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Inleiding
’Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’
Deze spreuk uit 1933 die op het monument op de afsluitdijk
staat, doet heden ten dage nog steeds opgeld. Met name in
corporatieland is het ‘bouwen aan de toekomst’ merkbaar.
Fysiek ingegeven door de aantrekkende economie maar met
name ook de professionaliseringsslag die de corporaties
hebben ingezet.
Alhoewel de verkiezingen vorig jaar in ons politieke bestel geen grote aardverschuiving op het
departement volkshuisvesting teweeg hebben gebracht, is de rol van de overheid duidelijk
merkbaar zowel vanuit de autoriteit als het borgingsinstituut.
Het afgelopen jaar heeft de stelselwijziging grote invloed gehad op onze organisatie. Het vroeg
veel van de medewerkers.
Het afgelopen jaar hebben we de laatste hand gelegd aan de nog ontbrekende stukken in het
kader van de nieuwe Woningwet en governance. We bereiden ons voor op de AVG.
In navolging van het in 2016 vastgestelde beleidsplan zijn we met de professionalisering van de
organisatie aan de slag gegaan. Er is gekozen voor een procesgestuurde organisatie met het
DrieKamerModel van Ortec als richtsnoer. Met de RvC en OR als adviseurs hebben we eind 2017
de besluiten tot herinrichting van de organisatie genomen en gaan we in 2018 de nieuwe
organisatie neerzetten. Begonnen wordt met een nieuwe topstructuur (management). Hierna volgt
het verdere herinrichten van de afdelingen met als motto ‘de klant centraal!’
We namen in 2017 voor het eerst deel aan de Aedes benchmark. De uitkomsten waren veelbelovend; het is nu zaak om het op peil te houden. In 2018 zullen we via de transparantietool
onze stakeholders inzicht kunnen verschaffen in de gevolgen van het draaien aan de knoppen
‘inkomsten en uitgaven’.
Met de bouw van 48 appartementen in Beijum is op 14 juni gestart door het slaan van de eerste
paal. De onderhandelingen met de NAM over de kosten bij dit project ten gevolge van het
aardbevingsbestendig bouwen leidden tot resultaat. Voor de nieuwbouw van 60 appartementen in
Selwerd moesten we opnieuw in onderhandeling met zowel de aannemer als de NAM.
Uiteindelijk zijn we hier goed uit gekomen zodat we op 1 maart 2018 de eerste paal konden
slaan.
Het groot onderhoud vond in het verslagjaar plaats in de wijken Selwerd en Stadsparkwijk. De
renovatie van 126 eengezinswoningen in Selwerd werd afgerond terwijl met het groot onderhoud
van de Berkenflat werd gestart. In de Stadsparkwijk is bij 103 woningen de riolering en het dak
vervangen.
De verkoop van de in 2013 daarvoor gelabelde woningen vordert gestaag; de biedingen/
verkoopprijzen stijgen, met name de laatste tijd ligt de verkoopprijs vaak ver boven de vraagprijs.
Er is samen met onze huurdersorganisatie de GWHP een onderzoek ingesteld naar de woonlasten. Het onderzoeksrapport is gebruikt om specifieke maatregelen te nemen, die in 2018
verder zullen worden uitgewerkt. Ten aanzien van de beschikbaarheid is in de prestatieafspraken
vastgelegd dat we vanaf 2019 een 70 tal woningen gaan bouwen in de betaalbare categorie.
De ingrepen met betrekking tot duurzaamheid zullen worden doorgezet in de toekomst en
huurders hoeven hiervoor niet extra te betalen (met uitzondering van de zonnecollectoren).
En qua leefbaarheid blijven we investeren in de extra schoonmaak van onze wijken.
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Met de plannen rondom geothermie is het helaas minder goed gesteld. De SODM verleende geen
toestemming voor het boren. Daardoor is het project gestaakt en moet onze contractpartner
Warmtestad op zoek naar alternatieven.
De verduurzaming van de wooncomplexen neemt gestaag toe; het beleid wordt met regelmaat
ingehaald door hernieuwde en/of aangescherpte eisen. We richten ons op CO2 neutrale
woningen omdat we vanaf 2020 volgens de routekaart van Aedes jaarlijks 3% van ons bezit CO2
neutraal moeten maken.
Het aantal overlastmeldingen vertoont een lichte stijging en de intensiteit van de afhandeling
neemt toe. Het vergt een toenemende inzet van onze medewerkers en ze werken daarin
regelmatig samen met WIJ-teams om adequate oplossingen te kunnen bieden.
Tot nu toe hebben we weinig te maken gehad met de gevolgen van aardbevingen in onze
provincie, behalve dan bij de voorbereiding van de nieuwbouw in verband met de afspraak om
aardbevingsbestendig te bouwen. We maakten ook in 2017 deel uit van de C14, een overlegorgaan van de 14 corporaties die werken binnen/grenzend aan het kerngebied. Door samen een
vuist te maken staan we sterker. Onduidelijk is nog wat de gevolgen zullen zijn wanneer de
gaskraan wordt dichtgedraaid, zoals het kabinet onlangs heeft besloten.
We zijn God dankbaar voor wat we in het verslagjaar hebben kunnen doen voor onze huurders
en willen graag in het nieuwe jaar de ingezette veranderingen en verbeteringen verder uitwerken
voor onze huurders.

Groningen, 4 juni 2018

wg

Ing. A. de Vries
directeur-bestuurder
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Jaarverslag
Raad van Commissarissen 2017
1 Inleiding
De raad van commissarissen legt via dit jaarverslag verantwoording af over het gehouden toezicht
in 2017.
Een woningcorporatie is geen gewone onderneming, maar heeft een maatschappelijke taak.
Deze taak is vastgelegd in de Woningwet en in de statuten. Een woningcorporatie doet het goed
wanneer de maatschappelijke doelen worden behaald. Patrimonium heeft in het strategische
beleidsplan de koers voor 2016-2020 vastgelegd. Daarmee zijn de te behalen maatschappelijke
doelen helder. Het is aan het bestuur om de koers vast te houden en de gestelde doelen te
behalen. Het is aan de Raad van Commissarissen om hierop toezicht te houden en waar nodig de
bestuurder hierbij te adviseren.
In 2017 is door bestuur en medewerkers veel bereikt. Zo is hard gewerkt om de aansluiting bij
het aanbodmodel via WoningNet per 1 januari 2018 te realiseren, is de nieuwbouw in Beijum
daadwerkelijk gestart en kon definitief groen licht worden gegeven voor de nieuwbouw in
Selwerd. Er is in 2017 geïnvesteerd in renovatie van meerdere complexen. Verder is voor het eerst
meegedaan aan de Aedes benchmark met een positief resultaat en er is hard gewerkt om slagen te
maken in de interne bedrijfsvoering. En dan is deze lijst met activiteiten nog niet eens compleet.
Toch ziet de raad het jaar 2017 (en ook het jaar 2018) als cruciaal jaar. Veel gaat goed, maar we
merken steeds meer dat de huidige organisatie niet is ingericht om de maatschappelijke doelen te
bereiken. Jarenlang scoorde Patrimonium zeer goed op lage bedrijfslasten, maar dit heeft ook een
keerzijde. De maatschappelijke opgave wordt complexer en veeleisender en de eisen die gesteld
worden aan de bedrijfsvoering hoger. Daarnaast moet er ruimte zijn voor ambitie en dat vergt ook
een organisatie die dit aankan. De bestuurder heeft dit ook gezien en gemerkt en heeft daarom in
het voorjaar van 2017 een plan geschreven om de organisatie te wijzigen. De raad heeft de
bestuurder hierin actief geadviseerd. Ook vanuit de nieuwe accountant, de controller en de
Autoriteit Woningcorporaties (Aw) zijn signalen gegeven gericht op doorontwikkeling van de
bedrijfsvoering. Na de planvorming in 2017 zal de omslag binnen de organisatie in 2018 moeten
gaan plaatsvinden. De raad vindt het van groot belang dat ondanks deze interne ‘verbouwing’ de
maatschappelijke doelen, zoals genoemd in het beleidsplan worden behaald. Verdere digitalisering van de dienstverlening, realiseren van de nieuwbouw in Selwerd en Beijum en verduurzaming van bestaande woningen zijn daarbij enkele voorbeelden.
In dit jaarverslag leest u over toezichthouden en besturen (hoofdstuk 2), hoe invulling gegeven is
aan de toezichthoudende rol (hoofdstuk 3), hoe invulling is gegeven aan de werkgeversrol
(hoofdstuk 4) en aan de klankbordrol jegens de bestuurder (hoofdstuk 5) en wordt gerapporteerd
over samenstelling en functioneren van de raad in 2017 (hoofdstuk 6).

2 Toezicht en bestuur (governance)
a. Onze visie op toezicht en toetsing
Toezichtsvisie
In dit jaarverslag 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 20 van
de statuten van Christelijke Woningstichting Patrimonium (d.d. 14 maart 2017) omschreven.
Een en ander is uitvoerig uitgewerkt in het Reglement voor de Raad van Commissarissen van
21 september 2016. Beide regelingen zijn te vinden op de website van Patrimonium.
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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 bestuurder
uitgevoerd, zoals het periodiek beoordelen en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. 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.
Eind 2018 zal de visitatie 2014-2017 gereed zijn.
Het toezicht en de controle vinden plaats aan de hand van beleidsstukken van sociale, politieke,
financiële en juridische aard. Bekeken worden ook de werking van interne risicobeheersing en
controle op efficiency 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 financiële prestaties van
Patrimonium kunnen worden getoetst. Dit kader bevat onder meer de volgende beleidsstukken:
- Statuten
- Reglement RvC (met bijlagen)
- Bestuursreglement
- Reglement financieel beleid en beheer
- Strategisch 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.
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c. Implementatie governance
Ter implementatie van de nieuwe Woningwet en de Governancecode is sinds 1 januari 2017 door
de Raad van Commissarissen nog een aantal besluiten genomen:
Naam

Besluit

Datum

Investeringsstatuut

Goedkeuren

18 april

Governance agenda

Vaststellen

13 september

Regeling ontstentenis RvC

Vaststellen

13 september

Reglement financieel beleid en beheer

Goedkeuren

13 september & 7 december

Het is zaak dat deze regelingen niet alleen een papieren werkelijkheid zijn maar geïntegreerd
onderdeel uitmaken van de processen binnen Patrimonium.
De raad van commissarissen heeft in 2017 extra aandacht geschonken aan governance. Zo is er
een themabijeenkomst gehouden over dit onderwerp onder leiding van dr.ir. H.M. Koolma. Ook
de Aw heeft in 2017 toezicht gehouden op de governance en een aantal opmerkingen gemaakt.
De raad zal erop toezien dat deze opmerkingen leiden tot een vervolgactie.
d. Integriteit
De raad van commissarissen en de bestuurder hebben gedeelde normen en waarden als het gaat
om integriteit. Patrimonium heeft in 2009 een integriteitscode vastgesteld met daarin gedragsregels voor bestuur, management en medewerkers. Deze code is op de website van de
woningcorporatie geplaatst. De code wordt in het voorjaar van 2018 geactualiseerd. 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.
Ook deze regeling wordt in het voorjaar van 2018 geactualiseerd. In 2018 worden de regelingen
geïmplementeerd via trainingen gericht op bewustwording.

3 Verslag voortvloeiend uit toezichthoudende rol
a. Toezicht op strategie
Meerjarenbeleidsplan
De speerpunten uit het strategische beleidsplan 2016-2020 worden door de raad gemonitord. De
raad heeft in 2017 met het bestuur gesproken over de inhoud en vormgeving van de planning en
controlcyclus waarbij ook aandacht is voor de voortgang van het beleidsplan en transparantie ten
aanzien van beleidswijzigingen. De voortgang van het meerjarenbeleidsplan zal periodiek tegen
het licht worden gehouden. In maart 2018 is door raad en bestuurder de stand van zaken tot dat
moment besproken.
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 2017 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
Het ontwerpvoorstel voor een administratieve scheiding is tijdig voor 1 januari 2017 ingediend bij
de Aw. Op basis van de goedgekeurde jaarrekening 2016 is een definitief scheidingsvoorstel
ingediend. Op 21 december 2017 is de definitieve goedkeuring door de Aw voor een
administratieve scheiding ontvangen.
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b. Toezicht op financieel en operationele prestaties
Auditcommissie
In 2017 bestond de auditcommissie uit mevrouw Waanders (voorzitter) en de heren Veuger
(secretaris), Pruim en Van der Meulen. In 2017 heeft de auditcommissie vijf keer vergaderd ter
voorbereiding op een vergadering van de raad van commissarissen.
In de auditcommissie zijn diverse zaken behandeld, zoals het risicomanagement, de stand van
zaken Administratieve Organisatie en de Interne Controle (AO/IC), de managementletter 2016 en
de opvolging daarvan, het Investeringsstatuut en het Treasuryjaarplan. Daarnaast zijn de
gebruikelijke verantwoordingen zoals de kwartaalrapportages 2017, de jaarrekening 2016, de
kaderbrief 2018 en de begroting 2018 behandeld. In 2017 is door de raad van commissarissen na
een onderhands aanbestedingstraject EY als nieuwe accountant benoemd.
Begin 2017 heeft de raad kennis gemaakt met de controller. De controller is begin 2017
begonnen, waarbij zij met name de rol van externe controller heeft. Zij houdt zich bezig met het
helpen ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie, dit betreft o.a. de AO/IC. Verder
heeft zij een beschrijving gemaakt van alle processen en een opzet voor het intern controleplan.
Het risicomanagement is besproken met de bestuurder en de controller. Om het te laten leven in
de organisatie is het goed ook het management mee te nemen; dit zal verder worden uitgewerkt
in 2018.
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 financiële verplichtingen hoger dan € 1.000.000,behoeft de goedkeuring van de raad. In 2017 is goedkeuring verleend voor de extra investering in
de nieuwbouw De Beukenhorst te Selwerd (60 seniorenappartementen).
Verder heeft de raad in 2017 goedkeuring verleend aan de begroting 2018 en aan de jaarrekening
2016. 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
bestuurder en het interim-hoofd financiële administratie. Het opstellen van de jaarrekening was
een moeizaam proces en uiteindelijk is de jaarrekening door de raad van commissarissen in
augustus 2017 goedgekeurd na positief advies van de auditcommissie. Patrimonium had uitstel
gekregen tot 1 augustus 2017. De reden voor de te late indiening bij de Aw had te maken met de
nieuwe manier van waarderen van de vastgoedportefeuille (marktwaarde), de stand van de
administratieve organisatie en afwezigheid van het hoofd financiële administratie. De raad vond
dit een onwenselijke situatie en heeft aangegeven dat dit wordt gezien als een incident, waarbij
volgend jaar gestuurd moet worden op tijdige oplevering van de stukken.
De raad van commissarissen heeft vastgesteld dat het vermogen van de corporatie doelmatig
wordt geïnvesteerd en dat er geen maatschappelijk vermogen wegvloeit.
Op basis van eigen waarneming en de informatie van de accountant alsook het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw oordeelt de raad dat onder de huidige situatie en met de huidige kennis de
financiële continuïteit naar de toekomst toe voldoende is gewaarborgd. Daarbij geldt nog steeds
dat de investeringsruimte is verminderd door de invoering door de rijksoverheid van de
verhuurdersheffing, de bijdrageheffing saneringssteun en de vennootschapsbelasting.
De auditcommissie spreekt jaarlijks met de bestuurder over de opzet en werking van het interne
beheersingssysteem, beleidsmatige aspecten rond de administratieve organisatie en informatietechnologie en de door de accountant opgestelde managementletter. De commissie informeert
jaarlijks bij de bestuurder en de externe accountant naar belangrijke risico’s en uitstaande
posities, alsmede naar de plannen om dergelijke risico’s te beheersen.
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In 2017 zijn door de bestuurder stappen gezet om het systeem van risicobeheersing verder te
ontwikkelen. Dat heeft geleid tot:
- implementeren van risicomanagement;
- kaderstelling (o.a. via Treasurystatuut en Investeringsstatuut);
- opstellen van prestatie-indicatoren, risicomanagementindicatoren en soft controlsindicatoren en
verantwoording hierover in de managementrapportages;
- doorontwikkeling integrale kwartaalrapportages;
- aanpassing van procedures;
- Aedes benchmark
- professionaliseren van AO/IC.
De raad vindt dit een positieve ontwikkeling en zal de verder voortgang hierin blijven monitoren.
Tijdens de themabijeenkomst onder leiding van dr.ir. H.M. Koolma is door de raad samen met de
bestuurder ook gesproken over de inrichting van risicomanagement. In december heeft de raad
samen met de bestuurder en controller nader gesproken over de implementatie van het risicomanagement. Op verzoek van de raad heeft de bestuurder in het eerste kwartaal van 2018 aan de
raad een actueel overzicht van strategische risico’s met daarbij mogelijke beheersmaatregelen
voorgelegd. De bestuurder heeft toegezegd dat per 1 juli 2018 het risicomanagement geheel
geïmplementeerd is in de organisatie. De controller is daarbij nauw betrokken.
De belangrijkste risico’s voor Patrimonium zijn ten opzichte van het jaarverslag van 2016 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 wordt in 2018 het
Strategische Voorraad Beleid herijkt.
Toezicht op verbindingen
Patrimonium kent geen verbindingen als genoemd in de Woningwet.
Opdracht accountant
De raad heeft op 13 juni 2017 opdracht gegeven aan accountantskantoor EY voor de
controlewerkzaamheden over de boekjaren 2017-2020. Het boekjaar 2017 is de eerste controle
door de nieuwe accountant EY. In september heeft de auditcommissie, tezamen met bestuurder
en interim-hoofd financiële administratie, het werkplan besproken met de accountant.
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 verantwoordelijk voor dat de zorg op een goed manier aangeboden kan worden.
De raad van commissarissen heeft kennisgenomen van de prestatieafspraken die zijn gemaakt in
de vorm van het Uitvoeringsprogramma Groningen 2016 - 2020 ‘Groningen blijft in beweging’.
De raad heeft er tevens kennis van genomen dat de Gemeenschappelijke Werkgroep
Huurdersverenigingen Patrimonium (GWHP) bij het bod en de afspraken is betrokken. De raad
heeft het conceptbod op 13 juni 2017 goedgekeurd. Het bod voor 2018 lag voor 1 juli 2017 bij
de GWHP en is ook besproken met het bestuur van de GWHP. De GWHP heeft op 27 november
de uitvoeringsafspraken in het kader van de prestatieafspraken ondertekend.
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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. Een vertegenwoordiging van de raad was op 30 mei 2017 aanwezig bij een door huurdersverenigingen georganiseerd debat met gemeente en woningcorporaties in de gemeente Groningen.
Klachtbehandeling
Het bestuur heeft in februari 2018 aan de raad van commissarissen verslag uitgebracht over de in
2017 behandelde klachten over Patrimonium door de Klachtcommissie Gezamenlijke Corporaties
Groningen. In 2017 is één klacht met betrekking tot Patrimonium behandeld. Een renovatie
duurde langer dan aangekondigd. Dit feit tezamen met gebrekkige communicatie en gederfd
woongenot was aanleiding om een geldbedrag aan te bieden.
Verder zijn vijf bezwaarschriften tegen de huurverhoging of servicekosten behandeld door de
Huurcommissie. Enkele bewoners hebben een jurist of de rechtshulpverzekering ingeschakeld.
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 bestuur en medewerkers geregeld
overleg met de GWHP. De raad van commissarissen laat zich periodiek informeren en ontvangt
de notulen van deze overleggen. In het jaarverslag 2016 heeft de raad zijn zorgen reeds geuit
over het uitblijven van een herijkte samenwerkingsovereenkomst tussen GWHP en bestuurder.
Ook in 2017 zijn deze zorgen gebleven. Het vertrek van de voorzitter van de GWHP begin 2017
is de voortgang ook niet ten goede gekomen. De raad heeft in het najaar van 2017 zijn invloed
aangewend om te zorgen dat de herijking van de samenwerkingsovereenkomst op korte termijn
wordt gerealiseerd.

4 Verslag vanuit de werkgeversrol
a. Selectie- en remuneratiecommissie
In 2017 bestond de selectie- en remuneratiecommissie uit mevrouw Hak (voorzitter), de heer
Boer (secretaris) en mevrouw Van den Hoogen. Er is in 2017 vier keer vergaderd door de selectieen remuneratiecommissie. Taken van deze commissie zijn o.a. het houden van een beoordelingsgesprek met de bestuurder en het doen van een voorstel voor de bezoldiging van de bestuurder
en de toets aan de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
b. Beoordeling en bezoldiging
Op 20 december 2017 heeft het beoordelingsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden, namens
de selectie- en remuneratiecommissie waren de heer Boer en mevrouw Van den Hoogen
aanwezig, daarnaast was ook de voorzitter van de RvC, de heer Van der Meulen, aanwezig.
De bezoldiging voor de bestuurder voor 2017 is vastgesteld op € 151.000,-. De bezoldiging voor
2018 is vastgesteld op € 156.000,-. Dit bedrag is conform het vastgestelde maximum van
€ 156.000,- voor een corporatie in klasse F, waarmee wordt voldaan aan geldende wet- en
regelgeving waaronder de Wet Normering Topinkomens (WNT).
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5 Verslag vanuit de klankbordfunctie
Het presidium, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen,
vergaderde in 2017 zesmaal met de bestuurder. Deze zogenoemde voortgangsoverleggen worden
ongeveer 14 dagen voor een reguliere vergadering van de raad gepland. Bij deze overleggen is, naast
de 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 bestuurder (de klankbordfunctie).

6 Samenstelling en functioneren
a. Samenstelling raad van commissarissen
Profielschets
De raad van commissarissen heeft een profielschets 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 specifieke deskundigheden
aanwezig zullen moeten zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Deze profielschets maakt deel uit van het Reglement voor de raad van commissarissen.
Rooster van aftreden en herbenoemingen
Het rooster van aftreden van de raad van commissarissen staat op de website van de woningcorporatie vermeld.
In het voorjaar van 2017 is de procedure gestart voor de herbenoeming van de heer Pruim per
1 juli 2017. De heer Pruim is op 18 april 2017 herbenoemd door de raad onder voorbehoud van
een positieve zienswijze van de Aw. Deze positieve zienswijze is tijdig ontvangen.
Samenstelling in 2017
De raad van commissarissen van Patrimonium bestond in het jaar 2017 uit zeven personen.
Per 1 januari 2017 waren de volgende personen lid van de raad van commissarissen.
Naam (geboortejaar)
Functie
Woonplaats
Competentie

Jaar van
aftreden

Herbenoeming
mogelijk tot

Functie

Beroepsfunctie

mr.drs. F.C.A. van der Meulen (1970)
Assen
Juridisch/integriteit

1-7-2018

1-7-2022

Voorzitter

Hoofd Juridische Zaken van de
gemeente Hoogeveen
en De Wolden

P.W. Pruim (1972)
Zuidhorn
Vastgoed/projectontwikkeling
en financieel-economisch

1-7-2017

1-7-2021

Vicevoorzitter
vanaf 21-9-2016

Senior relatiemanager
Commercial Cliënts
ABN AMRO

Mevrouw A.W.V. Hak (1968)
Groningen
Sociaal maatschappelijk

1-7-2018

1-7-2022

Lid (namens
de huurders)

Beleidsadviseur jeugd,
ABWZ en participatie

Mevrouw J.G. Waanders Kolhoop (1970)
Groningen
Financieel-economisch

1-7-2019

1-7-2023

Lid

Manager Finance &
Control bij Alescon
Werk/leerbedrijven

M. Boer (1976)
Beilen
Bedrijfskundig

1-7-2019

1-7-2023

Lid

Partner bij Netpartners BV en vanuit
die hoedanigheid directeur/bestuurder
bij Zorgweb en directeur bij Salutem BV

dr. ing. J. Veuger MRE
FRICS (1966)
Sleen
Volkshuisvestelijk/vastgoed/
bouwkundig

1-7-2020

1-7-2024

Lid (namens
de huurders)

Lector Maatschappelijk
Vastgoed bij Instituut Bedrijfskunde
Kenniscentrum NoorderRuimte
Hanzehogeschool Groningen;
Bestuurder CORPORATEM Real
Estate Management

mevrouw drs. R.C.E.J. van
den Hoogen - Lensen (1968)
Harkema
Sociaal maatschappelijk

1-7-2020

1-7-2024

Lid (namens
de huurders)

Directeur/Bestuurder
Maatschappelijke
Onderneming
Smallingerland
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De raad voldoet aan een evenwichtige verdeling (man/vrouwverhouding) in de raad.
Nevenfuncties leden Raad van Commissarissen in 2017
Lid

Nevenfuncties

mr.drs. F.C.A. van der Meulen (1970)
Assen
Juridisch/integriteit

Lid bezwaarschriftencommissie rechtspositionele zaken van Waterschap
Noorderzijlvest te Groningen;
Lid bezwaarschriftencommissie rechtspositionele zaken van Hefpunt te
Groningen

dr. ing. J. Veuger MRE FRICS (1966)
Sleen
Volkshuisvestelijk/vastgoed/ bouwkundig

Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Tangenborgh & Auditcommissie;
Lid Raad van Toezicht Dr. Nassaucollege & Auditcommissie (tot 1-8-2017);
Lid Committee of quality certificates (CKV) bij Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector (KWH);
Lid RvT Mitros en Accolade (vanaf 1-7-2017)

mevrouw drs. R.C.E.J. van den Hoogen - Lensen (1968)
Harkema
Sociaal maatschappelijk

Lid van raad van commissarissen Rabobank Drachten Friesland Oost;
Lid van raad van toezicht bij bibliotheken Noord Friesland,
aandachtsveld sociaal domein (vanaf 1 januari 2018)

b. Functioneren
Integriteit en onafhankelijkheid
Binnen de raad van commissarissen is alertheid op het onderwerp integriteit en onafhankelijkheid.
Deze alertheid geldt zowel richting de bestuurder als richting de leden van de raad zelf. De
voorzitter besteedt ook aandacht aan dit onderwerp in de individuele functioneringsgesprekken
met de leden. De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de
bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun
taak naar behoren kunnen vervullen. In het reglement van de raad van commissarissen 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. In 2018 zal een dilemmatraining integriteit worden
gevolgd.
Informatievoorziening
De informatie die de raad via het bestuur krijgt, is vastgelegd in het document ‘informatievoorziening 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 managementteam
en de (sinds begin 2017 aangestelde) controller. Ook is contact met medewerkers, zoals bij de
nieuwjaarsreceptie. De raad ervaart de contacten met de ondernemingsraad en de GWHP als
zeer belangrijk omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen
over het functioneren 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.
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.
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Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
In 2017 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden onder onafhankelijke en externe begeleiding
(artikel 3.23 Governancecode). Namens PAVA heeft Sandy Pauw de externe zelfevaluatie
begeleid. De individuele RvC-leden hebben een vragenlijst ingevuld ten aanzien van het eigen
functioneren, net als de bestuurder en de bestuurssecretaris. Ook heeft de externe begeleider met
iedereen een individueel gesprek gevoerd, waarbij de ingevulde vragenlijst input gaf voor de
gesprekken. Op grond van deze gesprekken heeft de extern begeleider de gezamenlijke evaluatie
voorbereid. Tijdens deze evaluatiebijeenkomst, zonder bestuurder, is een aantal actiepunten
opgesteld. De raad kijkt terug op een zeer constructieve en open zelfevaluatie, waaruit een aantal
actiepunten zijn gekomen. Aan deze actiepunten gaat de raad in 2018 werken en deze punten
vormen vervolgens de basis voor de zelfevaluatie in 2018.
Opleidingsplan RvC (permanente educatie)
De selectie- en remuneratiecommissie heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met het
opstellen van een raamwerk opleidingsplan voor de RvC-leden en met het opstellen van een
jaarplanning, waarin deze opleidingsplanning en daarnaast evaluatiemomenten een plek krijgen.
In september 2017 is het opleidingsplan 2018 vastgesteld.
Overzicht gevolgde opleidingen en behaalde PE-punten door de commissarissen en bestuurder in
2017.
Commissaris

Onderwerp

Aanbieder

Aantal
PE-punten
2017

Totaal aantal
PE-punten

M. Boer

Themabijeenkomst het Sociale domein
Congres armoede en betaalbaarheid

Kjenning
FBTA Landmeter

5
6

35

A.W.V. Hak

Congres armoede en betaalbaarheid
Toezicht op strategievorming in de
volkshuisvesting

FBTA Landmeter
VTW

6
6

31

R.C.E.J. van
den Hoogen

Themabijeenkomst het Sociale domein
Toezicht op strategievorming in de
volkshuisvesting

Kjenning
VTW

5
6

26

F.C.A. van der
Meulen

Themabijeenkomst het Sociale domein
Intervisiegroep voorzitters RvC
2017/2018
Governance in de woningcorporatiesector

Kjenning
Ivone Bergsma

3
12

41

EY

3

P.W. Pruim

Themabijeenkomst het Sociale domein
Masterclass kansen voor zorgvastgoed

Kjenning
Erly

5
4

29

J. Veuger

Conferentie toekomst publiek vastgoed
Symposium Woonbond
Training rendementsturing RvC
Governance risicomanagement en
ontwikkelingen stad Groningen
Deel 1 food, duurzaamheid en logistiek
Deel 2 de toekomst van de ouderenzorg

Algemene rekenkamer
VTW
ASRE

8
2
1
8

35

Intern
Huuskens en
Vilans

8

J.G. Waanders

Themabijeenkomst sociaal domein

Kjenning

5

18

A. de Vries

Congres Versterken en vergoeden
bevingsgebied
Governance in de woningcorporatiesector
Follow-up Financien voor niet-financiële
managers
Datalekken en beveiliging personeelsgegevens
Themabijeenkomst het Sociaal domein
Over versterken en verduurzamen

Postacademisch
onderwijs
EY

4

111

14

FBTA Landmeter
Kennisnetwerk
Kjenning
NVBW/Aedes

3
16
3
5
7

Excursies en overige bijeenkomsten
De commissarissen stelden zich het afgelopen jaar op de hoogte van actuele onderwerpen door
o.a. het bezoeken van stedelijke bijeenkomsten en het volgen van de media. Zo vond er in mei
2017 een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de gezamenlijke huurdersorganisaties, over
betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.
De voltallige raad van commissarissen heeft op 9 oktober 2017 in een themabijeenkomst met de
bestuurder gesproken over de ontwikkelingen in de stad Groningen op het gebied van inwoners
en de huizenmarkt en wat dat betekent voor Patrimonium. Daarnaast is gesproken over
governance en over risicomanagement. Na deze bijeenkomst heeft de raad samen met de
bestuurder en het managementteam een rondgang gemaakt door de wijk Selwerd. Naast een
bezoek aan door Patrimonium gerenoveerd wooncomplexen is een bezoek gebracht aan het
wijkbedrijf Selwerd, de ZINN locatie De Es en de nieuwbouwlocatie De Beukenhorst.
Op 18 oktober hebben de raad en bestuurder een gezamenlijke themabijeenkomst gehad met de
raad en bestuurder van woningcorporatie De Huismeesters uit Groningen onder leiding van
Kjenning. Het thema was gericht op ontwikkelingen in het Sociaal domein. Verder heeft de raad
op 22 november in samenspraak met de GWHP en onder begeleiding van de Woonbond een
themabijeenkomst gehouden over betaalbaarheid. Bij deze bijeenkomst was ook de bestuurder
aanwezig.
Secretariaat
Een raad van commissarissen kan niet functioneren zonder een goed secretariaat. Ook in 2017 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 geconstateerd dat aantal en complexiteit van taken en daarmee ook verantwoordelijkheden 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 lag 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 voor 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
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. Per 1 januari 2018 is de bezoldiging voor leden van de raad vastgesteld op € 10.800,- per
jaar en de bezoldiging van de voorzitter op € 16.200,- per jaar. Deze bedragen liggen ruim onder
de vastgestelde maxima voor een corporaties in klasse F, waarmee wordt voldaan aan de
beroepsregel 2018 van de VTW.
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8 Vergaderingen & overleg
a. Vergader- en besluitenschema
In 2017 heeft de raad zesmaal vergaderd met de bestuurder. De vergaderingen zijn voorbereid in
bijeenkomsten van het presidium van de raad met de bestuurder. Daarnaast heeft de raad van
commissarissen op 11 oktober 2017 vergaderd zonder bestuurder. Van deze vergaderingen is een
verslag gemaakt. De vergaderingen zijn steeds goed bezocht.
In 2017 zijn door de raad de volgende besluiten genomen:
Naam

Besluit

25 januari

Vaststelling salaris van de bestuurder per 1 januari 2017

7 maart

Vaststelling bezoldiging RvC per 1 januari 2017

18 april

Herbenoeming P. Pruim onder voorbehoud van positieve zienswijze Aw
Instemming met toezending aan controller voor alle haar relevante stukken
Akkoord met het, in afwijking van de statuten, indienen jaarstukken uiterlijk 1 juli
Goedkeuring investeringsstatuut

13 juni

Akkoord met het, in afwijking van de statuten, indienen jaarstukken uiterlijk 1 september
Opdracht verstrekken aan EY voor accountantscontrole 2017-2020
Goedkeuring kaderbrief 2018
Goedkeuring concept bod 2018
Goedkeuring Treasuryjaarplan 2017
Goedkeuring extra investering en totale investering nieuwbouw De Beukenhorst (60 seniorenappartementen)

11 juli

Vaststelling jaarverslag RVC 2016

11 augustus

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2016

13 september

Dechargeren bestuurder tot en met 31 december 2016
Dechargeren leden RvC tot en met 31 december 2016
Instemming met deel 1 notitie Organisatiewijziging
Vaststelling Governance agenda
Goedkeuring Reglement financieel beleid en beheer onder voorbehoud goedkeuring Aw
Vaststelling Regeling ontstentenis voor 2017 (artikel 17 lid 3 statuten)
Vaststelling Opleidingsplan RvC 2018

22 november

Goedkeuring definitief bod 2018
Goedkeuring begroting 2018 en meerjarenprognose 2019-2022
Vaststelling vergaderrooster 2018

7 december

Wijziging Reglement financieel beleid en beheer

b. Overleg met huurdersvertegenwoordiging
De raad heeft op 22 november de jaarlijkse bijeenkomst gehad met het bestuur van de GWHP.
Deze bijeenkomst was in aanwezigheid van de bestuurder en van de heer Gaastra van de
Woonbond. Naast een themabijeenkomst is gesproken over de stagnatie in de actualisering van
de samenwerkingsovereenkomst tussen GWHP en de bestuurder, en het invullen van de
voorzittersrol van de GWHP. Er zijn afspraken gemaakt over het proces om zo spoedig mogelijk
te komen tot een samenwerkingsovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen.
c. Overleg met Ondernemingsraad (OR)
De raad van commissarissen heeft met de OR afgesproken om met ingang van 2017 tweemaal
per jaar te overleggen over de algemene gang van zaken van de onderneming. Het presidium
heeft in juli 2017 met de OR (zonder aanwezigheid van de bestuurder) gesproken en zich aldus
georiënteerd op de organisatie en de relatie tussen de OR en bestuurder. Ook is in december
2017 gesproken met de OR. Van beide bijeenkomsten is een verslag gemaakt.
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9 Ten slotte
De raad van commissarissen bedankt de bestuurder en zijn medewerkers voor hun inzet in 2017
en wenst hen succes bij de doorontwikkeling in 2018, waardoor Patrimonium de komende jaren
zijn maatschappelijke doelen kan bereiken.
Groningen, 4 juni 2018
Namens de Raad van Commissarissen,

wg

mr.drs. F.C.A. van der Meulen, voorzitter
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Personeel & organisatie
Per 31 december 2017 waren de volgende personeelsleden bij de stichting werkzaam:
Directie
Directeur-bestuurder/
hoofd technische dienst

ing A. de Vries

Secretariaat & Algemene Dienst
Hoofd/ Directiesecretaresse
Secretaresse
Receptioniste
Conciërge

Mw. A.E. Westhuis - Scholtens
Mw. A. van den Bosch - Hagenouw
Mw. A.M. Agema
Mw. E. de Gier
W. Riemersma

Financiële administratie
Hoofd*
Financieel administratief medewerker

Medewerker Huurincasso

L.A. Quik (a.i.)
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
J.B. de Vries

Verhuur- en bewonerszaken
Hoofd*
Medewerker verhuur- en bewonerszaken

A.J. Venhuizen
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*
Medewerker bedrijfsbureau

L. Kobes
R. Ganzevoort
E. Haan
S. Martini
Medewerker beheer
A. Schripsema
Technisch Medewerker/coördinator verkoop F.R. Wiersema
Opzichter timmerlieden
G. de Groot
Mutatieopzichter
J. de Roo
Opzichter loodgieters/elektriciens
H. van Guldener
Opzichter technische installaties
T. Koops
Opzichter planmatig onderhoud en
M. Brands
wijkbeheer
R.M. de Jonge
H. Kobes
P. Luring
Timmerman
A. Doornbosch
T. van Houten
G. Hut
S. Imbos
W. Koning
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
Schilder

C.B. Rietvoort
W.J. Hartman

* tevens lid van het managementteam
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Tabel 1: Aantal personen in vaste dienst en naar dienstverband per 31-12-2017
Aantal

Fulltime

Man

34

30

Parttime
4

Vrouw

14

0

14

Totaal

48

30

18

In totaal 42,3 fte.
Tabel 2: Leeftijdsopbouw medewerkers per 31-12-2017
51 t/m 60 jaar

61 t/m 64 jaar

Man

t/m 30 jaar
1

31 t/m 40 jaar
5

41 t/m 50 jaar
10

14

4

Vrouw

2

3

3

6

0

Totaal

3

8

13

20

4

Tabel 3: Aantal dienstjaren medewerkers per 31-12-2017
0 – 12 jaar
Man

13 – 25 jaar

26 – 40 jaar

> 40 jaar

14

7

13

0

Vrouw

6

7

1

0

Totaal

20

14

14

0

Dienstjubilea
Mevrouw Agema mocht in het verslagjaar haar 25-jarig dienstjubileum vieren.
Vertrokken medewerker
De heer Haak, werkzaam als timmerman, is in oktober 2017 met vervroegd pensioen gegaan.
In dienst gekomen
In 2017 zijn de heren Martini, Brands en Koning in dienst gekomen.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bedroeg 1,97% en incl. zwangerschapsverlof en langdurige ziekte (6 weken
aansluitend ziek) 3,42%.
Verwachtingen
Om de opgaven waar Patrimonium voor staat goed te kunnen uitvoeren, zal Patrimonium in 2018
een ander sturingmodel gaan introduceren en de formatie uitbreiden.
Gedetacheerd/Uitzendkrachten/externe adviseurs
Vanuit Werkprojecten Groningen waren drie personen bij Patrimonium gedetacheerd als
medewerker Extra Schoon Service.
De functie van HRM-adviseur, beleidsmedewerker, externe controller en interim hoofd financiële
administratie zijn ingevuld via een uitzendbureau/ extern bureau..
Werving- en selectiebeleid
In het verslagjaar is een werving- en selectiebeleid opgesteld en vastgesteld.
Werkkleding
Ten behoeve van een herkenbaar, veilig en prettig werken is werkkleding aangeschaft voor onze
medewerkers die in de wijken werken.
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.
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Cursussen en opleidingen
Diverse medewerkers hebben in het verslagjaar deelgenomen aan een cursus op hun vakgebied.
Ook zijn cursussen op het gebied van veiligheid gevolgd.
Ondernemingsraad
De OR heeft het afgelopen jaar acht keer met de bestuurder vergaderd en ook is er twee keer een
overleg geweest met de RvC.
Integriteitscode, klokkenluidersregeling en informatiebeveiligingsbeleid
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. In verband met een veranderende
regelgeving is in 2017 een aanpassing van de integriteitscode en klokkenluidersregeling
voorbereid. Ook ligt er een concept informatiebeveiligingsbeleid. Deze documenten zullen in
2018 worden vastgesteld en geïmplementeerd in de organisatie.
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Organisatieschema

Raad van
commissarissen

Directeur-bestuurder

HRM-adviseur
(extern)

Secretariaat

Controller
(extern)

Beleidsadviseur
(extern)

Financiële
Administratie

Huurincasso

Verhuur- en
Bewonerszaken

Loodgieters/
Electriciens

Algemene
Dienst

Receptie/
telefoon

Nieuw-/
verbouw

Onderhoud

Timmerlieden

Wijkbeheer
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Bedrijfsbureau
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Kwaliteits- en prijsbeleid
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 specifieke wensen dan wordt
dit in principe toegestaan. Op hun verzoek kunnen tijdens de bewoning en/of bij mutatie
voorzieningen als een moderne douche, woningisolatie, vaatwasaansluiting en centrale
verwarming worden aangepast dan wel aangebracht (tegen betaling van een huurverhoging of een
eenmalige bijdrage).

Kwaliteit nieuwbouw
De kwaliteit van de nieuwbouw staat op een hoog niveau. Niet alleen ten gevolge van de
regelgeving, landelijk en stedelijk vastgelegd, maar ook dankzij de eisen die Patrimonium vanuit
haar eigen ervaring en ambities aan een woning of woongebouw stelt. Zowel aan de technische
kwaliteit als aan de functionaliteit van de woning of het woongebouw stelt Patrimonium hoge
eisen. Hierbij is er extra aandacht voor architectuur en woonomgeving. Kwalitatief goede en
functionele woningen behouden ook voor de langere termijn hun waarde en laten mensen prettig
wonen.
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.
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. 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.
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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. We hebben nu nog 43 woningen waar geen
centrale verwarming in zit en die nog moeten worden voorzien van een HR-combi (2016: 57).
Zowel bij mutatie maar ook op verzoek van een bewoner wordt de moederhaard vervangen door
een HR-combi. In het jaar 2017 is dit bij 20 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. Het feit dat er woningen zijn waar nog geen HR combiketel is, zorgt bij sommige
complexen voor vertraging in het onderhoud en vervanging van de dakbedekking.
Onze doelstelling is om in 2018 alle resterende geisers en moederhaarden 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. In 2018 zullen we - indien nodig een rechtszaak aanspannen om vervanging af te dwingen.
Liften
Exclusief het eigen kantoorgebouw zijn in totaal 147 liften aanwezig in het totale bezit.
tabel 4: Woningen voorzien van liften
Woningtype

Totaal woningbezit
Aantal
Percentage

Geen liftplaatsingen
2 woonlagen

Voorzien van lift

Eengezinswoning

921

14

921

Boven-/benedenwoning

843

13

845

2.404

37

819

13

47

772

1.305

20

168

1.137

0

0

6.292

98

215

2.399

138

2

6.430

100

Flat trappenhuistype
Flat corridor
Flat galerij
Inleunwoning
Subtotaal
Zorgplaatsen
TOTAAL

490

Restant

1.914

0
1.766

1.914

138
1.766

215

2.537

1.914

Naast de woongelegenheden (6.430 stuks) bezit Patrimonium een totaal aantal van 1.341
parkeergarages, autoboxen en overige objecten. Het totaal van de verhuureenheden komt
hiermee op 7.771 eenheden.
Doordat we in het verleden hebben geïnvesteerd in ‘ARBO-punten’ is Patrimonium door het
Liftinstituut in 2016 opnieuw uitgeroepen als beheerder met de meest veilige liften zonder arboof afkeurpunten. Het Liftinstituut keurt ongeveer 60% van het liftbestand in Nederland.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Geprobeerd wordt woningen die zijn aangepast en ten gevolge van mutatie leegkomen, weer
opnieuw door een gehandicapte bewoner te laten bewonen. In 2017 is dit driemaal
voorgekomen.
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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 dat de bewoner een besparing in het
energieverbruik oplevert.
Groot onderhoud
In het verslagjaar is het in 2016 gestarte groot onderhoud bij 126 eengezinswoningen in Selwerd
afgerond. Daarnaast is groot onderhoud gepleegd bij 115 andere woningen en appartementen.
Zo is in de Berkenflat in Selwerd het beton voorzien van kathodische bescherming en de
betonelementen zijn gecoat. De woonkamerzijde is voorzien van nieuwe, glazen balkonhekken
en de kopgevels van de flat zijn nageïsoleerd en opnieuw gevoegd. Het gehele complex is
geschilderd en voorzien van isolatieglas en geïsoleerde panelen in de kozijnen.
In de Stadsparkwijk zijn bij de woningen aan de K. Onnesstraat en Huygensstraat de dakpannen
vervangen, het dakbeschot nageïsoleerd, de dakkapellen opnieuw bekleed met onderhoudsvrij
materiaal en zijn er nieuwe voordeuren geplaatst, evenals isolatieglas; daarnaast is het
asbesthoudende kit verwijderd. De gietijzeren riolering in de benedenwoningen ter plaatse van
de hal is vervangen en het gehele complex is geschilderd. Voorafgaande aan de werkzaamheden
is een bijeenkomst geweest met de huurdersvereniging en hadden bewoners de mogelijkheid om
tijdens een inloopdagdeel nadere uitleg te krijgen van de werkzaamheden.
In een seniorencomplex in De Wijert is de koud- en warmwaterleiding vervangen. Ook zijn
afleversets voor warmwater geplaatst en een digitale watermeter.
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 aan ca 90% van onze huurders hebben verstrekt,
zodat ook zij geïnformeerd zijn. We hebben in 2017 ongeveer € 780.000,- besteed aan de
inventarisatie en sanering bij mutatie en € 500.000,- in projecten.
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 € 66.000,- geïnvesteerd in de beheersing van legionella.

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.
De opzichters planmatig onderhoud en wijkbeheer melden wat zij tijdens hun werk tegenkomen
aan mankementen aan de buitenzijde van de woningen en aan aardbevingsschade.
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Mutatieonderhoud
Patrimonium wil het mutatieonderhoud zo efficiënt mogelijk uitvoeren. We vinden het belangrijk
dat zowel de nieuwe en de oude huurder tevreden is en handelen als volgt:
a. Zodra de vertrekkende bewoner de sleutels heeft ingeleverd, neemt een opzichter de woning
op. Daarbij is de bewoner niet aanwezig. De gebreken worden daarna zo snel mogelijk door
Patrimonium hersteld.
b. We gaan ervan uit dat elke nieuwe bewoner zelf moet sauzen en behangen.
c. Uitgezonderd vervuiling, achtergelaten huisraad en vernielingen in en om de woning, komen
de mutatiekosten ten laste van Patrimonium. Het voorgaande betekent dat er weinig nota’s aan
vertrekkende bewoners worden gestuurd.
Na mutatie kan een woning alleen worden gehuurd onder de volgende condities:
a. Als de woning nog niet voorzien is van een cv-installatie, wordt er een cv-installatie met
HR-combiketel aangebracht. Waar mogelijk wordt de woning ook voorzien van dakisolatie en
een zonneboiler. Waar bepaalde ramen in de woning nog niet zijn voorzien van isolatieglas,
krijgen de nieuwe bewoners een voorstel voor het aanbrengen van isolatieglas.
b. Als er in de woning door de oude huurder kwalitatief goede voorzieningen zijn aangebracht
die ook hun waarde hebben voor een volgende huurder, dan mogen deze blijven zitten. Voor
door de vertrekkende huurder aangebrachte voorzieningen zoals schuurtjes, schuttingen en
keukens met inbouwapparatuur dient de nieuwe bewoner de verantwoordelijkheid over te
nemen.
c. Wanneer er sprake is van een tuin, dient de bewoner een verklaring te ondertekenen dat hij
deze tuin netjes zal onderhouden.
d. De woning (bouwjaar voor 1993) is geïnventariseerd op asbest wanneer de verwachting is dat
er werkzaamheden nodig zijn in de woning.
Het inventariseren op asbest vergt extra tijd en zorgt voor frictieleegstand.
In 2017 is een proef gedaan met vooropname bij mutatiewoningen die kort daarvoor gerenoveerd
en asbestvrij waren. De frictieleegstand is verlaagd van gemiddeld 45 dagen naar 31 dagen. In
2018 wordt bekeken of het mogelijk is om een vooropname te doen bij alle asbesthoudende
mutatiewoningen.
In het jaar 2017 zijn er bij mutatie 135 keukens (2016: 225), 145 toiletten (2016: 225) en 124
douches (2016: 230) gerenoveerd.
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.
Door de NAM is in 2016 een waardevermeerderingsregeling (€ 4.000,- per woning) toegekend
bij 15 adressen waar in de jaren ervoor aardbevingsschade was, en in die woningen hebben we
in 2017 een hybride warmtepomp geplaatst (in combinatie met ISDE en STEP subsidies).
In april 2018 is een regeling toegekend bij een aantal bij de NAM en CVW gemelde schadegevallen aan de Maaslaan uit de jaren 2014 en 2015.
In 2016 en 2017 zijn er geen nieuwe schademeldingen bij Patrimonium binnengekomen.
Bij nieuwbouw worden de meest recente richtlijnen voor de bouw bij aardbeving aangehouden.
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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 28 februari
2017 – 15 februari 2018 vastgesteld op € 6.078,- 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 is in het verslagjaar één klacht gemeld bij deze klachtencommissie
en de huurder is in het gelijk gesteld.

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 toepassen 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.
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
In het kader Groningen energieneutraal in 2035 richtten in 2014 de gemeente Groningen en
waterbedrijf Groningen het duurzame nutsbedrijf Warmtestad (aandeelhouders) op om een deel
van de stad van een veilige en duurzame manier van warmte te voorzien. Het was de bedoeling
dat er via boringen warmwater opgepompt zou worden (geothermie) om als warmtebron te
dienen.
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
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Patrimonium samen met De Huismeesters, Nijestee en Lefier een samenwerkingsovereenkomst
getekend met de gemeente en de aandeelhouders van het Waterbedrijf Groningen voor het
aansluiten van vastgoed op het WarmteNet Noordwest. Eind 2017 is het project door de
aandeelhouders stopgezet. Belangrijkste reden is dat de ondergrondse boringen volgens het
SODM te gevaarlijk zijn en bevingen zouden kunnen veroorzaken. De vergunning om te boren
zou niet worden verleend en daarmee is het project van de baan.
Voor wat betreft het contract van ons nieuwbouwcomplex De Beukenhorst betekent het dat
Warmtestad warmte moet leveren bij de oplevering van het complex en als dat niet meer via
geothermie kan gaan, dan moeten zij op zoek naar alternatieven.
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Het verhuren van woningen
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 om deze ambitie waar
te maken is dat de corporaties hun voorraadbeleid zo inzetten dat er voldoende passende en
betaalbare woningen beschikbaar zijn.
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 die als corporaties
en gemeente met elkaar zijn vastgesteld.
Het huidige model van de woonruimteverdeling is in 2017 geëvalueerd, onder anderen ingegeven
door de veranderingen in de regelgeving. Voor Patrimonium is de evaluatie aanleiding geweest
om het eigen toewijzingsbeleid, volgens het distributiemodel, onder de loep te nemen. Om de
transparantie en de keuzevrijheid van de woningzoekenden te vergroten is besloten om per
1 januari 2018 over te gaan op het aanbieden van onze leegkomende woningen via WoningNet
en niet langer een eigen inschrijfsysteem te gebruiken.
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
gemeentelijke Huisvestingsverordening.
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 aantal ingeschreven woningzoekenden, het aantal
aangeboden woningen, het aantal actief woningzoekenden, het aantal verhuringen via de media
en bemiddeling van urgenten en doelgroepen, de slaagkans en inschrijftijd. Verder zijn ook de
aanbiedingsresultaten, de mutatiegraad en de leegstand in dagen hierin opgenomen.

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.
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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 specifieke
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 galerijflats vrijkomen en weinig eengezinswoningen
wijzen wij de eengezinswoningen zoveel mogelijk toe aan gezinnen met kinderen. Vaak gaat
het hier om woningzoekenden met urgentie. De flats middelhoogbouw worden, afhankelijk van
de grootte van de woning, voornamelijk toegewezen aan een- of tweepersoonshuishoudens.
Een aantal hoogbouwflats 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 6.432 (dit is inclusief 138
zorgplaatsen). De afname van 30 eenheden wordt veroorzaakt door de verkoop van woningen en
het verdwijnen van zorgplaatsen (zonder wijziging in een ander type woning). Het totaal aantal
zorgplaatsen is gedaald van 254 naar 138 door het scheiden van wonen en zorg.
tabel 5: Woningvoorraad per type

2500

Type woning

Aantal

Percentage

Eengezinswoning

921

14

Boven-/ benedenwoning

843

13

2.404

37

819

13

Flat, galerijtype

1.305

20

Subtotaal

6.292

98

138

2

6.430

100

Flat, trappenhuistype
Flat, corridortype

Zorgplaatsen, omgerekend naar woningen
Totaal

2000

1500

1000

500

0
Eengezinswoning

Boven-/
beneden
woning

Flat,
trappenhuistype

Flat,
corridortype

Flat,
gallerijtype

Zorgplaatsen

De samenstelling van onze voorraad huurwoningen is als volgt: 27,7% van de woningen heeft
een huurprijs ≤ € 414,02 en behoort tot de goedkope voorraad; 57,4% van de woningen heeft
een huurprijs tussen € 414,02 en € 635,05 en valt in de categorie betaalbare voorraad. Het
overgrote deel van onze voorraad (91,1%) is daardoor geschikt voor bewoners met een inkomen
tot de inkomensgrenzen die gelden voor de huurtoeslag.
tabel 6: Woningvoorraad naar huurprijs
4000

Huurprijs

Aantal

Percentage

€ 414,02

1.742

27

3500
3000

> € 414,02

–

€ 592,55

3.665

57

> € 592,55

–

€ 635,05

398

6

> € 635,05

–

€ 710,68

523

8

2500

102

2

2000

6.430

100,0

> € 710,68
Totaal

Bovengenoemde huurprijsgrenzen zijn dezelfde
als genoemd in de Wet op de Huurtoeslag.
De gemiddelde huurprijs van alle woningen
bedraagt € 487,52.
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1500
1000
500
0
tot € 414,02

van € 414,02
tot € 592,55

van € 592,55
tot € 635,05

van € 635,05
tot € 710,68

vanaf € 710,68

Beschikbare woningen
Uit de cijfers van tabel 7 blijkt dat er in het verslagjaar 544 woningen beschikbaar kwamen,
531 woningen voor de verhuur en 13 woningen voor de verkoop (in het Centrum 6, in de
Oosterpoortbuurt 3, in Laanhuizen 3 woningen en in de Rivierenbuurt 1).
Gemiddeld zijn dit 45 opzeggingen per maand. De mutatiegraad bedraagt daarmee 8.6% van het
totale woningbezit. Ten opzichte van 2016 is dit een afname van 62 opzeggingen.

Mutaties
tabel 7: Mutaties per wijk
Wijk

Aantal Woningen
2017

Peizerweg
Tuinwijk
Oranjebuurt
Stadspark

Aantal mutaties
2016
2015

2017

Percentage
2016

2015

1

0

0

0

0,0

0,0

0,0

163

27

14

19

16,6

8,5

11,6

46

7

5

1

15,2

10,9

2,2

227

25

23

20

11,0

10,1

8,8

Indische buurt

181

21

30

29

11,6

16,6

16,0

Rivierenbuurt

536

54

62

62

10,1

11,5

11,5

Corpus den Hoorn

585

47

64

48

8,0

12,2

9,1

De Wijert

362

35

24

29

9,7

6,6

8,0

Selwerd

651

43

62

62

6,6

9,5

9,0

1277

97

88

68

7,6

7,1

5,5

688

77

77

97

11,2

11,1

13,8

Vinkhuizen
Centrum
Oosterpoortbuurt

307

17

23

34

5,5

7,4

10,6

Herewegbuurt

314

21

36

42

6,7

11,5

13,4

Korrewegwijk

100

13

19

18

13,0

19,0

18,0

Beijum

821

57

72

80

6,9

8,8

9,7

35

3

7

8

8,6

18,0

16,7

6.294

544

606

617

gem. 8,6

gem. 9,8

gem. 9,8

Laanhuizen
Totaal

In dit verslagjaar vinden in verhouding met het aantal woningen in de wijk de meeste
verhuizingen plaats in de Tuinwijk, Oranjebuurt en de Korrewegwijk. In deze wijken gaat het
vaak om kleine woningen, waar de bewoners besluiten een verdere stap in hun wooncarrière te
maken door bijvoorbeeld een huis te kopen of vanwege werk buiten de stad te gaan wonen. De
vrijkomende woningen zijn vervolgens uitstekend geschikt voor starters op de woningmarkt.
In meerdere wijken, zowel in de noordelijke als de zuidelijke, met veel flatwoningen en benedenen bovenwoningen zien we dat het aantal mutaties stabiel en rond het gemiddelde blijft.
Opvallend is het lage mutatiepercentage in de grote wijken als Beijum, Selwerd en Vinkhuizen.
Het lage mutatiepercentage in Vinkhuizen is deels te danken aan het lage aantal mutaties in de
hoogbouw. Hier vinden bij studentenwisselingen namelijk bijna alleen mutaties per kamer plaats.
Deze mutaties in de tenaamstelling van de huurovereenkomst brachten in het verslagjaar 348
contractwijzigingen met zich mee.
Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden bestaat de mogelijkheid om van woning te ruilen.
In 2017 werd 8 keer gebruik gemaakt van woningruil (2016: 10).
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tabel 8: Mutaties naar type woning
Type
Beneden- en bovenwoningen
Eengezinswoningen

Aantal
64

Percentage

300

11,8

38

7,0

Flatwoningen

337

61,9

Seniorenwoningen

105

19,3

Totaal

544

100

250
200
150

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

100
50
0
Beneden- en
bovenwoningen

Eengezinswoningen

Flatwoningen

Seniorenwoningen

tabel 9: Verhuisredenen
Reden verhuizingen

Aantal

Woning gekocht / nieuwbouw

Percentage

148

27

Verhuizing buiten de stad

82

15

Type woning/ woonomgeving

86

16

Overlijden

51

9

Medische redenen

64

12

Echtscheiding/ verbroken relatie/ verandering in huishouden

64

12

Ontruimingen

6

1

25

5

Financiële redenen

5

1

Overige/ onbekend

13

2

544

100

Sociale en persoonlijke redenen

Totaal

Tabel 10 is een weergave van het aantal aanbiedingen van de mutaties per wijk.
Om de woningen weer te kunnen verhuren waren in totaal 928 aanbiedingen aan
woningzoekenden nodig. Voordat de woningen zijn geaccepteerd betekent dit dat ze gemiddeld
1,71 keer zijn aangeboden oftewel een acceptatiegraad van 59% 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. In 2017 heeft Patrimonium heeft 72 verhuizingen
door eigen huurders binnen het bezit kunnen realiseren. In 2016 waren dit er 88. Van de
beschikbaar gekomen woningen zijn 95 woningen toegewezen aan huurders van een collegacorporatie. Dit betekent dat door circa 30% 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

27

41

1,52

1,64

7

12

1,71

2,40

Stadspark

25

36

1,44

1,70

Indische buurt

21

33

1,57

1,53

Tuinwijk
Oranjebuurt

Aanbiedingsgraad
2017
2016

Rivierenbuurt

54

94

1,74

1,79

Corpus den Hoorn

47

87

1,85

1,78

De Wijert

35

52

1,49

1,58

Selwerd

43

89

2,07

1,85

Vinkhuizen

97

191

1,97

1,76

Centrum

77

129

1,68

1,90

Oosterpoortbuurt

17

29

1,71

1,48

Herewegbuurt

21

31

1,48

1,42

Korrewegwijk

13

15

1,15

1,37

Beijum

57

86

1,51

1,82

3

3

1,00

1,00

544

928

1,71

1,73

Laanhuizen
Totaal

De tabellen 11 en 12 geven de gemiddelde wachttijd- en woonduurpunten aan per wijk en naar
type woning.
tabel 11: Wachttijd en woonduurpunten 2017
Wijk

Aantal toegewezen
Woningen

Tuinwijk

Gemiddelde wachttijd en woonduurpunten
2017
2016

27

58

55,6

7

96

61,6

Stadspark

23

75

59,7

Indische buurt

22

66

67,0

Oranjebuurt

Rivierenbuurt

53

77

81,0

Corpus den Hoorn

50

87

79,2

De Wijert

31

45

44,9

Selwerd

50

98

92,8
68,8

Vinkhuizen

100

58

Centrum

71

57

54,0

Oosterpoortbuurt

14

43

58,0

Herewegbuurt

24

76

60,1

Korrewegwijk

12

41

48,3

Beijum

62

64

58,3

0

0

0,0

546

67

68,0

Laanhuizen
Totaal

Zoals tabel 11 aangeeft, ligt het gemiddelde aantal punten bij Patrimonium op 67.
tabel 12: Gemiddelde aantal punten naar type woning
Type woning

Aantal verhuringen

Gemiddelde aantal punten

Beneden- en bovenwoning

58

73

Eengezinswoningen

43

114

Flatwoningen

342

51

Seniorenwoningen

103

58

Totaal

546
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Leegstand
Per 31 december 2017 staan 59 woningen leeg. Dit is inclusief de opzeggingen met einddatum
31-12-2017). Gemiddeld stonden er per maand 36 woningen leeg in 2017.
Bij mutaties worden woningen zonodig voorzien van een centrale verwarmingsinstallatie, een
douche of vervanging van de moederhaard/ketel, of vinden er ingrijpende onderhoudswerkzaamheden plaats. Tevens vinden in de woningen bij mutaties een uitgebreide asbestinventarisatie
en indien nodig een asbestsanering plaats. De hieruit voortvloeiende leegstand van gemiddeld
53 woningen per maand, komt boven op de gemiddelde leegstand. De totale leegstand, inclusief
woningen in de verkoop, komt daarmee op gemiddeld 89 woningen per maand; dit is 1,43% van
het totale woningbestand.

Huisvesting doelgroep
In het verslagjaar zijn, conform de BBSH tabel verslagjaar 2017, voor de primaire doelgroep de
volgende aantallen en percentages toegewezen in het verslagjaar 2017.
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

< 65 jaar
≥ 65 jaar

< € 22.200
< € 22.200

< € 414,02
111
14

< 65 jaar
≥ 65 jaar

< € 30.150
< € 30.150

< € 414,02
2
0

> € 414,02
75
12

> € 592,55
3
0

80
12

14%
2%

< 65 jaar
≥ 65 jaar

< € 30.150
< € 30.150

< € 414,02
0
0

> € 414,02
35
0

> € 635,05
1
0

36
0

6%
0%

430

75%

1

2

3

> € 414,02
163
12

> € 592,55
1
1

275
27

48%
5%

Totaal

Op grond van tabel 13 blijft Patrimonium binnen de 95-100% norm van het Passend Toewijzen.
Bij zes toewijzingen is een niet-passende toewijzing gedaan. Dit is 1,4% van het totaal.

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 € 36.165,- (= doelgroep I). Voor maximaal 10% van de toewijzingen mogen zij
daarvan afwijken en woningen toewijzen aan bepaalde huishoudens met een inkomen tussen
€ 36.166,- tot en met 40.349,- (= doelgroep II) en voor maximaal 10% van de toewijzingen en
met een inkomen boven € 40.349,- (= buiten doelgroep).
Op basis van de aangeleverde inkomensgegevens komen wij tot de volgende aantallen en
percentages verhuring aan de doelgroep:
Doelgroep I:
inkomen
<= € 36.165

Doelgroep II:
inkomen
€ 36.166 t/m
€ 40.349

Buiten doelgroep:
inkomen
> € 40.349

Totaal

Doelgroep I:
inkomen
<= € 36.165

Doelgroep II:
inkomen
€ 36.166 t/m
€ 40.349

Buiten doelgroep
inkomen
> € 40.349

554

9

7

570

97,2%

1,6%

1,2%
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Huisvesten van kwetsbare personen
en urgenten
De huisvesting van kwetsbare doelgroepen is opgenomen in de Prestatieafspraken Groningen
voor de periode 2016-2020. 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 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 first’
principe. Hierbij is niet de opvangvoorziening, maar eerst een woning het vertrekpunt van het
zorgtraject. Patrimonium stelde hier vijf 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 2017 24 woningen aan kwetsbare personen en uitgezette
huishoudens beschikbaar gesteld (2016: 20).
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

Urgentie
Wijkvernieuwingsurgenten

2017

2016

27

31

2

1
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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 grond van een medische indicatie een aangepaste woning
zijn aangewezen. Ook zijn er aanpassingen gerealiseerd in bestaande woningen, die er voor
zorgen dat bewoners zelfstandig kunnen blijven wonen. Kleine aanpassingen moeten door de
bewoners zelf bekostigd worden.
Senioren willen het liefst zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zijn hier ook door
de WLZ toe genoodzaakt. Wanneer ze wel willen verhuizen doen ze er langer over om
een geschikte woning te vinden. Omdat senioren doorgaans 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
2017 kwamen 105 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 Specifieke doelgroepen
Tot de specifieke doelgroepen via instellingen behoren, onder andere, de verhuringen in
het kader van intramurale verhuur. In een woning of gebouw worden wooneenheden aan
instellingen en stichtingen verhuurd, die vervolgens mensen plaatsen die begeleiding en zorg
krijgen vanuit deze instellingen. Voor de intramurale verhuur zijn de regels van het passend
toewijzing van toepassing.
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 en het pand A-kerkhof 20 zijn verhuurd aan de Stichting
Christelijke Verslavingszorg Noord Nederland ‘TerWille’. Deze stichting stelt zich ten doel het
bieden van hulp aan mensen die een verslavingsprobleem hebben.
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 twee woningen gehuurd die bestemd zijn
als een aanleun- of fasewoning van de woonvoorziening.
In het complex Munsterheerd zijn 16 appartementen beschikbaar gesteld voor een
beschermde woonvorm voor 24 jongeren in de leeftijd tot 23 jaar. Deze woonvorm is
verhuurd aan Lentis en is bedoeld voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook
niet zelfstandig kunnen wonen. Met ondersteuning van Lentis kunnen zij er langere tijd onder
begeleiding wonen en tegelijkertijd een psychiatrische behandeling krijgen.
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Om de uitstroom te regulieren zijn satellietwoningen aangemerkt. In deze woningen wonen
de jongeren geheel zelfstandig, maar blijven ze onder de zorg van Lentis. In 2017 zijn
hiervoor vijf woningen beschikbaar.
Het Leger des Heils heeft in hetzelfde complex Munsterheerd negen appartementen 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
hiervoor nog drie woningen als satellietwoningen 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 specifieke doelgroepen
Naam

Wijk

Stichting Terwille
dagbehandeling verslavingszorg
dagbehandeling verslavingszorg

Aantal woningen

Herewegbuurt
Centrum

2
1

Stichting Exodus
opvang (ex) gedetineerden
fasehuis

Oosterpoortbuurt
Indische Buurt

7
1

Leger des Heils
dagopvang voor thuis- en daklozen
opvang jeugdige (ex) gedetineerden
opvang (ex) gedetineerden
ambulante begeleiding
ambulante begeleiding
ambulante begeleiding
opvang (ex) gedetineerden en verslaafden
fasewoning
fasewoning
satellietwoning

Centrum
Oosterpoortbuurt
Schildersbuurt
Vinkhuizen
Indische Buurt
Bijum
Bijum
Bijum
Vinkhuizen
Indische Buurt

2
5
15
1
1
1
9
1
1
1

Stichting Diaconale Jongerenhuisvesting CGK
tijdelijke huisvesting studenten

Selwerd

Stichting Lentis
woonvorm voor jongeren
begeleid wonen voor jongeren
satellietwoningen
satellietwoning
satellietwoning

Rivierenbuurt
Beijum
Beijum
Corpus den Hoorn
Herewegbuurt

75
16
5
1
2

Stichting Limor
woonvorm voor thuis- en daklozen
aanleunwoning
fasewoning

Beijum
Beijum
Beijum

25
1
1

Stichting Novo
satellietwoning

Vinkhuizen

2

1

Totaal

176

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

2017

2016

Urgenten en geïndiceerden

27

32

Uitgezette huishoudens/kwetsbare personen

24

20

3

4

Totaal

Medische indicatie

54

56

% van toegewezen woningen

10

9

38

De woningzoekende
In de gemeente Groningen werken de corporaties met een aanbodgericht woonruimteverdelingssysteem, waarbij de woningen op internet (www.woningnet.nl) worden aangeboden. Patrimonium
doet in 2017 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 2017 waren bij Patrimonium 5.185 actief woningzoekenden geregistreerd, eind
december 2017 stonden 5.376 woningzoekenden geregistreerd.
tabel 17: Aantal actieve inschrijvingen bij Patrimonium in 2017
Stand per 1 januari 2017

5.185

Vraag (nieuwe aanmeldingen)

2.152

Aanbod mutatie

584

Nieuwbouw

0

Ingetrokken aanvragen

1.377

Stand per 31 december 2017

5.376

De inschrijving bij Patrimonium wordt beschouwd als een zoekopdracht waarbij de
woningzoekende precies aangeeft wat de voorkeuren en wensen zijn. De aanbieding gebeurt
uiteraard op basis van de gezamenlijke afspraken met de gemeente en corporaties in de stad
Groningen. Vanaf 1 januari 2018 biedt Patrimonium de vrijkomende woningen aangeboden via
WoningNet.
tabel 18: Samenstelling van het inschrijfbestand
Samenstelling huishouden:

Type
-

Aantal

alleenstaand
echtpaar/samenwonend zonder kinderen
een ouder met kinderen
echtpaar/samenwonend met kinderen

2017
3.173
948
883
372
5.376

Opbouw naar leeftijd:

Jaar
2017
2.401
1.047
717
572
334
305
5.376
Inkomen
2017
4.335
805
236
5.376
Type
-

2016
2.411
991
684
520
304
275
5.185
Aantal

≤ € 22.100
> € 22.200 - ≤ € 30.150
> € 30.150
Samenstelling vraag naar:

5.185
Aantal

18-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70+
Opbouw naar inkomen:

2016
3.057
927
839
362

2016
4.232
733
220
5.259
Aantal*

eengezinswoning
beneden-/bovenwoning
flat
senioren-/ouderenwoning
anders

* woningzoekende kan meerdere voorkeuren per type aangeven.
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2017
3.584
7.335
13.578
753
252

2016
3.467
7.105
12.682
716
264

25.502

24.234

Percentage
2017
2016
59
59
18
18
16
16
7
7
100

100

Percentage
2017
2016
45
47
19
19
13
13
11
10
6
6
6
5
100

100

Percentage
2017
2016
81
82
15
14
4
4
100

100

Percentage
2017
2016
14
14
29
30
53
52
3
3
1
1
100

100

Zaken van de Huurcommissie
De huurder kan bezwaar maken tegen de jaarlijks voorgestelde huurverhoging door het
indienen van een bezwaarschrift. Dit heeft alleen zin wanneer de verhuurder de regels bij het
voorstellen van de huurverhoging niet goed heeft gevolgd. Zo moet het huurverhogingsvoorstel
ten minste twee maanden voor de ingangsdatum van 1 juli door de huurder zijn ontvangen
en mag de huurprijs door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens komen
te liggen. Tegen de jaarlijkse huurverhoging kan geen bezwaar worden gemaakt op grond
van onderhoudsgebreken, mits de huurprijs door de huurcommissie tijdelijk is verlaagd en de
gebreken niet zijn verholpen of een procedure nog loopt bij de huurcommissie.
Bij de Huurcommissie zijn in 2017 vijf verzoeken met betrekking tot Patrimonium in behandeling
genomen. Hieronder volgt een overzicht van de ingediende klachten en de uitspraak van de
Huurcommissie.
Klacht

Uitspraak Huurcommissie

Huurverhoging inzake plaatsing dubbel glas en cv-ketel

De huurder in het gelijk gesteld, wat leidde tot een terugbetaling
van de huur en aanpassing van de huur

Servicekosten tuinonderhoud 2014

De huurder is in het gelijk gesteld, wat leidde tot een volledige
kwijtschelding van de servicekosten over 2014

Gebreken aan de woning

De huurder is in het gelijk gesteld wat leidde tot een tijdelijke
huurverlaging tot 40% totdat de gebreken zijn opgelost

Eindafrekening stookkosten 2015

Patrimonium is in het gelijk gesteld.

Ingebrekestelling in verband met achterstallig
onderhoud; stankklachten

De huurcommissie heeft een rapport opgesteld waaruit bleek dat er
weliswaar achterstand was in het onderhoud, maar niet voldoende
om een huurverlaging af te kunnen dwingen

Huurbetaling en incasso
De huurachterstand bedroeg eind 2017 € 343.000,- (2016 € 335.000,-) en exclusief zorgplaatsen
en nevenruimten € 253.000,- (2016: € 269.000,-).
Het aantal huurders met een achterstand bedraagt 269 tegenover 308 per 31-12-2016. Eind 2017
waren 87 vorderingen in handen gegeven van de deurwaarder tegenover 118 per 31-12-2016.
De als oninbaar af te schrijven huur bedroeg in 2017 € 14.004,06 (2016 € 23.585,51).
Het aantal uitzettingen op gerechtelijk bevel bedroeg dit verslagjaar 5 (2016: 8). Het ging in alle
gevallen om ontruimingen wegens huurschuld. In 2016 heeft er één ontruiming plaatsgevonden
op basis van 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 fijn 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

45

Centrum

35

Corpus den Hoorn

13

De Wijert

13

Herewegbuurt

20

Indische Buurt

14

Korrewegbuurt

7

Laanhuizen

3

Oosterpoort

14

Oranjebuurt

0

Rivierenbuurt

21

Selwerd

32

Stadspark

12

Tuinwijk

11

Vinkhuizen

50

Totaal

290

Om de onderlinge relatie en verstandhouding tussen buren te verbeteren heeft Patrimonium in
2017 ervoor gekozen om professionele Buurtbemiddeling in te zetten via het MJD.
In 2017 zijn er vijf huisuitzettingen geweest op grond van huurschuld. Geen enkele woning is
ontruimd wegens overlast.
Op grond van het Damoclesbeleid (Opiumwet) heeft de burgemeester van Groningen besloten
om één pand in Selwerd te sluiten. Verder zijn er bij twee woningen een in werking zijnde
hennepkwekerij ontmanteld.
Vanaf september 2017 is er meer samenwerking tussen het Meldpunt Overlast en Zorg van de
gemeente Groningen, WIJ-teams en woningcorporaties. Dit wordt vorm gegeven in Casustafels in
de diverse wijken. Patrimonium heeft hierin ook een actieve bijdrage geleverd.
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Participatie belanghebbenden
Visie op participatie
‘We doen het samen’ luidt de titel van ons meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020. Samen doen houdt
in dat Patrimonium het niet alleen kan. Dit geldt zowel intern als extern. Wat het externe deel
betreft: hierin zijn onze belanghebbenden de onmisbare schakel. Hoewel de belangrijkheid en
invloedsfeer niet van iedere afzonderlijke belanghouder gelijk is, zijn ze wel gelijkwaardig. Zo
wil Patrimonium ook met ze omgaan, met respect en in vertrouwen. Om de volkshuisvestelijke
taken zo goed mogelijk uit te voeren en om optimaal maatschappelijk rendement te behalen,
werkt Patrimonium veelvuldig en soms intensief samen met andere organisaties. Wie onze
belanghebbenden zijn, hebben we verderop in dit hoofdstuk gemeld.
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
betrekken we hen bij het opstellen van een beleidsplan (in een-op-een gesprekken), consulteren
we de huurdersorganisatie GWHP bij beleidsvoornemens en spreken we met projectadviescommissies bij grootonderhoudsprojecten. Tijdens de jaarvergadering van de huurdersverenigingen
en/of bewonerscommissies levert de directeur-bestuurder een bijdrage aan het programma. Ook is
er de tweejaarlijks huurdersenquête.
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. De samenwerkingsovereenkomst van GWHP en
Patrimonium moet worden aangepast aan de nieuwe wetgeving; het concept hiervoor is gereed
en in 2018 zal de herziene samenwerkingsovereenkomst worden vastgesteld.
Jaarlijks krijgt de GWHP van Patrimonium een bedrag uitgekeerd op basis van de door haar
ingediende begroting (maximaal € 6,- per woning). De GWHP legt verantwoording af waar het
bedrag aan is uitgegeven.
In 2017 is er 2x een regulier overleg geweest met de GWHP, met o.a. aandacht voor de volgende
onderwerpen: duurzaamheid (zoals geothermie), de samenwerkingsovereenkomst, communicatie
van de GWHP met huurdersverenigingen, het woonlastenonderzoek en het
woonruimteverdelingsysteem. Ook is GWHP op de hoogte gehouden van relevante zaken waarin
ze advies- dan wel instemmingsrecht heeft.
Daarnaast zijn er apart overleggen geweest over de huurverhoging/het huurbeleid (inclusief
streefhuurbeleid) en over het bod (proces, stand van zaken, wensen).
Om meer duidelijkheid te krijgen over de woonlasten van haar huurders en of die voor iedereen
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te betalen zijn, heeft Patrimonium in samenspraak met de GWHP een onderzoek laten verrichten
door bureau KAW naar de woonlasten van onze huurders. Dit onderzoek vond plaats op basis
van gegevens die afkomstig waren van het in 2015 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek
onder huurders. De conclusies van het onderzoek waren dat er drie groepen naar voren komen:
• Een groep die sowieso een probleem heeft (de tekortgroep). Dit is de groep die een negatief
gemiddeld tekort heeft. Bij deze groep is de kans groot dat er sprake is van een negatief
woonbudget.
De tekortgroep bestaat grotendeels uit eenoudergezinnen en koppels met kinderen, woont
overwegend in grotere eengezinswoningen (en in mindere mate in flatwoningen), en is sterk
geclusterd in Selwerd, Vinkhuizen en Beijum.
• De tweede groep die naar voren komt is de groep die op het kantelpunt zit (de kantelgroep).
Deze groep is sterk afhankelijk van huurtoeslag dan wel inkomenshoogte, heeft moeite om
rond te komen en heeft elke maand net wel of net niet genoeg geld.
De kantelgroep bestaat grotendeels uit alleenstaanden in alle leeftijdscategorieën, woont
voornamelijk in flatwoningen en is meer verspreid over stad, met enige clustering in dezelfde
wijken als de tekortgroep: Selwerd, Vinkhuizen en Beijum.
• De derde groep is de groep waaruit blijkt dat ze in alle gevallen een overschot hebben.
Deze groep heeft op basis van het inkomen een ruim woonbudget, en zal zodoende geen
problemen ervaren met de betaalbaarheid van het wonen.
De voorzitter van de GWHP heeft per 1 januari 2017 zijn functie neergelegd en de functie is
tijdelijk ingevuld door de secretaris. De GWHP heeft in het jaar 2017 geen nieuwe voorzitter
kunnen vinden. De bestuurder heeft erop aangedrongen om op korte termijn een voorzitter te
benoemen.
In het verslagjaar heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de GWHP met de Raad van
Commissarissen van Patrimonium. Gesproken is over het thema Betaalbaarheid (woonlastenonderzoek) waarbij ook de Woonbond aanwezig was. De bedoeling is om jaarlijks een
ontmoeting met de Raad van Commissarissen te organiseren.
Huurderscommissaris
In de raad van commissarissen van de woningstichting hebben drie leden zitting op voordracht
van de GWHP.
Huurdersverenigingen/bewonerscommissies
In 2017 kende Patrimonium vier huurdersverenigingen en vier bewonerscommissies.
De meeste huurdersverenigingen vergaderden in het verslagjaar twee keer met de directeurbestuurder en de opzichter planmatig onderhoud en wijkbeheer van de betreffende wijk. Op de
vergaderingen zijn allerlei zaken die de relatie huurder-verhuurder raken aan de orde geweest en
daarvan zijn verslagen gemaakt.
Van alle circulaires die naar 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.
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.
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Met de huurdersverenigingen is ondermeer 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;
b. achterpadenverlichting;
c. parkeergelegenheid.
Welzijnscommissies
Naast de huurdersverenigingen en bewonerscommissies kent Patrimonium eind 2017 acht
welzijns-/activiteitencommissies. Een welzijnscommissie zet zich in voor het welzijn van de
bewoners van het seniorencomplex. Zij organiseert uiteenlopende activiteiten met onder andere
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.

Contacten met overige belanghebbenden
Daarnaast is het volgende besproken met overige belanghebbenden:
• ZINN: overleg over algemene zaken, huurbeleid, extra investeringen, beheer locaties Pelster,
Platina, Zuiderflat en nieuwbouw De Beukenhorst
• Zorggroep Groningen: overleg over nieuwbouw zorgcentrum Beijum, een gecombineerd
project met de gemeente en De Zijlen
• Collega-corporaties stad Groningen:
- informeel overleg corporatiedirecteuren;
- overleg prestatieafspraken.
• Collega’s in de regio: C14 overleg (over de waardevermindering van het bezit, veiligheid,
schadeafwikkeling, juridische inventarisatie, financiële perikelen, etc ).
De stadse corporaties hebben zich aangesloten bij de corporaties in het Deals gebied inclusief
Acantus en Groninger Huis
• Gemeente Groningen: overleg in het kader van de totstandkoming van de prestatieafspraken,
samen met de huurdersorganisatie (later ingeschakeld);
het bestuurlijke overleg van corporatiedirecteuren, wethouders en ambtelijke top.
• Directie Waterbedrijf Groningen en bestuurders van aandeelhouders en corporaties
(Bestuurlijk Overleg), betrokken bij Warmtestad.
• Overleg H.W. Mesdagstraat: overleg met het Leger des Heils, buurtcommissie, gemeente en
politie.
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Overzicht belanghebbenden
Onze belanghebbenden zijn (in willekeurige volgorde):
• GWHP
• huurdersverenigingen Selwerd, Vinkhuizen, Corpus den Hoorn/de Wijert/Stadsparkwijk,
Beijum
• bewonerscommissie Palladiumflat, Centraal Wonen De Heerd, Diamantflat, 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: Lefier, De Huismeesters, Nijestee, 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
Jongerenhuisvesting CGK, gereformeerde jongeren, stichting Present, stichting Exodus
• accountant
• aannemers
• adviseurs
• deurwaarder
• banken
• ministerie van BZK
• Autoriteit Woningcorporaties
• Aedes
• WSW
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Leefbaarheid
Algemeen
Corporaties investeren als maatschappelijke ondernemingen niet alleen in stenen, maar ook in
mensen. De leefbaarheid bevorderen in wijken is een taak die Patrimonium serieus neemt. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen en terugdringen van verpaupering.
Leefbaarheid heeft te maken met al die zaken die de kwaliteit van het wonen bepalen in de meest
brede zin van het woord. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de kwaliteit van de woonomgeving,
de aanwezigheid van voorzieningen, de sociale samenhang van de buurt en veiligheid.
Leefbaarheid blijft in het middelpunt van de belangstelling staan. Patrimonium heeft altijd veel
aandacht besteed aan dit aspect van de woonkwaliteit. Wij zijn ons bewust van de waarde van
een goed leefmilieu. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de huurders toe, blijft
het bezit daardoor ook beter verhuurbaar en voelen bewoners zich er beter thuis.

Activiteiten
1 Opzichters planmatig onderhoud en wijkbeheer
Patrimonium heeft vier 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 graffiti. Zodra ze horen of
zien dat woningen of gebouwen zijn beklad, regelen ze dat de graffiti wordt verwijderd. Vaak
gebeurt dat nog dezelfde dag. Netheid bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de wijk
en is daarmee belangrijk voor een goede leefbaarheid.
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 wijkschouw plaats. 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 Palladiumflat gevestigd. De huur die zij voor deze
voorziening moeten betalen, staat in geen verhouding tot de kosten.
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 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 financiert de begeleiding. Er zijn mogelijkheden voor gezellig koffie 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
Aan de Claremaheerd is een dagbestedingsruimte voor Leger des Heils en Werkpro gevestigd.
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 huurt de stichting stadswerkplaats 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.
6 Dagopvang voor thuis- en daklozen Kostersgang
Naar aanleiding van een vraag van het Leger der Heils is een centrum voor dagopvang voor
thuis- en daklozen gerealiseerd. De begeleiding is bij het Leger des Heils in prima handen.
7 Mennoos Kookerij
In het voormalige zorgcentrum Menno Lutter aan de Paterswoldseweg is een Kookerij
gevestigd, een restaurant waar buurbewoners terecht kunnen om iets te eten en drinken.
8 Toezichthouder/buurtconciërge
Bij onze vijf hoogbouwflats 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
Titaniumflat (Vinkhuizen).
Sinds 2017 heeft de wijk Selwerd een buurtconciërge, die wordt aangestuurd door wijkbedrijf
Selwerd en gefinancierd door de corporaties Nijestee, Patrimonium en de gemeente
Groningen. De opzichters planmatig onderhoud en wijkbeheer van Patrimonium hebben
regelmatig overleg met de buurtconciërge.
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Extra Schoon Service
De aanblik van de stad wordt voor een belangrijk deel 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 financiële bijdrage wordt het in de praktijk
betaalbaar.
Aangesproken door het idee dat meer mensen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen in
combinatie met de mogelijkheid om de leefbaarheid van de stad te vergroten, heeft Patrimonium
in overleg met Werkprojecten Groningen in 1997 het Extra Schoon Service project opgezet. Het
gaat om twee teams van twee personen. De twee ploegen rijden vier dagen in de week door het
gehele werkgebied van Patrimonium. Alle rommel wordt verwijderd. Ondanks de bezuinigingen
van de overheid en de stijgende kosten gaat Patrimonium hiermee door.
De opzichters planmatig onderhoud en wijkbeheer van Patrimonium geven leiding aan dit team.
De kosten berekenen we niet door aan de bewoners. Bewoners zijn zeer positief over het werk
dat deze mensen doen.

Prioriteitswijken
In 2017 zijn vier wijken door de gemeente aangewezen als prioriteitswijken: Selwerd, Beijum, De
Wijert en de Indische Buurt. Per wijk wordt een wijkplan opgesteld dat in 2018 verder vorm gaat
krijgen.
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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 senioren met of zonder zorgmogelijkheden.
In bijna alle wijken waar Patrimonium woningen heeft, zijn ook wooncomplexen te vinden die
specifiek 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.
Scheiden wonen en zorg
In het jaar 2017 is alles gereed gemaakt voor het scheiden van wonen en zorg dat per 1 januari
2018 van kracht is. ZINN heeft de huur opgezegd van de appartementen in het zorgcentrum
Platina in Vinkhuizen. Deze appartementen zijn vervolgens omgebouwd tot individuele
verhuureenheden.
Samenwerking met zorgorganisatie ZINN in seniorencomplex Zuiderflat
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 toewijst 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.
Nieuwbouw seniorencomplex Selwerd
In Selwerd is het voormalige zorgcentrum Huize Patrimonium gesloopt en op deze locatie is een
nieuwbouwcomplex met 120 zorgappartementen gebouwd door ZINN. Patrimonium startte in
2017 met de voorbereidingen voor de bouw van een complex met 60 seniorenappartementen
(De Beukenhorst). De plattegronden van de 60 appartementen zijn afgestemd met ZINN om er
ambulante zorgverlening mogelijk te maken. ZINN zal tevens 20 appartementen toewijzen aan
bewoners met een lichte zorgvraag.
Het aardbevingsbestendig bouwen vergde enige voorbereidingstijd en leidde tot vertraging van de
start van de bouw. In maart 2018 is het formele startsein gegeven van de bouw en de oplevering
staat gepland voor januari 2020.
Nieuwbouw seniorenappartementen Beijum
Patrimonium bouwt aan de Bentismaheerd een gebouw waarin totaal 48 wooneenheden en
enkele wijkvoorzieningen komen; 24 appartementen zullen door Patrimonium worden verhuurd
aan De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast worden 24 seniorenwoningen door Patrimonium zelf verhuurd. Op de begane grond, die gehuurd wordt door de
gemeente Groningen, komen het WIJ-team Beijum en de buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn.
Medio mei 2017 is de bouw gestart.
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Het beleid en beheer op financieel gebied
Financieel beleid
Het financiële landschap van woningcorporaties is de afgelopen jaren drastisch veranderd.
Door de ontwikkelingen in en rondom de sector zijn de door de toezichthouders gehanteerde
normen aangescherpt. Door maatschappelijke druk zijn de eisen die worden gesteld aan
bijvoorbeeld de dienstverlening opgeschroefd, terwijl aan de andere kant de roep om (fors) lagere
bedrijfslasten eveneens gehoor heeft gevonden. Voor Patrimonium zijn de mogelijkheden om de
huren te verhogen beperkt (en is dat in het algemeen gezien de doelgroepen ook onwenselijk).
Tegelijkertijd betalen corporaties inmiddels daadwerkelijk vennootschapsbelasting en wordt ook
het effect van de verhuurdersheffing voelbaar. Dat betekent dat de financiële speelruimte afneemt.
Daar bovenop geldt dat er aan steeds striktere verantwoordingsvoorschriften moet worden
voldaan. Dat merkt Patrimonium. Dit alles legt een grote druk op de organisatie en verkleint ook
daadwerkelijk de financiële mogelijkheden.
De financiële beleidsdoelstellingen van Patrimonium zijn verankerd in het beleidsplan 20162020. Doel daarvan is de (financiële) continuïteit van de woningstichting te waarborgen
zodat de organisatie voldoende inzetbaar vermogen heeft om haar toekomstige maatschappelijke
ambities waar te maken. Waar mogelijk zet Patrimonium haar middelen en eventueel positieve
exploitatieresultaten in, om te investeren in huisvesting voor onze doelgroepen. Patrimonium
streeft er daarbij nadrukkelijk naar om te allen tijde te (blijven) voldoen aan de ratio’s van het
WSW en een positieve beoordeling van de Autoriteit Woningcorporaties te verkrijgen.
In het beleidsplan, de meerjarenbegroting, kaderbrief en het treasurystatuut heeft Patrimonium de
financiële kaders vastgesteld om de financiële continuïteit te waarborgen en te kunnen sturen op:
• gezond operationeel resultaat
• positieve kasstromen en goede financierbaarheid
• voldoende solvabiliteit
De uitgangspunten voor het toetsingskader van dit beleid zijn gekoppeld aan financiële ratio’s die
het WSW hanteert:
Financiële ratio’s

Norm

Toelichting

Loan to value

< 75%

Geeft de verhouding weer tussen externe financiering en bedrijfswaarde (om te toetsen

Interest Coverage Ratio

> 1,4

DAEB

of deze schuldpositie gezond is)
> 1,4

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

Solvabiliteitsratio

> 20%

DAEB

> 20%

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

om de rente en aflossing te voldoen.

Geeft aan of de corporatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen
door het eigen vermogen te relateren aan het totale vermogen.
Dekkingsratio

< 50%

De verhouding tussen de onderpandwaarde (WOZ) van het bij WSW ingezette
onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen.
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De gerealiseerde ratio’s conform de WSW systematiek en de begrote ratio’s voor 2018 zijn als
volgt (voor het DAEB en Niet-DAEB bezit):
2016
realisatie
ICR
DSCR

2017
realisatie

2018
begroot

1,88

1,95

1,67

1,4

1,62

1,55

LTV

61%

63%

61%

Solvabiliteit

38%

41%

38%

Dekkingsratio

25%

24%

25%

Op basis van de begrote ratio’s kan gesteld worden dat 2018 eveneens een gezond jaar zal
worden voor Patrimonium.
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 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.
Omdat de doelstelling van Patrimonium is om te voorzien in goed en betaalbaar wonen en een
relatief beperkt aantal woningen te 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.
Verschil marktwaarde en bedrijfswaarde
Het verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde ultimo 2017 ziet er als volgt uit:
Marktwaarde 31-12-2017
Bedrijfswaarde 31-12-2017
Verschil

€ 589.963.280
€ 320.325.847
---------------------------€ 269.637.433

Indien Patrimonium de bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag zou hanteren, dan zou het eigen
vermogen dalen met het verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde ad € 269,64
miljoen.
Analyse verschillen
Hieronder 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, met dien verstanden dat er rekening
is gehouden met de beklemming in de WWS punten. In de meeste gevallen geeft het
uitpondscenario de hoogste waarde. Patrimonium heeft maar een beperkte verkoopstrategie.
Indien alleen het doorexploiteerscenario voor de marktwaarde wordt gehanteerd, dan daalt de
marktwaarde met € 66 miljoen.
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• Lagere huur
Bij het bepalen van de marktwaarde wordt bij mutatie de markthuur ingerekend terwijl in de
bedrijfswaarde de ‘streefhuur’ de nieuwe huur bepaalt. In de streefhuur wordt rekening gehouden
met de betaalbaarheid voor de doelgroepen en de eisen die de wetgever in dit kader aan de
corporaties stelt. Daarnaast is bij Patrimonium sprake van inflatievolgend 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 Patrimonium ook
andere taken uitvoert (bijvoorbeeld leefbaarheid).
Tabel 20: 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 15 jaar

Geen eindwaarde

Eindwaarde en sloopkosten

Benadering van de exploitatiewaarde

Benadering marktconforme waarde in verhuurde staat

Disconteringsvoet van 5%

Marktconforme disconteringsvoet die opgebouwd is uit:
- risicovrije rentevoet 0.33%
- opslagen voor object- en marktrisico’s van max. 1.10%
- vastgoed sectorspecifieke opslag: 5.63%

Bedrijfswaarde per 31-12-2017: € 320,3 milj.

Marktwaarde per 31-12-2017: € 589,9 milj.

Scheiden DAEB/niet-DAEB
Het definitieve scheidingsvoorstel is op 21 december 2017 goedgekeurd door de Autoriteit
Woningcorporaties.
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 financiële positie en
vooruitzichten van Patrimonium zijn in lijn van de verwachtingen.
De financiële 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
financieel gebied te voeren. De financiële ontwikkelingen op volkshuisvestingsgebied volgen wij
met zorg en interesse.
De financiële sturing vindt plaats op basis van periodieke rapportages, zowel financieel als nietfinancieel.
Treasury
De regels voor financiering heeft Patrimonium vastgelegd in een treasurystatuut. Dit treasurystatuut heeft tot doel een formeel kader te scheppen waarbinnen de financierings- en beleggingsactiviteiten van Patrimonium plaatsvinden. Het beleid ten aanzien van financieringen 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
worden belegd op een manier dat de daaraan verbonden risico’s beheersbaar en minimaal zijn.
Patrimonium heeft geen derivaten.
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Het gemiddelde rentepercentage op uitstaande leningen per 31-12-2017 bedraagt 4,2%.
tabel 21: De leningenportefeuille per 31 december 2017 (x € 1.000,-)
Leningen aflosbaar binnen één jaar

8.060

Niet aflosbare leningen tot einde looptijd

8.417

Overheid en kredietinstellingen

167.892

Totaal

184.369

In 2017 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,- een nieuw rentepercentage wordt vastgesteld.
De rente op de markt blijven we kritisch volgen en zonodig ondernemen we actie binnen, onder
andere, de randvoorwaarden van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Onderhoud
De uitgaven van het onderhoud bedragen in 2017 € 13.275.000,-. Dit is conform de begroting.
De grotere renovaties zijn geactiveerd, vanwege het levensduur verlengende karakter, alsmede
verbetering van de duurzaamheid.
Huurprijsverhoging per 1 juli 2017
De huurprijzen zijn per 1 juli 2017 verhoogd met gemiddeld 1,0%.
Vennootschapsbelasting
Over de jaren 2015 en 2016 is de belasting aangepast in verband met de fiscale behandeling van
de onderhoudskosten. Dit heeft geleid tot een extra last van de belastingen.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Herfinancieringverplichtingen liggen jaarlijks binnen de door het WSW gestelde grens van 15%
van de totale leningenportefeuille.
Omzetbelasting
Patrimonium verricht zowel belaste als vrijgestelde prestaties. Dit betekent dat wij recht hebben
op (gedeeltelijk) aftrek van omzetbelasting op de gemengde kosten.
Algemeen
De gehele administratie van de corporatie en de samenstelling van dit verslag zijn in eigen beheer
uitgevoerd.
Het jaarverslag 2017 en de begroting 2018 inclusief de meerjarenraming zijn goedgekeurd door
de raad van commissarissen.
De controle van de jaarstukken is uitgevoerd door EY.
Interne risicobeheersings- en controlesystemen
De strategie van Christelijke Woningstichting Patrimonium (hierna CWP) is de leidraad bij het
bepalen en analyseren van relevante risico’s. Bestuurder en RvC moeten voortdurend inzicht
hebben in de risico’s en onzekerheden, deze vervolgens analyseren en op basis daarvan besluiten
nemen. Onder (eind)verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en het managementteam
(MT) zijn op praktische wijze bewakings- en controlemechanismen ingericht die, op een manier
die past bij CWP, een adequate beheersing van risico’s borgen. Daarnaast vinden wij een
heldere interne en externe communicatie over risico’s belangrijk. In de meerjarenbegroting,
kwartaalrapportages, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en het jaarverslag wordt
zowel over strategische als operationele risico’s gerapporteerd. In de dagelijkse praktijk vindt
door het MT bewaking van de belangrijkste risico’s plaats aan de hand van een overzicht in de
kwartaalrapportage.
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Belangrijke aandachtsgebieden die continue aandacht krijgen zijn:
• Leegstand en huurachterstand
• Consequenties vanuit (EU-)regelgeving, regionale afspraken en afspraken met stakeholders
(prestatieafspraken ed.)
• De relatie met de huurdersorganisatie
• Ontwikkeling van onderhoudskosten en kosten van de werkorganisatie
• Financiële en fiscale ontwikkelingen
• Duurzaamheidsaspecten
• Prijs- en renteontwikkelingen
• Ontwikkel- en investeringsrisico’s van nieuwbouwprojecten
• Verkoop van bestaand bezit
• Beheersingsmaatregelen
Wij hebben een intern risicobeheersing- en controlesysteem om de diverse risico’s te beheersen
door middel van een risicomatrix. Daarvoor gebruiken we geen fancy softwarepakketten of
ingewikkelde modellen. De werking ervan is vooral gebaseerd op gebruik van gezond verstand
en het vastleggen van waarborgen in interne processen en waar nodig formele procedures.
Belangrijke onderdelen hiervan zijn onder andere:
• Functiescheiding voor kritische processen, zoals verhuur- en verkoop van bezit, inkopen,
opdrachtverstrekking, lonen en salarissen, treasury en betalingstransacties.
• Bevoegdheden en hieraan gekoppelde budgetverantwoordelijkheid.
• Een Integriteitscode voor toezicht, bestuur, management en medewerkers.
• AO/IB (het samenspel van administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing)
voor de belangrijke en risicovolle processen.
• Een portefeuillestrategie die periodiek wordt herijkt.
• Meerjarenonderhoudsplan en -begroting gebaseerd op actuele inspectiegegevens.
• Financiële meerjarenprognose gebaseerd op de uitgangspunten van het WSW en de Autoriteit
woningcorporaties die de basis vormt voor de bedrijfswaarde.
• Kwartaalrapportages over de ontwikkeling van de strategische en operationele risico’s.
In deze rapportage zijn ook begrepen de resultaat- en liquiditeitsprognose, analyse van de
(financiële) projectvoortgang en de projectrisico’s. De kwartaalrapportage wordt behandeld in
de vergaderingen van het MT en de RvC.
• Een jaarrekening die op consistente wijze met inachtneming van relevante wet- en
regelgeving wordt opgesteld.
• Goedkeuringsproces voor vastgoedinvesteringen door het MT en de RvC met beslisdocumenten ter definitieve goedkeuring.
• Investeringsreglement en een sloopreglement die gelden als toetsingskader voor respectievelijk
de investeringen en de sloop van woningen.
• Financieel-reglement en treasurystatuut, waarin onder meer is vastgelegd dat het aangaan van
derivatentransacties niet is toegestaan en waarin duidelijke randvoorwaarden, bevoegdheden
en procedures zijn vastgelegd voor het aangaan van verplichtingen.
• Een scherpe interne controle van de inkomenstoetsing bij toewijzing van een woning,
waardoor de foutkans bij toewijzing aanzienlijk is verkleind.
• Het ontwikkelen van een automatiseringstool bij huurachterstanden en daarop aangepaste
processen en protocollen. Hierdoor hopen we nog sneller te kunnen acteren en het risico op
huurachterstand te verkleinen, met als doel sneller een preventietraject te kunnen starten.
Adequate en effectieve risicobeheersings- en (al dan niet geautomatiseerde) en prijzige
controlesystemen bieden geen absolute garantie voor het realiseren van onze organisatiedoelstellingen. Het volledig uitsluiten en uitbannen van wezenlijke fouten, verliezen, fraude of
overtreding van wetten en regelgeving kunnen wij dan ook niet. Fundament voor de werking
van onze control en interne beheersing is de houding en het gedrag van onze medewerkers.
Deze staan voor ons voorop en zijn van doorslaggevend belang. Om houding en gedrag te
reguleren die de interne ‘checks en balances’ in de organisatie verankeren, zijn wij bezig met het
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ontwikkelen van beheersingskaders, die uiteraard ook geformaliseerd dienen te worden. In 2017
is een start gemaakt met budgetverantwoordelijkheid in het kader van de interne beheersing. Deze
dient uiteindelijk deel uit te maken van de beheersingskaders om ervoor te zorgen dat medewerkers
kostenbewust(er) zijn en letten op kostenbeheersing.
Voor de hele corporatiesector zijn vele risico’s te identificeren. Voor CWP hebben we voor 2017
vooral de focus gelegd op die risico’s die het meest manifest waren, waarvan de kans van intreden het
grootst was . De risicobereidheid op de betreffende risico’s is laag bij CWP, vandaar dat waar mogelijk
daarop maatregelen zijn genomen en acties zijn ingesteld. Het betreft de volgende risico’s: ( we
benoemen hier de belangrijkste risico’s met de maatregelen zie ook onze Risico’s matrix besproken
met de RVC in februari 2018).
• Macro-economisch
Elke woningcorporatie wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de omgeving. Macro economische
ontwikkelingen zijn vaak lastig te beïnvloeden. Bij CWP zien we op macro-economisch gebied als
belangrijkste risico’s:
Een mogelijk risico schuilt in het hanteren van mogelijk niet marktconforme prijzen. Wij proberen
die te vermijden door risico’s beperken door aanbesteding en of toetsing op marktconformiteit. We
hebben daartoe ons hele inkoopbeleid in 2017 onder de loep genomen en waar nodig aangepast.
Voor 2018 is een herijkingsmoment ingebouwd. De stijging in bouwkosten (met name de laatste tijd)
proberen we op te vangen door daar waar dit mogelijk is, contractueel de prijzen zoveel mogelijk
vast te leggen.
We zijn ons bewust van politieke en regelgevingsrisico’s. We beseffen ook dat deze moeilijk te
beheersen zijn. Het is voor ons zaak om dit adequaat te volgen. CWP is dan ook op zoek naar een
beleidsmedewerker om strategische dossiers nauwlettend te kunnen volgen.
Rente risico’s proberen we te minimaliseren. Een van de manieren is herfinanciering, enerzijds om
een betere rente te kunnen verkrijgen anderzijds om een beter aflossingsritme te creëren.
• Marktrisico’s
Ook de ontwikkelingen op de markt dragen voor CWP risico’s in zich. Hieronder de voor ons meest
relevante.
Vastgoedrisico manifesteert zich op verschillende manieren. Zo kan een te eenzijdige Daeb
portefeuille risico’s in zich dragen, terwijl ook een niet -Daeb portefeuille moeilijk verhuurbaar kan
blijken te zijn (winkelruimte in plinten bijvoorbeeld). Vandaar dat CWP kiest voor het minimaliseren
van de niet-DAEB portefeuille.
Een ander mogelijk vastgoedrisico is gelegen in leegstand. Leegstand kan meerdere oorzaken hebben.
Het kan voortkomen uit veranderende marktwensen. Het kan komen door krimp (wegtrekkende
bevolking) of een overschot van woningen van een type waar minder of geen vraag naar is. Streven is
dan ook de (frictie)leegstand te beperken door regelmatig marktonderzoek te doen en woningbouw en
woningaanpassing (zoals opgenomen in het SVB) goed af te blijven stemmen op de woningbehoefte.
Aardbevingsschade kan grote impact hebben, zowel fysiek als in waardedaling. Daarom is bewust
gekozen om bij nieuwbouw aardbevingsbestendig te bouwen en bij bestaande bouw constant de
schades (tot nu toe marginaal) te bewaken. Wat de waardedaling betreft hebben we samen met
C14 (corporaties in en rondom het aardbevingsgebied) geprocedeerd. Tot nu toe is voor CWP de
waardedaling marginaal gebleken.
Een ander risico dat zich in de praktijk manifesteert is het ontbreken van grond om op te kunnen
bouwen. Voor de continuïteit van CWP is het verwerven van nieuwe grondposities op termijn
een belangrijke factor. Ook voor de gemeente Groningen is uitbreiding van woningen voor de
doelgroepen van corporaties een belangrijk onderwerp. We zijn dan ook met de gemeente in gesprek
om constructieve afspraken te maken hierover in de beleidsgroep nieuwbouw.
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Strategische en bedrijfs(operationele) -risico’s
Strategische en bedrijfsrisico’s doen zich op vele terreinen voor. Ook hier benoemen we weer de
in onze ogen meest relevante voor 2017.
Veroudering van het bezit kan een aanmerkelijk portefeuillerisico vormen. Vaak nemen de kosten
toe met de leeftijd. Wij dammen dat in door adequaat onderhoud, door periodieke actualisatie
van ons SVB en actief portefeuillemanagement.
• Nieuwbouw
Nieuwe projecten brengen projectontwikkelingsrisico’s met zich mee. Daar komen we vanuit
verschillende invalshoeken mee in aanraking. Meest relevante elementen daarin waren in
2017:
- Nieuwbouw is zeer beperkt mogelijk voor CWP: 70 eenheden per jaar. Er zijn maar weinig
geschikte locaties voorhanden. Toch is het voor CWP belangrijk om nieuw te kunnen
blijven bouwen; in de gemeenten Haren en Ten Boer is er onverminderd vraag naar sociale
woningbouw. Er is nog steeds een wachtlijst en de wachttijd neemt niet noemenswaardig
af. Hierover zijn en blijven we met de gemeente in overleg. Zie hiervoor ook onder
marktrisico’s.
- Ook differentiatie van onze voorraad is dringend noodzakelijk. Relatief veel senioren blijven
(samen of alleenstaand) een voor hen (te) grote eengezinswoning innemen. Mogelijkheden
om door te stromen naar een passend en betaalbaar appartement zijn er nog. Het bewustzijn
is er, maar we zijn hierover met de gemeente nog onvoldoende in gesprek.
- Tegelijkertijd verandert ook de vraag van verschillende doelgroepen. Jongeren en ouderen
vragen om kleinere en goedkopere woningen. Daar kunnen we op dit moment (nog) niet in
voorzien. Ook hierover zijn we met gemeente en andere partijen in gesprek.
- Door de prijsontwikkelingen in de markt en/of oplopende bouwtijd kunnen een
overschrijding van de budgetten en/of een uit de tijd lopen van de plannen tot gevolg
hebben. Plannen worden dan ook vooraf strikt getoetst aan het investeringsstatuut (pas toe of
leg uit). Daarnaast worden planning en kosten strikt bewaakt en vindt bijsturing plaats waar
dat nodig is.
Het is voor een corporatie belangrijk om een goede naam te hebben op het gebied van
woning onderhoud. Ten aanzien van dagelijks- en mutatieonderhoud loop je daar een imagorisico. We bewaken dan ook de responstijden en nemen deel aan de Aedes Benchmark.
Streven is om ten minste aan de daarin geformuleerde norm de voldoen.
Op het gebied van de woningtoewijzing is er de afgelopen jaren veel te doen geweest
ten aanzien van compliance. Om toewijzingsrisico’s te beperken bewaken we het
toewijzingsproces nauwlettend en streven we ernaar om volledig te voldoen aan de wettelijke
normen.
• Organisatorisch
- Door de omvang van de organisatie is CWP kwetsbaar. De onderlinge vervang-baarheid, het
risico van uitval en (on)voldoende functiescheiding blijven continue aandachtspunten.
Daar hebben we oog voor en richten we processen (beter) op in.
- In het kader van kwetsbaarheid heeft CWP besloten een ander besturingsmodel te gaan
hanteren in de toekomst, te weten het DrieKamerModel van Ortec.
- Ook als er extra capaciteit wordt gevraagd, legt dat extra druk op de organisatie. Met name
in een proces als dat van de implementatie van de Woningwet 2015 wordt dit zicht- en
voelbaar. Daar hebben we op ingespeeld met (tijdelijke)extra fte. Daardoor kunnen we doen
wat we moeten doen, zijn we compliant. Maar meer ook niet. Procesoptimalisatie is voor
ons een volgende stap. Ook zullen we door het invoeren en doorvoeren van het Driekamer
Model iets gaan groeien in formatie.
- Automatisering vraagt continue aandacht. Enerzijds door veranderende omstandigheden,
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anderzijds door ontwikkelingen bij softwareleveranciers. Ook hier hebben we met tijdelijke
capaciteit tot nu toe de knelpunten weten op te lossen. In 2017 is er een begin gemaakt met
een structurelere aanpak, vooral op het gebied van de bedrijfsvoering. Zodra er een nieuw
MT is aangetreden (2018) zal dit breder (moeten) worden opgepakt.
- Op termijn vraagt de leeftijd van de medewerkers aandacht. Het is lastig goede, jonge
medewerkers te vinden. Met de komst van een nieuwe HRM-medewerker kan hier meer
aandacht aanbesteed worden.
• Politiek
- Lokaal
• Ruimte om te bouwen blijft een issue. Het is lastig om goede locaties te vinden.
• Er ligt een goede woonvisie, met daarin heldere prestatieafspraken. Wel is het zo dat
door de voorgeschreven processen het risico dreigt dat we meer met het maken van
prestatieafspraken bezig zijn, dan met het uitvoeren ervan.
• De bestuurder neemt actief deel aan de (boven)gemeentelijke overleg structuren.
- Landelijk
De wijze waarop de marktwaarde bepaald moet worden, blijft (te) lang onduidelijk. Als
daarbij ook nog eens verschillen tussen het voorgeschreven handboek en software adviezen
optreden, vertraagt het jaarrekeningproces en kan de overheid de juistheid van de systemen
niet garanderen. Daardoor wordt de onduidelijkheid alleen maar vergroot. Wij blijven
daarom streven naar het eerder gereed hebben van de jaarrekening (voor 1 mei), zodat we
goed zijn voorbereid.
• Techniek/onderhoud
Op technisch en onderhoudsgebied is er een risico dat we moeilijk in kaart krijgen, maar
dat wel veel manifester wordt: Veel van onze huurders zijn op leeftijd en blijven tot op hoge
leeftijd in hun woning wonen. Het merendeel van deze huurders doet nooit een beroep op
ons en wij komen uit eigen beweging niet of nauwelijks in de woningen voor reparaties
of aanpassingen. Met de wijzigingen in de WMO, waarbij gemeenten zelfstandig kunnen
opereren met het aanbrengen van voorzieningen, worden wij ook vaak niet meer berokken
bij het uitvoeren van woningaanpassingen. Dat betekent dat wij aan de ene kant wel goed
zicht hebben op de staat van de woningen aan de buitenkant, maar dat voor veel woningen
een goede indicatie ontbreekt voor de staat aan de binnenkant. De situatie bij enkele
recent leeggekomen woningen met behoorlijke onderhouds-achterstand of zelfs gevaarlijke
aanpassingen maakt dat wij ons beraden op de mogelijkheden die er zijn om een beter beeld
hiervan te krijgen.
• Duurzaamheid
De Nederlandse overheid heeft met de corporatiesector een aantal convenanten gesloten
op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast zijn de ambities van de overheid de laatste
jaren nog een aantal malen aangescherpt. CWP heeft de eigen ambities vastgesteld, binnen
haar bezit diverse categorieën woningen benoemd, daarvoor pakketten maatregelen
vastgesteld en de haalbaarheid daarvan (ruwweg) doorge-rekend. Vooralsnog dienen deze
plannen op haalbaarheid verder getoetst te worden. Daarbij spelen wel een aantal zaken.
Het is de vraag of met de huidige organisatie deze plannen te realiseren zijn en het is
de vraag of we de huurders in voldoende mate mee kunnen krijgen. Van de organisatie
zal dit meer projectmanagement vragen. De eerste tekenen van samenwerking met de
huurdersorganisatie GWHP op dit vlak zijn positief. CWP heeft de uitgangspunten van
duurzaamheidsinvesteringen besproken met de GWHP en daarop heeft de GWHP positief
geadviseerd. In een eerste project is een en ander getoetst aan de praktijk en dat heeft
goed gewerkt, zij het dat het wel een behoorlijke extra inspanning van de organisatie heeft
gevergd. Met een aantal hulpmiddelen die zullen worden aangereikt zullen wij de komende
jaren moeten bepalen waarin we zullen investeren. Ook het politieke klimaat (zoals fiscale
beperkingen op de renteaftrek) zullen we bij de overwegingen betrekken.
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• Leefbaarheid en overlast
Ook wij worden in toenemende mate geconfronteerd met verwarde personen en gezinnen
met multiproblematiek. Wij zijn nog onvoldoende geschoold om hiermee om te gaan. Deze
mensen leggen ook een relatief groot beslag op onze organisatie (een klein deel van de
bewoners vraagt een groot deel van onze aandacht). De betreffende medewerkers worden
geschoold op het herkennen van signalen en overleggen nauw met betrokken instanties.
Hier is de schaal van de organisatie een voordeel, we vinden elkaar snel en kunnen ook snel
schakelen met de betrokken partijen (gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties).
• Financiële beheersrisico’s
Patrimonium heeft zichzelf ten doel gesteld te allen tijde te voldoen aan de WSW en Aw
normen, zowel ten aanzien van het financiële- als het business risico. Dit wordt, mede
door de gevoerde gesprekken met het Aw en het WSW scherp bewaakt. Maandelijks
en per kwartaal wordt er gerapporteerd en er is inmiddels een onafhankelijk controller
aangesteld. Gedane aanbevelingen van WSW, Aw en RvC worden opgevolgd (zoals het
instellen van risicomanagement, aandacht voor integriteit, het doorvoeren van financiële en
organisatorische maatregelen, het aanstellen van een onafhankelijk controller ed.).
De bij Patrimonium ontstane situatie heeft een directe verbinding met de geduide governancerisico’s ten aanzien van leiderschap en informatievoorziening. Patrimonium heeft in dit
opzicht in 2017 een aantal belangrijke stappen gezet. De organisatiestructuur ondergaat een
wezenlijke verandering (DrieKamerModel) en het management wordt aanmerkelijk versterkt.
Op het gebied van de informatievoorziening zijn ook belangrijke stappen gezet. Het is
duidelijk dat er op het gebied van automatisering een aantal grote stappen moet worden
gezet. Daarmee is een begin gemaakt. Ook is duidelijk geworden dat ten aanzien van de
bedrijfsvoering de bezetting wel erg dun is. Ook daar is op geacteerd en is meer (deels
tijdelijk) personeel aangetrokken. In 2018 zal met een nieuw management aan een structurele
oplossing en invulling worden gewerkt.
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Verklaring besteding middelen in het belang
van de volkshuisvesting
Het bestuur verklaart dat alle middelen in het verslagjaar 2017 zijn besteed in het belang van de
volkshuisvesting.
Groningen, 4 juni 2018

wg

ing. A. de Vries,
directeur-bestuurder
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Samenvatting volkshuisvestingsverslag 2017
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
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2
Kengetallen
2017

2016*

AANTAL VERHUUREENHEDEN:
1. Woningen en woongebouwen
a. in exploitatie
vooroorlogs
na-oorlogs
b. in aanbouw
2. Parkeergarages en autoboxen
3. Overige objecten

604
5.831

609
5.836

797
539

797
540

Totaal

7.771

7.782

402.841
139
38.513
1.658
8.271

394.570
3.386
37.947
1.742
-5.038

0,85

0,70

1,26

1,64

1.045,97

1.039,79

62.602

61.221

6,5

6,5

2,05
22.688
14,79

-1,21
22.227
15,27

731
573

722
302
581

67,3%

67,3%

- Rentabiliteit % E.V. (na belasting)

2,1%

-1,2%

- Rente % V.V.

4,2%

4,6%

- Operationele cast-flow per VHE

1.248

716

BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING (x € 1.000,-)
1. Eigen vermogen
2. Voorzieningen
3. Huren
4. Vergoedingen
5. Jaarresultaat
ALGEMEEN
1. Huurachterstand uitgedrukt in een percentage
van de huren en vergoedingen
2. Huurderving uitgedrukt in een percentage
van de huren
3. Eigen vermogen einde boekjaar
uitgedrukt in een percentage van de huren
4. Eigen vermogen einde boekjaar
per woning in exploitatie
5. Rentepercentage welke gehanteerd wordt bij:
- interne financiering
6. Jaarresultaat uitgedrukt in een
percentage van het eigen vermogen
7. Schuldenlast per VHE
8. Huurkapitalisatiefactor
Totaal economische waarde Woz (per 31-12)
Totaal bedrijfswaarde (per 31-12)
Totaal vaste activa (per 31-12)
(x € 1.000.000,-)
- Solvabiliteit %

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinde.
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3
Balans per 31 december 2017

(× € 1.000,-)

voor resultaatbestemming
A C T I VA

31-12-2017

31-12-2016

557.884
32.079

551.513
28.123

853

0

590.816

579.636

Vaste activa

1
2
3

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie

4

Materiële vaste activa
Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie

1.195

1.031

5

Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)

1.939

1.161

593.950

581.828

430

297

430

297

343
0
0
311
49

335
11
2.275
126
429

703

3.176

Liquide middelen

3.205
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Som der vlottende activa

4.338

4.038

598.288

585.866

Som der vaste activa

Vlottende activa

6

7
8
9
10
11

12

Voorraden
Overige voorraden

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overheid
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Totaal activa
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PA S S I VA

13
14
15

16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27

31-12-2017

31-12-2016

89.443
305.127
8.271

98.548
301.060
-5.038

402.841

394.570

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Overige voorzieningen

0
0
139

3.277
0
109

Totaal voorzieningen

139

3.386

Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen kredietinstellingen

7.953
168.356

8.417
164.553

Totaal langlopende schulden

176.309

172.970

Kortlopende schulden
Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

809
10.618
2.381
4.443
0
354
395

797
10.841
2.184
403
1
302
412

Totaal kortlopende schulden

18.999

14.940

598.288

585.866

Eigen vermogen
Overige reserves
Herwaarderingsreserve
Resultaat boekjaar

Totaal passiva
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4
Winst- en verliesrekening
over het boekjaar 2017 (× € 1.000,-)
2017

2016

38.513
1.658
-1.798
-1.258
-13.275
-6.763

37.947
1.742
-2.060
-528
-15.165
-6.387

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefuille

17.077

15.549

34 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
35 Toegerekende organisatiekosten
36 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

2.219
-50
-1.704

4.254
-49
-3.690

465

515

-257

-1.442

3.156

-8.887

2.899

-10.329

24

98

24

98

40 Overige organisatiekosten
41 Leefbaarheid

-1.448
-732

-1.935
-629

42 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
43 Rentelasten en soortgelijke kosten

0
-7.822

41
-8.283

Saldo financiële baten en lasten

-7.822

-8.242

Resultaat voor belastingen

10.462

-4.973

-2.191

-65

8.271

-5.038

8.271

-5.038

28
29
30
31
32
33

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
37 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
38 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
39 Opbrengst overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten

44 Belastingen
Resultaat na belastingen
Nettoresultaat
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5
Kasstroomoverzicht

(× € 1.000,-)

2017

2016

Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huren
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

38.952
1.788
301
1

Saldo ingaande kasstromen

38.034
1.742
678
6
41.042

Uitgaven
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgave niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting

40.460

-2.749
-12.375
-6.704
-8.209
-2.797

-2.762
-12.282
-7.033
-8.559
-3.313

-732
2.502

-586
827

Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

-31.064

-33.708

9.978

6.752

(Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
woongelegenheden
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet
woongelegenheden

2.464

4.292

0

350

Tussentelling MVA ingaande kasstroom

2.464

4.642

-4.907

0

-7.787
-230
-197

-9.463
0
-388

-13.121

-9.851

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet
woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-10.657

67

-5.209

2017

2016

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

0

0

-10.657

-5.209

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe door WSW geborgde leningen

12.000

Saldo ingaande kasstromen

5.600
12.000

Uitgaand
Aflossing door WSW geborgde leningen

-8.681

5.600

-9.779
-8.681

-9.779

3.319

-4.179

2.640

-2.636

565
3.205

3.201
565

2017

2016

Netto-resultaat
Baten en lasten rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt

8.271
0

-5.038
0

Totaalresultaat

8.271

-5.038

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari
Liquide middelen per 31 december

Overzicht van het
totaalresultaat 2017

(× € 1.000,-)
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6
Grondslagen van waardering in
de jaarrekening
6.1

Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
Alle bedragen luiden in duizenden Euro’s, tenzij anders vermeld. Het verslagjaar loopt parallel
aan het kalenderjaar.

6.1.1 Activiteiten
De activiteiten van Christelijke Woningstichting 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 02028302.
6.1.2 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 specifieke 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
2017) in het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 29 juni 2018.
6.1.3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
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 specifieke 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.
6.1.4 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.
6.1.5 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.
6.1.6 Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan.
Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden
opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop Patrimonium de bindende
overeenkomst aangaat.
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Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Door de waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt
verwezen naar de afzonderlijke paragrafen.

6.2

Grondslagen van balanswaardering in de jaarrekening

6.2.1 Vastgoedbeleggingen
(DAEB en niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie
Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en nietDAEB (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 gedefinieerd 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
vervaardigingsprijs, 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. Dit betreft een modelmatige waardering, waarbij inherent aan het
gebruik van de basisversie, sprake is van het risico dat deze waardering in een bepaalde
bandbreedte
(+/-10%) kan afwijken van de waardering op basis van de full versie van het handboek (waarbij
vrijheidsgraden mogen worden aangepast en een taxateur betrokken is).
Voor het Niet-Daeb bezit wordt het Handboek voor de full versie gebruikt.
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 woongelegenheden 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’.
Deze waardevermindering of -vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en uit ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van
de corporatie. Tevens is bij toepassing van de basisversie sprake van een portefeuillewaardering in
plaats van complexwaardering, waardoor er een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de
allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.
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 en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te
houden met enige afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd
waarbij geen rekening wordt gehouden met de invloed van belastingen.
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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
2017 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.
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 ‘Overige waardeveranderingen’.
6.2.2 Materiele vaste activa
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 investeringssubsidies,
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de
restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 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 materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel
de lagere opbrengstwaarde. Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen
na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de
winst-en-verliesrekening verwerkt.
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6.2.3 Financiële activa
Overige financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de
afzonderlijke paragraaf Belastingen.
6.2.4 Voorraden
Vastgoed bestemd voor Verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen die per ultimo boekjaar niet
verhuurd zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden.
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde ultimo boekjaar. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op
een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
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.
6.2.5 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
transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde
voorziening voor oninbaarheid.
6.2.6 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
financiële vaste activa gerubriceerd.
6.2.7 Bijzondere waardevermindering van financiële activa
Patrimonium beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële
activa bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financiële 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.
Bij financiële 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 financiële
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.
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6.2.8 Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de
jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de
economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument
voortvloeit. Rente, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument
worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel
instrument als financiële 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.
6.2.9 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.
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 ‘Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
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.
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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).
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd voor 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.

6.2.10 Belastingen
Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het
geldende belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de
algemene voorwaarden voor saldering.
Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering,
wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen
tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover er latente verplichtingen tegenover staan, of het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor
verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder de
financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale
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 de contante waarde.
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6.2.11 Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In
geval dat de vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de 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.
6.2.12 Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In
geval dat de vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de 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.
6.2.13 Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per
verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten.

Voor financiële 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.
Een overzicht van de reële waarden van de financiële instrumenten wordt verschaft in de
toelichting op de financiële instrumenten.
Derivaten
Patrimonium maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals valutatermijncontracten en renteswaps ter afdekking van de gelopen risico’s betreffende de rente- en
valutaschommelingen.
De groep scheidt een in een contract besloten derivaat (embedded derivative) af van het
basiscontract, indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
– er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het
contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract;
– een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat
zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en
– het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van
de reëel waardeveranderingen in het resultaat.
Er is bij Patrimonium geen sprake van embedded derivaten.
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Het niet in de balans opnemen van financiële instrumenten
Een financieel 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.
6.2.14 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
specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een sp9ecifiek actief omvat.

Patrimonium als lessee
In geval van financiële 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 leasebetalingen. De initiële directe kosten van de lessee worden opgenomen in de eerste verwerking
van het actief. De leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande
verplichting, waarmee een constante rentevoet wordt bereikt over de resterende nettoverplichting.
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 financiële leasing.
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste
van de winst-en-verliesrekening gebracht.

6.3

Grondslagen van de resultaatbepaling

6.3.1 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.
De winst-en-verliesrekening wordt zoals voorgeschreven in de Woningwet, gepresenteerd op
basis van de functionele indeling, op basis van het op 25 oktober 2017 door het ministerie van
Wonen en Rijksdienst uitgevaardigde modellenbesluit.
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6.3.2 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.
6.3.3 Opbrengsten en lasten 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.
6.3.4 Overheidsbijdragen
Hieronder worden bijdragen of subsidies van de overheid alsmede de toerekening van de BWSsubsidie vanuit de egalisatierekening BWS verantwoord.
6.3.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten
via de kosten- verdeelstaat verantwoord.
6.3.6 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. 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’.
6.3.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen
incasseren van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot
een meer specifieke kostensoort behoren. De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals
onroerendezaakbelasting en verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de
overheidsheffing is voldaan.
6.3.8 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.
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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.
6.3.9 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met
betrekking tot de vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in
ontwikkeling en vastgoed bestemd voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in
de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.
6.3.10 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.
6.3.11 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.
6.3.12 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.
6.3.13 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 aflossingspremies 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.
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6.3.14 Personeel
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
De stichting neemt een verplichting op als de groep zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft
verbonden om een ontslag- of transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een
reorganisatie neemt de groep de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een
reorganisatievoorziening.
6.3.15 Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst-en-verliesrekening
verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk
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.
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.
6.3.16 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.

6.4

Grondslagen voor kasstroomoverzicht
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 financiële leasing, worden
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële-leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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7
Toelichting op de balans
7.1

Vastgoedbeleggingen
2017

2016

[1] DEAB vastgoed in exploitatie
557.884
[2] Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
32.079
[3] Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
853

551.513
28.123
0

Totaal

579.636

590.816

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt.

Materiële vaste activa

DAEB vastgoed in
exploitatie [1]
2017
2016

niet-DAEB vastgoed in
exploitatie [2]
2017
2016

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor de
eigen exploitatie [3]
2017
2016

Boekwaarde 1 januari
Voorziening

551.513
0

556.112
0

28.213
0

27.622
0

3.305
-3.305

2.582
-2.582

Gecorrigeerde stand 1 januari

551.513

556.112

28.123

27.622

0

0

Mutaties:
Investeringen*
Desinvesteringen
Herclassificatie
Aanpassingen marktwaarde
Voorziening Onrendabele Top

8.763
-1.552
-50
-790
0

7.910
-3.258
-5.932
-3.319
0

112
-152
50
3.946
0

570
-432
5.932
-5.569
0

4.387
0
0
0
-3.534

723
0
0
0
0

6.371

-4.599

3.956

501

853

723

7.692
-6.839

3.305
-3.305

Totaal van de mutaties
Investeringen
Ten laste van voorziening
Boekwaarde 31 december

557.884

551.513

32.079

28.123

853

0

Inbegrepen ongerealiseerde
herwaardering

265.969

277.924

-3.022

682

0

0

* De investeringen bestaan uit: initieel, uitgaven na eerste verwerking, verbeteringen, overige investeringen.
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DAEB vastgoed in exploitatie [1] en niet-DAEB vastgoed in exploitatie [2]
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.
Het vastgoed bevindt zich niet in aangewezen aardbevingsgebied. Derhalve is er bij de totstandkoming van de marktwaarde geen rekening gehouden met een eventuele afslag. Dit zou in
komende jaren wellicht nog kunnen veranderen als het werkgebied van Patrimonium zich
uitbreidt dan wel het aangewezen aardbevingsgebied in het handboek modelmatig waarderen
marktwaarde wordt aangepast.
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van
de macro-economische parameters:
Parameters woongelegenheden

2017

2018

2019

2020 (e.v.)

2021 e.v.

Prijsinflatie
1,30%
Looninfaltie
1,60%
Bouwkostenstijging
1,60%
Leegwaardestijging
6,30%
Instandhoudingsonderhoud
per vhe - EGW
837 - 984
Instandhoudingsonderhoud
per vhe - MGW
787 - 969
Mutatieonderhoud per vhe - EGW
823,00
Mutatieonderhoud per vhe - MGW
618,00
Beheerkosten per vhe - EGW
420,00
Beheerkosten per vhe - MGW
413,00
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
0,172%
Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten (% van de WOZ)
0,13%
Verhuurderheffing (% van de WOZ)
0,543%
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand
jaar – zelfstandige eenheden
1,20%
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand
jaar – onzelfstandige eenheden
0,00%
Huurderving (% van de huursom)
1,00%
Mutatiekans bij doorexploiteren
2% - 60%
Mutatiekans bij uitponden
2% - 60%
Verkoopkosten bij uitponden (% van de
leegwaarde)
1,70%
Disconteringsvoet
7,14%-7,97%

1,30%
2,20%
2,20%
4,15%

1,50%
2,20%
2,20%
2,00%

1,70%
2,20%
2,20%
2,00%

2,00%
2,50%
2,50%
2,00%

658 - 987

658 - 987

658 - 987

658 - 987

647 - 994
836,00
628,00
427,00
420,00
0,167%

647 - 994
836,00
628,00
427,00
420,00
0,167%

647 - 994
836,00
628,00
427,00
420,00
0,167%

647 - 994
836,00
628,00
427,00
420,00
0,167%

0,13%
0,591%

0,13%
0,591%

0,13%
0,592%

0,13%
0,592%

1,00%

0,80%

0,60%

0,30%

0,00%
1,00%
2% - 40%
2% - 40%

0,00%
1,00%
2% - 40%
2% - 40%

0,00%
1,00%
2% - 40%
2% - 40%

0,00%
1,00%
2% - 40%
2% - 40%

1,60%
6,42%-7,96%

1,60%
6,42%-7,96%

1,60%
6,42%-7,96%

1,60%
6,42%-7,96%
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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
onroerend goed

2017

2018

2019

2020 (e.v.)

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo
5,00
Mutatieonderhoud per m2 bvo
10,00
Beheerkosten % van de markthuur - BOG
3,00%
Beheerkosten % van de markthuur - MOG
2,00%
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
0,371%
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ)
0,13%
Disconteringsvoet
9,20%-10,10%

5,10
10,20
3,00%
2,00%
0,5049%

5,10
10,20
3,00%
2,00%
0,5049%

5,10
10,20
3,00%
2,00%
0,5049%

0,13%
9,25%-10,15%

0,13%
9,25%-10,15%

0,13%
9,25%-10,15%

2017

2018

2019

2020 (e.v.)

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

60,00
72,95
25,00
35,00
0,00%

60,00
72,95
25,00
35,00
0,00%

60,00
72,95
25,00
35,00
0,00%

0,25%
7,38%-7,47%

0,25%
7,38%-7,47%

0,25%
7,38%-7,47%

2017

2018

2019

2020 (e.v.)

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo
8,00
Mutatieonderhoud per m2 bvo
10,00
Beheerkosten % van de markthuur
2,50%
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
0,00%
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten (% van de WOZ)
0,37%
Disconteringsvoet
9,45%-10,28%

8,15
10,20
2,50%
0,00%

8,15
10,20
2,50%
0,00%

8,15
10,20
2,50%
0,00%

0,37%
9,45%-10,28%

0,37%
9,45%-10,28%

0,37%
9,45%-10,28%

Parameters parkeergelegenheden

Parameters intramuraal zorgvastgoed

Toepassing vrijheidsgraden (Niet-DAEB)
Patrimonium heeft voor het niet-DAEB-bezit de full versie van het Handboek toegepast.
De reikwijdte, aard en omvang van de aanpassingen zijn van toepassing op meerdere complexen,
derhalve worden de gehanteerde vrijheidsgraden hierna schematisch op portefeuilleniveau
toegelicht. Indien en voor zover op complexniveau is afgeweken van de vrijheidsgraden op
portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat toegelicht.
Ten slotte wordt hier opgemerkt dat bij de gehanteerde vrijheidsgraden zoveel als mogelijk
aansluiting is gezocht bij het document “Best Practices vrijheidsgraden behorende bij het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”, dat tot stand is gekomen op basis van een
samenwerking tussen diverse gespecialiseerde partijen.
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De hierna genoemde vrijheidsgraden hebben betrekking op de mate van afwijking ten opzichte
van de basisvariant.
Schematische vrijheid: Wordt toepast bij het zorgvastgoed en heeft betrekking op het
specifieke verloop van de toekomstige huuropbrengst.
Markthuur(stijging): Voor het bepalen van de markthuur wordt door de taxateur gekeken naar
referentieobjecten.
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.
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 2016 geïndexeerd met de gemiddelde leegwaardestijging die in de NVM
transactiedatabase is opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de leegwaardestijging van van eengezinswoningen en meergezinswoningen.
Leegwaardestijging: Er wordt één specifieke leegwaardereeks ingesteld voor alle relevante
complexen, die vanaf 2019 gelijk loopt met de reeks voor de markthuurstijging. Voor 2016
en 2017 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.
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 risicoopslag, het basisdeel (IRS) en de opslag voor algemene vastgoedrisico’s.
Onderhoud: 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.
Technische splitsingskosten: Niet van toepassing
Mutatie- en verkoopkans: 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.
Bijzondere uitgangspunten: Niet van toepassing
Erfpacht: Niet van toepassing
Inschakeling taxateur
Jaarlijks wordt het gehele Niet-Daeb bezit in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter
zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde
aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit
van Patrimonium en op aanvraag beschikbaar.
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 significante 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:
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Parameters
Mutatiegraad
Mutatiegraad
Disconteringsvoet
Disconteringsvoet

Gehanteerd in
reële waarde
2%-6%
2%-6%
7,14%-8,03%
7,14%-8,03%

Stel mogelijke
afwijking

Effect op reële waarde*
in € 1.000
in % van de
reële waarde

+20% (relatief)
-20% (relatief)
+1% (absoluut)
-1% (absoluut)

15.000
-24.000
-48.000
67.000

2,16%
-3,38%
-6,81%
9,57%

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

Zekerheden en beperkingen
Er zijn geen vastgoedbeleggingen hypothecair verbonden ten behoeve van kredietinstellingen.
Verder bestaan er geen beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen 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 2017 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 vastgoedbeleggingen.
Historische bedrijfswaarde-informatie
De historische bedrijfswaarde bedraagt:

Bedrijfswaarde
DEAB vastgoed
Niet-DAEB vastgoed

2017
289.363
30.963

2016
274.116
29.447

Totaal

320.326

303.563

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 vastgoedportefeuille 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 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
bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie.
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De 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 bedrijfswaarde 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 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 inflatie 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 1,0% (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%);
– De gemiddelde mutatiegraad voor het bezit is bepaald op basis van de mutaties in de
afgelopen 5 jaren, dit gemiddelde komt uit op 9,25%.
– jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen in het eerste jaar van 2,2%
(voorgaand jaar: 2,0%);
– jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen in het tweede jaar van 2,3%
(voorgaand jaar: 2,5%);
– jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen in het derde jaar van 2,3%
(voorgaand jaar: 2,5%);
– jaarlijkse stijging van de overige exploitatieuitgaven en lonen vanaf het vierde jaar van 2,3%
(voorgaand jaar: 2,5%);
– jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het eerste jaar van 2,5% (voorgaand jaar:
2.3%);
– jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven in het tweede jaar van 2,5% (voorgaand jaar:
2,5%);
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– 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 meerjarenonderhoudsbegroting, 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);
– heffing van overheidswege gekoppeld aan woningen met een contracthuur onder de
liberalisatiegrens (verhuurdersheffing): vanaf 2018 € 4,04 miljoen (0,591% van de WOZwaarde) oplopend tot € 4,03 miljoen (0,567% van de WOZ-waarde).Rekening is gehouden
met een stijging van 2% van de WOZ waarde in de komende jaren.
– leefbaarheidsuitgaven zijn gedefinieerd 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 € 732.000 (voorgaand jaar € 629.000) en volledig toegerekend aan het
DAEB bezit.
Discontering:
– disconteringsvoet van 5,00% (voorgaand jaar: 5,00%); disconteringsmoment:
medionummerando;
– 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 significant 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:

Parameters
Mutatiegraad
Mutatiegraad
Disconteringsvoet
Disconteringsvoet

Gehanteerd in
bedrijfswaarde
9,25%
9,25%
5,00%
5,00%

Stel mogelijke
afwijking
-1%
+1%
-1%
+1%

Effect op reële waarde*
in € 1.000
in % van de
bedrijfswaarde
-3.471
-1,05%
3.038
0,92%
27.047
8,22%
-23.196
-7,05%

* Het effect op de bedrijfswaarde is berekend per afzonderlijke afwijking (overige parameters
blijven gelijk).
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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 100
woningen bestemd zijn voor verkoop. Hiervan zullen naar verwachting 20 woningen in het
komend boekjaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt
in totaal € 2,6 miljoen en de historische aanschafprijs € 0,77 miljoen. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat deze woningen nog allen in exploitatie zijn en derhalve ook daar verantwoord zijn.

Verwachte verkopen [15]

DAEB vastgoed: woningen
2018
2019 tot en met 2022

Aantal

Historische
aanschafprijs
12-2016

Verwachte
opbrengstwaarde

20
80

772
2.955

2.600
10.560

100

3.727

13.160

Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met
door het WSW geborgde leningen zijn gefinancierd 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 gefinancierd,
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 financiering.
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.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie [3]
Grondposities
In deze post zijn strategische grondaankopen begrepen, met het oog op ontwikkeling van
vastgoedprojecten 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 definitieve projecten (met een
uitvoeringsbesluit) wordt tot een voorziening getroffen die gelijk is aan het verschil tussen de
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marktwaarde en het totale investeringsbedrag. Voor zover als mogelijk wordt de voorziening in de
jaarrekening in mindering gebracht op de projectkosten (actieve deel voorziening). Het overige
deel wordt in de jaarrekening gepresenteerd als voorziening voor de projecten in ontwikkeling
(passieve deel voorziening).
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).
Op 31 december 2016 gold voor alle in ontwikkeling zijnde projecten dat de voorziening hoger
was dan de gemaakte kosten en dat er derhalve geen bedrag is opgenomen aan de actief zijde
van de balans.

7.2

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

2017

2016

[4] Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie

1.195

1.031

Totaal

1.195

1.031

2017

2016

6.835
-5.804

6.577
-5.528

1.031

1.049

465
0
0
-301

258
0
0
-276

164

-18

7.300
-6.105

6.835
-5.804

1.195

1.031

Het verloop was als volgt:
Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie [4]
Stand 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Boekwaarde
Mutaties
Investeringen*
Desinvesteringen
Overige mutaties
Afschrijvingen
Totaal van de mutaties
Stand 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en afwaarderingen
Boekwaarde

* De investeringen bestaan uit: initieel, uitgaven na eerste verwerking, verbeteringen,
overige investeringen.
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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 € 0,98 miljoen (2016: € 1,13
miljoen).
Buitengebruik gestelde materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie
Patrimonium heeft geen activa tdv de exploitatie buitengebruik gesteld in 2017 (2016: € 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.

7.3

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa

2017

2016

[5] Latente belastingvorderingen

1.939

1.161

Totaal

1.939

1.161

Latente belastingvordering(en) [5]
Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van
activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. De hieruit
voortvloeiende latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht:
a DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Ten aanzien van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie is sprake van een
waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. De marktwaarde van
het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2017 € 589,9 miljoen. De fiscale boekwaarde
bedraagt ultimo 2017 € 629,9 miljoen. Ultimo 2016 is dit € 579,6 miljoen, respectievelijk
€ 626,4 miljoen.
Het totale waarderingsverschil ultimo 2017 van € 40,0 miljoen wordt niet volledig
gewaardeerd omdat rekening is gehouden met tijdelijke verschillen voor zover hier passieve
latenties tegenover staan én beschikbare toekomstige winst waarschijnlijk is.
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Voor het fiscale afschrijvingspotentieel is de afschrijvingsruimte bepaald op woningen waarvan
de fiscale boekwaarde hoger ligt dan de WOZ waarde en die daarom in principe afgeschreven
kunnen worden. Er is een inschatting gemaakt van de afschrijvingen voor de komend jaren
van € 4,5 miljoen, waarbij rekening wordt gehouden met een jaarlijkse stijging van de WOZ
waarde met 2,1%. De latentie is opgenomen tegen de contante waarde.
Eveneens zijn de tijdelijke verschillen gewaardeerd op woongelegenheden die in de komende
vijf jaar, naar verwachting, worden verkocht (100 woningen, met een nominaal verschil van
€ 5,1 miljoen). Voor de overige woningen komen de tijdelijke verschillen pas dermate laat tot
uiting, dat waarschijnlijkheid van toekomstige winsten, onvoldoende zeker is. De latentie is
tegen de contante waarde opgenomen.
b Leningen o/g
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting
respectievelijk belastingvordering tegen de contante waarde ( de nominale waarde bedraagt
€ 2,0 miljoen) verantwoord voor het verschil tussen de waardering die de fiscus 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 latente belastingvorderingen opgenomen in de balans en de hiermee samenhangende latente
belastinglasten/-baten in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt te specificeren:

Balans
Latente belastingvorderingen [5]
Verrekenbare/belastbare tijdelijke
verchillen uit hoofde van fiscaal
afschrijvingspotentieel
Verrekenbare/belastbare tijdelijke
verschillen uit hoofde te verkopen
wooneenheden
Verrekenbare/belastbare tijdelijke
verchillen uit hoofde van disagio
leningen
Totaal

Winst- en
verliesrekening
2017
2016

2017

2016

954

646

308

56

691

0

691

0

294

515

-221

7

1.939

1.161

778

63

Verloop latente belastingvorderingen tot waardering gebracht
De gehanteerde netto-disconteringsvoet bedraagt 3,15% (2016: 3,6 %). De gemiddelde looptijd van
de tot waardering gebrachte latente belastingverplichtingen is varierende tussen de 5 en 25 jaar.
Van de vordering wordt een bedrag van € 0,15 miljoen (2016: € 0,06 miljoen) naar verwachting
binnen 1 jaar gerealiseerd.
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Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen in het
boekjaar is op totaalniveau als volgt:
Latente belastingvorderingen

2017

2016

Boekwaarde 1 januari
Realisatie ten laste van het resultaat
Dotaties ten laste van het resultaat

1.161
-221
999

1.098
0
63

Boekwaarde 31 december

1.939

1.161

2017

2016

[6] Overige voorraden

430

297

Totaal

430

297

Latente belastingvorderingen niet tot waardering gebracht
Alle latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd.

7.4

Voorraden (4)
Voorraden

7.4.1 Overige voorraden [6]
Betreft de voorraad onderhoudsmaterialen van afdeling Technische dienst in het magazijn en in
de servicewagens.

7.5

Vorderingen
Vorderingen

2017

2016

[7] Huurdebiteuren
[8] Overheid
[9] Belastingen en premies sociale verzekeringen
[10] Overige vorderingen
[11] Overlopende activa

343
0
0
311
49

335
11
2.275
126
429

Totaal

703

3.176

De vorderingen zijn volledig kortlopend (< 1 jaar).
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Huurdebiteuren [7]
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.

Overheid [8]
De vordering op overheid omvat doorbelastingen WMO aan de gemeente.

Belastingen en premies sociale verzekeringen [9]
De specificatie is als volgt:
Belastingen en premies sociale verzekeringen [9]

2017

2016

Te vorderen vennootschapsbelasting van het boekjaar
Te vorderen vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren

-

1.919
356

Totaal

-

2.275

De post ‘Te vorderen vennootschapsbelasting’ betreft de naar verwachting te vorderen belasting
over het belastbaar bedrag van het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de
fiscale waarderingsregels volgens de vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand
van belasting-tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op
verslagdatum is besloten.

7.6

Liquide middelen
Liquide middelen

2017

2016

[12] Liquide middelen

3.205

565

Totaal

3.205

565

Liquide middelen [12]

2017

2016

Kas
Bank
Deposito’s

3
3.201
0

4
561
0

Totaal

3.205

565
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7.7

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 402,84 miljoen (2016: € 394,57 miljoen).
Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:
Eigen vermogen

2017

2016

89.443
305.127
8.271

91.848
307.760
-5.038

402.841

394.570

97.714
305.127

93.510
301.060

402.841

394.570

2017

2016

93.510

91.848

Resultaat boekjaar

8.271

-5.038

Resultaat van het jaar

8.271

-5.038

Realisatie uit herwaarderinsreserve

-4.067

6.700

Stand 31 december

97.714

93.510

Eigen vermogen voor resultaatbestemming
[13] Overige reserve
[14] Herwaarderingsreserve
[15] Resultaat boekjaar

Eigen vermogen na resultaatbestemming
[13] Overige reserve
[14] Herwaarderingsreserve

Overige reserve [13]
Het verloop van de overige reserve is als volgt:
Overige reserve [13]
Stand 1 januari
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Herwaarderingsreserve [14]
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
Herwaarderingsreserve [14]

Stand per 1-1-2016
Desinvesteringen
Mutatie herwaardering
Totale mutatie 2016
Stand per 31-12-2016
Desinvesteringen
Mutatie herwaardering
Totale mutatie 2017
Stand per 31-12-2017

DAEB vastgoed
in exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

Totaal

300.291
-3.528
-3.418

7.469
-432
678

307.760
-3.960
-2.740

-6.946

246

-6.700

293.345
-956
2.817

7.715
-105
2.310

301.060
-1.061
5.127

1.862

2.205

4.067

295.207

9.920

305.127

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.

Bestemming van het resultaat 2017 [15]
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2017 van
€ 8,27 miljoen als volgt te bestemmen:
– Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2017 van € 4,20 miljoen ten gunste van de
overige reserve te brengen.
– Het niet-gerealiseerde resultaat ad € 4,07 miljoen (bestaande uit waardeveranderingen
vastgoed in exploitatie) ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen.
Deze resultaatbestemming is hierboven weergegeven.

7.8

Voorzieningen
Voorzieningen

2017

2016

[16] Voorziening onrendabele investeringen en herstructeringen
[17] Overige voorzieningen

0
139

3.277
109

Totaal

139

3.386
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Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen [16]
Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt:

Voorziening onrendabele
investeringen en
herstructeringen [16]

DAEB
vastgoed i.o.

Niet-DAEB
vastgoed i.o.

Totaal

Stand 1-1-2016, investering:

2.559

0

2.559

Dotatie
Onttrekking

1.441
-723

0
0

1.441
-723

718

0

718

Stand 31-12-2016

3.277

0

3.277

Presentatie onder voorzieningen

3.277

0

3.277

Dotatie
Vrijval
Herclassificatie

267
-10
-3.534

0
0
0

267
-10
-3.534

Mutatie voorziening

-3.277

0

-3.277

0

0

0

Mutatie voorziening

Stand 31-12-2017

Looptijd < 1 jaar
Looptijd < 5 jaar

0
0

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. De voorziening is ten
gunste van het Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie gebracht. (zie pagina 81,
vastgoed in ontwikkeling).
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Overige voorzieningen [17]
De overige voorzieningen en het verloop ervan in het boekjaar is als volgt:

Overige voorziening [17]

7.9

Jubileum uitkeringen

Stand 1-1-2017
Donatie
Onttrekking

109
31
-1

Stand 31-12-2017

139

Waarvan:
looptijd < 1 jaar
looptijd > 5 jaar

1
138

Langlopende schulden
Langlopende schulden
2017
[19] Schulden/leningen overheid
[20] Schulden/leningen
kredietinstellingen

Rente %

> 5 jaar

> 1 jaar

Totaal

5,27%

5.864

2.089

7.953

4,07%

135.887

32.469

168.356

141.751

34.558

176.309

5,41%

6.421

1.996

8.417

4,57%

132.860

31.693

164.553

139.281

33.689

172.970

Totaal

2016
[19] Schulden/leningen overheid
[20] Schulden/leningen
kredietinstellingen
Totaal

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de
aflossingsverplichtingen voor komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
De leningenportefeuille is in hoofdzaak opgenomen in de vorm van diverse annuiteitenleningen.
Voor een toelichting op de renterisico’s en reëel waardewordt verwezen naar de paragraaf
Financiële Instrumenten.
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Schulden/leningen overheid [18] en kredietinstellingen [19]

Schulden overheid
en kredietinstellingen

Overheid [18]

Instellingen [19]

Totaal

Verantwoord onder langlopen
Verantwoord onder kortlopend

8.417
797

164.553
7.255

172.970
8.052

Stand 1-1-2017
Nieuwe leningen
Aflossingen
Verantwoord onder kortlopende
schulden

9.214
0
-797

171.808
12.000
-7.856

181.022
12.000
-8.653

-464

-7.596

-8.060

Stand per 31-12-2017

7.953

168.356

176.309

Naast deze leningen is ultimo 2017 geen financiering aangetrokken met uitgestelde stortingen in
2018.
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 € 569,55 miljoen (2016: € 580,67 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.
Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het annuïtaire dan wel het fixe systeem.

7.10

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Schulden aan overheid
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal

98

2017

2016

809
10.618
2.381
4.443
0
354
395

797
10.841
2.184
403
1
302
412

18.999

14.940

Schulden aan overheid [21]
Schulden aan overheid [21]

2017

2016

Aflossingsverplichting komend boekjaar
Transitorische rente overheid

464
345

797
366

Totaal

809

1.163

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

Schulden aan kredietinstellingen [22]
Schulden aan kredietinstellingen [22]

2017

2016

Aflossingsverplichting komend boekjaar
Transitorische rente kredietinstellingen

7.597
3.021

7.255
3.586

10.618

10.841

Totaal

Zekerheden
Door de huisbankier zijn aan Patrimonium kasgeld- en rekening-courantkredietfaciliteiten ter
beschikking gesteld voor een totaalbedrag van € 2,0 miljoen per 1 januari 2017. 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).

Belastingen en premies sociale verzekeringen [24]
Belastingen en premies sociale verzekeringen [24]

2017

2016

Vennootschapsbelasting lopende boekjaar
Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren
Verhuurderheffing
Omzetbelasting
Premies bedrijfsvereniging

1.152
2.008
840
442
0

0
0
0
402
1

Totaal

4.443

403

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 fiscale
faciliteiten en de fiscale 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. Voorwat beterft vennootschapsbelasting voorgaande
boekjaren, heeft een herziening plaats gevonden over de boekjaren 2016 en 2015 met name voor
wat betreft de fiscale behandeling van de onderhoudskosten.
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Overige schulden [26]
De post Overige schulden omvat te betalen accountants- en advieskosten, Vereniging van
Eigenaren, afrekening overheidssubsidies e.d. De omvang is nihil in 2017 en 2016.
2017
Totaal

2016
Totaal

Te betalen accountants- en advieskosten
Vereniging van Eigenaren
Te betalen assurantiekosten
Te betalen salariskosten
Te betalen km kosten
Te betalen kosten i.v.m. overlast
Te betalen afrekening energiebedrijf
Te betalen onroerend zaak belasting
Te betalen huur Zinn

106
0
13
164
1
23
25
0
22

28
189
13
0
0
0
25
25
22

Totaal

354

302

Overige schulden [26]

Alle schulden zijn kortlopend, kleiner dan 1 jaar
Overlopende passiva [27]
2017
Totaal

2016
Totaal

Vooruitontvangen huren
Diversen

338
56

332
80

Totaal

394

412

Overlopende passiva [27]

Alle schulden zijn kortlopend, kleiner dan 1 jaar

7.11

Financiële instrumenten
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 financiële instrumenten.

Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico’s
De primaire financiële instrumenten van Patrimonium, anders dan derivaten, dienen ter
financiering van haar operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een
belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van Patrimonium is het voorkomen dan wel
spreiden van ongewenste financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s.
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te maximeren op 15 % van de leningenportefeuille. In dit kader maakt Patrimonium geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten
zoals renteswaps ter afdekking van het renterisico dat ontstaat uit haar financieringsactiviteiten.
Het beleid van Patrimonium is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve
doeleinden.
De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Patrimonium zijn het
kredietrisico, liquiditeitsrisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico.
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Het beleid van Patrimonium om deze risico’s te beperken is als volgt.
Kredietrisico
Dit betreft het risico dat financiële 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 significante concentraties van kredietrisico binnen de corporatie.
Voor Patrimonium is het risico inzake huurdebiteuren relatief hoog. Hiervoor is een voorziening
getroffen en is in 2017 een traject gestart om de huurincasso te optimaliseren. Ten opzichte van
2016 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 € 3,0 miljoen (2016: € 3,5 miljoen).
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in
omvang fluctueren is minimaal, aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend
zijn.
Renterisico (prijs- en kasstroomrisico’s)
Patrimonium loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met
name begrepen onder financiële vaste activa), liquide middelen en rentedragende langlopende en
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen (€ 176,31 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 financiële 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
Restant looptijd

Renteklasse
tot 3%

3%-4%

4%-5%

5%-6%

6%-7%

> 7%

Totaal

2017
1-4 jaar
5-9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
> 20 jaar

216
975
0
337
20.900

771
2.861
7.073
5.038
0

0
1.946
14.963
8.534
75.615

221
14.531
1.813
4.042
6.930

0
4.112
4.730
0
0

0
293
186
222
0

1.208
24.718
28.765
18.173
103.445

Totaal

22.428

15.743

101.058

27.537

8.842

701

176.309

1.340
347
102
88
9.500

6.269
4.868
4.519
1.760
0

11.111
15.369
15.224
11.431
50.522

12.042
12.707
5.273
2.330
2.690

2.732
2.001
0
0
0

195
331
157
62
0

33.689
35.623
25.275
15.671
62.712

11.377

17.416

103.657

35.042

4.733

745

172.970

2016
1-4 jaar
5-9 jaar
10-14 jaar
15-19 jaar
> 20 jaar
Totaal

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld
4,2% (2016: 4,6%).
De looptijd van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld
respectievelijk 12,2 (2016: 13,4) en 16,1 jaar (2016: 16,4 jaar).
Hierna worden de renterisico’s van de leningenportefeuille per leningsoort toegelicht:
– De rente van de vastrentende leningen is voor de gehele looptijd gefixeerd dan wel tot het
renteherzienings-moment. Het risico van deze leningen betreft:
• op het moment van renteherziening indien de rente hoger dan wel lager is dan de oude
contractrente;
• de herfinanciering van de tussentijdse en eindaflossingen 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 herfinancieringsrisico van de eindaflossing 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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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 financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente
afgesloten.
De reële waarde van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van
Patrimonium luidt als volgt:
Boekwaarde
2017
2016

Reële waarde
2017
2016

1.939

1.161

1.939

1.161

1.134
3.205

3.750
565

1.134
3.205

3.750
565

6.278

5.476

6.278

5.476

176.309

172.970

254.678

265.401

18.999

14.940

18.999

14.940

195.308

187.910

273.677

280.341

Niet in de balans opgenomen

0

0

Totaal

0

0

Financiële instrumenten
In de balans opgenomen
Financiële activa
Vorderingen onder de financiële
activa (exclusief derivaten)
Vlottende vorderingen (exclusief
derivaten)
Liquide middelen

Financiële passiva
Langlopende schulden
(exclusief derivaten)
Kortlopende schulden
(exclusief derivaten)

De reële waarde van de financiële 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 financiële 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 conform de rentecurve d.d. 29
december 2017. Varierend van 1 maandstarief (maandcurve) -0.386% tot en met 30 jaar 1,387%
en de 6 maands curve, 6 maandstarief -0,271% tot en met 50 jaar 1,487%.
Hedges
Patrimonium maakt geen gebruik van rentederivaten (renteswaps of rentecaps). Om die reden zijn
hedge-instrumenten (renteswap- en rentecapcontracten) niet van toepassing.
Verbonden partijen
Er is geen sprake van verbonden partijen.
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7.12

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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 leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden
ter grootte van een bepaald percentage van 3,85% (2016: 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 2017
heeft Patrimonium een aangegane obligoverplichting van € 6,8 miljoen (2016: € 6,9 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.

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 bij fiscale eenheid
De corporatie vormt geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of de omzetbelasting.

Meerjarige financiële verplichtingen
Operationele lease
Patrimonium heeft als lessee operationele leasecontracten voor één auto afgesloten.
De toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn als volgt te specificeren:
Leasetermijnen

2017

2016

periode <= 1 jaar
1 jaar < periode <= 5 jaar
periode > 5 jaar

16
10
0

16
10
0

Totaal

26

26

Huurverplichtingen
Huurverplichtingen zijn niet van toepassing.
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Aangetrokken, nog niet opgenomen leningen
Patrimonium heeft ultimo 2017 geen leningen aangetrokken met een stortingsdatum na
balansdatum voor investeringen en herfinancieringen.
Erfpachtverplichtingen
Erfpachtverplichtingen zijn niet van toepassing.
Investeringsverplichtingen
Per balansdatum is Patrimonium investeringsverplichtingen aangegaan met betrekking tot
nieuwbouw. Dit betreft de volgende projecten; 60 woningen (DAEB) in Selwerd en 48 woningen
(DAEB) en een MFC (DAEB) in 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 € 15,80 miljoen, zijnde het verschil tussen de afgesloten
contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden (verplichting € 24,40 miljoen,
inmiddels geinvesteerd € 7.6 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 2018-2022.
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
aflossingsverplichtingen inzake verstrekte geldleningen.
Kredietfaciliteiten
Patrimonium heeft geen kredietfaciliteit toegezegd.
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8
Toelichting op de
winst- en verliesrekening
8.1

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (11)
Huuropbrengsten [28]
Huuropbrengsten [28]

2017

2016

Woningen en woongebouwen DAEB
Woningen en woongebouwen niet-DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB
Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB

37.040
595
89
1.281

35.225
440
1.798
1.116

Huurderving wegens leegstand
Huurderving wegens oninbaarheid

39.005
-492
0

38.579
-608
-24

Totaal

38.513

37.947

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2017 bedroeg 1,0% (1 juli 2016: 1,0%).
De huuropbrengsten in 2017 bedragen € 38,51 miljoen en zijn daarmee dan € 0,56 miljoen
hoger dan de huurinkomsten in 2016. Deze hogere huurinkomsten bestaan voornamelijk uit de
doorgevoerde huurverhoging van 1%.

Opbrengsten servicecontracten [29]
Opbrengsten servicecontracten [29]

2017

2016

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten
Derving wegens oninbaarheid

1.658
0

1.742
0

Totaal

1.658

1.742

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.

Lasten servicecontracten [30]
Lasten servicecontracten [30]

2017

2016

Servicecontracten

-1.798

-2.060

Totaal

-1.798

-2.060

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.

106

Lasten verhuur en beheeractiviteiten [31]
Lasten verhuur en beheeractiviteiten [31]

2017

2016

Toegerekende organisatiekosten

-1.258

-528

Totaal

-1.258

-528

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
Afschrijvingen
Overige personeelskosten
Overig

-2.927
-301
-229
-8.917

Totaal organisatiekosten
Geactiveerde productie
Overige opbrengsten

-12.374
0
0

Totaal dekking

0

Toe te rekenen organisatie kosten

-12.374

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

Omschrijving

2017
Verdeelsleutel
Bedrag

Lasten verhuur en beheeractiviteiten [31]
Lasten onderhoudsactiviteiten [32]
Lasten exploitatie bezit [33]
Verkoop vastgoedportefeuille [34-36]
Leefbaarheid
Overige organisatiekosten [40]
Totaal

2016
Verdeelsleutel

Bedrag

10%
17%
55%
0%
6%
12%

-1.258
-2.123
-6.763
-50
-732
-1.448

7%
16%
56%
0%
5%
16%

-806
-1.951
-6.868
-49
-629
-1.935

100%

-12.374

100%

-12.238

De totale toegerekende organisatiekosten zijn toegenomen met € 136. Doordat niet alle kosten
aan de activiteiten toegerekend konden worden, zijn deze terecht gekomen in de overige
organisatiekosten.
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Lonen en salarissen
De totale personeelslasten voor Patrimonium bestaan uit de volgende componenten:
Lonen en salarissen

2017

2016

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Overige personeelskosten

-2.238
-371
-318
-229

-2.065
-342
-316
-218

Totaal

-3.156

-2.941

Bij Patrimonium waren in 2017 gemiddeld 48 werknemers in dienst (2016: 45). Het aantal
fulltime equivalenten bedroeg in 2017 gemiddeld 43,3 fte (2016: 40,4 fte). Deze werknemers
waren in 2017 allen in Nederland werkzaam (2016: idem). De uitsplitsing naar organisatieonderdeel is als volgt (aantal fte):
Bezetting (fte)

2017

2016

Directie/secretariaat
Financiële administratie
Verhuur en bewonerszaken
Technische dienst

3,6
6,7
6,6
26,4

3,6
6,7
6,7
23,4

Totaal

43,4

40,4

Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van Patrimonium is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 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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Lasten onderhoudsactiviteiten [32]
Lastenonderhoudsactiviteiten [32]

2017

2016

-6.973
-1.123
-3.056
-2.123

-7.422
-1.598
-4.194
-1.951

-13.275

-15.165

2017

2016

Belastingen exploitatie
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Diverse exploitatielasten
Toegerekende organisatiekosten

-2.762
-114
-3.637
-252
0

-2.684
-112
-3.313
-759
0

Totaal

-6.763

-6.868

Planmatig onderhoud
Mutatieonderhoud
Reparatie-/klachtenonderhoud
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

Het onderhoud is gelopen conform de planning van het jaar.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit [33]
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit [33]

8.2

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille [34-36]
Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de
marktwaarde in verhuurde staat. 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.
De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt:
Verkoop huurwoningen (DAEB en niet DAEB vastgoed
in exploitatie) [34-36]
Verkoopopbrengst
Af: Verkoopkosten
Toegerekende organisatiekosten
Marktwaarde verkochte vastgoedportefuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

2017

2016

2.464
-245
-50
-1.704

4.642
-388
-49
-3.690

465

515

De verkoopopbrengst betreft 16 verkochte woningen en 1 bedrijfsruimte (2016: 27 woningen).
Door de verkopen in 2017 is van de herwaarderingsreserve € 1,0 miljoen gerealiseerd.
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8.3

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille [37]
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille [37]

2017

2016

Mutatie voorziening onrendabele investeringen

-257

-1.442

Totaal

-257

-1.442

Deze afwaardering is ten laste van de voorziening onreandabele investeringen en herstructurering
gebracht.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille [38]
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille [38] 2017

8.4

2016

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie
Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie

-790
3.946

-3.319
5.568

Totaal

3.156

-8.887

2017

2016

Overige opbrengsten (huren zendmasten e.d.)

24

98

Totaal

24

98

Netto resultaat overige activiteiten
Opbrengsten overige activiteiten [39]
Opbrengsten overige activiteiten [39]

Kosten overige activiteiten
Er zijn geen kosten toegerekend voor het beschikbaar stellen van deze faciliteit.

8.5

Overige organisatiekosten
Overige organisatiekosten [40]

2017

2016

Toegerekende organisatiekosten

-1.448

-1.935

Totaal

-1.448

-1.935

De overige organisatiekosten zijn met € 487 afgenomen. De oorzaak hiervan ligt mede in het feit
dat er in 2017 minder eenmalige kosten zijn geweest.
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8.6

8.7

Leefbaarheid
Leefbaarheid [41]

2017

2016

Leefbaarheidsbijdrage schone woonomgeving/overlast/veiligheid

-732

-629

Totaal

-732

-629

2017

2016

0

41

Saldo financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten [42-43]
[42] Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
[43] Rentelasten en soortgelijke kosten:
- Rente op leningen
-7.786
- Borgstellingsvergoeding
-13
- Overig
-22

8.8

-8.246
-13
-24
-7.822

-8.283

-7.822

-8.242

Belastingen
Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale
regels volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst 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 fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel
van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus 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.
Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende
componenten:

Belastingdruk [44]

2017

2016

Acute belastingen boekjaar
Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren
Mutatie latente belastingen

-961
-2.008
778

263
-391
63

Totaal belastinglast/-bate

-2.191

-65
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Aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2016: 25%). Het effectieve
belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst-en-verliesrekening uitgedrukt als % van het
jaarresultaat voor belastingen, bedraagt – 20,9% (2016: -1,3%).

Effectieve belastingdruk 2017

Bedrag

Resultaat voor belastingen
Nominale belastingdruk

10.462

Permanente verschillen:
Beperkt aftrekbare kosten (forfait)
Niet gewaardeerde verschillen
Opwaardering gebouwen niet gewaardeerd
Fiscale afschrijving
Fiscale onderhoudslast niet gewaardeerd
Commerciële waardeveranderingen marktwaarde
Mutatie leningen
Verkoopresultaat/overige baten
Afrondingen en aansluiting

Vpb 25%

%

2.616

25.00%

10

3

0,02%

350
-961
-3.088
-2.899
-6
-48

88
-240
-772
-725
-2
-12

0,84%
-2,30%
-7,38%
-6,93%
-0,01%
-0,11%

6

2

0,01%

-778

-7,44%

2.013

19,24%

2.191

20,94%

Mutatie VPB Latentie dit jaar
True Up Acute VPB voorgaande jaren
Totale belastinglast

3.826

De afwijking ten opzichte van het nominaal tarief wordt verklaard door de correcties uit
voorgaande jaren en afwijkingen met een permanent karakter niet tot waardering gebrachte
tijdelijke verschillen en het verschil tussen de nominale en contante waarde van de latenties.

8.9

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

8.9.1 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.

8.9.2 Commissarissen
De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de
toegelaten instelling zijn gekomen, bedragen € 113.250 (2016: € 75.887) en is naar individuele
commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):
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Mr. Drs
F.C.A.
vander
Meulen

Dhr.
P.W. Pruim

Mw.
A.W.V. Hak

Mw. J.G.
WaandersKolhoop

M. Boer

Dr. Ing.
J. Veuger

Mw. R.C.E.J.
van den
HoogenLensen

Functiegegevens
Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling
in 2017
1/1-31/12
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
14.466
Beloningen betaalbaar op termijn
0

Lid RvC

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

9.564
0

9.466
0

9.466
0

9.466
0

9.466
0

9.482
0

Subtotaal

14.466

9.564

9.466

9.466

9.466

9.466

9.482

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

22.650
0

15.100
0

15.100
0

15.100
0

15.100
0

15.100
0

15.100
0

Totale bezoldiging

22.650

15.100

15.100

15.100

15.100

15.100

15.100

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

14.525
0

9.683
0

9.683
0

9.683
0

9.683
0

4.842
0

4.842
0

14.525

9.683

9.683

9.683

9.683

4.842

4.842

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde
functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

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

8.10

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 2017 voor Patrimonium is € 151.0001. Dit geldt naar rato van de
duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt
met ingang van 1 januari 2017 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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8.10.1 Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling.
A. de Vries
Directeur bestuurder

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

01/01-31/12
1
nee
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

130.104
20.158

Subtotaal

150.262

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

151.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

Totale bezoldiging

150.262

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

NVT

01/01-31/12
1
129.985
20.009
149.994

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf
kalendermaanden van de functievervulling zijn niet van toepassing

8.10.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 2017 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.
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8.11

Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de
accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn
als volgt voor Patrimonium:
2017
Accountantskosten

Deloitte

EY

Accountants Accountants
Onderzoek van de jaarrekening

2016
Deloitte

Deloitte

Deloitte

Overig

Totaal

Accountants

Overig

Totaal

165

144

0

324

80

0

18

15

0

18

7

0

7

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

22

22

0

31

31

Andere niet-controlediensten

0

0

0

0

4

0

4

183

159

22

364

91

31

122

Andere controleopdrachten

Totaal

80

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria
voor het onderzoek van de jaarrekening 2017 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende
2017 zijn verricht.
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9
Toelichting op het
kasstroomoverzicht
9.1

Samenstelling geldmiddelen
Liquide middelen per 31-12-2016
Zeer liquide effecten per 31 december 2016

565
0

Geldmiddelen per 31-12-2016 volgens het kasstroomoverzicht

565

Balansmutatie geldmiddelen in 2017

2.640

Liquide middelen per 31-12-2017
Zeer liquide effecten per 31-12-2017

3.205
0

Geldmiddelen per 31-12-2017 volgens het kasstroomoverzicht

Toelichting op kasstromen
De geldmiddelen staan vrij ter beschikking staande gelden.
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3.205

10
Gebeurtenissen na balansdatum voor de jaarrekening
Per 1 januari 2018 is de administratieve scheiding van kracht, confrom het daartoe door de Aw
goedgekeurde voorstel. In de overige gegegevens zijn zijn de openingsbalansen per 1 januari
2018 opgenomen.

11
Openingsbelans DAEB en
NIET-DAEB per 1 januari 2018
In de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting artikel 15 lid 6 is opgenomen dat bij de
jaarrekening over het verslagjaar 2017 worden de op de eindbalans van dat jaar gebaseerde
beginbalansen voor het jaar 2018 gevoegd, waarbij onderscheid wordt aangebracht tussen de
activa en passiva die samenhangen met de werkzaamheden die behoren tot de diensten van
algemeen economisch belang en de overige activa en passiva. De waarderingsgrondslagen zijn
gelijk aan de waarderingsgrondslagen zoals vermeld in de jarrekening 2017.
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Activa
Openingsbalans DAEB
(in duizenden euro’s)

1-1-2018

1-1-2017

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen (1)
1 DAEB vastgoed in exploitatie
2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie

557.884

551.513

853

0
558.737

Materiële vaste activa (2)
3 Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie

1.195

551.513

1.031
1.195

Financiële vaste activa (3)
4 Latente belastingvordering(en)
5 Interne lening
6 Netto vermogenswaarde niet-DAEB

1.939
15.950
16.480

Som der vaste activa

1.031

1.161
16.500
11.607
34.369

29.268

594.301

581.812

Vlottende activa
Voorraden (4)
7 Vastgoed bestemd voor verkoop
8 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
9 Overige voorraden

0
0
410

10 Onderhanden projecten
Vorderingen (5)
11 Huurdebiteuren
12 Overheid
13 Belastingen en premies sociale verzekeringen
14 Overige vorderingen
15 Overlopende activa

0
0
255
410

255

0

0

328
0
0
296
50

312
11
1.956
108
369
675

2.756

16 Liquide middelen (6)

2.725

565

Som der vlottende activa

3.808

3.576

598.110

585.388

Totaal activa
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Passiva
Openingsbalans DAEB
(in duizenden euro’s)
Eigen vermogen (7)
17 Overige reserve
18 Herwaarderingsreserve
19 Resultaat boekjaar

1-1-2018

1-1-2017

99.363
295.207
8.271

106.263
293.345
-5.038
402.841

Voorzieningen (8)
20 Voorziening onrendabele investeringen
en herstructeringen
21 Overige voorzieningen

0
132

Totaal voorzieningen
Langlopende schulden (9)
22 Schulden/leningen overheid
23 Schulden/leningen kredietinstellingen
24 Overige schulden

394.570

3.277
94
132

7.953
168.356
0

3.371

8.417
164.553
0
176.309

Kortlopende schulden (10)
25 Schulden aan overheid
809
26 Schulden aan kredietinstellingen
10.618
27 Schulden aan leveranciers
2.267
28 Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.421
29 Schulden ter zake van pensioenen
0
30 Overige schulden
334
31 Overlopende passiva
379
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva
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172.970

797
10.841
1.877
347
1
260
354
18.827

14.477

598.110

585.388

Activa
Openingsbalans niet-DAEB
(in duizenden euro’s)

1-1-2018

1-1-2017

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen (1)
1 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie

32.079

28.123

0

0
32.079

Materiële vaste activa (2)
3 Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie

0

Som der vaste activa

28.123

0
0

0

32.079

28.123

Vlottende activa
Voorraden (4)
4 Vastgoed bestemd voor verkoop
5 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
6 Overige voorraden

7

0
0
21

Onderhanden projecten

Vorderingen (5)
8 Huurdebiteuren
9 Overheid
10 Belastingen en premies sociale verzekeringen
11 Overige vorderingen
12 Overlopende activa

0
0
42
21

42

0

0

14
0
0
15
0

23
0
319
18
60
29

420

13 Liquide middelen (6)

480

0

Som der vlottende activa

530

462

32.609

28.585

Totaal activa
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Passiva
Openingsbalans niet-DAEB
(in duizenden euro’s)

1-1-2018

Eigen vermogen (7)
14 Overige reserve
15 Herwaarderingsreserve
16 Resultaat boekjaar

1-1-2017

3.892
9.920
2.668

3.892
7.715
0
16.480

Voorzieningen (8)
17 Voorziening onrendabele investeringen
en herstructeringen
18 Overige voorzieningen

0
7

Totaal voorzieningen

11.607

0
15
7

Langlopende schulden (9)
19 Schulden/leningen overheid
20 Schulden/leningen kredietinstellingen
21 Overige schulden

0
0
15.950

15

0
0
16.500
15.950

Kortlopende schulden (10)
22 Schulden aan overheid
23 Schulden aan kredietinstellingen
24 Schulden aan leveranciers
25 Belastingen en premies sociale verzekeringen
26 Schulden ter zake van pensioenen
27 Overige schulden
28 Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva
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0
0
115
21
0
20
16

16.500

0
0
307
56
0
42
58
172

463

32.609

28.585

12
Overige gegevens
12.1

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.

12.2

Ondertekening van de jaarrekening
Bestuur
De jaarrekening van Patrimonium is opgesteld door het bestuur op 29 juni 2018.

wg

Ing. A. de Vries
directeur- bestuurder

Raad van commissarissen
De jaarrekening is vastgesteld door de raad van commissarissen op 29 juni 2018.

wg
wg
mr drs F.C.A. van der Meulen
Voorzitter

P.W. Pruim
Vice-voorzitter

wg

wg

M. Boer
Lid

Mevrouw A.W.V. Hak
Lid

wg

wg

wg

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

dr. Ing. J. Veuger
MRE FRICS
Lid

Mevrouw J.G. Waanders – Kolhoop
Lid
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Peizerweg 136 - Groningen
Postbus 907
9700 AX Groningen
Tel. (050) 529 99 99
Fax (050) 529 99 33
info@patrimonium-groningen.nl
www.patrimonium-groningen.nl

