbaarheid 0 0
   
Totaal 1.742 1.954 
   

De vergoedingen voor leveringen en diensten is gedaald als gevolg van het feit dat met name het 
gemeenschappelijke tuinonderhoud niet meer in rekening wordt gebracht.

 10.1.3  Lasten servicecontracten [55]

Lasten servicecontracten [55] 2016 2015

Servicecontracten -2.060 -1.850
Toegerekende organisatiekosten 0 0
   
Totaal -2.060 -1.850 
   

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende 
en roerende zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, 
indien noodzakelijk, aangepast. 
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over 
het voorgaande jaar.
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Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2016 2015

Belastingen exploitatie -2.684 -2.627
Verzekeringen -112 -132
Verhuurderheffi ng -3.313 -3.042
Toegerekende organisatiekosten -806 -871
Overig 0 0
   
Totaal -6.915 -6.672 
   

 10.1.4  Lasten verhuur en beheeractiviteiten [57]

Hieronder volgt een totaaloverzicht van de toegerekende organisatiekosten. Daarin worden de 
organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, 
op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij 
wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en 
leefbaarheid.

Lonen en salarissen  -2.723
Afschrijvingen  -276
Overige personeelskosten  -218
Overig  -9.021
   
Totaal organisatiekosten  -12.238
 Geactiveerde productie  0
 Overige opbrengsten  0
  
 Totaal dekking  0
   
Toe te rekenen organisatie kosten  -12.238

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de 
kostenverdeelstaat.

 2016  2015  
Omschrijving Verdeelsleutel Bedrag Verdeelsleutel Bedrag 

Lasten servicecontracten [55] 0% 0 0% 0
Lasten verhuur en beheeractiviteiten [57] 7% -108 7% -871
Lasten onderhoudsactiviteiten [58] 16% -1.951 16% -2.014
Lasten exploitatie bezit [59] 61% -7.497 67% -8.601
Verkoop vastgoedportefeuille [64-66] 0% -49 0% -48
Overige organisatiekosten [73] 16% -1.935 10% -1.247
      
Totaal 100% -12.238 100% -12.781  
      

De totale toegerekende organisatiekosten zijn afgenomen met € 543. Doordat niet alle kosten 
aan de activiteiten toegerekend konden worden, zijn met name de overige organisatiekosten 
toegenomen met € 688 (dit betreft incidentele kosten).
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Lonen en salarissen
De lasten betreffende lonen en salarissen voor Patrimonium betreffen:

Lonen en salarissen 2016 2015

Salarissen -2.065 -2.009
Sociale lasten -342 -335
Pensioenen -316 -347
Overige personeelskosten -218 -272
   
Totaal -2.941 -2.963 
   

Bij Patrimonium waren in 2016 gemiddeld 46 werknemers in dienst (2015: 45). Het aantal 
fulltime equivalenten bedroeg in 2016 gemiddeld 40,4 fte (2015: 39,3 fte). Deze werknemers 
waren in 2016 allen in Nederland werkzaam (2015: idem). De uitsplitsing naar organisatie- 
onderdeel (nog toe te spitsen op de situatie van de corporatie) is als volgt (aantal dan wel fte):

Bezetting (fte) 2016 2015

Directie/secretariaat 3,6 3,6
Financiële administratie 6,7 6,7
Verhuur en bewonerszaken 6,7 6,7
Technische dienst 23,4 22,4
   
Totaal 40,4 39,3 
   

Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van Patrimonium is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioen-
fonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van 
deze pensioenregeling:
– Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
– Er is sprake van een middelloonregeling.
– De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd.
– De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het 

partner- en wezenpensioen is verzekerd op risicobasis.
– Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur 

van het pensioenfonds jaarlijks een premie vast met een maximum van 25% van de 
ouderdomspensioengrondslag respectievelijk 25% van de ouderdomspensioengrondslag 
gecorrigeerd met de deeltijdfactor.

– Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds 
de ingegane pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen 
overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens. De toeslagverlening is 
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker 
of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist 
evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
– Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en 

bestuurders van de toegelaten instelling.
– De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. 

In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting.
– Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.
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De beleidsdekkingsgraad van SPW bedraagt 104% ultimo 2016 (31-12-2015: 109%). Hiermee 
voldoet het pensioenfonds niet aan de minimale vereiste 125,5% die voorgeschreven is door 
De Nederlandse Bank (DNB) en daarmee ontstond een dekkingstekort. Zolang het vereist 
vermogen nog niet is bereikt, moet het pensioenfonds jaarlijks een nieuw herstelplan indienen. 
SPW zal voor 1 april 2017 een nieuw herstelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond 
dat het pensioenfonds binnen een periode van 10 jaar weer het vereist vermogen bereikt 
(langetermijnherstelplan). 
De beleidsdekkingsgraad dient na die periode minimaal 129,3% te bedragen.

Het bestuur heeft gekozen voor de maximale hersteltermijn van 10 jaar, omdat een van de 
mogelijke middelen in een herstelplan het korten van de opgebouwde aanspraken is. Kortingen 
op de aanspraken worden hierdoor over een zo lang mogelijke periode gespreid. Daarnaast kan 
door het spreiden van kortingen over de herstelperiode zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt 
van de fi nanciële herstelkracht van het fonds. Op grond van het herstelplan 2016 zijn kortingen 
op aanspraken niet noodzakelijk.

Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten de opgebouwde aanspraken van 
(gewezen) deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2016 een toeslag te verlenen 
van 0,02%. Dit is het deel van de volledige toeslag dat ‘toekomstbestendig’ is: 2,95% van de 
prijsinfl atie (0,8% over afgelopen periode).

Lastenonderhoudsactiviteiten 2016 2015

Planmatig onderhoud -7.422 -3.373
Mutatieonderhoud -1.598 -1.529
Reparatie-/klachtenonderhoud -4.194 -3.641
Toegerekende organisatiekosten -1.951 -2.014
   
Totaal -15.165 -10.557 
   

Afwijkingen onderhoud en reparatie
Het dagelijks onderhoud bestaat uit de onderdelen mutatie- en reparatieonderhoud:
– Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd conform het normale onderhoud benodigd om 

het bezit in goede staat te houden. Ook in het afgelopen jaar werd hier de begrotingen 
overschreden met € 1,1 miljoen. Dit mede als gevolg van gewijzigde wetgeving en 
normeringen waaraan voldaan moet worden.

– Reparatieonderhoud vindt plaats op verzoek van huurders. Verzoeken komen binnen via de 
telefoon, via de mail en bij de balie van ons kantoor. In 2016 is een bedrag van € 1,6 miljoen 
aan reparatieonderhoud uitgegeven (2015: € 1,5 miljoen).

 10.1.5  Lasten onderhoudsactiviteiten [58]

 10.2  Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille (13)

 10.2.1  Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille [64-66]

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de 
marktwaarde in verhuurde staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht 
zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van 
de contractuele korting. 
Het in de winst- en verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed 
is derhalve beperkt, gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.
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De specifi catie van de verkoopresultaten is als volgt:

Verkoop huurwoningen (DAEB en niet DAEB vastgoed 
in exploitatie) [64-66] 2016 2015

Verkoopopbrengst 4.642 3.201
Af: Verkoopkosten -388 -301
Toegerekende organisatiekosten -49 -48
Marktwaarde verkochte vastgoedportefuille 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.690 -2.618
   
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 515 234 
   

De verkoopopbrengst betreft 27 verkochte woningen (2015: 32 woningen en 2 bedrijfsruimten). 
De door verkoop in 2016 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen 
in de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen, bedraagt € 2,61 miljoen.

 10.3  Waardeveranderingen vastgoedportefeuille (14)

 10.3.1  Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille [67]

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille [67] 2016 2015

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling -1.441 -731
   
Totaal -1.441 -731 
   

Deze afwaardering is ten laste van de voorziening Onrendabele Top gebracht.

 10.3.2  Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille [68]

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille [68] 2016 2015

Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie -5.569 1.547
Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie -3.319 -26.489
   
Totaal -8.888 -24.942 
   

 10.4  Netto resultaat overige activiteiten (15)

 10.4.1  Opbrengsten overige activiteiten [71]

Opbrengsten overige activiteiten [71] 2016 2015

Overige opbrengsten (huren zendmasten e.d.) 98 87 
   
Totaal 98 87 
   

 10.4.2  Kosten overige activiteiten [72]

Er zijn geen kosten toegerekend, voor het beschikbaar stellen van deze faciliteit.
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Overige organisatiekosten [73] 2016 2015

Toegerekende organisatiekosten -1.935 -1.247 
   
Totaal -1.935 -1.247 
   

De niet toegerekende organisatiekosten zijn met € 688 toegenomen. De oorzaak hiervan ligt 
mede in het feit dat er eenmalige kosten zijn geweest in verband met woningwet, overdracht aan 
reservefonds VVE, betonrenovatie Verzetstr.laan en overige. Respectievelijk, € 177, € 309, € 111 
en € 91.

 10.4.4  Leefbaarheid [74]

De leefbaarheidskosten laten zich uitsplitsen als zijnde:

Leefbaarheid [74] 2016 2015

Leefbaarheidsbijdrage schone woonomgeving/overlast/veiligheid -629 -725
Overige leefbaarheidsbijdragen 0 0 
   
Totaal -629 -725 
   

 10.4.3  Overige organisatiekosten [73]

Saldo fi nanciële baten en lasten [75-78] 2016 2015

[77] Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  41  25
[78] Rentelasten en soortgelijke kosten:
 - Rente op leningen overheid 0  0
 - Rente op leningen kredietinstellingen -8.246  -8.734
 - Borgstellingsvergoeding -13  -13
 - Overig -24  -119
    
   -8.283  -8.866
     
   -8.242  -8.841 
     

 10.5  Saldo fi nanciële baten en lasten (16)

 10.5.1  Belastingen [79]

Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fi scale 
regels volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereen-
komst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer 
duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen 
onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de 
inschatting van het op basis van een fi scale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van 
beschikbare fi scale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fi scus de door 
Patrimonium gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de 
jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.
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 Belastingdruk winst- en verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de winst- en verliesrekening bestaat uit de volgende 
componenten:

Belastingdruk [79] 2016 2015

Acute belastingen boekjaar 263 0
Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren -391 1.137
Mutatie latente belastingen 63 -138
   
Totaal belastinglast/-bate -65 999 
   

Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2015: 25%). Het effectieve 
belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als % van het 
jaarresultaat voor belastingen, bedraagt – 1,3% (2015: -46,47%). 

De afwijking ten opzichte van het nominaal tarief wordt verklaard door de correcties uit 
voorgaande jaren en afwijkingen tussen de fi scale en commerciele waardering.

 10.6  Bezoldiging van (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen

 10.6.1  Bestuurders

De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurders bestaat uit periodiek betaalde beloningen 
(zoals salarissen, doorbetaling bij ziekte en vakantie, sociale premies, presentiegelden, 
kostenvergoedingen en ter beschikking stelling van een auto), beloningen betaalbaar op termijn 
(zoals pensioenlasten, sabbatical leave, jubileumuitkeringen, VUT- en prepensioenuitkeringen), 
uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en bonusbetalingen. 

 10.6.2  Commissarissen

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de 
toegelaten instelling zijn gekomen, bedragen € 75.887 (2015: € 61.021) en is naar individuele 
commissaris als volgt gespecifi ceerd (in euro’s):
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 Bezoldiging  belastbare  Totaal
  kostenvergoeding*
Bezoldiging commissarissen 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Dhr. F.C.A. van der Meulen 14.525 11.004 466 0 14.991 11.004
Mw. E.A.J. Hoffen van 4.842 8.003 233 0 5.075 8.003
Dhr. J.J. Stoit 4.842 9.003 233 0 5.075 9.003
Dhr. P.W. Pruim 9.683 8.003 466 0 10.149 8.003
Mw. A.W.V. Hak 9.683 8.003 466 0 10.149 8.003
Mw. J.G. Waanders-Kolhoop 9.683 4.001 466 0 10.149 4.001
Dhr. M. Boer 9.683 4.001 466 0 10.149 4.001
Dhr. J. Veuger 4.842 0 233 0 5.075 0
Mw. R.C.E.J. Hoogen - Lensen 4.842 0 233 0 5.075 0
Dhr. J.P. van Mechelen 0 5.002 0 0 0 5.002
Dhr. J.F. Huizinga 0 4.001 0 0 0 4.001
      
Totaal 72.625 61.021 3.262 0 75.887 61.021
      
* Betreft de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (pro rata parte).

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Patrimonium aan bestuurders en 
commissarissen verstrekt.

 10.7  Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op 
Patrimonium van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, 
klasse F.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Patrimonium is € 150.0001. Dit geldt naar rato van de 
duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt 
met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, 
zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1 Het WNT-maximum voor de woningcorporatie, klasse F.
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 10.7.1  Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling.

Topfunctionarissen met dienstbetrekking  A. de Vries
  Directeur bestuurder

Functiegegevens 2016 2015
Gewezen topfunctionaris? Nee Nee
Dienstbetrekking Ja Ja

Aanvang en einde functiievervulling 0101-3112 0101-3112
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00
Individueel WNT-maximum 150.000 149.000

Beloning 129.985 125.932
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 20.009 22.868
    
  149.994 148.800
  0 0
   
Totaal bezoldiging 2016 149.994 148.800 
   

Verplichte motivering indien overschrijding N.v.t. N.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf 
kalendermaanden van de functievervulling zijn niet van toepassing.
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Toezichthoudende vd Meulen  Stoit  Hak  Boer  vd Hoogen  Huizinga
topfunctionarissen  v Hoffen  Pruim  Waanders  Veuger  v Mechelen 
 Voorzitter         Vice-  
          voorzitter 
Functiegegevens RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC Rvc Lid RvC
Aanvang en einde             
functievervulling in 2016 1/1-31/12 1/1-30/06 1/1-30/06 1/1-31/12 1/1-31/12 14/12-31/12 1/1-31/12 1/7-31/12 1/7-31/12 N.v.t. N.v.t.
Individueel WNT-maximum 22.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000  

Beloning 14 5 5 9 9 10 9 5 6 0 0
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           
 14 5 5 9 9 10 9 5 6 0 0
Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           
Totaal bezoldiging 2016 14 5 5 9 9 10 9 5 6 0 0
            
Verplichte motivering overschrijding N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
            
Aanvang en einde             
functievervulling in 2015 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/7-31/12 1/7-31/12 N.v.t. N.v.t. 1/1-30/06 1/1-30/06
Beloning 11 8 9 8 8 4 4 0 0 5 4
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           
Totaal bezoldiging 2015 11 8 9 8 8 4 4 0 0 5 4

           

 10.7.2  Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op 
grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of 
de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen is niet van toepassing.

 10.8  Accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountants-
organisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt 
voor Patrimonium:

Toezichthoudende topfunctionarissen
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 2016  2015 
Accountantskosten Deloitte Deloitte  Deloitte Deloitte
 Accountants Overig Totaal Accountants Overig Totaal

Onderzoek van de jaarrekening 80 0 80 47 0 47
Andere controleopdrachten 7 0 7 0 0 0
Adviesdiensten op fi scaal terrein 0 31 31 0 33 33
Andere niet-controlediensten 4 0 4 5 0 5
      
Totaal 91 31 122 52 33 85
      

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria 
voor het onderzoek van de jaarrekening 2016 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 
2016 zijn verricht.
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Toelichting op het 
kasstroomoverzicht 

11

 11.1  Samenstelling geldmiddelen

De geldmiddelen en kasstromen toerekenbaar aan minderheidsbelangen zijn niet van toepassing.

 11.2  Toelichting op kasstromen

De geldmiddelen staan vrij ter beschikking staande gelden.

Liquide middelen per 31-12-2015 3.201
Zeer liquide effecten per 31 december 2015 0
  
Geldmiddelen per 31-12-2015 volgens het kasstroomoverzicht  3.201

Balansmutatie geldmiddelen in 2016  -2.636

Liquide middelen per 31-12-2016 565
Zeer liquide effecten per 31-12-2016 0
  
Geldmiddelen per 31-12-2016 volgens het kasstroomoverzicht  565
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Gebeurtenissen na balans-
datum voor de jaarrekening

12

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die een nadere 
informatie geven over de toestand op balansdatum.
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Overige gegevens 

13

 13.1  Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten van Patrimonium zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de 
resultaatbestemming. De bestemming vindt plaats overeenkomstig de voorschriften die ter zake 
voor toegelaten instellingen gelden.

 13.2  Ondertekening van de jaarrekening

Bestuur
De jaarrekening van Patrimonium is opgesteld door het bestuur op 11 augustus 2017.

Ing. A. de Vries 
directeur- bestuurder

mr. drs. F.C.A. van der Meulen
voorzitter

P.W. Pruim
vice-voorzitter

Mevrouw A.W.V. Hak
lid

Mevrouw drs. R.C.E.J. van den Hoogen-Lensen
lid

Raad van commissarissen
De jaarrekening is vastgesteld door de raad van commissarissen op 11 augustus 2017.

dr. ing. J. Veuger
lid

M. Boer
lid

Mevrouw J.G. Waanders – Kolhoop
lid
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van commissarissen van Christelijke Woningstichting Patrimonium   

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2016 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Christelijke Woningstichting Patrimonium te Groningen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Christelijke Woningstichting Patrimonium op 31 december 2016 en 
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het 
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2016. 

2. De winst-en-verliesrekening over 2016. 

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschre-
ven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. 

Wij zijn onafhankelijk van Christelijke Woningstichting Patrimonium, zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden  

Benadrukking van de waarderingsgrondslag 

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 72 van de jaarrekening, 
waarin staat beschreven dat: 

Christelijke Woningstichting Patrimonium een deel van haar onroerende zaken in exploitatie op grond van 
artikel 35 lid 2 van de Woningwet conform bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting na de eerste verwerking waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basis-
versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 
• Het volkshuisvestingsverslag 
• De overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 Alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het accountantsprotocol 
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen-
stemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,  
de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur verant-
woordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professio-
nele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, rubriek A 
van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere 
uit:  

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 
bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de toegelaten instelling. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan. 
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• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

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

 

Groningen, 11 augustus 2017  

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: J.S. Huizinga RA  
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