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LEKSTEDEwonen zorgt voor betaalbaar, veilig en comfortabel wonen. Die activiteiten
voeren we uit in een aantal gemeenten, waarbij onze oorsprong gemeente Vianen 
per 1 januari 2019 door een herindeling deel uitmaakt van de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. Onze opdracht en voornemens zijn meer specifiek opgeschreven in
het nieuwe Ondernemingsplan dat vanaf 1 januari 2018 van kracht is. Klantgerichtheid,
duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid vormen onze speerpunten en 
vragen structureel aandacht.

We kunnen trots zijn op de in 2018 behaalde resultaten. Deze resultaten zijn ontstaan door de
inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, die door verschillende grotere projecten en
enkele organisatorische zaken alle zeilen hebben bijgezet om onze doelstellingen te realiseren.

Ondernemingsplan 
Vanaf 2018 werken we vanuit ons nieuwe ondernemingsplan 2018-2021 ‘Verbindend in
Wonen: ’Sociaal en Solide’. Naast de bovengenoemde vier speerpunten zijn de volgende 
thema’s voor ons belangrijk: Governance en bedrijfsvoering, Financiën en in control, 
Projecten en Strategisch voorraadbeleid.
Per speerpunt en thema is bepaald waar we voor staan en welke aanpak we kiezen. 
We werken met doelen per jaarschijf en hebben in de focus bepaald waar de einddoelen 
op lange termijn staan.
In dit jaarverslag worden de gerealiseerde doelen over het jaar 2018 beschreven.
Daarnaast willen we, met inachtneming van de wet- en regelgeving, ons inzetten voor het 
leveren van woningen in het middenhuursegment. Dat is voor ons geen doel op zich, maar
vooral een middel om de huishoudens uit deze groep te voorzien van passende huisvesting.
Met name in Vianen is een aanbod in de huursector voor deze groep ondervertegenwoordigd.

Herindeling gemeente Vianen
De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn door de herindeling opgegaan in de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden. Vanuit een democratisch proces kozen de oude gemeenten ervoor
onderdeel te worden van de provincie Utrecht (Leerdam en Zederik behoorden tot de provincie
Zuid-Holland). Het parlement heeft hiermee ingestemd en eind 2018 is afscheid genomen van
de drie oude gemeenten, hun bestuurders en een deel van de ambtelijke organisatie.

Onderdeel van dit proces was een keuze voor de woningmarktregio. LEKSTEDEwonen 
behoorde vanuit de gemeente Vianen tot de Utrechtse woningmarktregio U16. Het ministerie
heeft in december 2018 het voorstel van de oude gemeenten overgenomen om 
Vijfheerenlanden onderdeel te laten uitmaken van woningmarktregio Woongaard. Deze 
regio richt zich niet op de overspannen Utrechtse woningmarkt en deze keuze maakt formeel
ook dat LEKSTEDEwonen haar afspraken voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen 
in de gemeente Bunnik niet kan waarmaken. Daarom heeft LEKSTEDEwonen een ontheffings-
procedure opgestart, waarvan op het moment van schrijven gemeld kan worden dat het 
ministerie ons toestemming verleent om tot 31 december 2024 in de gemeente Bunnik te
mogen blijven bouwen. Daarmee kunnen wij samen met deze gemeente verder met de 
realisatie van de beoogde nieuwbouw van sociale huurwoningen en blijven wij een bijdrage
leveren aan het verkleinen van de woningnood in de Utrechtse regio.
Met de gemeente Vijfheerenlanden verwachten wij in 2019 afspraken te maken op welke
wijze er sociale huurwoningen in Vianen voor de Utrechtse regio kunnen worden 
aangeboden. Wij zien voor ons een taak om een bijdrage aan deze overspannen markt te 
blijven leveren.

Organisatorische ontwikkelingen
Om onze klantgerichtheid te verbeteren is in 2018 gekozen om de eerstelijns contacten 
met huurders onder te brengen in een nieuw Team Klantenservice. Vanaf zomer 2019 zal dit 
team vanuit de afdeling Wonen operationeel zijn. Daarvoor wordt als ondersteuning een 
nieuwe website, klantportaal en kennisbank gebouwd en zal onze bereikbaarheid verder 
verbeterd worden. Ook wordt het proces voor het in opdracht zetten van dagelijks onderhoud 
geautomatiseerd.
We verwachten in 2019 onze vacatures definitief in te vullen, zodat de organisatie op sterkte is
om de taken uit te voeren.

De cijfers en het beeld van 2018 zien er als volgt uit:

Klanttevredenheid
Tevreden huurders zijn voor ons een belangrijk doel. Ondanks de grote inzet is de 
klanttevredenheid in de Aedes-benchmark beneden de verwachting. We scoorden in 2018 
bij nieuwe huurders een 7,5 (was 7,6), bij vertrokken huurders een 6,3 (was 6,9) en bij 
huurders met een reparatieverzoek een 7,0 (was 7,2). De daling is vooral bij de vertrokken
huurders opgetreden. We blijven ons inzetten en passen in 2019 de organisatie aan om de
scores en de klanttevredenheid te verbeteren. 

VOORWOORD
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Bedrijfslasten
In de landelijke Aedes-benchmark noteerden wij aan bedrijfslasten € 701,- (2017: € 672,-) 
per verhuureenheid. Deze stijging was door ons voorzien, met name veroorzaakt door de 
opgetreden inflatie.

Doelgroepen
Door de oplevering van nieuwbouw hebben er 275 nieuwe verhuringen (exclusief 
verhuringen University College Utrecht) van sociale huurwoningen plaatsgevonden, 
waarvan 96,5% is toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder € 36.798,-, ofwel
onze primaire doelgroep. Van alle verhuringen binnen ons woningbezit komt het 
passendheidspercentage uit op 99,7%.

Betaalbaarheid
We waren in staat per 1 juli 2018 een gematigde huurverhoging van 1,3% voor de lagere 
inkomens door te voeren. In de nieuwbouw zijn voor 50 van de 106 woningen 
aanvangshuurprijzen onder de eerste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 597,30) 
berekend. Met het aanbod van zonnepanelen bij 500 eengezinswoningen zijn bewoners in
staat gesteld op jaarbasis een besparing van € 100,- tot € 150,- per huishouden te realiseren. 

Investeringen onderhoud en verbeteringen
We investeerden € 4,7 miljoen in onderhoud en verbetering van onze woningen en voor 
ruim € 24 miljoen in projecten en nieuwbouw van huurwoningen.

(Verwachte) Nieuwbouwproductie
Dit jaar hebben wij maar liefst 106 nieuwe huurwoningen opgeleverd. In 2019 verwachten 
wij 72 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren en voor de periode 2020 tot en met 2022
hebben we plannen om circa 250 nieuwe huurwoningen in de gemeenten Vijfheerenlanden
en Bunnik te bouwen. 

Jaarresultaat
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat na belastingen, voornamelijk als gevolg van 
de waardestijging van ons woningbestand en verklaart de hoogte van het resultaat. 
De overige reserves zijn daardoor toegenomen met € 19,6 miljoen en de herwaarderings-
reserve is gestegen met € 34,5 miljoen. Het jaarresultaat exclusief de waardestijgingen 
bedraagt € 4,5 miljoen en komt overeen met de Begroting voor 2018.
We exploiteren eind 2018 in totaal 3.869 (2017: 3.775) verhuureenheden en hebben 
verplichtingen vanwege contractuele verplichtingen voor 57 Koopgarantwoningen. 

Onder dankzegging voor hun grote inzet, bied ik u namens alle medewerkers van 
LEKSTEDEwonen dit jaarverslag aan. 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit verslag? U kunt ze doorgeven via 
info@lekstedewonen.nl. Wij beantwoorden ze graag of gaan het gesprek met u aan.

Vianen, mei 2019

E. de Groot 
Directeur-bestuurder 

“ t e v r e d e n  h u u r d e r s
z i j n  o n s  d o e l ”





I
B E S T U U R S
V E R S L A G
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We werken aan gevarieerde woonmilieus, aan vitale wijken en buurten. Naast het beheer van
onze woningen in de verschillende gemeenten, concentreert de opgave zich voornamelijk op
het grondgebied van de voormalige gemeente Vianen en de gemeente Bunnik. We richten 
ons op een door de klant gewenste wooncarrière met respect voor de verschillende woon- en
leefstijlen. Meer informatie is beschikbaar op www.lekstedewonen.nl.
In onze visie richten we ons op kwalitatief goede en betaalbare woningen aansluitend op de
wensen en mogelijkheden van onze klanten. Onze klanten zijn mensen die geen vrijemarktprijs
kunnen betalen voor een huurwoning (of koopwoning) en mensen voor wie de huisvesting 
extra zorg vraagt. 

Bestuur en directie
Het bestuur is belast met het besturen van de corporatie en is verantwoordelijk voor de realisatie
van de doelstellingen van de corporatie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaat-
ontwikkeling. De verantwoordelijkheid is er ook voor de naleving van alle relevante wet- en 
regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie, 
de naleving van de Governancecode voor corporaties en de financiering van de corporatie.

De taken van het bestuur zijn opgenomen in de statuten, waarbij de focus vanzelfsprekend 
gericht is op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van LEKSTEDEwonen.
Het bestuur wordt ingevuld door de directeur-bestuurder de heer E. de Groot. Besluiten worden
genomen door de directeur-bestuurder, waarbij de afdelingsmanagers en medewerkers een 
adviserende functie hebben. Zij beoordelen vanuit hun afdelingsverantwoordelijkheid en met
hun kennis en kunde de voorstellen waarover een besluit moet worden genomen.
De heer H. Kooij, Manager Financiën, is sinds februari 2013 tevens aangesteld als plaats-
vervangend directeur. Hij draagt bij ontstentenis van de directeur-bestuurder zorg voor de
going-concern van het bedrijf. De bestuurlijke taken worden bij ontstentenis niet overgedragen.

LEKSTEDEwonen wil elke vorm van belangenverstrengeling tussen de organisatie en de directeur-
bestuurder vermijden. Daarom geeft de Raad van Commissarissen altijd goedkeuring aan transacties,
als die zich al voordoen, waarbij mogelijk tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen. 
De directeur-bestuurder verklaart dat er in 2018 geen tegenstrijdige belangen aan de orde waren. 

1.1 B E S T U U R L I J K E  O R G A N I S AT I E

Grondslag, doelstellingen en missie
Stichting LEKSTEDEwonen is een Toegelaten Instelling die uitsluitend werkzaam is op het 
gebied van de volkshuisvesting, zoals gedefinieerd in de Woningwet en het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). LEKSTEDEwonen is gevestigd in Vianen (gemeente 
Vijfheerenlanden) en is opgericht op 6 januari 1911. De statuten zijn vanwege de Woningwet, en
met instemming van de Autoriteit woningcorporaties, laatstelijk aangepast op 4 december 2018. 

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht
onder nummer 23036735, NRV-nummer 2236 en het VROM-nummer is L0144. 
- Aangesloten bij en lid van Aedes, Vereniging van Woningcorporaties
- Lid van Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU)
- Lid van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU)

Het werkgebied is tot en met 31 december 2018 de woningmarktregio U16 (Utrecht-Midden).
LEKSTEDEwonen heeft bezit in de gemeenten Vianen, Utrecht, Houten en Bunnik. Een complex in
ons eigendom in de gemeente Leerdam valt strikt genomen niet onder de woningmarktregio U16. 
Per 1 januari 2019 is door de herindeling de gemeente Vijfheerenlanden ontstaan. Ten behoeve
van deze gemeente heeft het ministerie op voordracht een besluit genomen dat de nieuwe 
gemeente wordt ondergebracht bij de woningmartkregio Woongaard. Vanwege onze afspraken
met de gemeente Bunnik is begin januari 2019 een procedure voor een ontheffing voor 
LEKSTEDEwonen opgestart om in deze gemeente Bunnik te kunnen blijven bouwen.

Doelstelling, kernwaarden, missie en visie
LEKSTEDEwonen neemt haar verantwoordelijkheid voor goed en betaalbaar wonen voor de
doelgroepen van het volkshuisvestelijke beleid en waar nodig en mogelijk voor een deel van de
doelgroep met een middeninkomen. Onze vertrekpunten in het ondernemen en onze inzet zijn
gebaseerd op onze kernwaarden: Verbindend, solidair en betrokken en ondernemend. 
Rentmeesterschap is een drijfveer voor ons doen en laten bij het beheren van onze woningbezit
alsmede onze zorgplicht voor het milieu.

BESTUURSVERSLAG EN GOVERNANCESTRUCTUUR
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De directeur-bestuurder zorgt ervoor dat belangverstrengeling tussen LEKSTEDEwonen en de
medewerkers wordt vermeden en als er sprake is van een mogelijke belangenverstrengeling,
dat dit op een juist en integere wijze wordt opgelost. Daarom is er binnen LEKSTEDEwonen een
klimaat waar open over integriteitskwesties, dilemma’s en belangenverstrengeling wordt 
gesproken. Bovendien is er door iedereen een integriteitscode ondertekend, aangevuld met een
verklaring omtrent de bescherming van privacy- en persoonsgegevens. De cultuur van openheid
en transparantie maakt dat medewerkers gemakkelijker praten over zaken die met integriteit te
maken hebben. Directie en management van de organisatie hebben daarbij een belangrijke
(voorbeeld)functie.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van LEKSTEDEwonen bestaat uit vijf leden. De Raad van 
Commissarissen handelt volgens de Governancecode woningcorporaties. In 2018 zijn geen 
zittingstermijnen overschreden. Benoemingen en herbenoemingen hebben overeenkomstig
de Woningwet en de Governancecode plaatsgevonden.

De directeur-bestuurder legt over zijn handelen en besluiten verantwoording af aan de Raad
van Commissarissen. Dat betekent dat de directeur-bestuurder op tijd alle relevante informatie
aanlevert aan de Raad. Hierdoor wordt de Raad in staat gesteld zijn taak op een juiste wijze in te
vullen. De vergaderingen van de Raad worden voorbereid door de directeur-bestuurder met de
voorzitter van de Raad of in sommige gevallen met de voorzitter van een commissie. De Raad
van Commissarissen vergadert statutair minimaal vier keer per jaar. In de praktijk is dat veelal
zes tot acht keer per jaar. Naar gelang de onderwerpen wonen leden van het Managementteam
deze vergaderingen bij.
De Raad van Commissarissen is niet alleen afhankelijk van de informatie van de directeur-
bestuurder. De Raad informeert zich ook door gesprekken te voeren met de Ondernemingsraad
van LEKSTEDEwonen en relevante belanghouders. Een aantal gesprekken wordt door leden van
de Raad buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder gevoerd. Ook voert de Raad van 
Commissarissen gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeenten, met de Interne 
Auditor en met de externe accountant. De Raad van Commissarissen doet in hoofdstuk 7 verslag
van zijn toezichthoudende taak. 

Organisatie
LEKSTEDEwonen kent vier afdelingen. De afdeling Wonen is verantwoordelijk voor de klant-
relaties, voor de verhuur van ons bezit en voor de leefbaarheid in wijken en buurten. De afdeling
Vastgoed draagt zorg voor het fysieke beheer van de vastgoedportefeuille in alle facetten, 
inclusief de verduurzaming en de realisatie van nieuwbouwprojecten. De afdeling Financiën 
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is verantwoordelijk voor de administratieve processen, ICT en de ondersteuning van de 
operationele processen. In de Staf zijn ondersteunende diensten zoals de bestuurssecretaris/
beleidsadviseur en het directiesecretariaat ondergebracht. Ook de projectmanager, verantwoorde-
lijk voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, valt onder de Staf.

Op 31 december 2018 waren er 38 medewerkers in dienst, verdeeld over 35,2 fulltime functies (fte).
Voor 2,7 fte is er ultimo 2018 sprake van een tijdelijke invulling, voornamelijk ten behoeve van
vervanging wegens ziekte van een aantal medewerkers.



10 - JAARVERSLAG 2018 - LEKSTEDE WONEN

- We realiseerden de totale implementatie van het AVG-beleid;
- We initieerden en beëindigden onze participatie in Commanditaire Vennootschap De Uithof III, 

waarbij het gebouw nagenoeg geheel eigendom is geworden van collega-corporatie SSH 
Utrecht. Daarmee is ook deze verbinding beëindigd;

- We realiseerden een aantal woningverkopen conform de aangewezen verkoopvijver voor 
woningen in het niet-DAEB segment. Hierbij zijn ook huurders van LEKSTEDEwonen bediend 
en konden zij betaalbaar kopen. Enkele woningen zijn niet verkocht, maar succesvol als vrije 
sector huurwoningen aan huishoudens met een middeninkomen verhuurd;

- We realiseerden een ‘doorstroomketen’ voor 65-plussers bij de nieuwbouw Hof van Helsdingen (27
appartementen voor 65-plussers) en bij de vervangende nieuwbouw aan de Stammershoefstraat;

- We berekenden de impact en de consequenties van de door Aedes georganiseerde uitvraag in 
de vorm van de Routekaart CO2-neutraal in 2050 door, met als eindresultaat dat we conform 
deze prognose de verduurzamingsopgave aan bestaand bezit kunnen bekostigen;

- We hebben grote inspanningen geleverd om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te laten 
landen in woningmarktregio Utrecht/U16, hetgeen helaas niet is gelukt;

- We leverden het jaarwerk 2017 en Begroting 2019 tijdig op, met inbegrip van de verwerking 
van de actuele regelgeving;

- We hebben ons risicomanagement vormgegeven;
- We hebben met het huurdersberaad een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst voor de 

komende jaren gesloten;
- We hebben een aantal procedures herijkt en/of opnieuw geschreven. 

Niet of niet geheel gerealiseerd zijn:
- Opstellen woonfraudebeleid in samenwerking met de gemeente Vianen. Dat is onder meer 

vanwege de gemeentelijke herindeling doorgeschoven naar 2019;
- Het opstellen van een nieuw duurzaamheidsbeleid gericht op de langere termijn met 

verwerking van de ambitie om CO2-neutraal te worden en de visie op bewonersinitiatieven 
in dit verband;

- Als gevolg van de beperkte capaciteit vindt de herijking van het Strategisch Voorraadbeleid 
plaats in 2019;

- Het noodzakelijk herijken van procedures van de afdeling Vastgoed;
- De planuitwerking voor zeven grondgebonden woningen aan de Walraven I-straat, als onderdeel van

de herstructurering in de buurt Vijfheerenlanden, is in overleg met de gemeente Vianen vervallen;
- Het instellen van het Team Klantenservice, dat pas in 2019 geëffectueerd wordt.

1.2 P R E S TAT I E S  I N  2018

Leidraad voor de prestaties waren de jaarschijf 2018 uit het ondernemingsplan en de jaarplannen
van de afdelingen.

De belangrijkste prestaties zijn:
- Ons leefbaarheidsbeleid in de meer kwetsbare buurten in Vianen is opgesteld en grotendeels 

toegepast. Door de inzet van de betrokken medewerkers zijn de resultaten goed;
- We hebben met de medewerkers de organisatiebrede training Klantgericht werken doorlopen 

en afgerond met zes doelen per medewerker. Deze doelen hebben in 1-op-1-gesprekken en 
meer specifiek naar de bouw en de start van een team Klantenservice een vervolg gekregen. 
Zo moet elke medewerker zijn voornemens voor 2019 met zijn Manager bespreken;

- We zijn gestart met het plaatsen van zonnepanelen van Stichting Wocozon als onderdeel van ons
duurzaamheidsbeleid en hebben in de eerste fase veel aanvragen van bewoners kunnen honoreren;

- We hebben het overleg met belanghouders van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen 
flink verbeterd en drie nieuwe leden weten aan te trekken;

- We troffen alle voorbereidingen voor onze vastgoedprojecten en konden in 2018 veel nieuwe 
huurwoningen volgens de planning opleveren, te weten 106 sociale huurwoningen. Daarnaast 
hebben we het groot onderhoud aan 122 appartementen in complex Donjon gerealiseerd. Voor 
andere projecten ontvingen we een omgevingsvergunning zodat er ultimo 2018 72 nieuwe 
huurwoningen in aanbouw zijn. Voor 69 eengezinswoningen aan de Stammershoefstraat 
e.o.(wijk Hogeland, Vianen) zijn we een intensief traject met renovatie en verduurzaming gestart. 

- Met gebruikmaking van de korting verhuurderheffing en andere fiscaliteiten konden we in het 
kader van de betaalbaarheid voor 50 nieuwbouwwoningen huurprijzen onder de eerste 
aftoppingsgrens rekenen;

- In de gemeente Bunnik hebben we, ondanks veel weerstand van omwonenden, twee 
omgevingsvergunningen voor de bouw van 42 woningen verkregen. Begin 2019 is de bouw 
van een project gestart (32 woningen). Voor enkele andere projecten in Bunnik lopen 
ontwikkelingsactiviteiten, in afwachting van een positief besluit op de ontheffingsprocedure;

- We bereikten overeenstemming met de gemeente Vianen om de portefeuille Koopgarant-
woningen af te bouwen door bij terugkoop een deel op de markt te verkopen en een deel als 
Niet-DAEB in de vrije sector te verhuren;

- We effectueerden de verkoop van complex Donkerstraat te Utrecht binnen de gestelde kaders, 
waardoor we de verbinding Machado BV konden beëindigen;

- Met het gemeentebestuur van de gemeente Vianen hebben we vanwege de bouwclaims uit de 
samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van de buurt Vijfheerenlanden afspraken 
gemaakt om in de nabije toekomst circa 115 woningen te bouwen op de locatie Hazelaarplein; 
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Stand van zaken doelen Ondernemingsplan 2018

ONDERWERP EN OMSCHRIJVING                                               STATUS

Klantgerichtheid                                                                                             
Start nieuw communicatiebeleid                                                                      Behaald
Afronding training Klantgerichtheid                                                                Behaald
Klanttevredenheidsscore van minimaal 7,5 in de 
Aedes Benchmark eind 2018                                                                             Niet behaald
Starten met Team Klanten Service                                                                    Nog niet behaald

Betaalbaarheid en Beschikbaarheid                                                          
Onderzoeken van meer mogelijkheden voor 
spoedzoekers, in samenwerking met de gemeente                                         Behaald

Leefbaarheid en Participatie                                                                       
Invoering nieuw Leefbaarheidsbeleid                                                              Nog niet behaald

Duurzaamheid                                                                                                  
Beleid 'CO2-neutraal 2050' gereed                                                                   Niet geheel behaald 
Invoering duurzaamheidsbeleid, start plaatsing zonnepanelen                   Behaald
Visie ontwikkelen ten aanzien van bewonersinitiatieven                              Niet behaald

Governance en Bedrijfsvoering                                                                   
Compliant zijn aan de Woningwet                                                                    Behaald
Medio 2018 voldoen aan de vereisten vanuit de AVG                                     Behaald

Financiën en in Control                                                                                  
Risicomanagement geheel ingericht                                                                Behaald

Projecten                                                                                                           
Oplevering minimaal 100 DAEB-woningen in gemeente Vianen                   Behaald

Strategisch Voorraadbeleid                                                                          
Actualisatie strategisch voorraadbeleid                                                           Nog niet behaald
Destilleren herstructureringsopgave 2019-2028                                             Nog niet behaald

1.3 M O N I T O R I N G  E N  E X T E R N  T O E Z I C H T

Rapportages
Na afloop van ieder kwartaal stellen we een kwartaalrapportage op. Deze rapportage is bedoeld
om de voortgang van het jaarplan te monitoren en te bewaken. We rapporteren over:
- De algemene beschouwing, trends en een conclusie van de directeur-bestuurder;
- De rapportage over de voortgang van de gestelde doelen en het jaarplan;
- De financiële voortgang en de relatie met de vastgestelde begroting;
- De resultaten van verhuur, onderhoud en sociaal beheer;
- De voortgang van de verduurzamingsactiviteiten en de projectontwikkeling;
- Participatie en klachtenmanagement;
- De treasury en de wijze waarop het treasurybeleid is uitgevoerd;
- De bevindingen van de interne Auditor.

De rapportages zijn bedoeld voor het uitoefenen van goed toezicht en voor de werkorganisatie
om te kunnen bijsturen en nieuwe beleidslijnen te ontwikkelen. Afzonderlijk wordt twee keer
jaar met een projectenboek gerapporteerd over de voortgang van de onderhanden vastgoed-
projecten. 

Jaarlijks wordt conform het treasurystatuut gewerkt met een treasuryjaarplan. Het plan voorziet
in de invulling van liquiditeiten en rentemanagement. Er wordt altijd getoetst aan het 
vastgestelde statuut en de daarin gestelde uitgangspunten en grenzen. 

Sinds 2017 werkt de interne Auditor met een auditplan, dat aangeeft welke werkzaamheden er
met de interne controles worden uitgevoerd, hoe de toetsen plaatsvinden en welke resultaten
worden beoogd. Ook de compliance vormt een onderdeel van het auditplan.

Extern toezicht
Het externe toezicht wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties (BZK) ingevuld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw), als onderdeel van
de Inspectie Leefomgeving en Transport. 
Per brief van 11 mei 2018 ontvingen wij bericht over de integrale beoordeling 2017/2018. 
Er was geen aanleiding tot het doen van interventies en er waren geen opmerkingen over de
rechtmatigheid. Er is aandacht gevraagd voor de borging van integriteit rondom opdracht-
verstrekkingen. Deze maatregelen zijn getroffen. Daarnaast is gevraagd na te denken over de
beschikbare middelen in de Niet-DAEB tak. Wij willen deze middelen alloceren voor de bouw
van woningen in het middenhuursegment.
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Financiën
Het jaarverslag 2018 geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, van de 
ontwikkelingen gedurende het boekjaar en de resultaten van LEKSTEDEwonen en de verbonden
ondernemingen. Het geeft tevens een evenwichtige en volledige analyse van de behaalde 
resultaten. 
Er is in dit verslag een uitwerking gemaakt van de toelichtingen op de financiële en niet-
financiële prestatie indicatoren en de personele aangelegenheden. Ook is een beschrijving van
de belangrijkste risico’s met betrekking tot de realisatie van de strategie, de operationele 
activiteiten, de financiële processen en verslaglegging en van de toepasselijke wet- en regel-
geving opgenomen. 

Het jaarverslag besteedt aandacht aan de verwachte gang van zaken uitgedrukt in kasstromen
voor de middellange termijn, inclusief de uitwerking van de kengetallen. De financiële ratio’s
laten zien dat we in staat zijn onze voornemens te realiseren en ruimte hebben voor extra 
investeringen in de overspannen woningmarkt in de Utrechtse regio.

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
Het jaar 2018 kenmerkt zich opnieuw door een sterk aangetrokken woningmarkt in de regio ten
opzichte van 2017. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan.
Voor LEKSTEDEwonen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. De totale 
omvang van de woningportefeuille is met € 61,4 miljoen gegroeid naar een waarde van € 471,9
miljoen. Dit betreft een waardegroei van 15%, waarvan een deel vanwege de toename van het 
woningbezit.

De positieve waardeontwikkeling sec is vooral het gevolg van een verder aangetrokken 
koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei per m2
van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier ook een bepalende factor in.

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de
waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter
ten opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee
geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid.

Met de brief van 26 november 2018 ontvingen wij het oordeel over staatssteun, passendheid
en de huursom over verslagjaar 2017. Wij voldoen aan de toewijzingseisen van de staatssteun-
regeling en aan de normen inzake passendheid. Ook is vastgesteld dat wij hebben voldaan aan
de bepalingen in het kader van de huursombenadering.

Verwachte ontwikkelingen 
In 2019 komen wij tot een gedeeltelijk nieuwe inrichting van de werkorganisatie, gericht op het
verbeteren van de dienstverlening. Daarvoor wordt ook ons kantoorpand aangepast.

We rekenen erop in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik een flinke hoeveelheid nieuwe
sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Daarmee komen wij enerzijds tot een uitbreiding van
de voorraad om aan de grote vraag te voldoen en anderzijds kunnen we daardoor de bestaande
portefeuille vernieuwen.

Vanwege de doelstelling om op termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan het reduceren
van de CO2-uitstoot, zetten wij het aanbieden van zonnepanelen bij bestaande eengezins-
woningen door. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor zonnepanelen bij 
hoogbouwcomplexen en maken plannen om oudere woningen bij planmatige werkzaamheden
te verduurzamen.

Met de gemeente Vijfheerenlanden en de collega-corporaties Kleurrijk Wonen en Fien Wonen
wordt gewerkt aan een nieuwe huisvestingsverordening en het inpassen van het woonruimte-
verdeelsysteem, die ook de rechten van woningzoekenden uit de woningmarktregio U16 
borgen. Tevens zien wij met belangstelling uit naar de door de nieuwe gemeente op te stellen
Woonvisie. Deze visie zal op termijn een leidraad voor ons werk in de gemeente Vijfheerenlanden
vormen.

Wij sturen op het voldoende op peil blijven van de operationele kasstroom, zodat we geplande
investeringen kunnen realiseren en een beperkte groei van het Eigen Vermogen mogelijk blijft. 
We dragen er zorg voor dat we kunnen beschikken over voldoende borgingsplafond van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten bate van onze financieringspositie en nieuwe
investeringen. Ons beleid bij nieuw te bouwen woningen gaat uit van een financieringsbehoefte
op basis van de marktwaarde in verhuurde staat bij start exploitatie. De onrendabele delen van
investeringen moeten uit lopende kasstromen en derhalve uit de jaarlijkse resultaten bekostigd
worden.
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Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde:
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van 
de marktwaarde in verhuurde staat, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrek-
punt neemt.
Bij het opstellen van de jaarrekening worden diverse schattingen gemaakt. Dit is inherent aan
het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden, in het bijzonder op de bepaling
van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling
van het vastgoed (op basis van de marktwaarde en de beleidswaarde) is geen exacte wetenschap
en tevens betreft dit de grootste schattingspost waarvoor een inschatting moet worden gemaakt
in de jaarrekening.

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in 
ontwikkeling is. 
Een verdere toelichting op de beleidswaarde is opgenomen in hoofdstuk 8. 

VERKL ARING VAN DE DIREC TEUR-BESTUURDER

Ik ben van mening dat in het boekjaar 2018 wederom op een juiste wijze inhoud is 
gegeven aan de verantwoordelijkheden uit de Woningwet en het BTIV. Dit verslag vermeldt
de behaalde resultaten.
Ik verklaar dat alle middelen in het verslagjaar uitsluitend zijn ingezet in het belang van 
de volkshuisvesting in de regio.

Met betrekking tot het in-control zijn, wordt verklaard dat ondanks een goed intern 
risicobeheersing- en controlesysteem er nooit absolute zekerheid kan worden geboden dat 
de doelstellingen op het gebied van strategie, operatie, berichtgeving en naleving van alle
van toepassing zijnde wet- en regelgeving altijd worden bereikt. De werkelijkheid is dat 
bij het nemen van beslissingen menselijke beoordelingsfouten kunnen optreden en dat er 
steeds kosten-baten afwegingen bij het aanvaarden van risico’s en het treffen van 
beheersingsmaatregelen worden gemaakt. 

Rekening houdend met de voornoemde beperkingen, die noodzakelijkerwijs verbonden 
zijn aan alle interne risicobeheersing- en controlesystemen en met in achtneming van de 
geïdentificeerde mogelijkheden tot verbetering daarvan, geven de interne risicobeheersing-
en controlesystemen het bestuur een redelijke mate van zekerheid dat, in 2018 en in 2019 
tot het moment van ondertekenen van dit jaarverslag:
a) Het bestuur op de hoogte is van de mate waarin de strategische en operationele 

doelstellingen van LEKSTEDEwonen worden gerealiseerd;
b) LEKSTEDEwonen zich houdt aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Ten aanzien van de financiële verslaglegging wordt verklaard dat:
a) De financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat, en
b) De risicobeheersing- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben 

gewerkt. 

w.g.
E. de Groot
Directeur-bestuurder
23 april 2019
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Management
Het Managementteam is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de eigen afdeling en
is onder aansturing van de directeur gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenhang tussen
de afdelingen. 

Het Managementteam overlegt, met ondersteuning van de directiesecretaresse, twee maal per
maand. Op 31 december 2018 bestond het Managementteam uit de volgende leden:
- De heer E. de Groot, Directeur-bestuurder
- De heer H. Kooij, Manager Financiën en plaatsvervangend directeur
- De heer A.W.M. Kooijman, Manager Vastgoed
- Mevrouw I.M.J. Berndsen, Manager Wonen

Formatie en personele opbouw
De medewerkers bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de organisatie. Van essentieel 
belang zijn  hun inzet, de aanwezige competenties en de onderlinge samenwerking. Vanuit die
visie zetten we in om de gevraagde diensten optimaal en efficiënt te leveren. 
Goed werkgeverschap en een goed personeelsbeleid zijn een voorwaarde voor het realiseren
van de gestelde doelen. De medewerkers zijn en worden goed toegerust voor alle uit te voeren
taken. 

Naast het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen streeft de organisatie naar:
- Het hebben van een hoogwaardige klantgerichte organisatie, die leidt tot een hoge mate 

van klanttevredenheid; 
- Het waarborgen van efficiënt en effectief werkende bedrijfsprocessen en het steeds 

verbeteren van deze processen;
- Een aansturing vanuit Plan-Do-Check-Act cyclus. 
Elke afdeling werkt met goedgekeurde jaarplannen waarin de activiteiten voor een lopend 
jaar zijn opgenomen. De noodzakelijke capaciteit wordt aan de goedgekeurde afdelings-
plannen ontleend.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 50 jaar. Gemiddeld zijn onze medewerkers 
13 jaar in dienst. 

2.1 O R G A N I S AT I E  E N  S T R U C T U U R

De organisatie wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder en kent de volgende afdelingen: 
-   Financiën: verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering van de organisatie in alle 
    facetten, waaronder de ICT en de verkoop van woningen. Deze afdeling stuurt in samenspraak 
    met de overige afdelingen op het financiële rendement. Daarbij is een juiste en verantwoorde 
    inzet van financiële middelen in het belang van de volkshuisvesting het uitgangspunt.
-   Vastgoed: verantwoordelijk voor het fysieke beheer van het vastgoed, waaronder alle taken 
    bij University College Utrecht. De afdeling is belast met de realisatie van vastgoedprojecten 
    en zorgt voor een duurzame en kwalitatief goede woningportefeuille.
-   Wonen: staat voor een optimale dienstverlening aan de huidige en toekomstige huurders. 
    Vanuit deze afdeling worden de klantprocessen aangestuurd, waaronder de verhuur en de 
    taken op het gebied van leefbaarheid en participatie.
-   Staf: deze afdeling bestaat uit een bundeling van ondersteunende functies op het gebied 
    van beleid en directiesecretariaat. Ook de Projectmanager, verantwoordelijk voor de projecten 
    tot de uitvoering, valt onder deze afdeling. 

Bestuur
Directeur-bestuurder

Staf

Afdeling
Financiën

Afdeling
Vastgoed

Afdeling
Wonen

LEKSTEDEwonen
2
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Personeelsopbouw Fulltime Parttime Totaal

Vrouwen 3 16 19

Mannen 18 1 19

Totaal 21 17 38

Formatieplaatsen (fte) 31-12-2018 31-12-2017

Financiën 5,1 5,1

Vastgoed 16,7 16,8

Wonen 8,2 8,4

Staf 5,2 5,2

Totaal 35,2 35,5

In- en uitstroom van medewerkers
Op 31 december 2018 waren er 38 (2017: 41) medewerkers in dienst bij LEKSTEDEwonen. 
In 2018 zijn er twee medewerkers uit dienst gegaan, waarvan één wegens het aanvaarden van
een dienstbetrekking elders. Met één medewerker is de parttime arbeidsovereenkomst op de
einddatum gestopt. 
De mutatie in de formatie in 2018 is het vervallen van de parttime Seniorenmakelaar (50% voor
rekening gemeente Vianen).

Ultimo 2018 stonden twee vacatures open, namelijk voor de functie Opzichter klachten- en 
mutatieonderhoud en voor de functie Werkvoorbereider, beide bij de afdeling Vastgoed. 
Januari 2019 is een nieuwe aangestelde opzichter met zijn werkzaamheden gestart. De functie
van Werkvoorbereider wordt vanaf begin 2019 tijdelijk ingevuld.
Vanaf 1 januari 2017 is voor 0,22 fte een Interne Auditor aangesteld. Het gaat niet om een 
arbeidsovereenkomst, zodat deze functie niet in de formatie wordt meegeteld.
Op de afdeling Wonen maken twee medewerkers gebruik van ouderschapsverlof, waardoor 
0,4 fte niet is ingevuld.
De totaal ingevulde formatie bestaat derhalve ultimo 2018 uit 33,2 fte, waarbij de tijdelijke 
vervanging van het Directiesecretariaat met 0,7 fte is inbegrepen.

Inzet tijdelijke medewerkers
In verband met piekdrukte en door vervanging vanwege langdurig ziekteverzuim is er in 2018
veelvuldig een beroep gedaan op tijdelijke medewerkers. Een deel vanuit een flexibele schil en
voor een deel aangetrokken om de taken te kunnen continueren. 
Gedurende de eerste twee kwartalen van 2018 is gebruik gemaakt een Woonconsulent en een
Medewerker Sociaal Beheer en Participatie, totaal voor 1,7 fte. In het derde en vierde kwartaal is
een tijdelijke medewerker voor 0,9 fte belast met procesbeschrijvingen voor de nieuwe website
en het klantportaal en voor het actualiseren van procesbeschrijvingen van de afdeling Vastgoed.
Als gevolg van een optredend hoog ziekteverzuim zijn er in het vierde kwartaal vier tijdelijke
medewerkers aangesteld voor in totaal 1,8 fte om werkzaamheden te continueren en taken uit
vacante functies in te vullen. 

Bij afwezigheid of ziekte van de receptionistes wordt een beroep gedaan op een uitzendkracht,
waarvoor een afroepcontract is afgesloten.
Niet meegeteld bij de tijdelijke krachten is de inzet voor schoonmaakwerkzaamheden van ons
kantoor, waarbij in 2018 gebruik is gemaakt van een extern bedrijf. 

Personeelsbeoordeling
LEKSTEDEwonen hanteert een functionerings- en beoordelingssystematiek. De leidinggevende
en medewerker gaan volgens deze systematiek één of twee keer per jaar met elkaar in gesprek
en maken afspraken, gevolgd door een beoordeling eind van het jaar.
De beoordeling leidt tot het maken van afspraken voor het nieuwe jaar.

Opleiding en ontwikkeling
In 2018 hebben medewerkers verschillende trainingen en opleidingen gevolgd. Naast trainingen
ter verbetering van kennis en kunde, zijn er enkele opleidingen gevolgd vanwege de wijzigingen
in en actualiteiten rondom wet- en regelgeving. 
In 2018 hebben de laatste twee groepen medewerkers de training klantgericht werken gevolgd,
waaraan nu alle medewerkers hebben deelgenomen. Het Managementteam heeft, om de 
medewerkers te kunnen coachen op dit thema, nog herhalingsdagen gevolgd. Een medewerker
heeft een intensieve opleiding communicatie met succes gevolgd.
De Managers Financiën en Vastgoed participeren in een regionale kring om ervaringen en 
ontwikkelingen uit te wisselen. De Directeur-bestuurder volgde verschillende opleidingen. 
Ook worden er door medewerkers specifieke bijeenkomsten bijgewoond, zoals de Huismeester-
dagen. 
In totaal is voor afgerond € 92.200,- (2017: € 96.000,-) aan opleidingen en trainingen uitgegeven.
Dat ligt vanwege de intensieve trainingsprogramma’s hoger dan de norm van 4% van de loonsom.
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Investeringen in werkorganisatie
De investeringen in de werkorganisatie in 2018 bedragen (inclusief aangegane verplichtingen)
afgerond € 101.000,- en bestaan voornamelijk uit ICT-kosten vanwege upgrading en aanschaf
van software. Belangrijk onderdeel daarvan is de keuze om een nieuw klantvolgsysteem met
bijbehorende applicaties aan te schaffen. In 2019 wordt dit systeem operationeel.

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
In mei 2018 is de nieuwe verordening ter bescherming van privacygegevens van kracht 
geworden. De impact van deze regeling is gedegen voorbereid met trainingen en wijzigingen
in toegepaste software. Alle medewerkers zijn getraind met webinars en worden periodiek 
gewezen op het juist toepassen van de regelgeving. Een interne werkgroep heeft de 
implementatie verzorgd.

Integriteit en vertrouwenspersoon 
Om integer handelen te waarborgen, heeft LEKSTEDEwonen een integriteitsregeling en een
klokkenluidersregeling. Door integriteit bewust regelmatig op de agenda te zetten, blijven 
medewerkers zich bewust van het belang van integer handelen.
Alle medewerkers onderschrijven de integriteitsregeling met een uitbreiding op het gebied van
de bescherming privacy en persoonsgegevens en nieuwe medewerkers ondertekenen uiteraard
deze regelingen.
In functies waarbij sprake is van klantencontacten wordt ook een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) gevraagd. LEKSTEDEwonen kent een vertrouwenspersoon waarmee medewerkers in 
gesprek kunnen gaan als zij daar aanleiding voor zien. 
LEKSTEDEwonen hanteert een klokkenluidersregeling. In 2018 is daarvan geen gebruik gemaakt. 
In 2018 hebben er ten aanzien van governance en integriteit geen zaken gespeeld die aanleiding
gaven tot interventies. Medewerkers van LEKSTEDEwonen zijn zich bewust van het feit dat zij hierin
een zware verantwoordelijkheid hebben en dat de tolerantie bij niet integer handelen laag is. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden
In de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de zakelijke reiskosten, vergoeding woon-werkverkeer,
eindejaarsuitkering met gratificatieregeling op basis van geleverde prestaties en een feest-
dagenregeling opgenomen.

Personeelsvereniging
LEKSTEDEwonen beschikt over een actieve personeelsvereniging. Naast presentjes bij verjaardagen
en andere gebeurtenissen, wordt er jaarlijks een personeelsuitje georganiseerd. In december 2018
is voor medewerkers met kinderen Sinterklaas gevierd.

ARBO-zaken
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2018 gemiddeld 11,2% (in 2017 3,8%). Dit is flink 
toegenomen door een aantal langdurige zieke medewerkers, met name vanaf het derde 
kwartaal 2018. De intern gestelde norm bedraagt 4,0%. Met medewerkers die drie of meer keer
per jaar verzuimen, voert de leidinggevende een frequent verzuimgesprek om het patroon van
ziekmelding bespreekbaar te maken. Enkele ziekmeldingen in het afgelopen jaar hadden verband
met het werk.
Door de intensieve inzet van verzuimbegeleiding zal naar verwachting het verzuim in 2019 weer dalen.

Verzuimbegeleiding
De externe begeleiding van arbeidsongeschiktheid vindt plaats door ArboNed, waarmee in 2013
een arbo-overeenkomst is gesloten. Het risico van langdurig verzuim is niet afgedekt met een
verzuimverzekering. Een medewerker moet na verzuim makkelijk terug kunnen keren naar het
werk.
De begeleiding gebeurt daarom in nauwe samenwerking met de medewerker, de leiding-
gevende en de arbodienst waarbij ook arbeidsdeskundigen participeren in het proces. Bij twee
medewerkers in het tweede ziektejaar is de Wet Poortwachter ingegaan, waarbij ook afspraken
over een 2e spoortraject zijn ingevuld. Soms wordt in overleg een arbeidsdeskundige of een
coach ingezet. 
Vanwege het hoge ziekteverzuim is ervoor gekozen in het vierde kwartaal een interim 
HR-adviseur op parttimebasis aan te trekken, die een aantal taken van de verzuimbegeleiding
op zich heeft genomen.

Bedrijfshulpverlening
LEKSTEDEwonen beschikt over twee bedrijfshulpverleners die een opleiding als bedrijfshulp-
verlener hebben gevolgd en zij worden jaarlijks bijgeschoold. Deze medewerkers verlenen on-
dersteuning in situaties waarbij eerste hulp moet worden toegepast, maar ook bij ontruimingen
van het kantoor. Daarnaast beschikken enkele collega’s over een EHBO-diploma om in geval van
calamiteiten hun diensten te verlenen.
Aan de hand van het ontruimingsplan heeft er in 2018 een ontruimingsoefening plaatsgevon-
den. Medewerkers zijn op de hoogte van het protocol bij ontruimingen. 

Huisvesting
De werkorganisatie is gehuisvest in het pand Hogelandseweg 44 te Vianen. 
Daarnaast is er een dependance op het terrein van de University College Utrecht (UCU) en werken de
complexbeheerder en de huismeester vanuit een kantoor-/werkruimte in gebouw Donjon in Vianen.
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2.2 O N D E R N E M I N G S R A A D

De Ondernemingsraad (OR) zet zich in voor de behartiging van de belangen van de onder-
neming en alle medewerkers. De Ondernemingsraad praat mee over beleidsmatige beslissingen
van de directie, overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De werkgever
geeft aan welke belangrijke besluiten met personele consequenties hij voorbereidt en bespreekt
hoe de Ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken. De Ondernemingsraad geeft
op een constructieve en adequate manier invulling aan zijn taken en betrekt de medewerkers
goed bij actuele ontwikkelingen. Medewerkers hebben ook gelegenheid om input te geven en
zo bij te dragen aan het welzijn van de onderneming.

Samenstelling
De Ondernemingsraad LEKSTEDEwonen bestaat ultimo 2018 uit:
Vincent Beringen (Voorzitter) Sinds 2013 (2e zittingstermijn)
Annette Wuister (Secretaris) Sinds 2017 (1e zittingstermijn)
Joop Sangers (Algemeen lid) Sinds 2017 (1e zittingstermijn)

Verkiezingen
Gangbaar is dat ieder jaar één lid van de Ondernemingsraad aftredend is. Alle medewerkers 
worden geïnformeerd over de procedure en uitgenodigd om zich verkiesbaar te stellen voor
een positie in de Ondernemingsraad. Alle collega’s die minimaal één jaar een vast dienstverband
hebben, kunnen dan hun kandidatuur kenbaar maken. 
In 2018 hebben vanwege de mutaties in 2017 geen verkiezingen plaatsgevonden en is in 
ongewijzigde samenstelling verder gewerkt.

Vergaderingen
Afgelopen jaar hebben er vier Overlegvergaderingen plaatsgevonden tussen de directeur-
bestuurder en de Ondernemingsraad. Er hebben in 2018 veel onderwerpen op de agenda 
gestaan. Aan de orde kwamen onder andere:
- Ondernemingsplan 2018-2021
- Actuele zaken en bedrijfsmatige ontwikkelingen
- Vervolgacties MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) en een opmaat voor het te 

houden onderzoek Werkbalans begin 2019 
- Gemeentelijke herindeling, wisseling woningmarktregio en mogelijke effecten voor de 

organisatie
- CAO Woondiensten en aanwijzing verplichte vrije dagen
- Periodiek medisch onderzoek

- Flexibiliteit in werktijden en de kantoortijden
- (her)benoemingen leden van de Raad van Commissarissen
- Trainingen klantgericht werken en resultaten Aedes-benchmark 2018
- Vorming team Klantenservice
- Hoog ziekteverzuim tweede halaar 2018 en acties van de bestuurder in deze 
- Jaarrekening 2017 en begroting 2019

Overleggen
De Ondernemingsraad vergadert maandelijks (dit jaar 10x) om de algemene gang van zaken 
te bewaken. Hieronder valt ook de voorbereiding van de Overlegvergaderingen, opstellen 
adviezen, reacties en nieuwsbrieven en het behandelen en beantwoorden van vragen en input
van medewerkers.
De Ondernemingsraad heeft het jaarlijkse gesprek van 2018 met een vertegenwoordiging van
de Raad van Commissarissen, mevrouw Rovers en de heer Brouwer, en in het bijzijn van de 
directeur-bestuurder door de agenda van de Raad pas in maart 2019 gehouden. Besproken zijn
het functioneren van de organisatie, de tevredenheid van medewerkers, het ziekteverzuim 
als actualiteit, het overleg en de afstemming tussen werkgever en Ondernemingsraad en 
de (toekomstige) ontwikkelingen. Er is een plezierig en open gesprek gevoerd, waarbij 
zowel de positieve als de kritiekpunten van LEKSTEDEwonen zijn benoemd. 

Adviezen
Afgelopen jaar heeft de Ondernemingsraad veel werk verzet. De nodige adviezen, onder andere
over het Ondernemingsplan, zijn uitgebracht en op verzoek zijn invullingen gegeven aan meer
flexibiliteit voor werknemers in de werktijden, rekening houdend met de kantoortijden en de
teambezetting. De Ondernemingsraad heeft zich positief opgesteld ten aanzien van het tijdelijk
inzetten van een HR-adviseur vanaf het vierde kwartaal 2018.
De Ondernemingsraad werkt kritisch maar constructief aan het bewaken van de positie van de
medewerkers. Voor de medewerking en hun inbreng wordt de dank uitgesproken.
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2.3 O N T E V R E D E N  H U U R D E R S

Regionale Klachtencommissie
Ontevreden huurders kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio
Utrecht (KWRU). LEKSTEDEwonen is sinds 1 januari 2017 aangesloten bij deze commissie, 
waaraan meerdere corporaties in de regio deelnemen. De regionale klachtencommissie is 
onafhankelijk en bestaat uit juridische specialisten. 
Voordat de klachtencommissie ingeschakeld kan worden, moet de huurder de klacht altijd eerst
bij zijn corporatie indienen. De corporatie krijgt eerst de gelegenheid om de klacht zelf op te
kunnen lossen. 

Klachten
In 2018 zijn er geen officiële klachten over LEKSTEDEwonen gericht aan de regionale klachten-
commissie (KWRU). Wel is er een aantal formele klachten bij ons ingediend. Deze klachten zijn
behandeld en opgelost door de werkorganisatie respectievelijk de directeur-bestuurder. 
Vanzelfsprekend zijn de kwesties besproken met de betreffende afdelingen. De zaken hadden
betrekking op:

Centrale verwarming
Dit jaar is er vervolg gegeven aan één resterend actiepunt uit de eind 2017 ingediende klachten
door een aantal bewoners van het (nieuwbouw)complex Amaliahof in Vianen. Het openstaande
actiepunt betreft het niet goed functioneren van de cv-installatie. 

Gevoel van ongelijke behandeling
Deze klacht betreft een gevoel van ongelijke behandeling vanwege de prijsstelling voor 
het aankopen van een huurwoning. Na een toelichtende brief van LEKSTEDEwonen aan 
de betrokkenen waarin prijsstelling, proces en methodiek uitvoerig zijn beschreven, hebben de
betrokkenen ingestemd en is de koopovereenkomst voor de aankoop van de huurwoning 
gesloten.

Overlast riolering
Een huurder uit het complex Vijfheerenlanden heeft een klacht ingediend na meerdere malen
overlast te hebben ervaren door een verstopte afvoer. De oorzaak hiervan blijkt een vetophoping
te zijn, veroorzaakt door bewonersgedrag van bovengelegen appartementen. De bewoners zijn
middels een informatiebrief erop gewezen dat er geen vet mag worden weggespoeld door de
afvoer. LEKSTEDEwonen heeft aangekondigd te controleren en daarmee zijn voldoende 
passende maatregelen genomen.

Penslot voordeur
Er is een klacht ontvangen betreffende een penslot op de voordeur. Het penslot bleek bij 
veranderende weersomstandigheden niet goed te werken. Met de bewoner is de afspraak 
gemaakt om direct contact op te nemen met ons servicebureau indien het probleem zich 
opnieuw voordoet. 

Verrekening kosten verhuis- en herinrichtingsvergoeding
Een voormalige bewoner van het gesloopte complex Stammershoefstraat in Vianen heeft een
klacht ingediend vanwege het verrekenen van kosten met de verhuis- en herinrichtings-
vergoeding. De bewoner was door LEKSTEDEwonen, met het oog op de herhuisvesting naar de
nieuwbouw, tijdelijk gehuisvest in een wisselwoning. De bewoner koos op enig moment ervoor
een woning te kopen en niet terug te keren naar de nieuwbouw. Conform het Sociaal Plan en
de huurovereenkomst voor de wisselwoning is de verstrekte huurkorting voor de wisselwoning
en zijn de aangebrachte voorzieningen verrekend. De bewoner was aanvankelijk niet bereid 
de bedragen met de verhuisvergoeding te verrekenen. Na de nodige correspondentie en 
toelichting is er overeenstemming bereikt en is de zaak opgelost. 

Bezwaren huurverhoging en Huurcommissie
In 2018 ontvingen wij 60 bezwaren tegen de aangekondigde huurverhoging, wat neerkomt op
2,2% van het totale huurdersbestand in Vianen (in 2017 1,9%). Van de 60 bezwaren zijn er door
ons 48 gegrond verklaard en is de huurprijs aangepast. De reden voor aanpassing zijn een 
inkomensdaling in 2017 waarvoor onze Vangnetregeling is toegepast, foutieve inkomens-
verklaringen van de Belastingdienst en de regeling chronisch zieken. Uiteindelijk hebben wij
één bezwaarschrift van huurders ter behandeling doorgezonden naar de Huurcommissie 
(in 2017 drie bezwaren). Deze huurder heeft bij de Huurcommissie het dossier ingetrokken. 
De overige 11 bezwaren zijn ongegrond verklaard of ingetrokken.

Daarnaast hebben 20 (2017: 28) huurders een rappelbrief ontvangen omdat zij de huur-
verhoging niet (tijdig) hebben betaald. Deze huurders konden alsnog een bezwaar tegen 
de huurverhoging indienen bij de Huurcommissie. Niemand heeft hiervan gebruik gemaakt.
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LEKSTEDEwonen is een sociale verhuurder met een bezit in Vianen, Bunnik, Houten, Leerdam en
Utrecht. In totaal hebben wij ultimo 2018 3.869 verhuureenheden in deze vijf gemeenten. 
Het woningbestand in Vianen bestaat grotendeels uit sociale huurwoningen 92,9% (2017: 92,2%).
Het totaal aantal verhuringen in ons woningbestand komt uit op 519 (2017: 354 verhuringen),
waarvan 275 huishoudens in de gemeente Vianen hun nieuwe huurwoning betrokken. 

3.1 D O E LG R O E P E N

LEKSTEDEwonen zet zich al jarenlang in voor alle huishoudens die moeilijk in hun eigen 
huisvesting kunnen voorzien. In 2018 hebben wij van alle vrijkomende sociale huurwoningen
96,5% toegewezen aan de primaire doelgroep. Dit zijn de huishoudens met een jaarinkomen
tot € 36.798,-. Daarnaast is dit jaar 99,7% passend toegewezen, ofwel bij 386 van de 387 
verhuringen is de huurprijs van de woning passend bij het inkomen van de huurder. 
De wachttijd voor een betaalbare huurwoning in de gemeente Vianen is aanzienlijk langer 
geworden en bedraagt 12,5 jaar (in 2017 was dit 9,2 jaar). Ook in regio Utrecht is de wachttijd
hoog, maar met gemiddeld 10,0 jaar wel lager. 

3.1.1 P R I M A I R E  D O E LG R O E P

Volkshuisvestelijke doelgroep
De volkshuisvestelijke doelgroep van beleid bestaat uit huishoudens met een jaarinkomen 
tot € 36.798,-. Primair richten alle activiteiten van LEKSTEDEwonen zich op deze doelgroep. 
Binnen deze doelgroep onderscheiden wij een aantal bijzondere groepen.

Jongeren (starters)
LEKSTEDEwonen werkt actief aan het vergroten van een passend en betaalbaar aanbod voor
jongeren om te voorkomen dat steeds meer jongeren (noodgedwongen) uit Vianen weg-
trekken. Ondanks diverse inspanningen blijft de woningnood onder jongeren in Vianen groot. 
Eind 2018 staan er in totaal 1.965 jongeren in Vianen onder de 35 jaar (35,7%) ingeschreven als
woningzoekende terwijl dat er eind 2017 nog 1.847 waren (35,0%).

In Vianen zijn er in totaal 113 woningen gelabeld voor jongeren tot en met 29 jaar. Het gaat 
daarbij vooral om appartementen aan de Benedictushof (wijk Monikkenhof), in Vijfheerenlanden
en in het centrum. Deze woningen worden met voorrang verhuurd aan de doelgroep 18 tot 23
jaar of 18 tot en met 29 jaar. Dit jaar is het aantal jongerenwoningen met vier toegenomen door
het labelen van vier appartementen aan de Stammershoefstraat (nieuwbouw). 
De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven gerealiseerd of in voorbereiding gezet om
starters op de woningmarkt beter te bedienen. In 2018 zijn de volgende acties uitgezet:
- Eind 2017 is nieuw beleid opgesteld voor het verhuren van jongerenwoningen waarbij ook 

loting ingezet kan worden. Dit beleid en de betreffende complexen zijn begin 2018 voorgelegd 
aan het Huurdersberaad en gemeente Vianen. Vanaf het tweede kwartaal 2018 is met de 
methodiek loting gestart. Sindsdien zijn er vier woningen via loting aangeboden. 

- In twee nieuwbouwprojecten in de wijk Vijfheerenlanden zijn in totaal zeven woningen met 
voorrang toegewezen aan jongeren tot en met 29 jaar. In gebouw Amelie gaat het om vier 
appartementen en in gebouw Hendrick om drie maisonnettes. Beide projecten worden in 
2019 opgeleverd.

- Eerder realiseerden wij sociale koopwoningen, betaalbaar voor koopstarters onder het label 
Koopgarant. Gelet op de prijsontwikkeling van deze woningen is het voor jongeren een 
niet bereikbaar segment geworden. In 2018 zijn twee Koopgarantwoningen in Vianen 
teruggekocht. Eén woning is verkocht als vrije sector koopwoning en één woning is als 
vrije sector huurwoning op de markt gebracht. Een Koopgarantwoning die wij in 2017 hebben 
ingekocht is begin 2018 als Koopgarantwoning verkocht. Per saldo is het aantal Koopgarant-
woningen met twee stuks afgenomen tot 57 stuks ultimo 2018. 

Dit jaar zijn er 12 'gelabelde' woningen met voorrang aan jongeren tot en met 29 jaar verhuurd,
ongeveer gelijk aan 2017 toen het er 13 waren. 

Het aantal verhuringen aan jongeren onder de 25 jaar is flink gestegen. In 2018 zijn 18 woningen
(6,5% van de verhuringen) aan deze doelgroep toegewezen, tegen zeven stuks in 2017. 
Het aantal verhuringen aan 25 tot 35 jarigen is ook flink gestegen (van 33,5 naar 28,1%). 
Onze inspanningen van afgelopen jaren hebben effect, maar gelet op de krappe woningmarkt
en de omvang van de doelgroep blijven wij extra aandacht besteden aan jongerenhuisvesting. 

HUREN EN VERHUREN
3
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Studenten en afgestudeerden
Studenten en afgestudeerde studenten beschouwen wij, naast jongeren (starters), als een 
aparte doelgroep. Deze groep bevindt zich vooral in Utrecht waar we in samenwerking met 
SSH Utrecht huisvesting voor hen aanbieden. LEKSTEDEwonen heeft op University College
Utrecht 773 eenheden in eigendom en beheer. Daarnaast verhuren wij sinds 2011 in Utrecht 
24 sociale en vrije sectorappartementen in het monumentale Huis Zoudenbalch. Eind 2017 
is in overleg met Woongoed Zeist besloten dit pand te verkopen, zodat beide corporaties 
zich meer op hun kerntaak kunnen richten. In 2018 is nog een woning verhuurd (vrije sector) 
en in maart is het pand verkocht. 

65-plussers (senioren)
De regering heeft de langdurige zorg hervormd met als doel om mensen zo lang mogelijk thuis
te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of door een beroep te doen op
mantelzorgers. Daarnaast vergrijst Nederland sterk. Deze vergrijzing neemt in Vianen sterker toe
dan het landelijk gemiddelde. In Vianen wonen verhoudingsgewijs ook meer ouderen dan in de
regio. Binnen deze belangrijke doelgroep onderscheiden we drie categorieën: 
- Senioren die volledig zelfstandig kunnen wonen;
- Senioren die in de nabijheid van zorgvoorzieningen willen wonen;
- Senioren die aangewezen zijn op woningen met zorgvoorzieningen (intramuraal). 

Het totale bezit aan seniorenwoningen in Vianen bestaat uit 468 woningen en is door de 
oplevering van drie nieuwbouwprojecten dit jaar met 48 woningen toegenomen.
- Het Lint in Hoef en Haag: Vier woningen hebben een badkamer en slaapkamer op de begane 

grond, waardoor deze geschikt zijn voor 65-plussers. Hiervoor was de nodige interesse. 
Er reageerden op één advertentie 92 woningzoekenden, waarvan 39 woningzoekenden 
65 jaar of ouder waren. 

- Hof van Helsdingen: De 27 appartementen voor 65-plussers zijn eind 2018 opgeleverd. 
Huurders uit de omliggende wijken (Amaliastein en Monnikenhof) konden gebruik maken van 
het doorstroomproject 'Van groot naar beter', waarmee zij voorrang kregen op andere 
woningzoekenden. Uiteindelijk zijn 12 appartementen toegewezen via het doorstroomproject. 

- Stammershoefstraat: 17 woningen zijn met voorrang aangeboden aan 65-plussers. Hierbij 
is door negen woningzoekenden uit de wijk gebruik gemaakt van het doorstroomproject 
Hogeland. Hiermee bieden wij deze bewoners de mogelijkheid om met meer wooncomfort 
en in een passende woning ouder te worden in hun eigen buurt.

LEKSTEDEwonen wil zoveel mogelijk seniorenwoningen toewijzen aan de specifieke doelgroep.
Daarom worden seniorenwoningen geadverteerd met voorrang voor 65-plussers en in principe
toegewezen aan 65-plussers. Mocht dit niet leiden tot een passende toewijzing, dan adverteren
wij de woning nogmaals. Als LEKSTEDEwonen na twee keer adverteren geen kandidaten heeft
van de doelgroep (65-plus), dan wordt bij een derde advertentie de leeftijd verlaagd naar 55 jaar
en ouder. Dit beleid is afgestemd met het Huurdersberaad en gemeente Vijfheerenlanden.

De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Veel ouderen
en zorgbehoevenden komen door 'het scheiden van wonen en zorg' niet meer in aanmerking
voor het wonen in een verpleeghuis. De samenleving vergrijst en de vraag naar (intensieve) zorg
en ondersteuning in de nabijheid neemt toe. 
Om aan de veranderde woon- en zorgvraag van de huidige en toekomstige bewoners te 
voldoen, worden in Hof van Batenstein appartementen 'flexibel ingezet'. Hierbij wordt een 
vrijkomend appartement aangemeld bij ZorgSpectrum. Zij hebben dan de mogelijkheid om het
appartement intramuraal of extramuraal in te zetten. Wanneer het appartement intramuraal
wordt ingezet, sluit ZorgSpectrum een zorgovereenkomst af met de bewoner(s). Wanneer het
appartement extramuraal ingezet wordt, krijgt LEKSTEDEwonen een kandidaat voorgedragen
(op basis van de zwaarte van de indicatie) en sluiten wij een huurovereenkomst af waarbij de
huurder zorg kan 'inkopen'. Het gaat daarbij vooral om mensen met een 'lage' zorgbehoefte 
(indicatie), veelal om 75-plussers die afhankelijk zijn van hulp. Daarnaast is een aantal 
zelfstandige huurappartementen in Hof van Batenstein via WoningNet geadverteerd voor 
regulier woningzoekenden.

In 2018 zijn er 11 appartementen binnen Hof van Batenstein gemuteerd. Voor 10 appartementen
heeft ZorgSpectrum een zorgovereenkomst afgesloten (intramuraal) en voor het andere 
appartement is een huurovereenkomst afgesloten door LEKSTEDEwonen (waarbij de huurder
zelf zorg kan inkopen, bijvoorbeeld een Volledig Pakket Thuis). 

Vergunninghouders
Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te verzorgen voor vergunninghouders.
De gemeente krijgt elk half jaar een taakstelling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (BZK) voor de te huisvesten vergunninghouders. Gemeenten moeten op de
peildata 1 januari en 1 juli de taakstelling van het afgelopen half jaar hebben gerealiseerd. 
Woningcorporaties zijn hierbij hun belangrijkste partner. Gemeenten (en corporaties) stellen
woningen op verzoek van het COA beschikbaar. Tien weken na koppeling aan een gemeente
door het COA moet een vergunninghouder een woning hebben. 
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De taakstelling in 2018 was met 28 vergunninghouders nagenoeg gelijk aan 2017 (27 personen).
Door achterstand uit 2017 kwam de totale taakstelling voor de gemeente Vianen voor 2018 
uit op 35 vergunninghouders. Om aan deze taakstelling te voldoen moeten de nodige (huur)-
woningen in Vianen worden vrijgehouden. 
In 2018 zijn inclusief gezinshereniging in totaal 32 personen gehuisvest. De achterstand van drie
personen wordt meegenomen in de taakstelling van 2019. 

Het aandeel aan woningtoewijzingen aan vergunninghouders ten opzichte van toewijzing aan
regulier woningzoekenden in Vianen is 2,5% (zeven woningen). Er zijn dit jaar relatief grote 
gezinnen gehuisvest. 

Huisvesten vergunninghouders

2018 2017 2016

Taakstelling BZK 28 27 51

Voorstand (-) of achterstand (+) vorig jaar + 7 + 3 - 5

Totaal te huisvesten 35 30 46

Gerealiseerd / gehuisvest 32 25 43

Voorstand (+) of achterstand (-) einde jaar - 3 - 5 - 3

Percentage gerealiseerd 91,4% 83,3% 93,5%

Aantal ingezette woningen 7 6 10

Zorgwoningen
Tot het bezit van LEKSTEDEwonen horen 106 intramurale verpleegeenheden en 74 verzorgings-
eenheden. Deze eenheden worden door de zorginstanties toegewezen aan cliënten op basis
van een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor wordt een zorgovereenkomst afgesloten
tussen de zorginstantie en de cliënt, bestaande uit een integrale verstrekking van verblijf 
met zorg en/of begeleiding, waarbij ook het verblijf/wonen ten laste komt van de zorg- of 
opvangmiddelen. 

LEKSTEDEwonen heeft twee gezinsvervangende tehuizen (GVT's) voor verstandelijk gehandi-
capten. De Regenboog in Vianen bestaat uit 14 appartementen en de Poort van West in Leerdam
beschikt over 16 appartementen. Beide gebouwen beschikken over gezamenlijke huiskamers.

In appartementencomplex 'De Plataan' in Vianen wonen sinds 2013 jongeren met een licht 
verstandelijke beperking of een vorm van autisme. In de 16 appartementen kunnen zij met 
begeleiding van stichting Syndion zelfstandig wonen. Een eigen thuis voor deze jongeren 
is mogelijk dankzij de samenwerking van Ouderinitiatief Stichting Steevast en Syndion. 
In 'De Plataan' zijn ook 24 zorgeenheden van ZorgSpectrum voor mensen met dementie.

In het overige bezit zijn 46 woningen op een relatief eenvoudige wijze aan te passen aan 
bewoning door lichamelijk gehandicapten. Het gaat om zes appartementen in de Donjon en 
40 appartementen in Hof van Batenstein. 

Nieuwbouwplannen 
Stichting De Iris, De Herbergier, gemeente Vijfheerenlanden en LEKSTEDEwonen werken samen
aan de inrichting van Zorglandgoed Bloemendaal. Dit wordt een plek waar ruimte is voor wonen
met zorg én veel groen dat bereikbaar is voor alle direct omwonenden, inwoners van Vianen en
toevallige voorbijgangers. Op het Zorglandgoed komen zorgwoningen voor het wooninitiatief
van Stichting De Iris (jongeren met een verstandelijke beperking) en voor De Herbergier (mensen
met dementie of geheugenproblemen). 

In 2016 is gestart met de planvorming voor nieuwbouw aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik.
In dit plan wordt een kleinschalig woonzorgcentrum in het betaalbare segment gerealiseerd.
Een deel van het gebouw wordt verhuurd aan QuaRijn die de zorg levert aan mensen met 
dementie (14 studio's). In het andere deel komen maximaal 16 appartementen die worden 
verhuurd aan ouderen met een zorgvraag. Begin 2019 is gestart met de daadwerkelijke bouw. 

3.1.2 S E C U N DA I R E  D O E LG R O E P

De groep woningzoekenden met een inkomen van € 36.798,- tot en met € 46.263,-, de zogeheten
middeninkomens of secundaire doelgroep, kan niet altijd in de eigen woningbehoefte voorzien.
In Vianen is er te weinig diversiteit in het woningaanbod en voor veel mensen is de stap tussen
huren en kopen (te) groot. Ook stellen mensen in verschillende levensfasen of omstandigheden
andere eisen aan hun woning. Door regelgeving is een grotere groep woningzoekenden 
(gedwongen) aangewezen op de vrije sector en vooral middeninkomens en gezinnen vallen
tussen wal en schip. 
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LEKSTEDEwonen zet zich al langere tijd in voor de middeninkomens en begin 2017 is hiervoor
nieuw beleid vastgesteld. De wet biedt ruimte om een deel van de woningen ook open te stellen
voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 41.056,-. Aan deze groep 
middeninkomens mag maximaal 10% van alle sociale verhuringen worden toegewezen. 
Wij hebben onder andere besloten om deze doelgroep te verdelen in middeninkomens laag 
(€ 36.798 tot en met € 41.056) en middeninkomens hoog (€ 41.057 tot en met € 46.263). 
De middeninkomens laag worden bediend in het sociale segment (DAEB), waarbij de woningen
een huurprijs tussen de € 675,- en € 710,68 hebben. Gedurende het jaar wordt gemonitord of
de maximale 10% is bereikt of dat er nog ruimte is voor verhuur aan middeninkomens. Om niet
alle woningen in deze huurklasse uit ons aanbod te onttrekken, worden ook woningen regulier
geadverteerd (ofwel voor alle inkomens onder de € 36.798,-).
Aan de middeninkomens hoog worden géén woningen uit het sociale segment aangeboden.
Zij zijn aangewezen op vrije sector huurwoningen (huurprijs vanaf € 710,68) en op koop-
woningen. Uitzondering hierop vormen de volkshuisvestelijke urgenten van onze sloop-nieuw-
bouwprojecten.

Jaarlijks onderzoeken wij de mogelijkheden om aan de stijgende vraag van deze groep te vol-
doen en het vergroten van het aanbod in de hogere huurprijsklasse, zowel in bestaande bouw
als bij nieuwbouw. Het beleid om de middeninkomens deels te bedienen in het sociale segment
(DAEB) wordt jaarlijks geëvalueerd. In 2018 zijn er in Vianen 13 woningen (4,8%) toegewezen
aan deze doelgroep. 

3.2 V E R H U U R , B E H E E R  E N  V E R K O O P

3.2.1 V E R H U U R

In Vianen hebben 212 huurders de huurovereenkomst opgezegd wat iets hoger is dan het aantal
opzeggingen in 2017 (199 stuks). Deze stijging is deels verklaarbaar door de opzeggingen die
verband houden met de twee doorstroomprojecten. Het aantal afgesloten huurovereenkomsten
in Vianen is dit jaar fors gestegen: van 158 naar 275 verhuringen. Dit grote verschil wordt 
veroorzaakt door het opleveren van drie nieuwbouwprojecten met in totaal 106 woningen 
(36 woningen in 2017).

Bijzonderheden
- Tien appartementen in Hof van Batenstein zijn aangeboden door ZorgSpectrum (intramuraal) 

en hiervoor is tussen de bewoner en ZorgSpectrum een zorgovereenkomst afgesloten. Deze 
appartementen zijn niet meegeteld in het totaal aantal verhuringen.

- Negen woningen zijn verhuurd nadat woningruil heeft plaatsgevonden. Bij woningruil wordt 
getoetst op inkomen en passendheidscriteria en vervolgens wordt een nieuwe huurovereen-
komst afgesloten. Woningruil is daarmee onderdeel van het totaal aantal verhuringen

- In de gemeenten Bunnik en Houten verloopt de verwerking van huuropzeggingen en de 
verhuur via de collega-corporaties waaraan het beheer is uitbesteed. Dit jaar zijn in deze 
gemeenten drie woningen opgezegd en verhuurd.

Huurovereenkomsten Vianen

Verhuringen                          Opzeggingen
Totaal Sociaal Vrije Sector                     Totaal

2018 275 272 3                                    212

2017 158 153 5                                    199

2016 230 220 10                                   153

Verhuurproces
In 2017 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd om het verhuurproces te optimaliseren. Dit proces
van optimalisatie is in 2018 gecontinueerd. Hierbij gaat het niet alleen om systematische 
aanpassingen maar ook om aanpassingen in het proces: 
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- Screening bij woningtoewijzing aangescherpt naar aanleiding van wijziging signalerings-
protocol WoningNet.

- Verbeteringen in het verhuur- en mutatieproces doorgevoerd op grond van de uitkomsten 
van twee klantenpeilingen.

- De verhuurprocedure is dit jaar opnieuw herijkt. Ontwikkelingen die het verhuurproces 
beïnvloeden gaan steeds harder, onder andere door wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook 
LEKSTEDEwonen is volop in ontwikkeling en ook deze beweging is van invloed op het 
verhuurproces. Mede hierom wordt de verhuurprocedure (versie 2018) tweejaarlijks bezien en 
worden alle tussentijdse wijzigingen bijgehouden, zodat de jaarlijkse inspanning voor 
actualisering minimaal is. 

- Er is een training gevolgd om documentfraude eerder te signaleren. 

Tevens is het verhuurproces op onderdelen aangepast op het doelgroepenbeleid:
- Toewijzing jongerenwoningen per complex op basis van de leeftijdgrens (18 tot 22 jaar of 

18 t/m 29 jaar) en op basis van de huurprijs.
- Loting; beleid en communicatie rondom loten van woningen aan de Benedictushof. 
- Toewijzing van seniorenwoningen aan 65-plussers of aan 55-plussers. Wij proberen zoveel 

mogelijk seniorenwoningen aan de doelgroep 65-plus toe te wijzen. Afhankelijk van het soort 
complex, de situatie, verhuurbaarheid en andere factoren kan de leeftijdsgrens (voor voorrang) 
aangepast worden.

Toewijzingen
In de regio Utrecht is één woonruimteverdeelsysteem voor sociale huurwoningen. De regels staan
in de Huisvestingsverordening voor 16 gemeenten en is voor het eerst in werking getreden op 
1 juli 2015. De verordening wordt door iedere gemeenteraad afzonderlijk vastgesteld. De 
'Regionale Huisvestingverordening, gemeente Vianen' is sindsdien twee keer gewijzigd (jaarlijks
per 1 juli). Dit jaar betroffen het voornamelijk technische wijzigingen als gevolg van wijzigingen
in wet- en regelgeving, nieuwe inkomens- en huurprijsgrenzen en enkele ervaringen uit de praktijk.

In de verordening is de mogelijkheid opgenomen om met het gemeentelijk woonbeleid flexibel
in te spelen op de lokale situatie. Het gemeentelijk woonbeleid valt daarmee onder 'reguliere
verhuur' en heeft betrekking op de volgende onderwerpen: bezettingsnorm, woningtype, 
doorstroming, binding en bijzondere doelgroepen. Jaarlijks maken wij afspraken met de 
gemeente Vianen over het invullen van het gemeentelijk woonbeleid. 
In 2018 hebben wij beperkt gebruik gemaakt van toewijzingen in het kader van doorstroming
(bemiddeling), binding en bijzondere doelgroepen. Dit jaar zijn twee huishouden geplaatst via
directe bemiddeling, namelijk op grond van overlast en uitstroom Maatschappelijk Opvang. 

Binnen Hof van Batenstein is één appartement verhuurd aan bewoners met een zorgindicatie.
Leegkomende woningen in Everdingen, Hagestein en Zijderveld worden met voorrang 
toegewezen aan inwoners van de drie dorpen. Dit jaar zijn acht van de twaalf vrijgekomen 
woningen (66,7%) met kernbinding toegewezen, tegen 43% in 2017 (zes van de veertien 
woningen). De wachttijd voor woningzoekenden die met kernbinding voorrang hebben is ten
opzichte van verhuringen aan 'regulier woningzoekenden' veel lager. 
Dit jaar zijn er twee doorstroomprojecten 'Van groot naar beter' uitgevoerd: bij de nieuwbouw
aan de Stammershoefstraat en bij Hof van Helsdingen. Het eerste project is eind 2017 in verhuur
gegaan, maar in 2018 opgeleverd en verantwoord. Het tweede project is in 2018 verhuurd, 
opgeleverd en verantwoord. Beide projecten waren een groot succes aangezien bij de 
Stammershoefstraat 9 doorstromers en bij Hof van Helsdingen 12 doorstromers er gebruik van
hebben gemaakt.

Verhuur conform gemeentelijk woonbeleid

2018 2017

Reguliere sociale verhuur 272 (100%) 153 (100%)

waarvan: 

Verhuur conform gemeentelijke woonbeleid 32 (11,8%) 12 (7,8%)

- Binding (Everdingen, Hagestein en Zijderveld) 8 (2,9%) 6 (3,9%)

- Doorstroming (Bemiddeling) 2 (0,8%) 2 (1,3%)

- Doorstroomproject 'Van groot naar beter' 21 (7,7%) 0 (0,0%)

- Woningtype (Wonen en zorg, Hof van Batenstein) 1 (0,4%) 4 (2,6%)

Verhuringen naar leeftijd
In 2018 zijn 18 woningen aan jongeren onder de 25 jaar toegewezen terwijl er in 2017 maar
zeven woningen aan deze doelgroep zijn toegewezen. Ondanks dat het aantal is gestegen, 
is dit in vergelijking met voorgaande jaren nog steeds laag. In 2016 (en eerder) zijn veel 
woningen in het kader van de Leegstandswet tijdelijk verhuurd, waarvan vooral jongeren 
gebruik maakten.
Het aantal verhuringen aan 25 tot 35 jarigen is dit jaar gestegen maar procentueel is er geen
groei. Om dit aantal minstens op peil te houden blijven wij extra aandacht besteden aan deze
doelgroep. Dit jaar is er vooral een grote groei zichtbaar bij de verhuringen aan 65-plussers 
dankzij de oplevering van 48 nieuwbouwwoningen voor deze doelgroep.
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Leeftijd 2018 2017 2016

< 25 jaar 18 6,5% 7 4,4% 32 13,9%

25 – 35 jaar 77 28,0% 50 31,7% 77 33,5%

36 – 65 jaar 89 32,4% 70 44,3% 82 35,6%

65 jaar > 91 33,1% 31 19,6% 39 17,0%

Totaal 275 158 230

Herkomst huurders
In 2018 zijn 130 woningen (47,3% van het vrijkomend woningbezit) in de gemeente Vianen 
verhuurd aan inwoners uit deze gemeente. Ten opzichte van vorig jaar (60 woningen en 38%) is
dit een flinke stijging. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de nieuwbouw en doorstroom-
projecten. De dalende lijn van de afgelopen vijf jaar is daarmee doorbroken, maar het 
toewijzingspercentage aan eigen inwoners blijft lager dan het lange termijn gemiddelde van
bijna 60%. Dit komt onder andere door het vervallen van bindingseisen bij toewijzing en 
steeds meer woningzoekenden uit Utrecht die verhuizen naar de randgemeenten.

Leegstand en huurderving 
In 2018 stonden er aan het eind van ieder kwartaal in Vianen gemiddeld tien mutatiewoningen
leeg, tegenover gemiddeld zes woningen in 2017. Daarnaast zijn er vanwege alle projecten dit
jaar ruim 20 woningen continu ingezet als wisselwoning of rustwoning, waardoor deze niet 
‘regulier verhuurd’ konden worden. In 2017 ging het om gemiddeld tien projectwoningen.
De gemiddelde leegstandsperiode tussen twee verhuringen, vanwege reguliere mutatiewerk-
zaamheden, komt in 2018 uit op afgerond 16 dagen. Dit is vijf dagen langer dan in 2017 toen er
een gemiddelde leegstandsperiode was van elf dagen. De leegstand is mede veroorzaakt door
krappe personele bezetting in combinatie met de vele mutaties vanwege nieuwbouwprojecten. 

University College Utrecht
University College Utrecht is gelegen op de voormalig Kromhout Kazerne. LEKSTEDEwonen heeft er 698
onzelfstandige studenteneenheden waar internationale studenten wonen. Door de aard van deze 
huisvesting spreken we niet over 'verhuringen' maar van 'instroom'. Elke zomer verlaten studenten de
Campus en stroomt er een nieuwe lichting studenten in. Bij dit onderwijsconcept is het voor alle studenten
verplicht om eens per jaar van unit te wisselen waardoor het aantal mutaties voor LEKSTEDEwonen jaarlijks
redelijk stabiel is. In 2018 vonden er in totaal 845 mutaties plaats. Tijdens de jaarlijkse Summerschool zijn
er 224 studenten gehuisvest. Daarnaast hebben wij in Utrecht 96 zelfstandige studenteneenheden in 
eigendom die via collega-corporatie SSH Utrecht worden verhuurd. In 2018 zijn er in totaal 240 huurover-
eenkomsten afgesloten met Short Stay studenten en docenten, met een maximale contractduur van één jaar. 

Instroom 2018 2017 2016

Instroom studenten UCU 845 832 842

Summerschool UCU 224 234 230

Verhuringen door SSH Utrecht 240 181 174

Totaal aantal mutaties 1.309 1.247 1.246

Bedrijfsruimten en garages 
Tot het bezit van LEKSTEDEwonen horen 97 commerciële en maatschappelijke ruimten, bergingen,
garages en parkeerplaatsen.
Dit jaar zijn er in Vianen vijf parkeerplaatsen, vier bergingen en twee garages verhuurd. Een 
aantal bergingen is dit jaar voor het eerst in de verhuur gekomen.
Er zijn drie bedrijfsruimten opgezegd, waarvan één ruimte aansluitend is verhuurd. De andere
twee bedrijfsruimten (Donjon en Hof van Batenstein) zijn januari 2019 opnieuw verhuurd, 
waarvan één gedeeltelijk. Voor de opgezegde ruimte in Hof van Batenstein is in 2018 met enkele
partijen overlegd en eind 2018 zijn huurders geselecteerd. In 2019 wordt de leegstaande ruimte
gecompartimenteerd en aan verschillende maatschappelijke- / zorgorganisaties verhuurd.

3.2.2 V E R A N T w O O R D I N G  V E R H U U R

Passend toewijzen
Vanwege de herziene Woningwet moeten corporaties passend toewijzen, maar is er ook ruimte
om woningen aan middeninkomens toe te wijzen. Passend toewijzen komt voort uit de Woning-
wet en verplicht corporaties om minimaal 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag
een passende sociale huurwoning toe te wijzen (onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen).
Woningzoekenden met een laag inkomen moeten gehuisvest worden in een woning met een
huurprijs die past bij hun inkomen. Op die manier houden corporaties goedkopere woningen
beschikbaar voor mensen met de laagste inkomens en wordt voorkomen dat mensen met de
laagste inkomens in 'te dure' woningen gaan wonen. De resterende 5% van de sociale huur-
woningen mag 'vrij' toegewezen worden. 

Van de 272 sociale huurwoningen die LEKSTEDEwonen heeft verhuurd in Vianen, zijn 177 
woningen verhuurd aan huishoudens die recht hadden op huurtoeslag. Hiervan hadden 
176 woningen een huurprijs onder de twee aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Daarmee is
99,4% passend toegewezen. Eén woning is niet passend is toegewezen. Deze toewijzing betrof
een huurwoning in het kader van de toewijzing aan vergunninghouders: een groot gezin dat
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een grote eengezinswoning toegewezen heeft gekregen. Voor dit gezin was er op korte termijn
niet een kwalitatief passende woning met een betaalbare huurprijs beschikbaar. Voor een 
dergelijke uitzonderingsituatie is de 5%-regeling bedoeld. 
Voor alle verhuringen binnen ons woningbezit, dus inclusief Bunnik, Houten en Utrecht, komt het 
passendheidspercentage uit op 99,7%. Bij 386 van de 387 verhuringen is de huurprijs van de woning
passend bij het inkomen van de huurder waarmee wij ruim boven de wettelijke 95%-regeling blijven.

Invulling 80-10-10-regel
Het maximale jaarinkomen waarmee woningzoekenden op een sociale huurwoning kunnen
reageren is vastgesteld op € 36.798,-. Jaarlijks moet minimaal 80% toegewezen worden aan deze
primaire doelgroep. Jaarlijks mag maximaal 10% toegewezen worden aan huurders met een
jaarinkomen van € 36.798,- tot en met € 41.056,-. Daarnaast mogen corporaties maximaal 10%
van de verhuringen vrij toewijzen, zoals aan urgenten met een hoog inkomen. 

In 2018 zijn er in Vianen 13 woningen (4,8%) toegewezen aan de doelgroep middeninkomens
laag, waarvan een woning in een nieuwbouwproject. Gemiddeld reageerden er 46 woning-
zoekenden op deze woningen (advertenties), waarvan 28 met een middeninkomen. Daarnaast
is er één woning toegewezen aan een volkshuisvestelijke urgent met een middeninkomen, maar
deze is vanwege de urgentieverklaring verantwoord onder de 10% urgenten.

Van de 272 sociale huurwoningen in Vianen die LEKSTEDEwonen in 2018 heeft verhuurd, is
- 93,8 % toegewezen aan de primaire doelgroep: inkomen tot € 36.798
- 5,1% toegewezen aan de middeninkomens: inkomen van € 36.798 tot en met €41.056
- 1,1 % toegewezen aan inkomens vanaf € 41.056 

Verantwoording verhuur

Plaats        (verhuurd door) Totaal Primaire Midden Urgenten
                     Sociale huur doelgroep Inkomens & vrij 
                     toewijzen
                     (80%) (10%) (10%)

Vianen        (LEKSTEDEwonen) 272 255 13 4
Bunnik       (Viveste) 2 2 0 0
Houten       (Viveste) 1 1 0 0
Utrecht       (LEKSTEDEwonen) 0 0 0 0
Utrecht       (SSH Utrecht) 210 210 0 0
Totaal          485 468 13 4
Procentueel 96,5% 2,7% 0,8%

Sociale verhuringen naar huishoudsamenstelling
De meeste woningen in Vianen zijn verhuurd aan eenpersoonshuishoudens (39,7%). Aan 
tweepersoonshuishoudens vond 28,7% van de verhuringen plaats en aan meerpersoonshuis-
houdens (3 of meer personen) werd 30,1% toegewezen. Dit is ten opzichte van 2017 een grote
verandering, aangezien de meeste woningen toen verhuurd zijn aan meerpersoonshuishoudens
(42,0%). De stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens wordt veroorzaakt door de 
nieuwbouw voor 65-plussers waar waaronder veel alleenstaanden.

Van alle verhuringen binnen ons totale woningbestand is 63,9% verhuurd aan eenpersoons-
huishoudens, wat vooral komt door de vele toewijzingen aan studenten in Utrecht (68,1% 
in 2017). Daarnaast is 17,7% verhuurd aan meerpersoonshuishoudens en 16,3% aan 
tweepersoonshuishoudens.

Vrije sector
In 2018 zijn er drie vrije sectorwoningen verhuurd in Vianen, ofwel 1,1% van alle verhuringen.
Vorig jaar was dit percentage 3,2% met vijf verhuringen. Van de drie vrije sectorwoningen is er
één verhuurd aan een inwoner van Vianen. LEKSTEDEwonen geeft bij toewijzing voorrang aan
huurders om zo de doorstroming, door het vrijmaken van een sociale huurwoning, op de Viaanse
woningmarkt te bevorderen. 

Verhuringen vrije sector

Plaats               (verhuurd door) 2018 2017 2016

Vianen               (LEKSTEDEwonen) 3 5 10

Bunnik               (via Viveste) - - -

Houten              (via Viveste) - - 1

Leerdam           (via KleurrijkWonen) - - 5

Utrecht              (LEKSTEDEwonen) 1 1 -

Utrecht              (via SSH Utrecht) 30 31 39

Totaal                  34 37 55

Procentueel van alle verhuringen 6,6% 3,2% 4,3%
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Gemeente Vianen

HUURPRIJS

Verzamelinkomen Leeftijd Huishouden < €417,34 < € 597,30 € 597,31 € 640,15

(excl. kinderen) (incl. kinderen) - €640,14 - € 710,68

< € 22.400 < 65 JAAR 1 pers 11 25 0 0

> 65 JAAR 1 pers 0 41 0 0

< 65 JAAR 2 pers 2 17 0 0

> 65 JAAR 2 pers 0 2 0 0

< 65 JAAR 3 pers of meer 0 7 29 1

> 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 0

< € 22.400 - € 30.400 < 65 JAAR 1 pers 1 0 4 4

> 65 JAAR 1 pers 0 2 5 6

< 65 JAAR 2 pers 1 9 0 0

> 65 JAAR 2 pers 0 17 0 0

< 65 JAAR 3 pers of meer 0 1 0 13

> 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 1

€ 30.401 - € 36.798 < 65 JAAR 1 pers 0 1 0 4

> 65 JAAR 1 pers 0 0 0 4

< 65 JAAR 2 pers 0 0 1 15

> 65 JAAR 2 pers 0 0 1 10

< 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 1 18

> 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 1

> € 36.798 < 65 JAAR 2 pers 0 0 2 0

> 65 JAAR 2 pers 0 0 2 0

< 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 12

> 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 1

15 122 45 90

Gemeenten Bunnik, Houten en Utrecht

HUURPRIJS

Verzamelinkomen Leeftijd Huishouden < €417,34 < € 597,30 € 597,31 € 640,15

(excl. kinderen) (incl. kinderen) - €640,14 - € 710,68

< € 22.400 < 65 JAAR 1 pers 10 U 141 U 0 0

> 65 JAAR 1 pers 0 0 0 0

< 65 JAAR 2 pers 0 0 0 0

> 65 JAAR 2 pers 0 0 0 0

< 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 0

> 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 0

< € 22.400 - € 30.400 < 65 JAAR 1 pers 0 59 U 0 2 B

> 65 JAAR 1 pers 0 0 0 0

< 65 JAAR 2 pers 0 0 0 0

> 65 JAAR 2 pers 0 0 0 0

< 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 0

> 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 0

€ 30.401 - € 36.798 < 65 JAAR 1 pers 0 0 0 0

> 65 JAAR 1 pers 0 0 0 0

< 65 JAAR 2 pers 0 0 0 0

> 65 JAAR 2 pers 0 0 0 0

< 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 1 H

> 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 0

> € 36.798 < 65 JAAR 2 pers 0 0 0 0

> 65 JAAR 2 pers 0 0 0 0

< 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 0

> 65 JAAR 3 pers of meer 0 0 0 0

10 200 0 3

Toelichting B = Bunnik - H = Houten - U = Utrecht
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Koopgarant
Vanuit de Koopgarantregeling zijn in 2018 twee woningen door LEKSTEDEwonen teruggekocht.
De bewoners stromen veelal door naar andere koopwoningen. Van deze woningen is één 
woning als vrije sector koopwoning verkocht en de andere woning als vrije sector huur op de
markt gebracht.
Eind 2018 heeft LEKSTEDEwonen in totaal 57 woningen (2017: 59) met afspraken conform 
de Koopgarantregeling.
Met de gemeente Houten en met KleurrijkWonen (voor de portefeuille Koopgarantwoningen
in de gemeente Leerdam) zijn afspraken gemaakt over de afbouw van deze portefeuille. 
Met de gemeente Vianen zijn in 2017 gesprekken gevoerd om te komen tot andere afspraken
voor de Koopgarantwoningen in Vianen. Die afspraken zijn in 2018 geëffectueerd. Hierdoor 
kunnen wij deze portefeuille verder afbouwen, waarbij gedeeltelijk gekozen is om teruggekochte
woningen op de vrije markt te verkopen of als vrije sector huurwoningen aan te bieden. 
Hiermee wil LEKSTEDEwonen ook iets betekenen voor inwoners die niet in aanmerking komen
voor een sociale huurwoning en waarbij reguliere koopwoningen te duur zijn.

3.2.3 V E R K O O P

Koopwoningen en verkoop van huurwoningen
LEKSTEDEwonen heeft een vastgesteld verkoopbeleid. Het gaat om bijna 200 eengezins-
woningen en enkele appartementen in de gemeente Vianen, waarmee een passend aanbod van
betaalbare koopwoningen voor (lagere) middeninkomens wordt geboden. Een verkoop wordt
gestart zodra in een aangewezen complex een woning bij mutatie beschikbaar komt. Op dat
moment worden ook de huurders van woningen in het complex aangeschreven en in de 
gelegenheid gesteld hun woning te kopen. Een leeggekomen te verkopen woning wordt 
gedurende 10 werkdagen (twee weken) bij voorrang verkocht aan huurders van LEKSTEDE-
wonen in de gemeente Vianen. We beogen daarmee ook de doorstroming op gang te brengen. 

In 2018 zijn er in totaal acht woningen op de markt verkocht in de gemeente Vianen en 12 
woningen in Utrecht (zie verkoop complexen). Twee woningen in Vianen zijn teruggekocht 
vanwege afspraken uit de Koopgarantregeling. De zes andere woningen maken onderdeel 
uit van het vastgestelde verkoopbeleid (‘verkoopvijver’). Deze woningen zijn vanwege huur-
opzegging door de bewoners beschikbaar gekomen voor verkoop. Ultimo 2018 staan er zes
leeggekomen woningen te koop. Hiervan zijn de koopovereenkomsten begin 2019 getekend
of heeft het transport inmiddels plaatsgevonden.

Verkoop complexen
Op basis van het besluit uit 2016 heeft in 2018 het transport plaatsgevonden van de complex-
gewijze verkoop van de Donkerstraat (Huis Zoudenbalch) in Utrecht. Dit complex met in totaal
24 stadsappartementen, waarvan 12 in eigendom van LEKSTEDEwonen, past niet meer in 
onze vastgoedportefeuille. Mede-eigenaar stichting Woongoed Zeist was dezelfde mening 
toegedaan. LEKSTEDEwonen heeft namens de beide verkopende corporaties het traject 
begeleid. Eind 2017 is een koopovereenkomst tot stand gekomen. De exploitatie van het 
complex is voortgezet tot 15 maart 2018, toen de overdracht aan de koper na verkregen 
toestemming van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft plaatsgevonden.
LEKSTEDEwonen heeft geen voornemens om andere complexen op deze wijze te verkopen.



LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2018 - 29

3.3 O N T w I K K E L I N G E N  O P  D E  H U U R M A R K T

LEKSTEDEwonen verhuurt woningen in de gemeenten Vianen, Bunnik, Houten en Utrecht. 
De toewijzing van sociale huurwoningen met een (netto)huurprijs tot en met € 710,68 per maand
vindt plaats conform de Huisvestingsverordening Regio Utrecht. WoningNet verzorgt voor de
corporaties in de regio Utrecht de woonruimteverdeling en publiceert dagelijks het actuele 
woningaanbod. Met de Woonmonitor van WoningNet hebben wij actueel inzicht in de markt-
en managementinformatie en kunnen wij samen met onze maandrapportages (NCCW) de 
ontwikkelingen goed monitoren.

3.3.1 D E  V R A AG

Het aantal woningzoekende met een woonadres in Vianen is dit jaar verder gestegen. Eind 2018
staan er 5.518 woningzoekenden ingeschreven. Van deze woningzoekenden zijn er 1.587 (29%)
doorstromer en 3.931 (71%) overig woningzoekend (starter of huiseigenaar). Vooral het aantal
overig woningzoekenden is dit jaar aanzienlijk gestegen. In Vianen staan 1.952 jongeren onder
de 35 jaar (35,4%) en 1.418 65-plussers (25,7%) ingeschreven. Het aantal woningzoekenden in
de regio Utrecht stijgt jaarlijks en bestaat ultimo 2018 uit 263.213 personen waarvan 23,7% 
doorstromer. Het aandeel jongeren bedraagt 43,5% (Utrecht studentenstad) en het aandeel 
65-plussers is 15,0%. 

In totaal hebben 38.995 woningzoekenden (14,8%) in de regio Utrecht afgelopen jaar minimaal
één keer op een woning gereageerd (actief woningzoekenden). Het aantal woningzoekenden
in Vianen dat actief andere woonruimte zoekt, is ook gestegen. Dit jaar was 23,3% van alle 
woningzoekenden binnen de gemeente Vianen (1.288 huishoudens) actief. In 2017 reageerden
1.122 huishoudens (21,3%) minimaal één keer op een woning. Het grootste deel van de actief
woningzoekenden in Vianen bestaat uit 'overig woningzoekenden', ofwel de starters op de 
huurmarkt. 

Woningzoekenden naar label

Overig Actief
Doorstromers                    woningzoekenden                               Totaal woningzoekenden

Vianen Regio Vianen Regio Vianen Regio Vianen Regio

2018 1.587 62.496 3.931 200.717 5.518 263.213 23,3% 14,8%

2017 1.572 60.672 3.698 187.974 5.270 248.517 19,6% 13,9%

2016 1.363 53.946 3.634 183.633 4.997 237.579 13,9% 13,6%

Woningzoekenden naar leeftijd

< 35 jaar 35 – 65 jaar 65 plussers
Vianen Regio Vianen Regio Vianen Regio

2018 1.952 114.425 2.148 109.293 1.418 39.495

(35,4%) (43,5%) 38,9% (41,5%) (25,7%) (15,0%)

2017 1.845 108.732 2.029 102.345 1.396 37.569

(35,0%) (43,7%) 38,5% (41,2%) (26,5%) (15,1%)

2016 1.727 104.454 1.929 97.058 1.341 36.067

(34,6%) (44,0%) (38,6%) (40,8%) (26,8%) (15,2%)

Urgenten
Het aantal woningzoekenden in Vianen met een urgentie is eind 2018 gedaald naar één persoon
(0,02%). Eind 2017 waren dat 13 personen (0,25%), allen met een volkshuisvestelijke urgentie.
Regionaal hadden 1.042 woningzoekenden (0,4%) een urgentie. Eind 2017 waren dat nog 
1.298 personen (0,5%).

Vanwege de schaarste op de woningmarkt worden urgentieverklaringen alleen verstrekt 
aan mensen die het echt nodig hebben, om zo een noodsituatie op te lossen. Afgelopen jaren
is sprake geweest van een stringent urgentiebeleid. Op grond van de Huisvestingsverordening
en de regels van de gemeente Vianen wordt bepaald of een situatie ernstig genoeg is om met
voorrang te kunnen reageren op woningen. Dit is in Vianen en regionaal duidelijk zichtbaar in
een daling van het aantal afgegeven urgentieverklaringen. 

De gemeente Vianen heeft afgelopen jaar drie urgenties verleend; op basis van medische 
indicatie, maatschappelijke indicatie en vanwege relatiebeëindiging (sociale indicatie). In 2017
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3.3.3 H E T  R E S U LTA AT  E N  wAC H T T I J D E N

Reacties
Het gemiddeld aantal reacties op een huurwoning zegt iets over de populariteit van een woning,
de krapte op de woningmarkt en de verhuisgeneigdheid. Op de woningen in Vianen hebben
gemiddeld 78 belangstellenden gereageerd, tegen 73 reacties in 2017. Het gemiddeld aantal
reacties in de regio Utrecht bedraagt 143 per woning (in 2017 nog 116 reacties). In de regio is
dus sprake van een sterk toegenomen vraag in vergelijking met het (licht gestegen) aanbod van
huurwoningen. 
De populaire woningen zijn vierkamerwoningen en woningen met een huurprijs onder de eerste
aftoppingsgrens (€ 597,30). Ook op jongerenwoningen wordt veel gereageerd. Daarnaast 
reageren er zeer veel woningzoekenden op de nieuwbouwprojecten, maar door het gebruik
van groepsadvertenties geeft dit een vertekend beeld en verwerkt WoningNet deze reacties niet
in het gemiddelde.

Gemiddelde wachttijd
De gemiddelde wachttijd is dit jaar fors toegenomen. De wachttijd voor een appartement 
bedraagt gemiddeld 12,2 jaar en voor een eengezinswoning 10,8 jaar, in 2017 nog 8,6 jaar 
respectievelijk 9,3 jaar. De gemiddelde wachttijd van de andere woningtypen (beneden-
woningen, bovenwoningen en maisonnettes) ligt tussen 10 en 20 jaar. 
Voor het eerst in Vianen is de wachttijd voor een appartement hoger dan voor een eengezins-
woning. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de oplevering van de appartementen voor 65-plussers
in Hof van Helsdingen, waarbij zeer lange wachttijden zijn verzilverd (onder andere drie 
uitschieters van ruim 25 jaar). Andere mogelijke oorzaak is het stijgend aantal eenpersoonshuis-
houdens die door de gestelde bezettingsnormen niet meer in aanmerking komen voor een 
eengezinswoning (en dus naar een appartement verhuizen). Daarnaast komen door het passend
toewijzen gezinnen met een relatief korte wachttijd in aanmerking voor een eengezinswoning,
wat invloed heeft op de gemiddelde wachttijd. 
De wachttijd voor een jongerenwoning is ondanks de toename van het aantal reacties gedaald
van 7,3 jaar in 2017 naar 6,2 jaar in 2018. Dit wordt deels veroorzaakt doordat vier woningen zijn
verloot, waarbij een erg korte wachttijd is verzilverd (gemiddeld 3,8 jaar). Daarentegen is de
wachttijd van 65-plussers fors gestegen, van ruim 9,2 jaar naar 17,1 jaar. Voor woningen met
kernbinding (Everdingen, Hagestein en Zijderveld) is de wachttijd gemiddeld 2,3 jaar, terwijl dat
in 2017 nog 5 jaar was. Doorstromers staan in Vianen 11,4 jaar ingeschreven en starters 10,1 jaar
voordat zij verhuizen. Doorstromers zijn kieskeuriger met het uitzoeken van een nieuwe 
huurwoning aangezien ze al woonruimte hebben. Starters zijn wellicht naarstiger op zoek naar
woonruimte en accepteren de woning eerder. 

zijn tien urgenties afgegeven waaronder vier volkshuisvestelijke urgenties (stadsvernieuwings-
urgenten), aangevraagd door LEKSTEDEwonen. 
Gedurende het jaar zijn er in Vianen veertien woningen verhuurd aan urgenten (in 2017 vier 
verhuringen), waaronder het definitief herhuisvesten van 11 volkshuisvestelijke urgenten van
onze sloop-nieuwbouwprojecten.

3.3.2 H E T  A A N B O D

In de regio blijft het aanbod van sociale huurwoningen te laag. In 2018 zijn er via WoningNet in de
regio totaal 5.788 woningen verhuurd (2017: 5.508) wat neerkomt op een mutatiegraad van 5,2%.
Het aanbod stijgt ieder jaar licht maar is nog steeds niet op het niveau van 5 jaar geleden (bijna
7.000 verhuringen per jaar). De laatste twee jaar zijn door de aantrekkende economie mensen weer
verhuisgeneigd, is het aanbod iets gestegen en zijn de nodige nieuwe huurwoningen opgeleverd.
De lage mutatiegraad komt ook door het aantal sloop- en nieuwbouwprojecten, het omzetten van
huurwoningen van sociaal (DAEB) naar vrije sector (niet-DAEB) en de verkoop van huurwoningen. 

In Vianen is dit jaar sprake van een forse stijging van het aantal verhuringen via WoningNet. Dit komt onder
andere door het opleveren van 106 nieuwbouwwoningen en de daarmee samenhangende mutaties. 
Regionaal is er sprake van een kleine daling in het aantal opgeleverde nieuwe huurwoningen. 
In 2018 werden 813 zelfstandige sociale huurwoningen opgeleverd, tegen 856 woningen in 2017.
Uit een inventarisatie van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) blijkt de belangrijkste
oorzaak het gebrek aan bouwlocaties te zijn. En als er wel locaties zijn, treedt er vaak vertraging op.
De meeste sociale huurwoningen zijn dit jaar opgeleverd in de stad Utrecht met 206 woningen,
daarna komen Nieuwegein (108) en Vianen (106 woningen). 

Verhuringen volgens registratie WoningNet 

Totale voorraad Verhuringen* Mutatiegraad
Vianen Regio Vianen Regio Vianen Regio

2018 2.780 111.304 261 5.788 9,4% 5,2%

2017 2.615 110.836 141 5.508 5,4% 5,0%

2016 2.577 111.589 192 5.490 7,5% 4,9%

* Dit zijn alle woningen die via WoningNet zijn geadverteerd en in het WoningNet-systeem als verhuurd zijn afgemeld. 
Aangezien  bemiddelde woningen niet zijn geadverteerd, wijkt het aantal verhuringen van WoningNet af van de cijfers in 
de paragraaf Verhuur (verantwoording op basis van het aantal afgesloten huurovereenkomsten).
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Regionaal is er ook sprake van een (lichte) stijging van de wachttijd. Gemiddeld staan woning-
zoekenden 10,0 jaar ingeschreven tegen 9,3 jaar het jaar ervoor. Daarentegen is de gemiddelde
wachttijd bij toewijzingen van lotingwoningen gedaald van 4,4 jaar naar 4,2 jaar. 
De regionale stijging van de wachttijd wordt veroorzaakt door een combinatie van de krapte op
de woningmarkt, kritische woningzoekenden en het toewijzingssysteem. Woningzoekenden
willen de opgebouwde wachttijd verzilveren voor een gewenste woning met toekomst-
perspectief. Bij acceptatie van een huurwoning moeten zij zich opnieuw inschrijven bij 
WoningNet en wederom wachttijd opbouwen voor een (eventueel) volgende verhuizing. 
Gevolg van dit systeem is dat woningen (onnodig) vaak worden geweigerd. In de nieuwe 
Regionale huisvestingsverordening 2019 worden hiervoor maatregelen/oplossingen ingevoerd.

Slaagkans
De slaagkans van actief woningzoekenden in Vianen kwam in 2018 uit op 3,5%. In vergelijking met
voorgaande jaren is er sprake van een daling (4,4% in 2017) wat opvallend is, gezien het grote 
aanbod van huurwoningen. De slaagkans is echter een fictief cijfer dat de verhouding weergeeft
tussen het aantal verhuringen (de geslaagden) en degenen die reageerden op de aangeboden 
woningen. Door het grote aanbod nieuwbouw reageerden er veel meer woningzoekenden 
waardoor de slaagkans in Vianen is gedaald. Regionaal komt de slaagkans in 2018 uit op 11,8% wat
een daling is ten opzichte van het voorgaande jaar (13,1% in 2017). 

Vanuit de gemiddelde slaagkans zijn er nauwelijks conclusies te verbinden over de kansen van 
verschillende leeftijdscategorieën of over de slaagkans van individueel woningzoekenden. De 
uiteindelijke selectie en toewijzing worden immers bepaald door de voorwaarden en regelgeving,
zoals wachttijd, inschrijfduur, (eventuele) urgentie, voorrangsregelingen en passend toewijzen. 

Aanbiedingsresultaat
Het aanbiedingsresultaat is in 2018 verbeterd en met 1 gedaald tot 3,5 kandidaat. Dat wil zeggen
dat gemiddeld iedere woning in Vianen ruim twee keer is geweigerd alvorens te worden 
geaccepteerd. In vergelijking met de regio Utrecht is ons aanbiedingsresultaat nog steeds 
goed aangezien het regionaal uitkomt op 6,0 kandidaten. De belangrijkste regionale weigerings-
reden is 'persoonlijke omstandigheden', op de voet gevolgd door 'geen reactie' en als derde
'no show'. Daarnaast is het niet voldoen aan advertentievoorwaarden een veel voorkomende
weigeringsreden. 

Bij het aanbiedingsresultaat van LEKSTEDEwonen moet bij de verantwoordingssystematiek 
van WoningNet een kanttekening worden geplaatst. De belangrijkste reden van weigeren 
(wat bepalend is voor het aanbiedingsresultaat), was het 'niet voldoen aan de advertentie-

voorwaarden'. Dit wordt veroorzaakt door de voorrangsregeling voor 65-plussers waarbij wij alle
jongere kandidaten uit de wachtlijst halen. Wij verhuren deze woningen ook daadwerkelijk aan
de doelgroep 65-plussers. Tot en met het eerste kwartaal verwijderden wij daarom voorafgaand
aan vrijgave de ‘onjuiste’ inschrijvingen. Daarna is besloten dit niet meer te doen. Daardoor is
het aantal weigeringen aanzienlijk gedaald. 
Dit jaar bedroeg het percentage van woningzoekenden dat wij voor aanbieding hebben 
verwijderd bijna 11% (71 van de 662 weigeringen). De belangrijkste weigeringsredenen in 
Vianen waren 'geen reactie' (41%), 'persoonlijke omstandigheden' (34%) en 'woonomgeving'
(8%). Daarnaast hebben wij 22 kandidaten (3,3%) afgewezen in verband met het inkomen.

Gemiddeld aantal        Gemiddelde  Slaagkans Aanbiedings-
reacties                       wachttijd                                                              resultaat

Vianen Regio Vianen Regio Vianen Regio Vianen Regio

2018 78 143 12,5 10,0 2,9% 11,8% 3,5 6,0

2017 73 116 9,2 9,3 3,3% 13,1% 4,4 5,0

2016 68 100 8,0 8,7 3,6% 13,5% 4,1 4,8
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boven € 41.056 een hogere huurverhoging krijgen dan bewoners met een inkomen tot en met 
€ 41.056. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf vier personen zijn uitgezonderd van de 
inkomensafhankelijke huurverhoging. 

Wij kiezen in de uitwerking van de inkomensafhankelijke huurverhoging ervoor om vooral de 
lagere inkomens te ontzien. Daarom geven wij huurders met een inkomen tot € 41.056 korting op
de maximaal vastgestelde verhoging. Huurders met een inkomen boven € 41.056 krijgen in 
aansluiting op het overheidsbeleid een hogere huurverhoging, maar deze is nog altijd lager dan
het maximaal toegestane percentage. Het Huurdersberaad heeft in 2018 positief geadviseerd op
ons voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging.

Afhankelijk van het huishoudinkomen golden per 1 juli 2018 de volgende percentages voor de
maximale huurverhoging:

Inkomenscategorie                              Huurverhoging Maximaal wettelijke 
                                                                        LEKSTEDEwonen toegestaan

Tot en met € 41.056                                    1,3% 3,9%

Hoger dan € 41.056                                    4,0% 5,4%

Bijzonderheden:
- Voor vrije sector woningen (huurprijs boven € 710,68) is een huurverhoging van 2,4% 

aangezegd. 
- LEKSTEDEwonen hanteerde, net als in 2017, een Vangnetregeling bij aantoonbare inkomens-

daling in 2017 op basis van een toegekend bezwaarschrift.

Informatieverstrekking 
Bewoners zijn zorgvuldig geïnformeerd over de jaarlijkse huurverhoging. Allereerst hebben 
alle huurders voor 30 april 2018 de schriftelijke aanzegging voor de huurverhoging ontvangen.
Via een verwijzing in de brief naar Mijn LEKSTEDEwonen konden alle huurders de punten-
waardering van hun woning inzien. Daarnaast hebben zij een toelichting op het huurbeleid van
LEKSTEDEwonen, de inkomensafhankelijke huurverhoging en de bezwaarprocedure ontvangen.
Meer informatie, de veel gestelde vragen (FAQ) en een contactformulier zijn geplaatst op 
de website.

3.4 H U U R P R I J Z E N  E N  H U U R I N C A S S O

3.4.1 H U U R P R I J Z E N
In 2018 hebben 202 woningen (2017: 138) een kale huurprijs hoger dan € 710,68 (huurtoeslag-
grens). Dit is 7,0% van de zelfstandige woonruimte in ons bezit. De stijging is ontstaan 
doordat de huurprijs elk jaar verhoogd wordt, terwijl de maximale huurgrens voor een sociale
huurwoning (€710,68) de afgelopen drie jaar gelijk is gebleven. Het gevolg is dat sommige 
huurders, die een sociale huurwoning huren, een huurprijs betalen boven de huurtoeslaggrens.
Hiervan vallen 113 woningen in het sociale segment (DAEB) en 89 woningen in het commerciële
segment (niet-DAEB). 
De gemiddelde huurprijs van alle zelfstandige huurwoningen ligt ultimo 2018 op gemiddeld 
€ 558,- per maand (in 2017 afgerond € 542,-). De stijging ten opzichte van 2017 heeft, naast 
de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging, te maken met de oplevering van nieuwbouw-
woningen. 

Huurprijsbeleid
Wij voeren een gematigd huurprijzenbeleid. Sinds 2015 proberen wij bij veel woningen de huren
onder de aftoppingsgrens te houden, waardoor huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag
als zij in inkomen terugvallen. Vanwege het ‘passend toewijzen’ is het met ingang van 2016 niet
meer vanzelfsprekend dat (nieuwe) huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag. 
Er wordt bij mutaties geharmoniseerd naar een huurprijs van 70% van maximaal redelijk voor 
eengezinswoningen en naar 75% tot 82,5% bij appartementen. Vanwege de betaalbaarheid voor
de primaire doelgroep wordt bij een aantal woningen bij mutaties beleidsmatig de huurprijs 
‘afgetopt’ tot een eerste of tweede aftoppingsgrens van de Wet op de Huurtoeslag, namelijk € 597,30
en € 640,14. Bij nieuwbouwprojecten is het beleid om de huurprijs bij mutatie gedurende de eerste
vijf jaar niet te harmoniseren. In 2018 hebben wij bij 50 van de 106 nieuw opgeleverde woningen
gebruik gemaakt van de regeling vermindering verhuurderheffing, waardoor de huurprijzen 
bij oplevering onder de eerste aftoppingsgrens voor de huurtoeslag bleven. Deze korting is daarmee
een effectief middel om huurprijzen van nieuwbouw betaalbaar te houden. 

3.4.2 J A A R L I J K S E  H U U R V E R H O G I N G

Als maatschappelijk betrokken organisatie en onder andere verantwoordelijk voor de huisvesting
van kwetsbare doelgroepen in onze samenleving, staan wij voor betaalbare huren. Wij zijn er 
immers voor de lagere inkomens. 
Gelijk aan voorgaande jaren is in 2018 de huurverhoging afhankelijk gesteld van het inkomen van
de huurder (inkomensafhankelijke huurverhoging). Hierbij kunnen bewoners met een inkomen
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3.4.3 H U U R AC H T E R S TA N D E N

Achterstanden 
De totale huurachterstand in Vianen en kernen bedraagt eind 2018 € 177.040. Ten opzichte van
eind 2017 is dat een daling van € 11.380. In 2018 betrof het 219 dossiers met een gemiddelde
achterstand van € 808. In 2017 ging het om 224 dossiers met een gemiddelde van € 841.
De achterstand van zittende huurders is gedaald en komt uit op € 117.154, ofwel 0,43% van de
bruto jaarhuur. Hiermee blijven wij ruim binnen de door ons gestelde norm van 0,60%. Zowel
het aantal zittende huurders met betalingsachterstand als de gemiddelde achterstand is dit jaar
gedaald. De toename van huurachterstanden is met name merkbaar in nieuwbouwcomplexen
(bijvoorbeeld Hoef en Haag) met instroom van bewoners uit andere gemeenten. Het over-
schrijven van de uitkering naar een andere woonplaats neemt vaak meerdere weken in beslag
en bewoners onderschatten vaak de kosten van een verhuizing. 
De achterstand onder vertrokken huurders is € 59.886. Het gaat om 45 huurders met een 
gemiddelde achterstand van € 1.331. Voor de grote achterstanden (> € 2.000,-) lopen juridische
procedures of deze vorderingen zijn opgenomen in de schuldsanering.

Regelingen
Het totaalbedrag in de vastgelegde betalingsregelingen van zittende huurders is gestegen naar
97 (2017: 80) regelingen. Het gemiddelde bedrag in de regeling is gedaald. Regelmatig vinden
bewoners via een uitzendbureau weer werk na een periode van werkloosheid. Dit heeft tot 
gevolg dat er een periode van enkele weken is waarin de inkomsten stagneren. Deze bewoners
krijgen gedurende drie maanden de gelegenheid om hun inkomen- en uitgavenpatroon weer
te stabiliseren en mogen de maandhuur dan spreiden in wekelijkse termijnen.

Sociaal, maar zakelijk
Sinds drie jaar werken wij met een sociale, maar zakelijke aanpak. Deze aanpak betekent 
dat huurders met een achterstand strak worden aangemaand en vooral gevraagd om contact
met ons op te nemen. Als zij dit niet doen, nemen wij zelf contact op (telefonisch) of gaan 
op huisbezoek (Vroeg Eropaf ). Ook maken wij steeds meer gebruik van email om betalings-
herinneringen en sommaties te versturen. Bij het vermoeden dat huurders niet in staat zijn om
zelfstandig hun betalingsachterstand op te lossen, verwijzen wij ze door naar het Sociaal Team,
Maatje Vijfheerenlanden en/of naar Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). 
Het effect van deze aanpak is merkbaar. Zo nemen huurders met financiële problemen eerder
contact met ons op en wordt vaker gebruik gemaakt van de aangeboden hulp.

Achterstand zittende Aantal Gemiddelde % van bruto 
huurders huurders achterstand jaarhuur

2018 € 117.154 174 € 673 0,43

2017 € 129.561 184 € 704 0,47

2016 €   92.442 165 € 560 0,35

Achterstand vertrokken Aantal Gemiddelde 
huurders huurders achterstand

2018 € 59.886 45 € 1.331

2017 € 58.859 40 € 1.471

2016 € 65.648 56 € 1.172

Ontruimingen
Vanzelfsprekend zijn bewoners er niet mee geholpen om achterstanden te laten oplopen. 
Door onze aanpak is de tussenkomst van een deurwaarder soms noodzakelijk. Bij dossiers is dit
een instrument om met externe dwang de huurbetaling te continueren en/of de aflossing op
te pakken. Het aantal dossiers van zittende huurders bij de deurwaarder is gedaald en bedraagt
13 stuks (eind 2017 nog 20 stuks).
In vergelijking met voorgaande jaren hebben meer huurders een schuldhulpverleningstraject
opgestart of een betalingsregeling getroffen bij de deurwaarder. Hierdoor zijn er minder dossiers
bij de rechtbank ingediend. Dit jaar zijn er negen vonnissen uitgesproken waarvan twee 
tussenvonnissen en zeven eindvonnissen. Bij deze zeven dossiers gaat het om één beslagvonnis
en zes vonnissen tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. 

In uitzonderlijke en gemoveerde casussen kiezen wij ervoor over te gaan tot ontruiming. In 2018
zijn vier ontruimingsvonnissen daadwerkelijk ten uitvoer gebracht waarvan twee vonnissen van
december 2017 dateren (januari 2018 uitgevoerd). Twee ontruimingen betroffen jonge mannen
waarbij sprake was van uitkeringsfraude en het niet meewerken aan een lopend schuldhulp-
verleningstraject. De andere twee ontruimingen zijn uitgevoerd in samenwerking met sociaal
beheer: naast huurachterstand was er sprake van woonfraude en hennepteelt/dealen.
Ook regionaal is er een afname zichtbaar van het aantal ontruimingen. Zo hebben de 19 corpo-
raties in de Utrechtse regio (U16) in totaal 94 sociale huurwoningen ontruimd. Dit is een afname
van 20% ten opzichte van 2017 (115 woningen) en liefst 50% minder ontruimingen dan in 2015.
Op het totaal van ruim 110.000 sociale huurwoningen gaat het in 2018 om minder dan 0,1% van
alle woningen. De meeste ontruimingen vonden plaats vanwege huurschuld of wanprestatie
(62%), overlast (13%) en hennepteelt (11%).
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Dit wordt per geval beoordeeld. Maakt een bewoner opnieuw schulden tijdens de aanvraag
voor een schuldsaneringstraject, dan gaan wij niet meer akkoord met schuldsanering.

Stabilisatiefase
Mensen die diep in de schulden zitten en daar niet uit kunnen komen met een standaard schuld-
hulpverleningstraject, krijgen de mogelijkheid van een adempauze van maximaal een half jaar.
De stabilisatiefase is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van
schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten. De doelgroep betreft personen met
problematische schulden waarbij een schuldenregeling niet meteen mogelijk is omdat er geen
financieel stabiele situatie is. 
Voor de stabilisatiefase hanteren wij in overleg met Werk en Inkomen Lekstroom een termijn
van vier maanden. Indien strikt noodzakelijk kan de termijn worden verlengd tot de maximale
zes maanden. Tijdens deze vier tot zes maanden wordt alleen de lopende huur geïncasseerd (en
niet de achterstand). Eind 2018 is de stabilisatiefase van toepassing op de achterstand van twee
bewoners, met een totaalbedrag van € 4.093,-.

Beschermingsbewind en budgetbeheer
Eind 2018 maken 40 bewoners gebruik van beschermingsbewind of budgetbeheer. Dit is 
verplicht in het wettelijke schuldsaneringstraject, maar hiervoor kan ook vrijwillig worden ge-
kozen. Het aantal minnelijke schikkingen (MSNP) lag eind 2018 op acht bewoners en van vier
bewoners zijn de achterstanden opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP). Voor vijf bewoners loopt eind 2018 nog een aanvraag tot schuldsanering. Het totaal-
bedrag van schuldhulpverlening (inclusief aanvragen) bedraagt € 15.511,- wat neerkomt op een
gemiddeld bedrag van € 912,- per huurder (eind 2017 € 12.321,- respectievelijk € 685,-).
Daarnaast hebben 28 bewoners zelf (of via doorverwijzing vanuit het Sociaal Team of Maatje
Vijfheerenlanden) gekozen voor een bewindvoerder/budgetbeheerder ter voorkoming van 
(verdere) financiële problemen. 

Bij lopende aanvragen voor schuldsanering is de hoogte van de vordering toegenomen. 
Het betreft hier veelal bewoners waarbij sprake is van complexe problematiek, die vaak pas aan
het licht komt na een huisbezoek of intake bij schuldhulpverlening. Hierdoor duurt het ook 
langer voordat het inkomen weer stabiel is en er weer betaald kan worden. Als er al diverse 
hulpverleners actief zijn (bijvoorbeeld WIL of Maatje Vijfheerenlanden, WIL), dan schakelen wij
niet na twee maanden de deurwaarder in, wat in de praktijk vaak betekent dat er een derde
maand huurachterstand bijkomt. 
Vaak is een budgetbeheerder of bewindvoerder noodzakelijk, omdat een bewoner zelf niet of
voorlopig niet zijn inkomen kan beheren. Toewijzing van een (beschermings-)bewindvoerder

Dossiers deurwaarder Vonnissen Ontruimingen

2018 13 9 4

2017 20 3 2

2016 23 15 1

Gebruiksovereenkomst na ontbinding huurovereenkomst
Vanaf 2016 werken wij met een gebruiksovereenkomst voor de periode van één jaar waarin het
vonnis van de rechtbank (ontbinding huurovereenkomst) uitvoerbaar blijft. In dat jaar moet de
bewoner de volledige vordering afbetalen en bewijzen zich als een goed ‘huurder’ te gedragen.
Het aanbieden van een dergelijke overeenkomst is geen vanzelfsprekendheid. Huurders komen
in aanmerking voor een gebruiksovereenkomst als zij de ontruiming voorkomen door volledige
betaling, door een deelbetaling (2/3e deel) met een regeling voor het restant of een schuld-
saneringstraject (MSNP of WSNP). 
Het tekenen van een gebruiksovereenkomst betekent dat, als de bewoner opnieuw hapert 
in betalingsgedrag, de wijze van bewoning of anderszins het niet nakomen van de bepalingen
in deze overeenkomst (zoals het regelen van beschermingsbewind), wij alsnog overgaan tot het
ontruimen van het gehuurde. Hiermee houden we een juridische en spreekwoordelijke ‘stok
achter de deur’. Uiterlijk twee maanden voor de einddatum van het vonnis (één jaar na uitspraak),
besluiten wij om de bewoner al dan niet een nieuwe huurovereenkomst aan te bieden.

In 2018 zijn vier gebruiksovereenkomsten afgesloten en uit 2017 waren er nog twee bewoners
met een overeenkomst (totaal zes). Dit jaar hebben twee bewoners een nieuwe huurovereen-
komst aangeboden gekregen en een derde bewoner is tijdens deze periode zelf vertrokken.
Eind 2018 zijn er nog drie bewoners met wie wij een gebruiksovereenkomst hebben afgesloten.

3.4.4 S C H U L D H U L P V E R L E N I N G

Voor schuldhulpverlening wordt Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) ingeschakeld. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het inventariseren van de schulden, het afstemmen met schuldeisers en
het stabiliseren van het inkomen. Vaak wordt bij een minnelijk traject een bewindvoerder 
aangesteld. Tijdens de procedure wordt de bestaande achterstand ‘bevroren’ en wordt 
uitsluitend de maandhuur voldaan. LEKSTEDEwonen gaat alleen akkoord met kwijtschelding
van een deel van de schuld als het een zittende huurder betreft die niet verwijtbaar in de 
problemen is gekomen en de lopende maandhuur weer correct betaalt. De reservering voor
LEKSTEDEwonen in de schuldsanering moet tenminste 10% van de totale vordering bedragen.
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duurt ongeveer acht weken. Zodoende kan het ook lang duren voordat de huur weer volledig
wordt betaald, de schuldhulpverlening kan worden opgestart of een regeling kan worden 
afgesproken. 

‘Vroeg Eropaf’
Sinds 2016 loopt de pilot ‘Vroeg Eropaf’ tussen zeven corporaties uit de regio en Werk en 
Inkomen Lekstroom (WIL). Hierbij leggen een corporatiemedewerker en een WIL-medewerker
gezamenlijk huisbezoeken af bij huurders met beginnende huurachterstanden om zo in een zo
vroeg mogelijk stadium hulp te bieden en grotere problemen te voorkomen. 
LEKSTEDEwonen en WIL hebben in 2018 totaal 19 huishoudens in Vianen bezocht. Uit het 
merendeel van deze gesprekken zijn betalingsregelingen voortgekomen en hebben bewoners,
indien nodig en gewenst, adviezen gekregen om het inkomen te stabiliseren. 
In 2018 is de pilot geëvalueerd met positieve uitkomsten en krijgt een vervolg. 'Huurders hebben
er weer vertrouwen in dat ze uit hun problemen kunnen komen'. De werkgroep heeft haar 
aandacht ook gericht op de Wet op de Privacy betreffende het delen van informatie met derde
partijen. Dit heeft geresulteerd in bewerkersovereenkomsten. Ook de werkafspraken op 
uitvoeringsniveau zijn verder afgerond en maken onderdeel uit van het convenant ‘Vroeg Eropaf’.

Sociaal Team
Niet alleen bij huurachterstanden werken we samen met het Sociaal Team van de gemeente.
Een groot deel van de samenwerking met het Sociaal Team vindt plaats op het gebied van 
overlast (eventueel) in combinatie met psychisch ontwricht gedrag van onze bewoners. Vaak
gaan deze twee factoren samen.

LEKSTEDEwonen heeft in 2018 vijf dossiers van huurders met betalingsachterstand preventief
aangemeld bij het Sociaal Team (in 2017 tien dossiers). Deze meldingen gaan om nieuwe 
achterstanden van meer dan één maand, bewoners met een slepende huurachterstand, 
regelmatig voorkomende storno’s of een haperende betalingsregeling. LEKSTEDEwonen kan en
mag ter bescherming van de privacy uitsluitend melding doen als de bewoner hiermee 
schriftelijk instemt. Indien de bewoner hier geen prijs op stelt (wat regelmatig voorkomt), dan
wordt in ieder geval de informatiebrochure overhandigd van Stichting Maatje Vijfheerenlanden.
Komt het uiteindelijk tot een deurwaardersdossier, dan doen wij standaard melding bij het 
Sociaal Team en volgt overleg over de te volgen procedure.

Stichting Maatje Vijfheerenlanden
LEKSTEDEwonen werkt in voorkomende gevallen intensief samen met Stichting Maatje 
Vijfheerenlanden. Deze Stichting werkt met getrainde vrijwilligers die mensen met schulden
helpt om financieel de zaken weer op orde te krijgen. Zodra blijkt dat er bij huurders meerdere
schulden zijn of waarbij het inkomen niet stabiel is, wordt doorverwezen naar Maatje 
Vijfheerenlanden. De huurder moet zichzelf aanmelden en ondertekent bij LEKSTEDEwonen 
(of bij Maatje) een akkoordverklaring voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens om de
hulpverlening op te kunnen starten. Na het intakegesprek wordt een ‘maatje’ toegewezen die
samen met de huurder de financiële problemen inventariseert en zo nodig doorverwijst naar
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voor schuldhulpverlening en/of budgetbeheer.



3.5 O P B O U w  B E Z I T

De opbouw van ons bezit per 31 december 2018 is als volgt:

DAEB Vianen Utrecht Houten Bunnik Leerdam Totaal

Woningen / woongebouwen 2.491 11 36 30 16 2.584

Woonzorgcomplex verzorgingseenheden 106 0 0 0 0 106

Woonzorgcomplex verpleegeenheden 50 0 0 0 24 74

Studenteneenheden onzelfstandig 0 698 0 0 0 698

Studenteneenheden zelfstandig 0 88 0 0 0 88

Maatschappelijke ruimten (incl. huiskamer) 21 0 0 0 7 28

Garages-parkeerplaatsen 0 0 0 0 0 0

Standplaatsen 9 0 0 0 0 9

Warmte Koude Opslag Installaties (WKO) 2 0 0 0 0 2

Totaal DAEB 2.679 797 36 30 47 3.589

niet-DAEB
Woningen / woongebouwen 196 2 0 0 0 198

Studenteneenheden zelfstandig 0 13 0 0 0 13

Garages / parkeerplaatsen. 60 0 0 0 0 60

Commerciële ruimten 8 0 1 0 0 9

Totaal niet-DAEB 264 15 1 0 0 280

DAEB en niet-DAEB
Woningen / woongebouwen 2.687 13 36 30 16 2.782

Woonzorgcomplex verzorgingseenheden 106 0 0 0 0 106

Woonzorgcomplex verpleegeenheden 50 0 0 0 24 74

Studenteneenheden onzelfstandig 0 698 0 0 0 698

Studenteneenheden zelfstandig 0 101 0 0 0 101

Maatschappelijke ruimten (incl. huiskamer) 21 0 0 0 7 28

Garages / parkeerplaatsen. 60 0 0 0 0 60

Standplaatsen 9 0 0 0 0 9

Warmte Koude Opslag Installaties (WKO) 2 0 0 0 0 2

Commerciële ruimten 8 0 1 0 0 9

TOTAAL DAEB en niet-DAEB 2.943 812 37 30 47 3.869

Zelfstandige woonruimte Huurklassen Aantal in Aantal in Totaal aantal
(woningen en studenteenheden) eigendom eigendom in eigendom

DAEB niet-DAEB 

Goedkoop Wht * Tot en met 

€ 417,34 335 3 338

Betaalbaar Wht * Boven € 417,34 

t/m € 640,14 1.818 83 1.901

Duur tot huurtoeslaggrens Boven € 640,14 

t/m € 710,68 406 36 442

Duur boven huurtoeslaggrens Boven € 710,68 113 89 202

Totaal aantal 2.672 211 2.883

* Wet op de Huurtoeslag
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4.1 O N D E R H O U D

LEKSTEDEwonen zorgt voor betaalbare en kwalitatief goed onderhouden woningen. 
Verantwoord worden de uitgaven voor dagelijks, mutatie- en planmatig onderhoud, veiligheid
en woningaanpassingen voor de woningen binnen de gemeenten Vianen en Utrecht. 
Voor ons bezit buiten Vianen is het beheer ondergebracht bij de collega-corporaties Viveste
(Bunnik en Houten), KleurrijkWonen (Leerdam) en SSH Utrecht (Utrecht). Op basis van beheer-
contracten voeren zij het dagelijks, mutatie- en planmatig onderhoud uit. Met deze corporaties
is jaarlijks overleg over de uitgevoerde werkzaamheden, het gehanteerde prijs- en kwaliteits-
niveau en wordt een doorkijk gemaakt naar de geplande meerjarenactiviteiten. Een belangrijk
onderdeel van de kwaliteit wordt gevormd door de activiteiten en het beleid in het kader van
het verduurzamen van de woningen. 
In totaal is er in 2018 voor € 4,8 miljoen uitgegeven aan onderhoud.

Uitgaven onderhoud

(Bedragen x € 1.000,=) Totaal Begroot Besteed

Planmatig onderhoud € 2.930 € 3.601 81%

Reparatieverzoeken € 1.108 €    693 160%

Mutatieonderhoud €    743 €    498 149%

4.1.1 DAG E L I J K S  O N D E R H O U D

LEKSTEDEWONEN is 24 uur per dag bereikbaar voor (spoedeisende) meldingen. Buiten 
kantooruren worden bewoners automatisch doorgeschakeld naar de meldkamer, die de melding
verder afhandelt. Wij beschikken over een klein eigen Serviceteam, dat wordt ingezet voor het
uitvoeren van kleinere en spoedeisende reparatieverzoeken en eenvoudige mutaties. 
Grotere en complexere reparaties worden uitbesteed aan vaste, geselecteerde aannemers, die
zowel het bezit van LEKSTEDEwonen als onze kwaliteitseisen kennen. Gespecialiseerde bedrijven
worden ingeschakeld bij werkzaamheden waarvoor dat nodig is, zoals asbestsanering.
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Goed wonen begint met een prettig huis: een goed onderhouden woning in een

prettige woonomgeving. Daarnaast is leefbaarheid in een schone, hele en veilige

omgeving minstens zo belangrijk als een prettige en comfortabele woning. 

Wij zorgen voor goed onderhouden woningen waarbij vanuit ons beleids-

speerpunt verduurzaming de kwaliteit verder wordt verhoogd.

GOED WONEN
4



LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2018 - 39

Reparatieverzoeken
Dit jaar hebben wij voor de woningen in de gemeenten Vianen en Utrecht (Donkerstraat en Uni-
versity College) 2.832 reparatieverzoeken ontvangen. Na de forse daling in 2017 is het aantal
verzoeken in 2018 licht gestegen. De gemiddelde kosten per reparatieverzoek zijn in 2018 ge-
stegen naar afgerond € 275 per verzoek. Het oplopen van de kosten wordt vooral veroorzaakt
door de snel stijgende kosten in de bouwsector en omdat woningen en complexen steeds meer
zijn uitgerust met installaties met componenten die vervanging of reparatie behoeven.
Voor enkele typen reparatieverzoeken kunnen bewoners zelf contact opnemen met het betref-
fende servicebedrijf. Het gaat dan om cv-storingen, glasbreuk en rioolverstoppingen. Op basis
van periodieke beoordelingen van deze servicebedrijven volgen wij de kwaliteit en de ontwik-
kelingen en kan zo nodig snel worden bijgestuurd. 

Reparatieverzoeken Aantal Gemiddelde kosten

2018 2.832 € 275

2017 2.664 € 240

2016 3.079 € 210

Serviceabonnement
Sinds het derde kwartaal van 2017 kunnen onze huurders gebruikmaken van een Service-
abonnement. LEKSTEDEwonen voert in die gevallen het huurdersonderhoud voor de bewoner
uit, dat bestaat uit de kleine klusjes en reparaties in de woning. Niet alle bewoners hebben 
daarvoor tijd of zijn even handig en met het serviceabonnement kunnen zij kiezen voor gemak
en zekerheid. 
Verzoeken van bewoners die een Serviceabonnement hebben, worden door het eigen Service-
team of de huisaannemer uitgevoerd. De kosten voor het materiaalgebruik vallen binnen 
het abonnement en komen voor rekening van LEKSTEDEwonen. Het Serviceabonnement is 
opgezet als fonds. De insteek is dat de opbrengsten van de abonnementen de kosten van de
werkzaamheden dekken.
Op 31 december 2018 zijn er 510 deelnemers aan het Serviceabonnement. In 2018 zijn er in 
totaal 209 meldingen vanwege het abonnement afgehandeld. De uitgaven, inclusief de 
kosten van het eigen Serviceteam, bedragen € 23.397,-. Dit bedrag wordt gedekt door de 
betaalde vergoedingen. 

4.1.2 M U TAT I E O N D E R H O U D

Bij verhuizingen door bewoners worden alle woningen op het niveau van de vastgestelde 
technische en  energetische basiskwaliteit gebracht. De basiskwaliteit dient als uitgangspunt
voor de werkzaamheden en sluit aan bij de wettelijke taakverdeling tussen huurder en 
verhuurder. Bij oudere woningen worden vaak extra verbeteringen aangebracht om de 
gewenste basiskwaliteit te bereiken. Het strategisch voorraadbeheer bepaalt hoe de differentiatie
van de kwaliteit op complexniveau wordt ingevuld.

Het mutatieonderhoud is verdeeld in vier klassen:
- Klasse A-mutaties (tot maximaal € 4.000,-) 

Woningen waarbij vooral op bruikbaarheid en veiligheid een aantal zaken wordt nagelopen 
en kleinere reparaties worden uitgevoerd op basis van een werkomschrijving. 

- Klasse B-mutaties (van € 4.000 tot maximaal € 10.000,-)
Woningen waarbij naast kleine reparaties één renovatie (badkamer, keuken of toilet) 
plaatsvindt. Er wordt gewerkt met een werkomschrijving, op basis waarvan één aannemer een
aanbieding doet. De aanpak gebeurt vrijwel altijd op basis van vastgestelde prijsafspraken. 

- Klasse C-mutaties (groter dan € 10.000,-)
Woningen waarbij naast kleine reparaties meerdere renovaties (badkamer, keuken en/of toilet) 
plaatsvinden. Voor deze klasse wordt een bestek gemaakt op basis waarvan meerdere 
aannemers worden uitgenodigd een prijsaanbieding te doen. 

- Klasse D
Woningen waarvan bij een bewonersmutatie, behalve één of meerdere renovaties, ook de 
woningplattegrond wordt gewijzigd. Voor deze klasse wordt een bestek gemaakt op basis 
waarvan aannemers worden uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen. 

Het aantal verwerkte mutaties (exclusief nieuwbouw) in het werkgebied Vianen was met 
154 stuks hoger dan de 122 mutaties in 2017. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door de
extra verhuisbewegingen als gevolg van de oplevering van nieuwbouw. 

De gemiddelde kosten per mutatie komen overeen met de kosten in 2017. Er zijn dit jaar weer
veel langdurig bewoonde woningen (bewoning langer dan 25 jaar) gemuteerd. In die gevallen
ging het om C- en D- mutaties, waarbij meer (herstel)werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Daarnaast zorgt het verwijderen van asbest voor een flinke stijging van de mutatiekosten: 
in 2018 afgerond € 832 per woning (in 2017 € 655 per woning).
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Reguliere mutaties Aantal Gemiddelde kosten
(inclusief asbestsanering)

2018 154 € 3.432

2017 122 € 3.474

2016 143 € 2.399

University College Utrecht
Het mutatieproces bij de studentenwoningen University College Utrecht (UCU) heeft een 
afwijkend karakter ten opzichte van reguliere woningen. Het proces wordt gekenmerkt door de
zeer korte periode waarin de eenheden aan het einde van semesters muteren. De meesten 
vinden plaats in de zomervakantie (einde collegejaar) en een aantal rond de jaarwisseling. 
Buiten het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud verzorgen we ook de inventaris van
onze woningen. Naast de controle en het herstel vindt zo nodig vervanging plaats. 
Aan het einde van het collegejaar 2017/2018 zijn meerdere studenteneenheden gereed gemaakt
voor een aantal summerschools. Aansluitend aan dit kortdurende gebruik zijn deze eenheden
weer gereed gemaakt voor het nieuwe collegejaar, waardoor ze in de zomerperiode tweemaal
muteren. In totaal zijn er in 2018 bij UCU 1.309 mutaties uitgevoerd, iets meer dan het aantal 
in 2017 (1.247 mutaties). De mutatiekosten bij UCU lopen als gevolg van de leeftijd van de 
eenheden op. Aanvullende werkzaamheden, zoals extra kosten vanwege schilderwerk, sauzen
van wanden en herstel meubilair, zijn nodig om de kwaliteit op een goed niveau te houden. 

4.1.3 P L A N M AT I G  O N D E R H O U D

Planmatig onderhoud is gericht op het handhaven van het afgesproken kwaliteitsniveau van de
‘schil’, de installaties en de collectieve voorzieningen van woningen en gebouwen. Om vast te
stellen of de onderhoudsprognose overeenkomt met de werkelijkheid wordt jaarlijks een derde
van het bezit geschouwd op de onderhoudsstatus. Waar nodig vindt op basis van deze schouw
een actualisatie plaats van de meerjarenonderhoudsplanning.

Tot het planmatig onderhoud worden de onderhoudscontracten gerekend, zoals voor het 
regulier onderhoud van cv-ketels, liften, veiligheid (valbeveiliging, noodverlichting, liftkeuringen,
brandmeldinstallaties, camerabewaking) automatische deuren, deuropeners en collectieve 
installaties (blokverwarming, mechanische ventilatie en branddetectie). Andere werkzaamheden
waren onder meer het vervangen van asbest dakleien, het reinigen van de kanalen van de 
mechanische ventilatie in complex Hof van Batenstein, het keuren van gasleidingen van 

gebouwen, het reinigen van dakkapellen bij seniorenwoningen, het vervangen van goten, het
vervangen van cv-ketels en het herstellen van straatwerk bij UCU. 
In 2018 heeft aan een deel van onze woningen en gebouwen buitenschilderwerk plaatsgevonden.
Tot het planmatig onderhoud behoren ook de renovaties van toiletten, badkamer en keukens.
In 2018 zijn er 31 toiletten en 38 badkamers gerenoveerd en zijn er 49 keukens vervangen. 
Het aantal badkamerrenovaties is dit jaar aanzienlijk gestegen (23 renovaties in 2017).

De werkzaamheden die in het kader van planmatig onderhoud zijn uitgevoerd, worden in 
overeenstemming met het aanbestedingsbeleid van LEKSTEDEwonen in de markt gezet. 
Op basis van de vastgestelde aannemerslijst worden bedrijven uitgenodigd. De totale uitgaven voor
het planmatig onderhoud bedragen € 2,9 miljoen. Enkele geplande onderhoudswerkzaamheden
zijn niet in 2018 uitgevoerd, maar doorgeschoven naar het eerste en tweede kwartaal van 2019.

Ten laste van het planmatig onderhoud is voor een bedrag van € 1,5 miljoen verantwoord dat
was begroot voor werkzaamheden die zijn ondergebracht in het project Stammershoefstraat
e.o. - renovatie laagbouw. De werkzaamheden zijn gecombineerd met de projectaanpak van de
69 woningen in dit complex. 

LEKSTEDEwonen werkt met een eigen opnamemethode en dit jaar zijn er vier complexen 
gespiegeld aan een conditiemeting op de kwaliteit van het onderhoudsniveau conform de norm
NEN2767. Uit deze toetsen kwam naar voren dat de beoordeelde complexen voldoen aan de
minimale score 3. 

4.1.4 V E I L I G H E I D

Het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren is in 2018 gecontinueerd. Bij elke mutatie worden
de gas- en elektrische installaties van de woning gecontroleerd. Als er onveilige zaken worden
geconstateerd, zoals ondeugdelijke uitbreidingen van de installatie door de vertrokken huurder,
vinden herstellingen plaats en wordt een keuring uitgevoerd. Open verbrandingstoestellen 
(geisers) worden vervangen door gesloten toestellen (boilers).
Binnen de categorie veiligheid vallen ook werkzaamheden en kosten voor legionellapreventie,
controle brandblusmiddelen, noodverlichting, brandmeldinstallaties alsmede klim- en 
valbeveiliging. Op basis van Arbowetgeving wordt ook het gereedschap van het Serviceteam
jaarlijks onderworpen aan een veiligheidsinspectie.
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Asbest
Tijdens reparatie-, mutatie-, en onderhoudswerkzaamheden zijn we alert op de aanwezigheid
van asbest. Vooral bij mutaties komen we situaties tegen waarbij bewoners in het verleden 
asbesthoudende materialen in hun woning hebben verwerkt. Vaak gaat het om asbesthoudende
vloerbedekking en/of lijmlagen, (schoorsteen)doorvoeren en aftimmeringen. 
In 2018 heeft LEKSTEDEwonen in totaal voor € 386.376,- aan asbest gesaneerd, een stijging van
€ 103.376 ten opzichte van 2017. Bij de uitvoering van planmatig onderhoud bij twee complexen
en bij groot onderhoud aan een complex is asbest gesaneerd. Ook bij de mutatie van lang 
bewoonde woningen (>25 jaar) vinden deze werkzaamheden plaats. 
De regering werkt aan een verbod op asbestdaken, waardoor per 31 december 2024 asbest-
daken verboden zijn. LEKSTEDEwonen voldoet aan deze regelgeving. In 2018 is van het laatste
dak asbest gesaneerd. 

        Kosten asbestsanering                                    2018                                    2017                                 2016
       
       Mutatieonderhoud                                          € 132.841                             €   80.000                          €   58.000

        Reparatiewerkzaamheden                            €   25.915                              €     4.000                          €   37.000

        Planmatig onderhoud                                     €   20.620                                              *                          €   50.000

        Projecten                                                             € 207.000                             € 199.000                          €   73.000

                                                                                           € 386.376                            € 283.000                         € 218.000

* Kosten opgenomen onder projecten

Realistische brandweeroefeningen
Het is belangrijk dat brandweerpersoneel geoefend blijft. Omdat veiligheid van bewoners een
speerpunt vormt voor zowel LEKSTEDEwonen als de Veiligheidsregio Utrecht, werken wij sinds
2013 samen. Bij de brandweer lag in 2018 de focus op andere trainingsdoeleinden. 
Er is eenmaal geoefend in een woning van LEKSTEDEwonen. Vanwege het realiteitsgehalte wordt
oefenrook gebruikt en worden hulpmiddelen ingezet om vlamvorming te simuleren. 
Voorafgaande aan de oefeningen worden de bewoners in de nabijheid door de brandweer 
geïnformeerd.

4.1.5 w O N I N G A A N PA S S I N G E N

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er in 2018 twee (in 2017:
drie) aanvragen behandeld. Het gaat dan om het aanbrengen van automatische deurdrangers
bij complexen. Daarnaast is een besluit genomen over de realisatie van een scootmobielruimte
in het gebouw Kruisdistel (wijk Vijfheerenlanden), waarvan de uitvoering in 2019 plaatsvindt.

De bekostiging vindt plaats vanuit een afspraak met de gemeente Vianen, waarbij beide partijen
(LEKSTEDEwonen en de gemeente) voor 50% aan de kosten bijdragen. In procesafspraken is
vastgelegd hoe we werken en dat de kosten per jaar maximaal € 10.000,- bedragen. Door deze
afspraak is er duidelijkheid voor de aanvragers en kan er snel gehandeld worden. 
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4.2 D U U R Z A A M H E I D S B E L E I D

Duurzaamheid vormt een speerpunt in ons Ondernemingsplan 2018-2021. In het landelijke 
Energieakkoord van 2012 zijn afspraken vastgelegd over het energiezuinig maken van (sociale
huur)woningen tot en met 2020. Daarnaast is in 2018 op initiatief van brancheorganisatie Aedes
een inventarisatie, in vorm van een zgn. Routekaart, gedaan naar de impact van ingrepen om in
2050 te beschikken over een CO2-neutrale voorraad.
Het energiezuinig maken van de woningvoorraad is een belangrijke verplichting. Het levert een
grote bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het zorgt voor een beter woonklimaat
en meer comfort in de woning, het geeft een lager energieverbruik en daarmee lagere en 
stabiele woonlasten. Uiteraard kunnen ook duurzame manieren van energieopwekking worden
toegepast in de woningen of de directe omgeving. 
Duurzaamheid wordt in onze visie bepaald door de toekomstwaarde van woningen. 
Door (nieuwe) woningen energiezuinig en duurzaam te maken, blijft er in de toekomst vraag
naar deze woningen. Naast technische en bouwkundige aanpassingen vergt energiezuinigheid
ook een aanpassing van het gedrag van huurders/bewoners. Voor energiezuinig gebruik door
een bewoner is voorlichting essentieel. 

Energiebesparing
Het Rijk, Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang hebben in 2012 hun gezamenlijke ambities
en doelstellingen vastgelegd in het geactualiseerde Koepelconvenant Energiebesparing 
Gebouwde Omgeving. Aedes tekende twee deelconvenanten: het Convenant Energiebesparing
Corporatiesector en het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw. Bij realisatie van de 
voornemens hebben in 2021 de corporatiewoningen een gemiddeld Energielabel B. Dat komt
neer op een energiebesparing tussen 2008 en 2021 van 33%. 
Als lid van Aedes spant LEKSTEDEwonen zich in om in voor 2021 hieraan te voldoen. De doel-
stelling van LEKSTEDEwonen is ook om het Energielabel van alle woningen met een Energielabel
E of lager met minimaal twee labelstappen te verbeteren. 

4.2.1 B E L E I D S V O O R N E M E N S  E N  R E A L I S AT I E

We werken vanuit het in 2017 vastgestelde Duurzaamheidsbeleid. Het beleid is gebaseerd op
de Trias Energetica, namelijk;
1. Beperking van de energievraag (isoleren);
2. Voor resterende energiebehoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten (zon, wind, water);
3. Het efficiënt gebruiken van eindige (fossiele) brandstoffen.

Voor de uitvoeringsperiode 2017 - 2021 zijn acht stappen aangewezen, omgeven met te hante-
ren kaders, budgetten en communicatie met bewoners. In 2018 is uitvoering gegeven aan de
volgende maatregelen:
1. Het isoleren van de gevels van een tweetal oudere complexen eengezinswoningen in de wijk 

Hogeland in Vianen; 
2. Het opstarten van de renovatie van de 69 eengezinswoningen aan de Stammershoefstraat 

en omgeving (wijk Hogeland Vianen) , waarbij verstrekkende isolatiemaatregelen worden 
genomen om te komen tot een gemiddelde Energie-Index kleiner dan 1,4; de afronding is in 
juni 2019.

3. Het voorbereiden van het experiment waarbij vier vroeg naoorlogse woningen aan de 
Mr. M.C. van Hallstraat worden omgebouwd tot energieneutrale woningen. De realisatie start 
september 2019. 

4. Een onderzoek naar de inzet van hybride verwarmingsketels bij noodzakelijke planmatige 
vervanging van verwarmingsketels. Dit onderzoek is verricht, maar heeft nog niet geleid tot 
de keuze. In 2019 wordt een vervolgonderzoek gedaan.

5. Een voorgenomen proef met zonnepanelen op eengezinswoningen in de wijk Amaliastein is 
niet doorgegaan. Dit is ondergebracht in een collectieve aanpak voor het aanbrengen van 
zonnepanelen;

6. We namen het besluit bestaande eengezinswoningen in de gemeente Vianen te voorzien van 
zonnepanelen van Stichting Wocozon. Het Huurdersberaad heeft positief ingestemd met ons 
voorstel en wij zijn gestart met de eerste fase voor het aanbrengen op circa 500 woningen in 
de wijken Amaliastein, Monnikenhof en de Hagen. Dit proces is omgeven met een uitgebreide 
bewonerscommunicatie, waardoor de animo van bewoners om gebruik te maken van de 
aanbieding hoog was. 
Eind 2018 waren al 150 woningen voorzien van zonnepanelen. In 2019 worden de volgende 
fasen voor circa 1.000 woningen uitgerold. We verwachten medio 2020 dit actieplan gereed 
te hebben. 

Energiemaatregelen
Bij planmatig onderhoud wordt steeds gekeken of we tegelijk energiemaatregelen kunnen 
uitvoeren. Bij aanwezige mogelijkheden worden planmatig onderhoud, energetische maat-
regelen en eventuele woningaanpassingen (renovatie keuken, badkamer, toilet) gecombineerd
tot één project. Zo kunnen woningen in één keer worden aangepakt en wordt de overlast voor
bewoners beperkt. Bij bewonersmutaties waarbij in woningen veel werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd wordt eveneens beleidsmatig ingezet op het reduceren van de Energie-
Index in de betreffende woning. Vooral het isoleren van gevels, daken en vloeren en het plaatsen
van dubbel glas krijgen dan prioriteit. 
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Warmte- en koudeopslag installaties
LEKSTEDEwonen exploiteert in Vianen sinds 2013 twee warmte- en koudeopslag installaties
(WKO-installaties), in de complexen De Prenter/Bascule en Ruinkamp. In 2018 zijn de prestatie-
en balansgegevens van de installaties overlegd aan de provincie Utrecht. 

4.2.2 E N E R G I E - I N D E X

De Energie-Index geeft aan hoe energiezuinig een woning is: een lager getal betekent een betere
energieprestatie. Op 1 januari 2015 heeft de Energie-Index (getallen) de Energielabels (A t/m F)
vervangen. In afspraken tussen de brancheorganisatie Aedes en het Rijk is afgesproken dat in
2021 de corporaties sectorbreed uitkomen op een gemiddeld energielabel B (1,40). 
In 2018 is de gemiddelde Energie-Index van ons woningbezit flink verbeterd: van 1,57 naar 1,41.
Dit is bepaalt aan de hand van de gehanteerde Energielabels en Energie-Indexen. Een deel van
ons bezit heeft vanwege de eerdere opname een Energielabel (opgenomen voor 1 januari 2015
met een geldigheidsduur van 10 jaar) en een deel heeft een Energie-Index (opgenomen van 
1 januari 2015). 

De verbetering van de index is het gevolg van de oplevering van nieuwbouwprojecten, 
de herwaardering van de appartementengebouwen Vijfheerenlanden, het uitgevoerde isolatie-
project en het isoleren van mutatiewoningen. 

Op basis van de onderhanden nieuwbouwprojecten en plannen voor energiemaatregelen 
voor het bestaande woningbezit komen we in 2021 uit op een gemiddelde Energie-Index van
1,27 en halen daarmee de doelstelling uit het Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde
Omgeving. 
Wordt de Energie-Index berekend op basis van de vanaf 2015 geldende methodiek dan zal het
effect van het aanbrengen van de zonnepanelen ervoor zorgen dat de Energie-Index aansluit
bij de afspraken.

4.2.3 R O U T E K A A R T  C O 2 - N E U T R A A L

Vanwege het op handen zijnde klimaatakkoord heeft brancheorganisatie Aedes het initiatief
genomen om met behulp van een zgn. routekaart te bepalen of de corporaties in staat zijn in
het jaar 2050 CO2-neutraal te zijn. Voor de sector kan op macroniveau de investeringsbehoefte
worden geïnventariseerd.
LEKSTEDEwonen heeft het model van Aedes voor haar berekening gehanteerd.

De uitwerking laat zien dat we met inbegrip van de aanpak van het complex op University 
College Utrecht (UCU) een investering van circa € 95 miljoen verwachten. Dat bedrag zal in de 
komende 32 jaar noodzakelijk zijn om aan de eisen van het af te sluiten klimaatakkoord te voldoen.

Voor onze aanpak kiezen we voor vier stappen:
- Stap 1: Visie op duurzaamheid

Welke strategische uitgangspunten zijn er, wat is onze motivatie en welke definities hanteren 
we bij onze visie op duurzaamheid? Dit zal plaatsvinden in combinatie met het strategisch 
voorraadbeleid, het huidige duurzaamheidsbeleid en de uitrol van zonnepanelen.

- Stap 2: Technische scenario’s
Na vaststelling van de visie op duurzaamheid kunnen technische scenario’s op complexniveau 
worden toegewezen. Deze scenario’s sluiten grotendeels aan bij de reeds eerder ingevulde 
Routekaart.

- Stap 3: Terugverdienmodel
Bepalen op welke manier de investeringen (deels) kunnen worden terugverdiend.

- Stap 4: Financiële positie
Vaststellen van de impact op de financiële positie van LEKSTEDEwonen op lange termijn.

Energie-Indexen 2018                                   2017                                  2016
aantal % aantal % aantal %

A++ EI <0,6 96 3 8 0 0 0

A+ 0,6 < EI <0,8 93 3 73 3 27 1

A 0,8 < EI <1,2 427 15 335 12 286 11

B 1,2 < EI <1,4 810 29 251 9 242 9

C 1,4 < EI <1,8 1.043 37 923 34 925 35

D 1,8 < EI <2,1 186 7 826 30 850 32

E 2,1 < EI <2,4 109 4 241 9 225 8

F 2,4 < EI <2,7 40 1 70 3 73 3

G EI >2,7 23 1 22 1 22 1

Totaal aantal woningen 2.827 2.749 2.650

Gemiddelde Energie-Index 1,41 1,57 1,59

* Door het ontbreken van een aantal Energie-Indexen sluit het totaal aantal woningen niet geheel aan op 
het totale woningbestand van LEKSTEDEwonen. Voor studenteneenheden zijn Energie-Indexen niet verplicht.
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Zonder rekening te houden met een verdieneffect op de bereikte energiebesparingen vraagt
de opgave een gemiddelde investering van € 3 miljoen per jaar. Onze jaarlijkse kasstroom 
volgens de prognose, uiteraard bij gelijkblijvende omstandigheden voor wet- en regelgeving
en heffingen, laten zien dat wij die opgave kunnen realiseren.

Regionale samenwerking
In regionaal verband hebben corporaties hun krachten gebundeld bij het invullen van de 
duurzaamheidsopgave. De corporaties hebben vijf overkoepelende thema’s vastgesteld waarop
die samenwerking vorm krijgt, te weten: Klimaatadaptatie, Energiebesparing, Energieopwekking,
Energieopslag en Circulariteit. Binnen deze thema’s kan iedere corporatie zijn eigen strategie en
prioriteit bepalen. Op basis van de voortgang committeren zij zich per thema aan de rol van
koploper, volger of peloton. Per thema is door een werkgroep een inventarisatie gemaakt en
zijn vraagstukken en uitdagingen geformuleerd. In het eerste half jaar van 2019 worden de 
uitkomsten gedeeld en bekeken hoe dit binnen het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht
(RWU) verder wordt opgepakt.
Gezien de omvang van LEKSTEDEwonen hebben wij gekozen voor de rol van peloton en zetten
vooral in op het leereffect dat door de inzet van de koplopers wordt bereikt. Voorts participeren
wij in de bundeling van duurzaamheidsvraagstukken om zodoende een lagere kostprijs te 
kunnen bedingen bij marktpartijen die belast worden met de realisatie van opgaven.

4.3 L E E F B A A R H E I D

4.3.1 A A N DAC H T  V O O R  D E  w O O N O M G E V I N G  

LEKSTEDEwonen hecht veel waarde aan leefbaarheid. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid
voor onze huurders niet ophoudt bij het goed onderhouden van hun woning. Pas wanneer ook
de directe woonomgeving en het welzijn van de bewoners op orde is, kan men echt prettig
wonen. Dit jaar lag de nadruk op het vertalen van het strategisch leefbaarheidsbeleid naar de
praktijk, het continueren van het leefbaarheidsbeleid in de wijk Vijfheerenlanden en aandacht
geven aan de gemeenschappelijke ruimten in de overige complexen. Daarnaast heeft 
LEKSTEDEwonen diverse overleggen met de gemeente Vianen over de (directe) leefomgeving.

Leefbaarheidsbeleid
In het overkoepelend leefbaarheidsbeleid (2017) is een strategie geformuleerd van waaruit 
LEKSTEDEwonen de leefbaarheid de komende jaren aanpakt. Dit leefbaarheidsbeleid heeft dit
jaar een doorververtaling gekregen naar de praktijk. Een even grote inzet op leefbaarheid in alle
buurten, straten en complexen is niet noodzakelijk. Er is vooral extra inzet nodig bij die buurten,
straten of complexen waar problemen gesignaleerd zijn die van negatieve invloed zijn op de
leefbaarheid zoals (een toename van) vervuiling, overlast, huurachterstanden, woonfraude of
een slechte verhuurbaarheid. Daarbij worden inspanningen ook afgestemd op de beschikbare
capaciteit en middelen. 
In het leefbaarheidsbeleid is een aanpak uitgewerkt voor signalering en beoordeling van 
buurten, straten en complexen. Op basis van de beoordeling worden buurten, straten en 
complexen aangewezen waar extra op ingezet wordt om de leefbaarheid te verbeteren. 
Daarvoor is een toolbox met maatregelen ontwikkeld.

Leefbaarheid Donjon en Vijfheerenlanden
Voor de complexen Donjon en Vijfheerenlanden heeft LEKSTEDEwonen sinds 2014 een specifiek
leefbaarheidsbeleid. Sinds 2017 is er een Wijkbeheerder Leefbaarheid aangesteld, met 
een bijzondere focus op de complexen Vijfheerenlanden en Donjon. De werkwijzen zijn 
geoptimaliseerd en er wordt intensiever gecontroleerd en gehandhaafd op de leefbaarheid 
in de wijk en de woonafspraken, met als streven 'doen wat we zeggen'. 
De intensievere controles door de Wijkbeheerder Leefbaarheid en de medewerking van de 
bewoners werpt zijn vruchten af. Het aantal meldingen (109 stuks) is ten opzichte van vorig jaar
gedaald (- 7). Het betreft vooral kleinere meldingen op huisniveau (93 meldingen), zoals 
het plaatsen van spullen op galerijen en balkons. Daarnaast ontvingen wij 15 meldingen over
bergingsgangen, zowel vervuiling als het plaatsen van spullen. 



LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2018 - 45

In september heeft LEKSTEDEwonen een grote schoonmaakactie gehouden in het beheer-
complex de Korenbloem in de Vijfheerenlanden. De uitstraling van het gebouw stond door 
bewonersgedrag onder druk en daarop is gezamenlijk actie ondernomen. Bewoners zijn 
geïnformeerd over het belang en geactiveerd om in actie te komen, door middel van een 
brief en het huis-aan-huis overhandigen van een schoonmaakpakket. Het enthousiasme 
was groot en de meeste bewoners hebben meegewerkt. LEKSTEDEwonen heeft na deze 
actie een aantal controle momenten ingelast waar geen bijzonderheden uit gekomen zijn. 
Vanwege het succes van de actie komt er een vervolg in 2019 in één van de andere gebouwen
in de Vijfheerenlanden.

Leefbaarheidsonderzoek
In 2018 heeft LEKSTEDEwonen opnieuw een leefbaarheidsonderzoek laten uitvoeren in de wijk
Vijfheerenlanden. In 2014 is voor de eerste keer een leefbaarheidsonderzoek in deze wijk 
uitgevoerd. Ook nu is onderzocht wat de woonbeleving is, of die afgelopen jaren is verbeterd
en of de door LEKSTEDEwonen genomen leefbaarheidsmaatregelen effectief waren. 

Aan het onderzoek hebben ongeveer 200 huishoudens (1/3 deel) van de Donjon en Vijfheeren-
landen meegewerkt. Een belangrijk verschil ten opzichte van het onderzoek uit 2014 is dat er
geen grote verschillen meer zijn in de woonbeleving in verschillende delen van de wijk. In 2014
was in een deel van de wijk het groot onderhoud al afgerond terwijl in het andere deel van de
wijk het onderhoud nog bezig was. De getroffen maatregelen (groot onderhoud en woon-
afspraken) hebben een positief effect gehad op algemene woonbeleving in de wijk. Dit neemt
niet weg dat er in 2018 nog steeds verbeterpunten zijn. Zo kan de algemene netheid in de 
woongebouwen en de omgeving verbeterd worden. De verbeterpunten van het onderzoek 
worden in 2019 opgepakt. 

Gemeenschappelijke ruimten
Huisregels gebouwen
Bij gestapelde bouw werken wij met huisregels, die duidelijk zichtbaar zijn opgehangen. 
De huisregels geven de woonafspraken kort en krachtig weer: wat accepteert LEKSTEDEwonen
wel en niet van bewoners én bezoekers? Hiermee zorgen we ervoor dat de woningen, gebouwen
en directe woonomgeving schoon, heel en ook veilig blijven. 
In het complex Benedictushof zijn de huisregels, vanwege bewonersgedrag, dit jaar extra onder
de aandacht gebracht. Met deze inzet en extra maatregelen zijn er in de algemene ruimten 
nagenoeg geen leefbaarheidsovertredingen meer geweest.

Brandtrappen
In de complexen Benedictushof, Clarissenhof en Vijfheerenlanden werd veelvuldig overlast 
ervaren door het oneigenlijk gebruik van de brandtrappen. LEKSTEDEwonen heeft afgelopen
jaren de nodige maatregelen genomen om de ‘hardnekkige’ overlastgevers te bestrijden. 
Zo worden boetes uitgedeeld aan huurders die stelselmatig gebruik maken van de brandtrap,
overeenkomstig de huurovereenkomst en de Woonafspraken. 
In aanvulling daarop hebben wij, na klachten van bewoners en omwonenden en in overleg met
de bewonerscommissie, akoestische alarmen geplaatst die worden ingeschakeld door het 
openen van de brandtrapdeur. Sinds medio 2018 is het misbruik van de brandtrappen fors 
gedaald, mede door intensievere controles en een goed werkend camerasysteem. Overtreders
hebben als eerste een brief gekregen met een waarschuwing dat er bij een volgende overtreding
een boete zou volgen. Geen van de personen heeft voor een tweede keer gebruik gemaakt van
de brandtrap. In sommige complexen is het gebruik tot 0 gedaald, in andere complexen blijft
het ruim onder de gestelde norm. 
Keerzijde van het akoestisch alarmsignaal zijn de overlastklachten die wij hierover ontvingen,
waaronder een ingediende klacht bij de Regionale Klachtencommissie (KWRU). De KWRU heeft
gesteld dat LEKSTEDEwonen aanvullende maatregelen moet nemen om het oneigenlijk gebruik
tegen te gaan. In navolging op de KWRU zijn afspraken gemaakt met de Bewonerscommissie
Vijfheerenlanden. Zo is afgesproken dat er per brandtrapdeur middels een teller wordt 
bijgehouden hoe vaak de deur open gaat en daarnaast welke norm van gebruik acceptabel is.

Openbare ruimten 
Prikactie
Zwerfvuil is een bron van ergernis voor velen en slecht voor het milieu. De Bewonerscommissie
Donjon is trots op hun gebouw en de directe woonomgeving. Sinds enige jaren heeft zij het 
initiatief genomen om maandelijks zwerfvuil te prikken. Ook in 2018 faciliteert de commissie 
de prikploeg van zes bewoners die de openbare buitenruimte schoonhoudt van zwerfafval.
LEKSTEDEwonen juicht dergelijke initiatieven en betrokkenheid toe.

Achterpaden 
Bewoners zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de achterpaden. Overhangende 
takken, kapotte schuttingdelen of opgeslagen spullen blokkeren soms de doorgang. In 2018 is
er wederom aandacht geweest voor de achterpaden waarbij de controles plaatsvinden op basis
van meldingen van bewoners.
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Privéruimten
Tuinenbeleid
In de folder 'De Tuin; het visitekaartje van uw woning' dat sinds het najaar van 2016 is uitgegeven,
staat duidelijk welk onderhoud voor de huurder is en welk onderhoud voor de verhuurder. 
Ook in 2018 is er wederom gehandhaafd op het onderhoud van tuinen, veelal naar aanleiding
van meldingen van bewoners. 

4.3.2 w O O N F R AU D E  

Het adequaat bestrijden van woonfraude is een taak van de gemeente en de corporatie. Een 
sociale huurwoning betreft immers een schaars goed. Daarnaast gaat woonfraude vaak gepaard
met de aanpak van overlast in het gehuurde en in de directe woonomgeving.

Van woonfraude is sprake als de huurder de woning niet bewoont, de woning aan een ander
verhuurt (onderhuur) of de woning voor iets anders gebruikt dan ‘wonen’. In het laatste geval is
er sprake van onrechtmatig gebruik, bijvoorbeeld voor drugshandel, wietteelt, prostitutie of 
bedrijfsruimte. Bij onrechtmatige bewoning handelt de huurder in strijd met de Huisvestingswet,
de lokale toewijzingsregels of de regelgeving in het Huurrecht.

In 2018 hebben wij 11 nieuwe meldingen ontvangen van onrechtmatige bewoning of gebruik.
Dit jaar zijn er 19 meldingen onderzocht en 11 meldingen definitief afgerond. Het jaar is 
afgesloten met 31 openstaande meldingen, die in 2019 worden behandeld. 

Daarnaast wordt de laatste tijd regionaal meer gefraudeerd bij woningtoewijzing. Woning-
zoekenden proberen met valse inkomensverklaringen toch in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning. Hierbij is er ook sprake van documentfraude, waarbij op papier of digitaal
de werkelijkheid bewust anders wordt voorgesteld. Naast de foutieve inkomensverklaringen
wijzigen sommige woningzoekenden soms wekelijks hun huishoudgrootte, zodat zij ‘passend’
kunnen reageren op een geadverteerde woning. 

Hennep 
LEKSTEDEwonen voert al jaren een zerotolerance-beleid bij hennepteelt en treedt streng op
tegen huurders die het gehuurde (laten) gebruiken voor hennepteelt. Het is een ernstige tekort-
koming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst en leidt vaak tot on-
veilige situaties. Ieder kwartaal vindt er overleg plaats met de fraudespecialist van Stedin over
meldingen en constateringen van hennepplantage/-drogerij of andere activiteiten die op grond
van de Opiumwet strafbaar zijn. 

Dit jaar zijn er acht tips en/of Meld misdaad anoniem meldingen ontvangen (vorig jaar zes tips).
Bij drie woningen is daadwerkelijk ‘iets’ aangetroffen. Bij ontruiming van een woning (op 
basis van huurschuld en meldingen van hennep) zijn een growtent en diverse materialen 
aangetroffen. In een woning is een hennepkwekerij aangetroffen en deze huurder heeft de 
huurovereenkomst zelf opgezegd. In een andere woning hebben politie en Stedin geen 
hennepplantage, maar een shisha lounge aangetroffen. 
De andere vijf tips/meldingen zijn na onderzoek, huisbezoek door LEKSTEDEwonen en/of inval
door politie en Stedin afgesloten. 

4.3.3 S O C I A A L  B E H E E R  

Woonoverlast is een (steeds toenemend) probleem in onze samenleving. Het kan het woongenot
en leefklimaat in een buurt ernstig verstoren. Bij veel overlastgevallen spelen ouderdomsziektes
of psychische problemen een rol. Daarnaast spelen verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling,
cultuur, dagindeling, karakter en hobby´s ook mee. 2018 was het jaar met twee hittegolven en
het verbreken van meerdere warmte records. De 'zomerse en zon-gerelateerde' overlast nam
gestaag toe dit jaar. 

Steeds vaker proberen politie en woningcorporaties de ruzies zonder tussenkomst van de rechter
op te lossen. Dat doen ze met hulp van een (buurt)bemiddelaar of een mediator. Het voordeel
is dat de oplossing sneller tot stand komt en de kosten van het traject lager zijn. Burenruzies
nemen de laatste jaren steeds serieuzere vormen aan. Meerdere keren verschijnt er in het nieuws
na een slepend conflict tussen twee buren dat er (vaak ernstig) gewonden gevallen. 

Naast de burenruzies speelden er ook een groot aantal casussen met zware problematiek, 
uiteenlopend van huurders met psychiatrische problemen, zware overlastzaken en ontruimingen,
tot meldingen van hennepkwekerijen, vervuiling en hoarding. Dergelijke casussen zijn vaak 
ernstig en structureel van aard. De zwaarte en de duur van deze dossiers neemt steeds meer
toe. Corporaties hebben de plicht om actie te ondernemen bij overlast. Een integrale benadering
met intensieve samenwerking tussen verschillende instanties is essentieel voor het behalen van
successen. 

Privacywetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Zorgverleners mogen in een echte noodsituatie uitsluitend buitenkant-informatie over hun
cliënt delen wanneer een huisuitzetting dreigt, de woning ernstig vervuild is, het gebrek aan
acceptatie onder omwonenden maatschappelijke participatie onmogelijk maakt of als er geweld
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dreigt. De informatie-uitwisseling tussen zorgpartijen en woningcorporaties is echter nog 
niet goed ingekaderd, zeker niet als een casus als onvoldoende ernstig wordt gekwalificeerd.
De afweging die een zorgverlener moet maken is niet in heldere richtlijnen omschreven. 
In 2018 heeft 'Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag' het manifest ‘Oog voor elkaar’
gepresenteerd, waarvan Aedes één van de ondertekenaars is. Het schakelteam wil met het 
manifest aandacht voor een socialer Nederland waarin mensen omkijken naar elkaar. Woning-
corporaties staan voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en dragen bij aan de 
leefbaarheid in wijken. Medewerkers van corporaties zijn vaak de eersten die verontrustende
signalen krijgen van huurders die ernstig in de war zijn (door bijvoorbeeld verslaving, een 
psychische aandoening of dementie). Soms veroorzaken ze overlast in de woonomgeving, raakt
de woning vervuild of zijn ze een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Medewerkers van 
corporaties kunnen contact opnemen met instanties, echter moeten anderen opstaan om echt
iets te doen. Dat gebeurt niet altijd, en dat is zorgwekkend. Aedes ontwikkelt samen met 
woningcorporaties en een landelijke werkgroep privacy van de Zorg en Veiligheidshuizen een
modelconvenant gegevensdeling om de informatie-uitwisseling tussen partijen beter te laten
verlopen. 

Individuele overlast
Het aantal meldingen en dossiers van overlast door 'personen met verward gedrag' stijgt jaarlijks,
zowel landelijk als bij LEKSTEDEwonen. Ook de complexiteit van deze meldingen en dossiers is
toegenomen.

In 2018 heeft LEKSTEDEwonen 372 meldingen ontvangen (352 meldingen in 2017). Deze 
overlast- en de zorgmeldingen gaan voor het grootste gedeelte over kwetsbare huurders met
een maatschappelijk probleem of een psychiatrische stoornis en/of meervoudige problematiek
en middelengebruik. Bij sociaal beheer krijgen we zeer frequent te maken met deze huurders.
Er zijn dit jaar 230 meldingen afgehandeld en/of na doorverwijzing in volledige behandeling 
bij een ketenpartner. 

Prettig wonen hangt niet alleen nauw samen met de woning en de directe woonomgeving,
maar ook met het wel en wee van bewoners. Iedereen wil immers wonen in een schone, hele en
veilige buurt. Vooral het sociaal welzijn, (zorg)voorzieningen en participatie wordt de laatste
jaren steeds belangrijker vanwege alle veranderingen. Enerzijds is er sprake van een toenemende
vergrijzing, de wens om langer (zelfstandig) thuis te blijven wonen en bezuinigingen in de zorg
en het maatschappelijk veld. Anderzijds staat de leefbaarheid onder druk door het mondiger
worden van bewoners en een stijging van het aantal multiproblem-cases (sociaal/psychisch,
overlast en huurbetalingen). 

In sommige complexen is het ondanks divers maatregelen 'minder prettig wonen'. Om hier de
negatieve spiraal te doorbreken en concrete verbeteringen te realiseren heeft LEKSTEDEwonen
in 2018 het woongebouw Korenbloem in de buurt Vijfheerenlanden aangewezen als 
beheercomplex. Het eerste halaar is vooral gebruikt om toestemming op te halen en het 
invullen van de plannen. In het kader van de leefbaarheid en schoon, heel en veilig is in septem-
ber een schoonmaakactie met de bewoners gehouden.

Vrijwillige en onvrijwillige gedragsaanwijzingen
In de zoektocht naar een oplossing voor overlastgevende huurders wordt de laatste jaren steeds
vaker het instrument van de gedragsaanwijzing toegepast. Uit onderzoek is gebleken dat 
gedragsaanwijzingen in bepaalde gevallen een nuttig instrument kan zijn om overlast door
huurders een halt toe te roepen. Er kan alleen een gedragsaanwijzing aan een huurder worden
opgelegd als hij tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huur-
overeenkomst en de daarbij behorende algemene bepalingen.

Het ontbinden van de huurovereenkomst en het ontruimen van de woning is in sommige 
situaties van overlastgevende huurders een te ingrijpend middel. Het opleggen van een 
gedragsaanwijzing kan in die situaties een oplossing zijn. Het gaat hier dan om een vrijwillige
gedragsaanwijzing die wordt overeengekomen tussen de verhuurder en de overlastgevende
huurder. Deze vrijwillige gedragsaanwijzing wordt veelal vastgelegd in een vaststellings-
overeenkomst tussen verhuurder en huurder. De vaststellingsovereenkomst gaat deel uitmaken
van de huurovereenkomst.

Indien een overlastgevende huurder niet vrijwillig wenst mee te werken aan een gedrags-
aanwijzing (of als hij zich niet aan eerder opgelegde vrijwillige gedragsaanwijzing houdt), 
dan kan de verhuurder bij de rechter vorderen dat de huurder wordt verplicht om een of meer
gedragsaanwijzingen na te leven. De rechter legt dan een onvrijwillige gedragsaanwijzing op.
Bij de onvrijwillige gedragsaanwijzing zal in de dagvaarding ontbinding en ontruiming van de
overeenkomst worden gevraagd en veelal ook een dwangsom. Dit vonnis is de stok achter deur
om het gewenste gedrag af te dwingen of te stimuleren. De gedragsaanwijzing kan zowel een
verbod als een gebod inhouden. Woningcorporaties kunnen een onvrijwillige gedragsaanwijzing
niet afdwingen zonder rechter. 

De burgemeester kan onder last van een bestuursdwang een publiekelijke gedragsaanwijzing
afdwingen zonder de rechtelijke macht. Het burgerlijk recht heeft al jaren de mogelijkheid om
een gebod of verbod onder verbeurte van een dwangsom op te leggen. In Vianen is nog geen
publiekelijke gedragsaanwijzing aan een huurder opgelegd.



Buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling is de eerste schakel in de aanpak van woonoverlast. Bij woonoverlast geldt
‘voorkomen van problemen is altijd beter dan genezen’. Het is daarom van belang om veel 
aandacht te besteden aan vroege signalering van (overlast)problemen. Het doel van Buurt-
bemiddeling is om de woonoverlast te verminderen en ruzies in de buurt te voorkomen en te
beslechten. Hierdoor wordt het woongenot verhoogd en kosten voor een zwaardere interventie
vermeden. De methode werkt het beste als Buurtbemiddeling in een vroeg stadium ingezet
wordt. Ook Buurtbemiddeling signaleert een toename van personen met verward gedrag en
zaken die ernstiger zijn en langer duren. 
Eind december 2017 stonden er zes zaken van LEKSTEDEwonen open. In 2018 zijn 16 nieuwe
zaken aangemeld en 17 zaken zijn afgehandeld door Buurtbemiddeling. 

Persoonsgerichte Aanpak
Doel van Persoonsgerichte Aanpak (PGA) is het verminderen van de overlast en de aantasting
van de leefbaarheid. Na de triage en positieve beoordeling wordt er gestart met een integrale
aanpak: een aanpak op de persoon én zijn (gezins-)systeem door middel van bestuurlijke, 
straf-, zorg- en overige interventies. De gemeente heeft bij de lokale Persoonsgerichte Aanpak
(PGA) een regierol.
Veertien personen zijn aangemeld voor een Persoonsgerichte Aanpak en elf mensen zijn daad-
werkelijk als PGA-casus behandeld. De resterende drie voldeden niet aan de gestelde eisen om
PGA-case te worden. Eén van de PGA-casussen is opgeschaald naar het Veiligheidshuis als Top-X’er.

Politie
Op zeer regelmatige basis vindt er overleg plaats met de wijkagenten over de aanpak van 
woonoverlast. Het doel van deze gezamenlijke overleggen is tot de meeste passende aanpak
van een casus te komen. Er worden huisbezoeken, bemiddelingsgesprekken of casusoverleggen
georganiseerd en op locatie samengewerkt. We nemen ook deel aan gezamenlijke overleggen.
Hiernaast worden (op verzoek van de politie en conform het cameraprotocol) delicten besproken
die op de camerabeelden zijn geregistreerd. 
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LEKSTEDEwonen wil een klantgerichte organisatie zijn en open communicatie 

met huurders is daarbij een belangrijke voorwaarde. Om dit blijvend te realiseren

overleggen wij structureel met onze huurdersvertegenwoordigingen in Vianen,

zoals het Huurdersberaad en de Bewonerscommissies. In de gemeenten Bunnik

en Houten wordt bewonersparticipatie op grond van de beheerovereenkomsten

door de collega-corporaties uitgevoerd.  

5.1 H U U R D E R S

5.1.1 H U U R D E R S B E R A A D

‘Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEwonen Vianen’ vertegenwoordigt alle huurders van 
LEKSTEDEwonen in de gemeente Vianen. Het Huurdersberaad is de formele gesprekspartner
voor LEKSTEDEwonen in alle zaken die van belang zijn in de verhouding huurder-verhuurder,
overeenkomstig de 'Wet op het Overleg Huurders Verhuurder' (Wohv). In de vernieuwde 
Samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt om tot een optimale samenwerking 
te komen met respect voor elkaars standpunten en wederzijdse doelstellingen. Alle leden van
het Huurdersberaad zijn woonachtig in de gemeente Vianen.

De samenstelling van het Huurdersberaad is in 2018 gewijzigd vanwege het afscheid van 
twee leden, waaronder de penningmeester. Beiden hebben zich afgelopen jaren ingezet voor
het Huurdersberaad en het vertegenwoordigen van de belangen van huurders in Vianen. 
Een van hen blijft nog actief als bewonerscontactpersoon in Hof van Batenstein. Tijdens de 
Overlegvergadering in september is onder dankzegging voor hun inzet en betrokkenheid 
stilgestaan bij dit afscheid. 

Binnen het Huurdersberaad hebben er verder geen verschuivingen plaatsgevonden. Tijdens de
Overlegvergadering is de samenstelling van het Huurdersberaad en het invullen van de vacante
(wijk)zetels veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Een aantal vacatures staan al enkele
jaren open, waar intern en met doorschuiven van leden tijdelijk invulling aan wordt gegeven.
Het Huurdersberaad is door andere prioriteiten en adviesaanvragen niet toegekomen aan het
werven van nieuwe leden. Vanaf begin 2019 moet de werving actief opgepakt worden door 
het Huurdersberaad, waarbij LEKSTEDEwonen kan faciliteren.

SAMENWERKEN MET
5
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Samenstelling Huurdersberaad per 31 december 2018: 
- De heer A. Baauw (Voorzitter) Bewonerscommissie Mariënhof
- Mevrouw D. Breedveld (Secretaris) Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
- De heer B. den Breejen Kernen 
- De heer F. Docter De Hagen Laagbouw & Hoef en Haag
- De heer F. van der Kuil Monnikenhof 2 (Kampen)
- Mevrouw C. Lenting-Klinkhamer Monnikenhof 3 (Molens)
- De heer G. van Os Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
- De heer T. Wammes Centrum / Hogeland 
- Vacature Jongeren
- Vacature Senioren
- Vacature Amaliastein

Overleg
Het Huurdersberaad is dit jaar een groot aantal keer bijeengekomen, waaronder vier reguliere
Overlegvergaderingen met LEKSTEDEwonen en een gecombineerde vergadering van het 
Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen en het Huurdersberaad. Het Dagelijks Bestuur heeft
één keer gesproken met de twee leden van de Raad van Commissarissen, die op voordracht van
het Huurdersberaad zijn benoemd. 

Het Huurdersberaad heeft dit jaar, naast de reguliere vergaderingen, enkele extra vergaderingen
nodig gehad om alle actiepunten en adviesaanvragen van LEKSTEDEwonen af te handelen. 
De belangrijkste onderwerpen dit jaar waren de keuze van de gemeente voor een nieuwe 
woningmarktregio (inclusief ontheffing voor LEKSTEDEwonen) en de gevolgen voor de 
vertegenwoordiging vanwege de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Een aantal leden heeft een cursus gevolgd en het volledige Huurdersberaad heeft een
cursus/training gevolgd over de Woningwet en de impact voor huurders.
Juni 2018 is de vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst tussen het Huurdersberaad en 
LEKSTEDEwonen ondertekend. Een Woonbondmodel vormt de basis en is aangevuld met advies
van Aedes. Wederzijdse ervaringen uit de vorige overeenkomst zijn uiteraard ook verwerkt. 
Hiermee wordt opnieuw invulling gegeven aan de wederzijdse rechten en plichten, financiën
en een goede huurdervertegenwoordiging.

Belangrijke onderwerpen tijdens de Overlegvergaderingen tussen het Huurdersberaad en 
LEKSTEDEwonen waren:
- Actualiteiten en voortgang projecten;
- Begroting Huurdersberaad en Bewonerscommissies;
- Bod aan de gemeente Vianen in het kader van de prestatieafspraken;
- Duurzaamheidsbeleid;
- Jaarlijkse huurverhoging per juli 2018 (regelgeving, huursombenadering en uitwerking);
- Jaarlijkse verantwoordingsplicht (Huurderskrant en Jaarvergadering);
- Jaarplanning 2018-2019;
- Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Huurdersberaad en LEKSTEDEwonen;
- Onderhoudsplanning en -begroting LEKSTEDEwonen;
- Ondernemingsplan 2018-2021;
- Ontwikkeling Vijfheerenlanden (fusie gemeenten en keuze woningmarktregio);
- Vacatures in het Huurdersberaad;
- Voorrangsregelingen jongeren en 65-plussers;
- Warmtewet en Warmtetarieven (regelgeving en uitwerking);
- Woonfraudebeleid;
- Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV-beleid);
- Zonnepanelen (beleid en uitrol).

Verantwoording
Het informeren van huurders over haar activiteiten en het betrekken van huurders bij standpunt-
bepaling zijn belangrijke taken. Zo heeft het Huurdersberaad, volgens de Overlegwet en de 
afgesloten Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersberaad en LEKSTEDEwonen, de 
verplichting om jaarlijks een verantwoordingsvergadering te organiseren. Op die manier kan het
Huurdersberaad zich presenteren, verantwoording afleggen aan de achterban, de plannen voor
komend jaar voorleggen en in gesprek gaan met huurders. 

Verantwoordingsvergadering
De afgelopen drie jaar zoekt het Huurdersberaad de huurders op door een bewonersavond te 
organiseren, met ondersteuning van LEKSTEDEwonen. Dit jaar heeft het Huurdersberaad gekozen
voor de wijken Amaliastein en Monnikenhof, vooral vanwege de start van het zonnepanelen-
project. De ruim 700 huurders in deze wijken zijn persoonlijk (uitnodigingsbrief) benaderd en de
informatieavond is gepromoot met een advertentie en via de website van LEKSTEDEwonen. 
Tijdens de avond konden bewoners in gesprek gaan met leden van het Huurdersberaad, 
onder andere over de ervaringen met hun huurwoning, het contact met de verhuurder, wat hen
bezighoudt op het gebied van wonen in de gemeente en hoe het Huurdersberaad huurders-
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belangen (nog) beter kan behartigen naar LEKSTEDEwonen en de gemeente toe. Diverse 
medewerkers van LEKSTEDEwonen waren aanwezig om meer te vertellen over zonnepanelen op
huurwoningen, het serviceabonnement, woningtoewijzingen en nieuwbouwprojecten. Het was
een geslaagde en succesvolle avond met een opkomst van bijna 100 huurders. De huurders waren
positief gestemd en er waren vele gesprekken tussen de huurders, het Huurdersberaad en 
LEKSTEDEwonen. Dit resultaat onderstreept het belang om huurders op te zoeken en deze setting
continueert het Huurdersberaad ook in 2019. 

Huurderskrant
Jaarlijks verspreidt het Huurdersberaad ook een Huurderskrant onder alle huurders. Tot de start
van de verantwoordingsvergadering (bewonersavond) was dit het middel van het Huurdersberaad
om verantwoording aan de achterban af te leggen. Het Huurdersberaad heeft ervoor gekozen om,
naast de bewonersavond, de Huurderskrant te continueren, zodat zoveel mogelijk huurders 
worden bereikt. De Huurderskrant (versie augustus 2018) is verspreid onder alle huurders, zodat actuele
ontwikkelingen over de nieuwe gemeente en woningmarktregio meegenomen konden worden.

Vergoedingen
LEKSTEDEwonen vergoedt de kosten voor zover die redelijkerwijs gerelateerd en noodzakelijk
zijn voor de activiteiten van het Huurdersberaad en de aangesloten bewonerscommissies.

Het Huurdersberaad heeft in 2018 afgerond € 21.750,- aan voorschotten ontvangen om haar
taken te kunnen vervullen (€ 23.130,- in 2017). De totale kosten volgens de verantwoording 
van het Huurdersberaad volgen bij het indienen van de definitieve afrekening over 2018. 
De uitbetaalde voorschotten zijn inclusief de bijdragen aan de actieve bewonerscommissies. 

5.1.2 B E w O N E R S C O M M I S S I E S

In 2018 zijn er twee bewonerscommissies actief, namelijk voor de complexen Donjon en 
Vijfheerenlanden. De bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen, die alle bewoners
van hun complex vertegenwoordigen. Zij zetten zich in voor zaken die spelen in en rondom de
woongebouwen, zoals onderhoud en leefbaarheid. De spelregels van de samenwerking tussen
de Bewonerscommissie en LEKSTEDEwonen zijn vastgelegd in het Bewonerscommissie-
reglement, die is afgeleid van de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Huurdersberaad 
en LEKSTEDEwonen. Dit reglement geldt voor alle nieuw op te richten commissies en wordt in
2019 geactualiseerd. 
De bewonerscommissies zijn onze gesprekspartner. Zij zijn de oren en de ogen in de wijk en 
signaleren, samen met medewerkers van LEKSTEDEwonen, zaken die spelen op het gebied van

leefbaarheid. Ook andere (technische) facetten rondom het wonen in deze complexen passeren
de revue en de commissies weten wat er leeft onder de andere bewoners. Bij de vergaderingen
is, naast de Medewerker Sociaal Beheer & Participatie, regelmatig de huismeester/complex-
beheerder aanwezig. De commissies vertegenwoordigen de huurders en ontvangen een 
budget voor initiatieven die de leefbaarheid ten goede komen. Jaarlijks leggen zij 
verantwoording af over de financiën en de activiteiten aan LEKSTEDEwonen en aan de 
huurders die zij vertegenwoordigen.

In 2018 zijn er in totaal negen Overlegvergaderingen geweest met de twee Bewoners-
commissies. Wij zijn blij met de betrokkenheid en inzet van onze commissies, omdat op die 
manier het beleid van LEKSTEDEwonen kan worden getoetst en problemen sneller worden 
opgelost. De leden van de commissies denken en praten actief mee en dragen ook zelf 
onderwerpen aan. Onderwerpen die jaarlijks structureel aan de orde komen zijn de 
jaarlijkse huurverhoging, de afrekening servicekosten, leefbaarheid en woonomgeving, 
het onderhoud en beheer van de woningen/complexen en de financiële verantwoording 
over uitgaven en activiteiten.

Bewonerscommissie Vijfheerenlanden 
De Vijfheerenlanden bestaat uit negen appartementengebouwen met in totaal 490 woningen.
Met de Bewonerscommissie Vijfheerenlanden heeft er een gezamenlijke schoonmaakschouw
plaatsgevonden, geïnitieerd door LEKSTEDEwonen. De bewonerscommissie heeft aangegeven
wat zij goed vindt en wat er kan worden verbeterd. Deze informatie gebruikt LEKSTEDEwonen
bij het aanbesteden van het schoonmaakwerk in 2019. 
Net als vorig jaar waren de leefbaarheid en onderhoud aan de gebouwen belangrijke 
onderwerpen van gesprek. Ook is de nieuwbouw in de Vijfheerenlanden (gebouwen Amelie en
Hendrick) besproken, als afronding van de wijkvernieuwing. Daarnaast waren het camera-
toezicht, de huurverhoging, de afrekening servicekosten en de staat van de galerijvloeren 
onderwerp van gesprek. De Bewonerscommissie verspreidt twee keer per jaar Flatberichten
onder alle bewoners in hun complex om hen te informeren over hun activiteiten.

Bewonerscommissie Donjon 
De Donjon bestaat uit 122 appartementen in de DonjonToren en de zijvleugels van de 
gebouwen Watergentiaan en Zwanenbloem. Met de Bewonerscommissie Donjon was er 
regelmatig contact over de uitvoering van het groot onderhoud. De commissie heeft tijdens 
het groot onderhoud regelmatig met bewoners gesproken en overlegd met LEKSTEDEwonen.
Juni 2018 waren alle werkzaamheden afgerond.
Net als voorgaande jaren is er een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met
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de vrijwilligers van de huiskamer en Stichting Welzijn Vianen (SWV), om vooral de sociale 
contacten tussen de bewoners te stimuleren. Daarnaast faciliteert de commissie de prikploeg
die sinds 2015 maandelijks de openbare buitenruimte schoonhoudt van zwerfafval. Ook heeft
de commissie conform het bewonerscommissiereglement in het jaarverslag verantwoording 
afgelegd over haar werkzaamheden en plannen voor het komende jaar.
Na het aftreden van de voorzitter (december 2017) heeft de bewonerscommissie een nieuwe
voorzitter gezocht. Omdat niemand zich hiervoor heeft aangemeld, heeft een van de 
commissieleden zolang de taken waargenomen en aangegeven zich hiervoor verkiesbaar te
stellen. November 2018 is hij begonnen in zijn nieuwe functie. 

Contactpersoon Sidewendervelt
Eind 2017 heeft er een kennismakingsgesprek met een huurder plaatsgevonden en begin 2018
is deze contactpersoon door LEKSTEDEwonen voorgesteld aan de bewoners van Sidewendervelt.
Dit jaar is er regelmatig overleg gevoerd over de leefbaarheid in het complex. Daarnaast heeft
hij in samenspraak met andere bewoners succesvol een aanvraag gedaan voor het LEEFfonds. 
Door het succes van het werken met een contactpersoon is besloten te onderzoeken of dit 
iets voor andere complexen kan zijn. Eind 2018 zijn daarom contacten gelegd om nieuwe 
contactpersonen te werven, waarmee in 2019 verder wordt gegaan. 

5.1.3 B E w O N E R S I N F O R M AT I E  E N  PA R T I C I PAT I E

Klantenportaal en website
Huurders kunnen op onze website gebruikmaken van 'Mijn LEKSTEDEwonen'. Op het klanten-
portaal kunnen zij altijd online hun persoonlijke gegevens inzien en eventueel wijzigen, snel(ler)
een reparatieverzoek melden, de huur online betalen (iDEAL) of hun woninggegevens bekijken.
Eind 2018 maken ongeveer 1.200 huurders gebruik van Mijn LEKSTEDEwonen wat neerkomt 
op afgerond 40% van de huurders. 
Het aantal functionaliteiten van Mijn LEKSTEDEwonen is afgelopen jaar gelijk gebleven. 
Om klantgerichter te communiceren is een veranderingstraject ingezet. Met technische 
hulpmiddelen (website, kennisbank en huurdersportaal) en de oprichting van een Team 
Klantenservice wordt hier in 2019 invulling aan gegeven. Dit wordt gecombineerd met het 
concretiseren van het nieuwe communicatiebeleid, dat medio 2018 is vastgesteld.

De website en Mijn LEKSTEDEwonen worden actueel gehouden met nieuwsberichten, projecten
en het woningaanbod. Vooral de digitale nieuwsbrieven van LEKSTEDEwonen worden door
huurders, woningzoekenden en stakeholders gewaardeerd omdat zij hiermee als eerste op de
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Met name bij (nieuwbouw)projecten en het actuele

aanbod (huur of koop) is het een effectief communicatiemiddel dat steeds meer respons 
oplevert. Het aantal aanmeldingen voor diverse nieuwsbrieven is afgelopen jaar aanzienlijk 
gestegen. Naast de maandelijkse LEKSTEDEwonen-nieuwsbrief zijn dit jaar in totaal 22 digitale
nieuwsbrieven verstuurd.

eigenPLEK
In 2018 zijn twee edities van ‘eigen PLEK’ uitgegeven (juni en december). Het bewonersblad 
van LEKSTEDEwonen wordt door onze huurders en relaties goed ontvangen. Elke editie heeft
een aantal vaste rubrieken en bevat actuele onderwerpen.

LEEFfonds
In 2018 is er tweemaal gebruik gemaakt van het LEEFfonds. Er is met succes een beroep gedaan
op het LEEFfonds door de bewoners van complex Sidewendervelt. Dit complex in Zijderveld 
bestaat uit 14 appartementen voor 65-plussers. De bewoners willen graag meer samenhorigheid
bewerkstelligen en hebben daarom het idee om gezamenlijke activiteiten te gaan organiseren
zoals een barbecue en high tea. Vanuit het LEEFfonds is een bijdrage gevraagd voor het servies
dat benodigd is om de activiteiten uit te voeren. 
De Vereniging van Beheer Mandelig Terrein (Zeven Boompjes) heeft ook gevraagd om een 
bijdrage uit het LEEFfonds. Zij hebben met deze bijdrage een mooie speelweide gerealiseerd op
het terrein tussen het complex Clarissenhof en de woningen aan de Zeven Boompjes. Het is een
speelplek geworden die openbaar toegankelijk is en waarbij spelen en ontmoeten centraal staan.

Klantenpeilingen
LEKSTEDEwonen vindt het belangrijk om haar processen zo veel mogelijk op de klant(wensen)
af te stemmen. Dit doen wij door met bewoners in gesprek te gaan, zowel op dagelijkse basis
als met een grote groep. Daarom maken wij sinds 2015 gebruik van klantenpeilingen. Dit waren
fysieke peilingen, waarbij een groep van ongeveer 20 huurders werd gevraagd naar hun mening.
Eind 2017 is besloten hiermee te stoppen en het onderzoek digitaal op te pakken. Hiervoor is
dit jaar een nieuwe partij gezocht. Research2Evolve is geselecteerd als nieuwe partij. In 2019
wordt gestart met de werving van huurders en het eerste onderzoek. 

Huisbezoeken
In navolging op de start in 2017 zijn in 2018 nog 15 huisbezoeken afgelegd. Tot en met maart
2018 zijn de Directeur-bestuurder en Manager Wonen (eventueel met een medewerker) bij 
huurders op ‘de koffie’ gegaan om de (on)tevredenheid van onze bewoners bespreekbaar te
maken en een algemene indruk over de werkorganisatie op te doen. Wat vinden zij van ons werk,
wat kan er beter en hebben zij ideeën? 
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In het algemeen blijkt dat de huurders tevreden zijn over de klantvriendelijkheid van de 
medewerkers van LEKSTEDEwonen. Men woont meestal tot volle tevredenheid in een woning
van ons. De meeste kwesties gaan over verwachtingsmanagement rondom reparatieverzoeken
en gestelde vragen. Om die reden is eind 2018 besloten de klantgerichtheid en de dienst-
verlening in 2019 te verbeteren.

Communicatiebeleid
Voor een klantgerichte organisatie die LEKSTEDEwonen wil zijn, is goede en bewuste 
communicatie essentieel. Hierbij spelen onze medewerkers een belangrijke rol, want zij 
‘zijn’ immers LEKSTEDEwonen en kunnen met hun kennis, houding en gedrag een bijdrage 
leveren. Alle medewerkers zijn in 2017 en 2018 intensief getraind op klantgericht werken. 
Ook maken wij steeds meer gebruik van verschillende (digitale) middelen en kanalen om te 
communiceren, want tijden veranderen.
Wij streven naar heldere en eenduidige in- en externe communicatie, gebaseerd op onze 
kernwaarden en -kwaliteiten, om zo een positief en herkenbaar beeld van LEKSTEDEwonen 
neer te zetten. Om goed invulling te geven aan ‘de communicatie’ is een (nieuw) communicatie-
beleid opgesteld. Hierin is de input van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen, het 
Huurdersberaad en medewerkers samen met onze ambities, het Ondernemingsplan en 
inspelend op de veranderende omgeving verwerkt. Hierin is onder andere vastgelegd: 
Hoe willen wij ons positioneren, hoe communiceren wij met doelgroepen, wat willen we 
bereiken en hoe de communicatie te organiseren? Het communicatiebeleid is half 2018 
vastgesteld en vormt voor een aantal andere klantgerichte processen een belangrijke basis.

5.2 M A AT S C H A P P E L I J K  P L AT F O R M  L E K S T E D E w O N E N

Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen (MPL)
LEKSTEDEwonen hecht veel waarde aan een goede verbinding met de maatschappij en haar
stakeholders. Wat speelt er in de maatschappij, in en om Vianen? Bij welke onderwerpen kan
LEKSTEDEwonen een rol spelen? Welke actualiteiten zijn belangrijk voor de omgeving waarin
wij werken? Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben wij het Maatschappelijk Platform.
Het Platform heeft voor ons een maatschappelijke advies- en klankbordfunctie dat ons helpt
om het beleid van LEKSTEDEwonen mede vorm te kunnen geven.
Het Platform heeft naast deze maatschappelijke advies- en klankbordfunctie de volgende 
statutaire bevoegdheden:
- Het uitbrengen van een gekwalificeerd advies over een voorgenomen besluit tot fusie, 

een voorgenomen besluit tot het aangaan van een belangrijke samenwerkingsovereenkomst 
met andere rechtspersonen en ten aanzien van een voorgenomen besluit tot wijziging van 
de statuten.

- Goedkeuring verlenen voor de competenties en vaardigheden van de profielen van twee leden
van Raad van Commissarissen, die statutair worden voorgedragen door het Huurdersberaad.

Werkwijze
Het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen komt jaarlijks drie keer bij elkaar, waarvan minimaal
één keer in een gecombineerde vergadering met het Huurdersberaad. Tijdens de vergaderingen 
worden de actualiteiten van LEKSTEDEwonen besproken en wordt gediscussieerd over relevante 
onderwerpen. Op die manier weet LEKSTEDEwonen wat er speelt in de maatschappij en welke ideeën
er leven bij de bewoners.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en 
gefaciliteerd door LEKSTEDEwonen. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur-
bestuurder, een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen en een vertegenwoordiging
van het Managementteam. Zij hebben geen stemrecht in de vergaderingen van het Platform. 
In 2018 is voor het eerst gewerkt met een pilot ‘werkgroepen’. De agendacommissie heeft gedurende
2018 nagedacht over de toekomstige rol en vorm van het Platform. Deze commissie heeft geconcludeerd
dat de rol van het Platform hetzelfde moet blijven, maar dat de invulling van deze rol kan worden verbeterd.
De commissie stelde dat er van beide kanten meer behoefte is om tijdens de vergaderingen dieper op
de materie in te gaan, beter voorbereid te zijn en meer gericht input te leveren. Om dit goed te kunnen
uitvoeren zijn de leden van het Platform ingedeeld in zeven werkgroepen met verschillende thema’s:
Ouderen, Jongeren, Multicultureel, Zorg, Duurzaamheid, Vastgoed en Leefbaarheid. Per vergadering 
bereiden twee werkgroepen een bepaald onderwerp voor. In de vergadering van november is deze
werkwijze voor het eerst gehanteerd en eind 2019 wordt deze werkwijze met elkaar geëvalueerd.
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Vergaderingen
Het Maatschappelijk Platform heeft in 2018 drie keer vergaderd, waarvan eenmaal in aanwezig-
heid van de leden van het Huurdersberaad (vergadering november). De leden van het Platform
zijn bijgepraat over de actualiteiten en beleidskeuzen van LEKSTEDEwonen. In de vergadering
van februari stond het seniorenbeleid centraal. Voorafgaand aan de vergadering in mei hebben
de leden van het MPL de lopende projecten in Vianen bezocht en tijdens deze vergadering is
gesproken over de woonlasten van huurders in Vianen. In de vergadering van november stonden
de onderwerpen zelfredzaamheid en duurzaamheid centraal, voorbereid door leden van twee
werkgroepen. 
In de gecombineerde vergadering heeft de heer Baauw (Voorzitter Huurdersberaad) verslag 
gedaan van de grote hoeveelheid activiteiten die door het Huurdersberaad zijn uitgevoerd. 
Ook de Raad van Commissarissen heeft tijdens deze vergadering verslag gedaan van de 
werkzaamheden gedurende 2018.

Samenstelling
De leden van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen worden voor vier jaar benoemd en
kunnen voor nogmaals vier jaar worden herbenoemd. In de statuten zijn voorts onverenigbaar-
heden voor het vervullen van het lidmaatschap van het MPL geformuleerd. Er spelen in 2018
geen onverenigbaarheden bij de leden van het MPL. De leden dienen te beschikken over:
- Affiniteit met de sociale en maatschappelijke doelstelling van de corporatie.
- Inzicht op een goed evenwicht tussen de sociale doelstellingen en de bedrijfsmatige inzet van 

de beschikbare middelen.
- Een brede maatschappelijke belangstelling, ervaring en inzicht in de politieke krachtenvelden 

waarin de corporatie zich bevindt.

In de vergadering van november 2018 hebben mevrouw Gimenez-Odijk en de heren Kerkhof
en Tips afscheid genomen van het MPL, alle drie vanwege hun aflopende termijn. In diezelfde
vergadering zijn drie nieuwe leden aangesteld, namelijk mevrouw Beijen en de heren 
Ververs en Van Wulfften Palthe. Zij zijn via een wervingsprocedure door de benoemings-
commissie voorgedragen en tijdens de vergadering benoemd voor de termijn van vier jaar met
mogelijkheid tot herbenoeming. De benoemingscommissie bestond uit de heren Kerkhof en
De Ridder en de Bestuurssecretaris van LEKSTEDEwonen.
In 2019 is de heer Den Breejen aftredend en niet herbenoembaar. Het Huurdersberaad wordt
gevraagd om een nieuw lid voor te dragen.

Samenstelling Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen per 31 december 2018:
- Mevrouw J. Beijen
- De heer C. Bouwstra
- De heer B. den Breejen * 
- De heer F. Docter * 
- Mevrouw I. Heil 
- Mevrouw A.G.M. Jansen-Bakker
- Mevrouw P.H.A. de Jong 
- De heer T. van Oosten
- De heer J. de Ridder
- De heer R. Versluis
- De heer B. Ververs
- De heer T.C.S. Wammes * 
- De heer M.R. van Wulfften Palthe

* Leden afgevaardigd door het Huurdersberaad
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5.3 G E M E E N T E N

5.3.1 G E M E E N T E  V I A N E N

Prestatieafspraken 2015 - 2018
De prestatieafspraken Vianen 2015 – 2018 waren leidraad voor ons handelen in 2018. Belangrijke
ambities en opgaven op het gebied van wonen zijn vertaald naar vier gezamenlijke thema’s, 
namelijk; betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. In de afspraken zijn
de ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen, nieuwbouw en de betaalbaarheid 
van de huren leidend. In dit verslag wordt op verschillende plaatsen de voortgang op deze 
thema’s weergegeven. In het uitvoeringsoverleg wordt op ambtelijk niveau de voortgang 
van de afspraken besproken en bewaakt.

De afspraak voor het houden van een woonlastenonderzoek in de kernen van de gemeente 
Vianen, waarop ook het Huurdersberaad heeft aangedrongen, is doorgeschoven naar 2019. 
Door alle werkzaamheden van de gemeente rondom de herindeling zijn een aantal afspraken
nog niet gerealiseerd. Zo zal een gezamenlijke schouw ook in 2019 worden gepland.

Bestuurlijk overleg
Op bestuurlijk niveau zijn er een tweetal overleggen, het Bestuurlijk Overleg Projecten en het
Bestuurlijk Overleg Volkshuisvesting/Wonen. Deze overleggen hebben een frequentie van eens
per kwartaal, waarbij de lopende beleidsmatige zaken en actualiteiten worden besproken. 

5.3.2 G E M E E N T E  B U N N I K

Met de gemeente Bunnik vindt frequent overleg plaats op ambtelijk en op bestuurlijk niveau.
Dit overleg richt zich vooral op de lopende vastgoedprojecten en de bouwopgave in deze 
gemeente in de komende jaren. Ook de toewijzing van woningen en het verduurzamen vormen
gespreksonderwerpen.
Meer specifiek zijn er afspraken gemaakt over de nieuwbouwprojecten Laan van Broekhuijzen
(Bouwen voor zorg) en Stationsweg 51-55 en de nieuwbouw op het terrein van kantoorlocatie
Rhijnhaeghe in Bunnik. Voor de projecten Laan van Broekhuijzen en Stationsweg zijn in verband
met de afgifte van de omgevingsvergunningen de gronden voor de woningbouw geleverd en
afgenomen. 
LEKSTEDEwonen werkt graag mee aan het realiseren van de uitgangspunten die gemeente 
Bunnik in de ‘Visie op wonen Bunnik 2017-2021’ heeft opgenomen. Leidraad daarin is het 
percentage van 30% voor sociale huurwoningen in elk nieuwbouwproject.

5.3.3 B O D  A A N  G E M E E N T E N

In juni 2018 zijn door LEKSTEDEwonen de biedingen aan de gemeente voor het jaar 2019 
uitgebracht.
In de gemeenten Houten, Leerdam en Utrecht gaat het vooral om het beheren en zo nodig 
aanpassen van bestaand bezit. In het najaar is met de gemeentebesturen van Houten en Leerdam
hierover overeenstemming bereikt. Van de gemeente Utrecht is geen reactie ontvangen.
In de gemeenten Vianen en Bunnik heeft een uitvoerig onderhandelingstraject plaatsgevonden
en was er eind 2018 overeenstemming over de werkzaamheden die in 2019 worden uitgevoerd.
In de gemeente Bunnik richt zich dat vooral op de uitwerking van de nieuwbouwprojecten 
op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid. In de gemeente Vianen zijn algemene 
afspraken gemaakt, gericht op aanpasbaar bouwen en de gewenste spreiding over verschillende
buurten bij het huisvesten van statushouders. Andere belangrijke punten zijn het uitvoeren 
van een woonlastenonderzoek in de gemeente Vianen en het verduurzamen van het bestaande
woningbezit alsmede de effecten van de nieuwe woningmarktregio. In Vianen is het Huurders-
beraad nauw en actief betrokken bij de totstandkoming van de afspraken.
In december 2018 zijn de gemaakte afspraken toegezonden aan de Autoriteit woningcorporaties
(Aw).



5.4 C O R P O R AT I E S

Collega-corporaties
In 2018 is er veelvuldig overleg geweest met de collega-corporaties Kleurrijk Wonen en Fien
Wonen in verband met de op handen zijnde gemeentelijke herindeling. In het bijzonder is er
gesproken over de advisering omtrent de keuze voor de woningmarktregio. De drie gemeenten
hebben een keuze gemaakt op basis van een rapport dat door Companen is opgesteld. Ook de
huurdersvertegenwoordigende organen van de drie corporaties hebben hun inbreng geleverd.
Elders in dit verslag zijn de uitkomsten beschreven.

Corporaties in regionaal verband
LEKSTEDEwonen participeert al jaren als lid in het samenwerkingsverband van woning-
corporaties in de Utrechtse regio, het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) waarbij
20 woningcorporaties zijn aangesloten. De directeur-bestuurder van LEKSTEDEwonen was 
tot en met ultimo 2018 voorzitter van dit platform en participeert daardoor qualitate qua in het
Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.
Doelstelling van het platform is om met elkaar kennis te delen en te trachten vanuit de regionale
binding afspraken te maken met lokale overheden in de regio, gebundeld in hun U10 en/of 
U16-verband. Onderwerp van gesprek zijn alle volkshuisvestelijke onderwerpen die vanuit 
de Utrechtse regio actueel zijn. Dat ging in 2018 vooral over de verduurzamingsopgave, de 
overspannen woningmarkt en de benchmark. 
Er is ook een gesprek gevoerd met de minister over het versnellen van de woningbouw in de
regio. Daarnaast is met de provincie Utrecht gesproken over het in kaart brengen van locaties
in gemeenten die kunnen bijdragen aan het verkleinen van de woningnood. Op het in 2017
door het Regioplatform uitgebrachte rapport, waarbij de corporaties aanbieden om de voorraad
sociale huurwoningen in de Utrechtse regio tot en met 2020 netto met 3% te laten toenemen,
is nog geen concreet antwoord ontvangen. De lokale verkiezingen van maart 2018 zijn daar 
ondermeer debet aan, omdat in veel gemeenten colleges met nieuwe wethouders zijn 
aangetreden. In 2018 is door de U10-gemeenten opdracht gegeven om op basis van een 
regionaal woningmarktonderzoek nieuwe locaties inzichtelijk te maken. Dat rapport heeft nog
niet geleid tot concrete afspraken met de corporaties. LEKSTEDEwonen zal zich blijven inzetten
haar aandeel over voldoende plannen en investeringsruimte ten behoeve van de gemeenten
Vijfheerenlanden en Bunnik waar te maken.
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6.1 I N V E S T E R E N  I N  B E S C H I K B A A R H E I D  E N  K wA L I T E I T

In een overspannen woningmarkt als de Utrechtse regio is het van groot belang te zorgen dat
er een passend aanbod van betaalbare en kwalitatief goede woningen blijft. De doelstelling uit
ons Ondernemingsplan om in 2018 minimaal 100 woningen in het DAEB-segment te realiseren
is behaald. In totaal zijn dit jaar 106 nieuwe woningen in het DAEB-segment opgeleverd en er
zijn 72 woningen in aanbouw genomen.
Met gebruikmaking van de korting op de verhuurderheffing konden we bij 50 opgeleverde
nieuwe woningen een aanvangshuurprijs rekenen onder de eerste aftoppingsgrens voor de
huurtoeslag. Daardoor is voor deze nieuwbouw, naast de hedendaagse kwaliteitseisen, een forse
bijdrage aan de betaalbaarheid van het wonen geleverd. Daarmee is deze tijdelijke regeling 
korting verhuurderheffing voor de woningen in Vianen zeer effectief. 

Voor de betaalbaarheid zetten we in op het toepassen van conceptueel bouwen. De betreffende
producten zijn efficiënt ontwikkeld en hebben een hoge kwaliteit. In 2018 zijn we tussentijds
geconfronteerd met de maatregel om bij aanvragen van omgevingsvergunningen voor 
nieuwbouwwoningen gasloos te bouwen. Hoewel in het kader van duurzaamheid deze 
maatregel als vanzelfsprekend beschouwd mag worden, leidt deze eis tot een aanzienlijke 
kostenstijging van € 15.000,- tot € 20.000,- per woning. Een kostenstijging die vanwege de 
regelgeving in onvoldoende mate in de huurprijs kan worden doorberekend.

Dat er grote behoefte bestaat aan nieuwbouwwoningen wordt bevestigd door het aantal 
reacties van woningzoekenden. Ruim 1.100 reacties op een aanbod van 37 nieuwbouw-
woningen in Hoef en Haag begint eerder regel dan uitzondering te worden.
Begin 2019 beschikt LEKSTEDEwonen in een vijaars perspectief over een nieuwbouw-
portefeuille van 460 woningen, te realiseren in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik. 
In de gemeente Vijfheerenlanden heeft LEKSTEDEwonen eerder getekend voor realisatie van de
productie van 360 sociale huurwoningen in Hoef en Haag: 20% van het totaal aantal nieuwe
woningen in het nieuwe dorp. Daarvan zijn er ultimo 2018 totaal 73 in gebruik.
Voor nieuwbouw in de gemeente Bunnik zijn we afhankelijk van een positief besluit van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de gevraagde ontheffing.
April 2019 is deze ontheffing ontvangen.

De totale ontwikkelingsportefeuille bestaat uit 433 woningen in het DAEB-segment, waaronder
33 zorgwoningen. Daarnaast worden er 27 woningen in het Niet DAEB-segment voorzien. 

In 2018 is in Vianen het groot onderhoudsplan van 122 appartementen in het complex Donjon
afgerond en is er gestart met de renovatie van 69 eengezinswoningen in de wijk Hogeland.

In totaal is er in 2018 voor € 24,4 miljoen geïnvesteerd in projecten.
We verantwoorden een onrendabele investering van per saldo € 2,7 miljoen in de jaarrekening.
Alle opgeleverde projecten zijn binnen de goedgekeurde en vastgestelde begrotingen 
uitgevoerd. De Raad van Commissarissen heeft zijn goedkeuring verleend voor alle opgeleverde,
in uitvoering en in opstart zijnde projecten. 

NIEUWBOUW EN HERSTRUCTURERING 
6
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6.2 O P G E L E V E R D E  P R O J E C T E N

Groot onderhoud Donjon (Vianen)
Juni 2018 is het groot onderhoud aan 122 appartementen in het seniorencomplex Donjon in
de buurt Vijfheerenlanden afgerond. De aanpak bestond uit het toegankelijker maken van het
complex en de woningen en de vernieuwing van diverse inpandige woningelementen en 
installaties in het hoofdgebouw. De doelstelling om de woningen meer levensloopbestendig
en duurzaam te maken is gerealiseerd. Aannemer Zwaluwe Bouw uit Hooge Zwaluwe voerde
de opdracht na aanbesteding uit. Onze voorraad ouderenwoningen beschikt daarmee weer over
eigentijdse voorzieningen.
Tijdens deze intensieve klus zijn in overleg met de bewonerscommissie veel voorzieningen 
getroffen, zoals het beschikbaar stellen van logeerwoningen en rustwoningen. Daarmee 
kon het woon- en leefgenot van de bewoners gecompenseerd worden, waarbij ook een 
ongeriefsvergoeding voor de overlast beschikbaar is gesteld.
De stichtingskosten bedroegen totaal € 2,56 miljoen. 
Een vervolgstap ter afronding van dit project bestaat uit een onderzoek om het complex uit te
rusten met zonnepanelen ten behoeve van de algemene voorzieningen.

Hoef en Haag, Het Lint, fase 1B (Vianen)
Op basis van de contractuele afspraken met projectontwikkelaar BPD te Hoevelaken zijn eind
2017 de gronden van de tweede serie sociale huurwoningen aangekocht, bestaande uit kavels
voor 37 grondgebonden woningen in het DAEB-segment. Begin 2018 is de bouw gestart door
bouwbedrijf Trebbe Wonen uit Nieuwegein, waarmee na een selectieprocedure een turnkey-
overeenkomst voor de realisatie is gesloten. De gevels en uitwerking zijn naar een ontwerp van
architect SVP architectuur en stedenbouw uit Amersfoort.
De oplevering van de twee deellocaties van dit project heeft in juni respectievelijk oktober 
2018 plaatsgevonden. De stichtingskosten van dit project bedroegen in totaal € 5,52 miljoen.
De gemiddelde kale huurprijs bij eerste ingebruikname was € 652,32 per maand. Een aantal 
woningen zijn uitgerust met extra zonnepanelen.

Hof van Helsdingen (Vianen)
Naast de ontwikkeling van circa 100 koopwoningen in deze nieuwe woonwijk door project-
ontwikkelaar Blauwhoed, heeft LEKSTEDEwonen een gebouw met 27 appartementen bestemd
voor ouderen in het DAEB-segment gerealiseerd. Bouwbedrijf Van Daalen uit Gorinchem heeft
na een selectie de opdracht uitgevoerd. Ter Braak architecten BV uit Utrecht tekende in onze 
opdracht de ontwerpen. De woningen kwamen in november 2018 gereed.
In samenspraak met de gemeente Vianen en het Huurdersberaad is voor dit gebouw een 

doorstroomproject “Van Groot naar Beter” uitgevoerd. Specifiek voor 65-plussers uit verhuurde
eengezinswoningen in de wijken Monnikenhof en Amaliastein. Doel is te anticiperen op de 
demografische ontwikkelingen, 65-plussers een passende woning te bieden en eengezins-
woningen voor verhuur beschikbaar te krijgen. In totaal maakten 12 huurders gebruik van de
doorstroomregeling.
De stichtingskosten van dit project bedroegen totaal € 3,84 miljoen. De gemiddelde kale 
huurprijs bij eerste ingebruikname was € 643,07 per maand. 

Stammershoefstraat (Vianen)
In dit herstructureringsproject is bouwbedrijf Trebbe Wonen uit Nieuwegein september 
2017 gestart met de bouw. De 42 woningen zijn in juli en september 2018 opgeleverd, na een
vertraging als gevolg van de verlate aansluiting van nutsvoorzieningen. De nieuwbouw bestaat
uit 8 eengezinswoningen, 4 maisonnettes en 30 appartementen in verschillende typen en 
beschikbaar voor verschillende doelgroepen (van starters tot ouderen). De ontwerpen van de
woningen zijn gemaakt door SVP architectuur en stedenbouw uit Amersfoort. Vanwege het
duurzaamheidsbeleid zijn de woningen uitgevoerd met extra zonnepanelen.
De nieuwbouw op deze herstructureringslocatie is gerealiseerd na sloop van de 42 woningen
in het verouderde complex. Van de oorspronkelijke bewoners zijn er negen teruggekeerd. 
Het complex is zeer geslaagd en vormt met een passende beeldkwaliteit een fraaie overgang
tussen de nieuwere wijk Blankenborch en de oude wijk Hogeland.
De stichtingskosten voor dit project bedroegen € 6,44 miljoen. De gemiddelde kale huurprijs
bij eerste ingebruikname was € 630,73 per maand.



Plan Lentehof, De Boomgaard (Zijderveld)
Met Giessen Projectontwikkeling en bouwbedrijf Gebroeders Blokland uit Hardinxveld-
Giessendam zijn gesprekken gevoerd over de eerder afgesloten overeenkomst om in dit project
onder voorwaarden maximaal 15 sociale huurwoningen turnkey af te nemen. Door de sterk 
aantrekkende woningmarkt kan de ontwikkelaar een belangrijk deel van de woningen op de
markt ter verkoop aanbieden. Hoewel LEKSTEDEwonen bereid is medewerking te verlenen aan
de afname van minder huurwoningen, zijn er gesprekken gevoerd om mogelijk af te zien van
de levering van huurwoningen.
Begin 2019 loopt de bestemmingsplanprocedure, opgestart door de projectontwikkelaar, 
en zal duidelijk worden of LEKSTEDEwonen op deze locatie sociale huurwoningen gaat 
afnemen of niet.

Plan Rhijnhaeghe (gemeente Bunnik) 
In 2018 heeft LEKSTEDEwonen meegewerkt aan de planvorming voor het onderdeel sociale
huurwoningen op de huidige kantoorlocatie Rhijnhaeghe. Projectontwikkelaar Sustay uit
Utrecht draagt zorg voor de ontwikkeling. Met hen is er in principe overeenstemming om 27
huurappartementen in het DAEB-segment af te nemen. De bestemmingsplanprocedure loopt.
Naar verwachting kan de bouw eind 2019/begin 2020 van start gaan. De appartementen worden
zonder gasaansluiting gerealiseerd. Wij verwachten deze appartementen in overleg met de 
gemeente Bunnik aan verschillende doelgroepen te kunnen aanbieden.

Stationsweg 51-55 (gemeente Bunnik)
De planuitwerking voor tien kleinere appartementen is in 2018 tot stand gekomen, gevolgd
door een omgevingsvergunning. De woningen in het DAEB-segment zijn bestemd voor alleen-
staanden en kleinere huishoudens. Vanwege de sterk gestegen bouwprijzen is de aanbesteding
en de gunning vertraagd. Naar verwachting kan de bouw omstreeks zomer 2019 van start gaan. 

6.3 P R O J E C T E N  I N  U I T V O E R I N G  E N  I N  O P S TA R T

Hoef en Haag, Het Dorpshart, fase 2 (Vianen)
In fase 2 van de bouw van het nieuwe dorp Hoef en Haag heeft LEKSTEDEwonen met 
het consortium van projectontwikkelaars en de gemeente Vianen afgesproken om 39 grond-
gebonden huurwoningen en 22 appartementen te bouwen in de deellocatie Het Dorpshart.
De bouw van de eengezinswoningen is november 2018 gestart. Deze woningen vormen 
onderdeel van de in 2015 gemaakte afspraak dat BAM Wonen 50% van de productie in Hoef en
Haag onder van tevoren overeengekomen condities en met producten uit hun wooncollectie
realiseert. De ontwerpen zijn gemaakt door architect Benedict Kraus. De oplevering staat 
gepland zomer 2019. 
De 22 appartementen zijn ontworpen door Geesink Weusten architecten uit Arnhem. De grond
voor het complex is nog in 2018 verkregen. Na het afronden van de besprekingen rondom 
de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure, zal de gunning in 2019 plaatsvinden. 
De verwachting is dat de bouw in het tweede halaar 2019 van start gaat met een oplevering
medio 2020. De appartementen worden gasloos uitgevoerd. 

Laan van Broekhuijzen (gemeente Bunnik)
December 2018 heeft LEKSTEDEwonen de grond voor de bouw van een kleinschalig woonzorg-
complex van de gemeente Bunnik aangekocht. In Bunnik is grote behoefte aan woonruimte
voor mensen met dementie en voor ouderen met een zorgvraag. Samen met GBS architecten
uit Boskoop is een plan voor de realisatie van 14 woonstudio’s, 2 huiskamers en 16 appartementen
uitgewerkt en in 2018 is de omgevingsvergunning ontvangen. Het complex is gedeeltelijk 
bestemd voor intramuraal wonen voor cliënten van zorgorganisatie QuaRijn en voor een deel
voor zelfstandig wonende ouderen die zorgbehoevend zijn. De nieuwbouw wordt gesitueerd
naast het bestaande basisscholencomplex en naast een nog te realiseren gezondheidscentrum. 
Ondanks de zorgvuldige afstemming met de omwonenden en belanghebbenden is er bezwaar
gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning en zijn, na aankondiging van de start bouw
in januari 2019, voorlopige voorzieningen aangevraagd bij de rechtbank Midden-Nederland. 
Als gevolg van een positieve uitspraak is de bouw in maart 2019 gestart door Bouwbedrijf Bakker
Arkel, dat in 2018 de opdracht heeft ontvangen.
Voor de te realiseren wooneenheden is in 2018 een huurovereenkomst gesloten met zorg-
organisatie QuaRijn. Alle eenheden worden in het DAEB-segment gerealiseerd. 
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Vijfheerenlanden, gebouw Amelie (Vianen)
In 2018 is de bouw gestart van 18 huurappartementen in een torengebouw op de kop van 
bestaande woongebouw Kruisdistel aan de Hoekenstraat. De ontwikkeling is een uitwerking
van de grootschalige aanpak van de buurt Vijfheerenlanden en vormt samen met de nieuwbouw
van gebouw Hendrick het slotstuk van de afspraken uit de in 2003 afgesloten Samenwerkings-
overeenkomst met de gemeente Vianen.
De appartementen in dit complex zijn specifiek bedoeld voor lagere middeninkomens, maar
worden wel in het DAEB-segment gebouwd. De verhuur is november 2018 gestart en de 
oplevering is voorzien zomer 2019.
Bouwbedrijf Van Grunsven uit Erp verzorgt de realisatie. Tarra Architectuur en Stedenbouw uit
’s Hertogenbosch heeft het ontwerp verzorgd.

Vijfheerenlanden, gebouw Hendrick (Vianen)
In combinatie met de nieuwbouw van gebouw Amelie is in 2018 de bouw van dit project met
15 boven- en benedenwoningen gestart door Bouwbedrijf Van Grunsven uit Erp. Het ontwerp
van het gebouw is van de hand van Tarra Architectuur en Stedenbouw uit ’s Hertogenbosch.
Vanwege de wens te komen tot een meer gedifferentieerd aanbod van huurwoningen in het
DAEB-segment in deze buurt komt de nieuwbouw met deze woningtypen ongeveer op de plaats
van het eerdere gesloopte flatgebouw Goudhaver. De oplevering is voorzien mei 2019 en bij de
verhuur in oktober 2018 reageerden ruim 400 woningzoekenden. 

Zorglandgoed Bloemendaal (Vianen)
In maart 2018 heeft de gemeenteraad van Vianen het bestemmingsplan vastgesteld. Hiermee
wordt de bouw van 16 zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten voor de 
huisvesting van jong volwassenen met een handicap en 16 woningen met een bedrijfswoning
voor een Herbergier (huisvesting dementerende ouderen) mogelijk gemaakt. Er loopt nog een
bezwaarprocedure bij de Raad van State , waarvan in het eerste halaar 2019 een uitspraak wordt
verwacht. In het gebied van de polder Bloemendaal wordt naast de beoogde bebouwing circa
10 hectare ingericht als landgoed en toegankelijk gemaakt voor inwoners van Vianen ten 
behoeve van educatieve en recreatieve doeleinden. Passende combinaties met agrarisch gebruik
blijven mogelijk.

In 2018 is een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring gesloten met aannemersbedrijf
Roosdom Tijhuis uit Rijssen. We verwachten de bouw eind 2019 te kunnen opstarten. Er loopt
een archeologisch onderzoek, noodzakelijk voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.
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6.4 A A N PA K  B E S TA A N D E  C O M P L E X E N

Mr. M.C. van Hallstraat (Vianen)
Vier bestaande, oudere eengezinswoningen (bouwjaar 1951) aan de Mr. M.C. van Hallstraat 
worden als experiment omgebouwd tot energieneutrale woningen. LEKSTEDEwonen heeft 
hiervoor gekozen na een periode van onderzoek. Najaar 2017 zijn de bewoners hierover 
geïnformeerd en hebben zij ingestemd met het plan. Met een volkshuisvestelijke urgentie 
zijn alle bewoners voor de zomervakantie van 2018 verhuisd. Een van de bewoners heeft 
gebruikgemaakt van de doorstroomregeling en is verhuisd naar de nieuwbouw aan de 
Stammershoefstraat.
Het projectplan is met medewerking van bouwbedrijf Plegt-Vos uit Utrecht en het door hen 
gehanteerde GLOW-concept tot stand gekomen. Na de opdrachtverlening begin 2019 en 
de verleende omgevingsvergunning staat de uitvoering gepland voor september 2019. 
We verwachten de woningen in oktober 2019 te kunnen verhuren. Vanzelfsprekend wordt 
dit experiment geëvalueerd in het kader van het vervolg op ons duurzaamheidsbeleid.
Ter voorkoming van verloedering van de woningen en de wijk zijn enkele woningen in bruikleen
gegeven aan een beheerorganisatie en deze worden tot de uitvoering tijdelijk bewoond. 

Stammershoefstraat e.o. – renovatie laagbouw (Vianen)
Zomer 2018 is gestart met de uitvoering van het renovatieplan met verduurzamingsmaatregelen
voor 69 bestaande huurwoningen aan de Cambierstraat, Stammershoefstraat en Van Mourikstraat
(complex 6). Bij deze eengezinswoningen (bouwjaar 1956) wordt de buitenschil aangepakt met
isolerende maatregelen en worden veel inpandige woningelementen vernieuwd. Bij één woning-
type is er sprake van vergroting van de badkamers aan de kant van de buitengevel, in combinatie
met een nieuwe geïsoleerde buitengevel. De maatregelen uit ons duurzaamheidsbeleid leiden
tot een sterke verbetering van de Energie-Index en een flinke verhoging van het wooncomfort
voor de bewoners.
Bouwbedrijf Van Dillen uit Culemborg, geselecteerd uit een EMVI-procedure, zal tot zomer 2019
bezig zijn met de realisatie. De planvorming is in onze opdracht door architectenbureau Arton
BV tot stand gekomen. De woningen krijgen door deze ingreep een levensduurverlenging van
30 jaar en worden bestemd voor kleinere huishoudens die zijn aangewezen op woningen in het
DAEB-segment. De bewoners krijgen ook een aanbieding om de woningen te voorzien van 
zonnepanelen volgens het Wocozon-project. 

De bewoners zijn voorafgaande aan en gedurende het renovatieplan geïnformeerd middels 
informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en huisbezoeken. LEKSTEDEwonen blijft gedurende de
werkzaamheden bewoners informeren over de laatste stand van zaken met brieven, spreekuren



en persoonlijk contact. Een vertegenwoordiging van bewoners kijkt kritisch mee tijdens de 
uitvoering en heeft daarnaast extra ingezet voor de leefbaarheid. Zij zijn de oren en ogen in de
wijk en hebben ideeën opgehaald voor verbetering. 
Voor vernieuwing van de inpandige woningelementen (keuken, badkamer, toilet en de 
voordeuren) hebben bewoners hun individuele keuzen gemaakt voor de afwerking. De meeste
keuzen zijn kosteloos. Uitbreidingen worden betaald met een eenmalige bijdrage. Tegen een
huurverhoging kan gekozen worden voor een vlizotrap of een extra toilet in de badkamer. 
Bewoners ontvangen een ongeriefsvergoeding en er zijn voorzieningen getroffen, zoals 
rustwoningen, een klushulp voor bewoners en noodvoorzieningen. In totaal maakten 17 
bewoners gebruik van de logeerwoningen. Hun persoonlijke omstandigheden noopten tijdelijk
elders te verblijven. 
Eind 2018 is de eerste fase (35 woningen) geheel afgerond en van de andere 34 woningen zijn
de kozijnen al vervangen. 

Tijdens de uitvoering van het werk moest er flink geïmproviseerd worden. Bouwroutes zijn 
aangepast en er zijn aanvullende mitigerende maatregelen getroffen vanwege de Natuur-
beschermingswet. Ook het personeelstekort in de bouw speelde de planning van de aannemer
een aantal keren parten. De door bewoners zelf aangebrachte aanpassingen in verschillende 
woningen maken dit werk arbeidsintensief, omdat daarvoor maatwerkoplossingen nodig zijn. 
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6.5 O V E R Z I C H T  N I E U w B O U w P R O J E C T E N  VA N A F  2019

Voor de periode tot 2025 is de volgende nieuwbouwproductie voorzien, 
waarvan een aantal projecten reeds in uitvoering en in ontwikkeling.

     Projectnaam                                                                           Aantallen woningen/eenheden             Verwachte
                                                                                                                                                                                             oplevering
     
     Gemeente Vijfheerenlanden                        DAEB                         Niet-DAEB                 
                                                                                                      Woningen            Zorg               Woningen                
     Dorp Everdingen                                                                          27                                                                                   2025

     Hazelaarplein (locatie voormalige De Stadshof)                92                        23                                               2021 - 2023

     Hoef en Haag - Het Dorpshart, fase 2C                                  39                                                                                2019

     Hoef en Haag - Het Dorpshart, fase 2D                                 22                                                                                2020

     Hoef en Haag - Het Dorpshart, fase 3E                                  27                                                                                   2020

     Hoef en Haag - De Erven, fase 3F                                             25                                                                                   2020

     Hoef en Haag - De Erven, fase 3G                                            20                                                                                   2021

     Stammershoefstraat e.o. - renovatie laagbouw                  10                         4                                                      2022

     Vijfheerenlanden, fase III - gebouw Amelie                          18                                                                                2019

     Vijfheerenlanden, fase III - gebouw Hendrick                     15                                                                                2019

     Voorstraat 94                                                                                   6                                                                                  2022

     Zorglandgoed Bloemendaal                                                     16                                                      17                      2020

                                                                                                                                                                                

     Gemeente Bunnik                                                    DAEB                            Niet-DAEB                   

                                                                                                              Woningen              Zorg                 Woningen                   

     Laan van Broekhuijzen (Bouwen voor zorg)                           16                                                      16                      2020

     Plan Rhijnhaeghe                                                                          27                                                                                2021

     Stationsweg 51 - 55                                                                      10                                                                                2020

     Overige projecten                                                                        30                                                                               t/m 2025

    Totaal                                                                                                 400                       27                            33
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Bij de maatschappelijke taak van LEKSTEDEwonen past een integere bedrijfscultuur. De kern
hiervan ligt in de integriteitscode en de klokkenluidersregeling. Elke vorm van belangen-
verstrengeling wordt vermeden. Het bestuur en de leden van de Raad zijn zich bewust van hun
voorbeeldfunctie op het gedrag van anderen, zowel binnen als buiten de organisatie.
Het maatschappelijk presteren wordt eenmaal in de vier jaar onder de loep genomen door 
middel van een maatschappelijke visitatie. De volgende visitatie vindt plaats in 2019. 

7.1 R A A D  VA N  C O M M I S S A R I S S E N  E N  B E S T U U R

De Raad van Commissarissen heeft als taak het houden van toezicht op het functioneren van
het bestuur, de uitvoering van de strategie en op de algemene gang van zaken bij LEKSTEDE-
wonen en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad adviseert het bestuur gevraagd en
ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de
directeur-bestuurder en stelt zijn beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Ook geeft de Raad
opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening
goed voor de vierjaarlijkse visitatie van LEKSTEDEwonen.

De bevoegdheden van de Raad zijn in de statuten omschreven. In het reglement Raad van 
Commissarissen is de werkwijze beschreven, waarin is opgenomen dat de Raad werkt met een
Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. De leden van deze commissies adviseren de
Raad over de onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden daarmee besluitvorming voor.
Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming door de hele Raad.

LEKSTEDEwonen is een stichting die wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. De huidige
directeur-bestuurder heeft een benoeming voor onbepaalde tijd. Zijn aanstelling heeft 
plaatsgevonden voor 1 juni 2015 (namelijk per 15 januari 2007) waardoor de wettelijke 
overgangsregeling van de Wet Normering Topinkomens van toepassing is.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de strategie en
realisatie van de doelstellingen van LEKSTEDEwonen, zoals opgenomen in het Ondernemings-
plan 2018-2021. LEKSTEDEwonen betrekt verschillende belanghouders bij de beleidsvorming,
waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen.

De wijze van besluitvorming en de rolverdeling tussen bestuur en de Raad is vastgelegd in een
bestuursreglement. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad. Hij verschaft
de Raad tijdig informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad. Ook bespreekt
hij de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De organisatie bestaat uit vier afdelingen:
Wonen, Vastgoed, Financiën en Staf (waaronder Projecten). De managers vormen samen met
de directeur-bestuurder het Managementteam.

GOVERNANCE EN TOEZICHT
7
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7.2 G O V E R N A N C E C O D E  E N  T O E PA S S I N G

LEKSTEDEwonen hanteert de vastgestelde “Governancecode Woningcorporaties 2015”, met 
toepassing van de daarin opgenomen vijf principes. Deze code geldt voor leden van Aedes en
voor leden van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en is niet 
vrijblijvend. In de code worden richtlijnen gegeven voor een goed, verantwoord en transparant
bestuur en toezicht, waarbij de vijf principes leidend zijn voor het besturen van de organisatie.
Binnen LEKSTEDEwonen worden deze principes en uitwerkingen van de Governancecode 
gevolgd, met uitzondering van de volgende best practice-bepaling:
- De directeur-bestuurder is benoemd vóór de invoering van de code en is op grond van zijn 

arbeidsovereenkomst benoemd voor onbepaalde tijd. 
De Governancecode schrijft voor dat verschillende zaken met betrekking tot de governance-
structuur toegankelijk zijn voor iedereen. De daarbij behorende documenten zijn door 
LEKSTEDEwonen op de website gepubliceerd. 

Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen
De Raad waakt ervoor dat zijn leden onafhankelijk zijn en blijven in de zin van de principes 1 en
3.27 uit de Governancecode Woningcorporaties. 
Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen lid van de Raad is of was in
het verleden in dienst van LEKSTEDEwonen of onderhoudt een directe of indirecte band met
toeleveranciers of opdrachtnemers van LEKSTEDEwonen. Geen van de leden verleent andere
diensten dan die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Raad of onderhoudt banden met
LEKSTEDEwonen, hetzij direct of indirect, buiten het commissariaat. De Raad is alert op 
“onverenigbaarheden”. De regel is dat het verrichten van nevenactiviteiten wordt gemeld of 
aangevraagd. Alle leden van de Raad zijn onafhankelijk van de corporatie. De commissarissen
vervullen hun functie zonder last of ruggespraak van de voordragende partij.

Toezicht- en toetsingskader (extern en intern)
Het toezichtkader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de Raad bepalend
om toezicht te houden. Het toezichtkader richt zich zowel op de besturing als op de beheersing
van LEKSTEDEwonen. Uitgangspunt voor de Raad is de evenwichtige aandacht tussen de 
financiële continuïteit, de volkshuisvestelijke doelen (inclusief maatschappelijke belangen), 
de risicobeheersing en de compliance. De Raad ziet er nadrukkelijk op toe dat LEKSTEDEwonen
een maatschappelijke koers vaart. De maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen
en de belangen van mensen die op de woningmarkt een kwetsbare positie hebben, staan 
centraal in deze koers. Hierbij wordt voldaan aan de eisen voor woningcorporaties, zoals 
opgenomen in wet- en regelgeving. De uitgangspunten en doelstellingen zijn uitgewerkt in het

Ondernemingsplan 2018-2021, dat na consultatie met belanghebbenden (zoals gemeenten,
Huurdersberaad en leden van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen) is vastgesteld.

Extern toezichtskader
- Governancecode woningcorporaties 2015
- Regelgeving vanuit de sectorinstituten, zoals de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Toezichthouders 
Woningcorporaties (VTW) 

- Wet- en regelgeving vanuit de Woningwet met bijbehorende besluiten

Intern toezichtskader
- Begroting en financiële meerjarenraming
- Bestuursreglement
- Integriteitscode en klokkenluidersregeling
- Investeringsstatuut
- Ondernemingsplan 2018-2021
- Reglement Financieel Beleid en Beheer
- Reglementen en profielschets Raad van Commissarissen en commissies 
- Statuten
- Strategisch Voorraad Beheerplan
- Treasurystatuut
- Verbindingenstatuut

In 2018 is een aantal documenten van het intern toezichtkader herijkt en aangepast en na 
goedkeuring van de Raad door de directeur-bestuurder vastgesteld, alles in lijn met de 
bepalingen uit de Woningwet. Deze documenten zijn:
- Ondernemingsplan 2018-2021
- Reglement Auditcommissie
- Reglement Remuneratiecommissie
- Statuten (aangepast op basis van de Veegwet, d.d. 30 augustus 2018)
- Treasurystatuut
- Verbindingenstatuut
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7.3 P R O F I E L ,  S A M E N S T E L L I N G  E N  R O L

De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit vijf personen. De profielschets voor leden van
de Raad staat op de website. 
De leden van de Raad worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen één keer wor-
den herbenoemd. Op 12 november 2018 is na van instemming van de Autoriteit woningcorpo-
raties (Aw) mevrouw M.M.A. Rovers herbenoemd als lid van de Raad, ingaande 1 januari 2019
tot en met 31 december 2022. 

Deskundigheid, nevenfuncties, honorarium en benoemingstermijn

De heer mr. A.H. Brouwer (1960), Voorzitter
Expertise: maatschappelijk middenveld, wonen en openbaar bestuur
Functie: Bestuurder van zorgorganisatie Careander te Harderwijk
Relevante nevenfuncties: geen
Benoemd (voor de 2e termijn) per 14 mei 2017 (aftredend per mei 2021) 
Lid Remuneratiecommissie
Honorarium 2018 € 15.750,- (2017: € 11.435,-) *
Behaalde PE-punten in 2018: 8

De heer drs. ing. N.A.A. Jansen (1964), Lid
Expertise: financiën en (sociaal en maatschappelijke) projectontwikkeling 
Functie: DGA Polar Real te Zeist
Relevante nevenfuncties: voorzitter Lions Zeist
Benoemd (voor de 2e termijn) per 11 september 2017 (aftredend per september 2021)
Lid (voorzitter) Auditcommissie
Honorarium 2018: € 10.500,- (2017: € 10.165,-) *
Behaalde PE-punten in 2018: 13

De heer S. Klop (1958), Lid
Expertise: Financiën en control, lid op voordracht van het Huurdersberaad
Functie: voormalig registeraccountant en partner PWC
Relevante nevenfuncties: partner Pharios, lid Raad van Advies One 15 en adviseur MKB-bedrijven.
Benoemd (voor de 1e termijn) per 1 december 2017, herbenoembaar en aftredend per december 2025
Lid per januari 2018 van de Auditcommissie
Honorarium 2018: € 10.500,- (2017: € 847,-) 
Behaalde PE-punten in 2018: 20

Mevrouw drs. M.M.A. Rovers (1971), Lid
Expertise: volkshuisvesting en bedrijfsvoering, lid op voordracht van het Huurdersberaad 
Functie: zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager 
Relevante nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 
te Hilversum, visitator van woningcorporaties (gelieerd aan Cognitum), lid Raad van 
Commissarissen Woningbouwvereniging voor Ambtenaren te Arnhem (vanaf maart 2018)
Benoemd (voor de 2e termijn) per 1 januari 2019 (aftredend per december 2022)
Voorzitter van de remuneratiecommissie
Honorarium 2018: € 10.500,- (2017: € 10.165,-) 
Behaalde PE-punten in 2018: 8

Mevrouw mr. C.N. Siewers (1978), Lid (vanaf 15 januari 2018 vicevoorzitter)
Expertise: Juridische zaken/corporate governance
Functie: bestuurssecretaris bij stichting Woonbron te Rotterdam
Relevante nevenfuncties: blogger Corporatie NL
Benoemd (voor de 1e termijn) per 6 februari 2017, herbenoembaar en aftredend 
per februari 2025
Honorarium 2017: € 10.500,- (2017: € 9.258,-) 
Behaalde PE-punten periode in 2018: 22

* inclusief onkostenvergoeding en exclusief wettelijk verschuldigde BTW.

De honorering gaat uit van de in 2018 aangepaste adviestabellen volgens de honoreringscode
van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en houdt rekening met de maat-
schappelijke aanvaardbare normen en is niet gekoppeld aan de prestaties van LEKSTEDEwonen.
Mevrouw Rovers en de heer Klop hebben zitting in de Raad van Commissarissen op voordracht
van het Huurdersberaad van LEKSTEDEwonen. 
De Raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Een (her)-
benoeming van een lid van de Raad is gebaseerd op het desbetreffende functieprofiel van de
commissaris.
Alle leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). 

In 2018 heeft zich bij de besluitvorming van de Raad geen onverenigbaarheid van belangen
voorgedaan. Ook zijn er geen transacties geweest waarbij er sprake was van een tegenstrijdig
belang.
LEKSTEDEwonen heeft als beleid geen leningen of garanties te verlenen aan medewerkers, het
bestuur of leden van de Raad. In 2018 zijn geen leningen en/of garanties verstrekt.
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Maatschappelijke rol
De Raad van Commissarissen van LEKSTEDEwonen hecht veel waarde aan verbinding met 
de maatschappij in het algemeen en het lokale netwerk in het bijzonder. Deze rol krijgt op 
verschillende manieren vorm:
- in de profielschets voor de Raad van Commissarissen;
- in de daadwerkelijke kennis, ervaring en netwerken van de individuele commissarissen;
- in het jaarlijkse overleg met (vertegenwoordigers van) de gemeente, het Huurdersberaad 

en de Ondernemingsraad;
- in de aanwezigheid van (een delegatie van) de Raad van Commissarissen bij de bijeenkomsten 

van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen;
- in de aanwezigheid van (een delegatie van) de Raad van Commissarissen bij activiteiten als 

start bouw en opleveringen en de jaarlijkse bijeenkomst van de huurdersorganisatie met de 
huurders.

Daarnaast krijgen actuele maatschappelijke en lokale ontwikkelingen ook aandacht in de reguliere
vergaderingen en tijdens de strategiedagen van de Raad. In 2018 is onder andere aandacht 
besteed aan de gemeentelijke herindeling en gevolgen voor de huurders in Vianen, duurzaam-
heid, de woonmogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen en leefbaarheid.
Alle beleids- en investeringsvoorstellen zijn voorzien van een volkshuisvestelijke/maatschap-
pelijke onderbouwing, gerelateerd aan ontwikkelingen in de woningmarkt (beschikbaarheid),
op gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid alsmede bijvoorbeeld de vraag naar 
mogelijkheden voor doorstroming en wonen met zorg. Ook de kwartaalrapportage is regelmatig
aanleiding voor een gesprek over maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende druk
op leefbaarheid en op de betaalbaarheid van woningen in de regio.
De Raad van Commissarissen informeert zich verder actief over ontwikkelingen in zijn werk-
gebied, onder andere via nieuwsbrieven van Aedes en de VTW en door onderling relevante
nieuwsberichten uit bijvoorbeeld regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen te delen. 
De leden van de Raad zijn zich bij al deze activiteiten bewust van hun rol als commissaris: 
zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten.

Borging kwaliteit
Het is van groot belang dat de kwaliteit van de leden van de Raad goed is geborgd met 
gekwalificeerde toezichthouders, die over verschillende en gespreide deskundigheden 
beschikken en die een actieve belangstelling voor de (lokale en regionale) volkshuisvesting 
hebben. Het bestuur en de leden van de Raad blijven hun kunde ontwikkelen door middel 
van het volgen van trainingen en cursussen en houden hun kennis up-to-date met vakliteratuur
en specifieke bijeenkomsten. Het Permanente Educatie-systeem wordt toegepast, in 

overeenstemming met het daarvoor gestelde in de Governancecode. De behaalde PE-punten
staan per lid van de Raad bij de personalia.

Meldingsplicht
Op basis van de Woningwet geldt voor de Raad van Commissarissen een brede meldingsplicht.
Bij financiële problemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële middelen voor het
voortzetten van verbindingen, twijfel over de integriteit bij beleid en beheer bij de corporatie
of rechtmatigheidskwesties dient de Raad dit onverwijld te melden aan de Autoriteit 
woningcorporaties. In 2018 heeft zich dit niet voorgedaan.

Zelfevaluatie
In juni 2018 is een interne zelfevaluatie van de Raad uitgevoerd. De zelfevaluatie is voorbereid
door de voorzitter met het voeren van individuele gesprekken. Ook de directeur-bestuurder
heeft een bijdrage geleverd aan de interne evaluatie. De evaluatie was gericht op de thema’s
onderlinge samenwerking en de kwaliteit. Gesproken is onder andere over de rol van de Raad
in strategische discussies en welke thema’s de komende periode op de agenda komen, de 
kwaliteit van de discussies in de Raad en hoe die verder te verbeteren alsmede de visie op toezicht
en bestuur en actualisatie ervan. De evaluatie heeft geleid tot enkele nieuwe werkafspraken.

Informatievoorziening
De Raad baseert zijn bevindingen en oordelen ook op:
- extern verkregen informatie van onder andere het Ministerie, de Autoriteit Woningcorporaties 

(Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de Vereniging Toezichthouders 
Woningcorporaties (VTW)

- het jaarlijkse gesprek met de accountant (gedeeltelijk buiten aanwezigheid van de 
directeur-bestuurder)

- gesprekken met de Interne Auditor, buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder
- het overleg en de discussies met het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen
- intern verkregen informatie van de directeur-bestuurder 
- de jaarlijkse gesprekken met het Huurdersberaad en de Ondernemingsraad
- vakbladen en de pers

Tijdens de vergaderingen van de Raad zijn afhankelijk van het besproken onderwerp ook leden
van het Managementteam aanwezig. Daardoor beschikt de Raad ook over soft controls met 
betrekking tot het functioneren van de onderneming en de directeur-bestuurder. De leden van
de Raad nemen deel aan officiële bijeenkomsten in de vorm van seminars of symposia om kennis
te nemen van de ontwikkelingen in de branche. Daarnaast zijn de leden van de Raad in de 



68 - JAARVERSLAG 2018 - LEKSTEDE WONEN

gelegenheid gesteld (en maken er gebruik van) de nieuwbouwprojecten van LEKSTEDEwonen
te bezoeken of officiële momenten bij te wonen.

De besprekingen met belanghouders hebben betrekking op de koers van het bedrijf en op de
prestaties op het gebied van duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen en zorg
alsmede op het betrekken van bewoners bij beleid en beheer. Risicomanagement vormt een
bijzonder aandachtsveld dat de Raad bespreekt met belanghouders.
De verschillende vertegenwoordigers waarmee gesprekken worden gevoerd, zijn tevreden over
de geleverde volkshuisvestelijke prestaties in de gemeenten en over het functioneren van 
LEKSTEDEwonen in het algemeen.

Auditcommissie en financiële continuïteit
Twee leden van de Raad participeren in de Auditcommissie en nemen daarbij jaarlijks ook deel
aan de besprekingen met de (interne) Treasurycommissie. De Auditcommissie bespreekt de 
begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken en het treasurybeleid. In 2018 heeft de commis-
sie 2 vergaderingen gehouden. 
De Raad ziet de financiële continuïteit van het bedrijf als de belangrijkste randvoorwaarde voor
het functioneren als maatschappelijke organisatie en bewaakt dit nauwgezet. Hiervoor gebruikt
zij informatie uit de kwartaalrapportages, incidentele tussenrapportages, het projectenoverzicht
en toelichtingen. Ook externe rapportages van de Autoriteit woningcorporaties (over de 
solvabiliteit en de continuïteit), van het WSW (het borgingsplafond), de bevindingen van de 
Interne Auditor en van de accountant (managementrapportage en het rapport van bevindingen)
vervullen hierbij een belangrijke rol. 
Alle investeringen in vastgoedprojecten worden, gelet op de impact op het Eigen Vermogen,
voorgelegd aan de voltallige Raad. Voor LEKSTEDEwonen is een structurele minimale solvabiliteit
van 30% uitgangspunt om toekomstige financiële en volkshuisvestelijke doelstellingen te 
realiseren en de daarbij behorende risico’s te kunnen opvangen. 

Opdrachtgeverschap externe accountant
De externe accountant wordt benoemd door de Raad na advies van de directeur-directeur. Er is
in 2016 opdracht verleend om vanaf verslagjaar 2016 BDO Audit & Assurance B.V. uit Utrecht als
externe accountant aan te stellen.

Interne Auditor
Per 9 januari 2017 is de Interne Auditor aangesteld. Zijn belangrijkste taakopdracht is het 
leveren van een bijdrage aan good governance, integriteit, compliance, risicomanagement 
en continue verbetering van de maatschappelijke dienstverlening van de organisatie 
afgestemd op de missie en visie.
De auditor wijst de Raad en de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd op omissies en
mogelijkheden tot optimalisering. 

Goedkeuring jaarrekening
De accountant heeft op 23 april 2018 het gedeelte van de vergadering van de Raad bijgewoond,
waarin het verslag van de accountant over het onderzoek van de jaarrekening 2017 en van de
verbonden ondernemingen is besproken en waarin is besloten over de goedkeuring van de 
jaarrekening. Met de accountant zijn de jaarresultaten, het rapport van bevindingen en de 
Managementletter besproken. In deze vergadering is de accountant door de leden van de Raad
bevraagd over de rapportages en de verklaring betreffende de getrouwheid van de jaarrekening. 
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7.4 V E R S L AG  E N  AC T I V I T E I T E N

De Raad van Commissarissen is in 2018 acht keer bijeen geweest. Leden van de Raad hebben ook
de drie reguliere vergaderingen van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen bijgewoond. 

De volgende besluiten zijn door de Raad genomen:
- Instemming met het Ondernemingsplan 2018-2021, het Treasurystatuut en het Verbindingen-

statuut.
- Goedkeuring verleend aan de volgende investeringsvoorstellen:

- Ontwikkeling en te zijner tijd bouw van 39 huurwoningen Hoef en Haag - Het Dorpshart, 
fase 2C;

- Ontwikkeling en te zijner tijd bouw van 22 appartementen Hoef en Haag - Het Dorpshart, 
fase 2D;

- Vervolgfase van de ombouw (als experiment) van vier bestaande DAEB-huurwoningen tot 
energieneutrale woningen aan de Mr. M.C. van Hallstraat in Vianen. 

- Gasloze uitvoering van het project Laan van Broekhuijzen (Bouwen voor zorg) te Bunnik;
- Ontwikkeling van 27 appartementen in plan Rhijnhaeghe te Bunnik, onder de ontbindende 

voorwaarde dat LEKSTEDEwonen op grond van de Woningwet mag bouwen in de gemeente 
Bunnik.

- In kader van de Woningwet:
- De vaststelling dat er in 2017 aan de principes van de Governancecode is voldaan en in 2017 

onafhankelijke toezicht is uitgeoefend (voor een schaduwraad heeft de Raad besloten gebruik
te maken van de VTW-pool);

- Goedkeuring aan de Reglementen Auditcommissie en Remuneratiecommissie;
- Goedkeuring aan de aangepaste Statuten (op basis van de Veegwet, d.d. 30 augustus 2018) 

en het Verbindingenstatuut;
- Goedkeuring verleent aan de biedingen aan gemeenten voor het jaar 2019.

- In kader van Governance:
- Benoeming van mevrouw C.N. Siewers als vice-voorzitter van de RvC;
- Benoeming van de heren N.A.A. Jansen en S. Klop als respectievelijk voorzitter en lid van de 

Auditcommissie;
- Benoeming van mevrouw M.M.A. Rovers en de heer A.H. Brouwer als respectievelijk voorzitter 

en lid van de Remuneratiecommissie.
- Het voornemen om mevrouw M.M.A. Rovers voor een periode van vier jaar te herbenoemen 

als lid van de Raad, onder de conditie dat de Autoriteit woningcorporaties een positieve ziens
wijze uitbrengt op deze herbenoeming per 1 januari 2019;

-    De Bezoldiging Raad van Commissarissen 2018;

- De jaarstukken 2017 van Stichting LEKSTEDEwonen, alsmede van Vereenigd Belang Holding BV, 
LEKSTEDEwonen Energie BV en Machado BV zijn vastgesteld;

- Goedkeuring aan het beleid aanbod woningen voor het middenhuursegment;
- Goedkeuring aan het beleidsstuk risicomanagement;
- Goedkeuring aan de door de directeur-bestuurder vastgestelde Begroting 2019, inclusief de 

gehanteerde normering voor het financiële dashboard, evenals de aan deze begroting 
gekoppelde financiële meerjarenraming 2020-2028, alsmede aan het Treasuryjaarplan 2019; 

- Goedkeuring aan verkoop participaties Commanditaire Vennootschap De Uithof III;
- Verlenging contract Interne Auditor voor 2019.

De Raad heeft ook kennisgenomen van de uitgebrachte directieberichten en de kwartaal-
rapportages, waarin op het dashboard ook de financiële ontwikkelingen zijn opgenomen.

De remuneratiecommissie heeft één vergadering gehouden, namelijk vanwege het jaarlijkse 
beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder.

Aanwezigheid
Tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen waren alle leden van de Raad steeds
aanwezig, behoudens een enkele verhindering die steeds van tevoren kenbaar is gemaakt.

Conclusie toezichthoudende rol
De Raad heeft zijn taak conform de wet en de Governancecode uitgevoerd. De Raad is op de
hoogte van alle relevante zaken die LEKSTEDEwonen betreffen. Er is goedkeuring gegeven aan
alle zaken waar de Raad de noodzaak van inziet, de risico’s aanvaardbaar vindt en er inhoudelijk
achter staat. Er zijn voor zover nodig maatregelen en besluiten genomen op alle onderwerpen
waarop dit van de Raad volgens wet- en regelgeving verwacht mag worden. De Raad is van 
mening dat zij de toezichthoudende taak tijdig, volledig en juist heeft uitgevoerd.

Perspectief
LEKSTEDEwonen heeft in 2018 een begin gemaakt met de uitvoering van het Ondernemingsplan
2018-2021. In de komende jaren zal dit worden voortgezet. Het gaat om een ondernemingsplan
met grote ambities op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming en renovatie. 
In de context is ondertussen veel veranderd. Met de vorming van de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden en de indeling in woningmarktregio Woongaard krijgt LEKSTEDEwonen te
maken met nieuwe spelers. De effecten hiervan worden in de loop van 2019 duidelijker. 
Het is verheugend dat LEKSTEDEwonen een gezonde organisatie is die met vertrouwen het 
veranderende speelveld kan betreden.
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7.5 B E S T U U R  E N  S A M E N S T E L L I N G

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, het bepalen van 
de uitgangspunten voor de organisatiestructuur en de naleving van wet- en regelgeving 
en interne regelingen van LEKSTEDEwonen, evenals voor de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden rondom de interne risicobeheersing en -controle. 

Het bestuur van LEKSTEDEwonen is sinds 15 januari 2007 in handen van de heer E. de Groot 
(30-04-1962). De bestuurder is benoemd voor onbepaalde tijd.
Hij bekleedt qualitate qua de volgende nevenfuncties c.q. is betrokken bij:
- directeur van Vereenigd Belang Holding BV als dochteronderneming van LEKSTEDEwonen;
- secretaris van het bestuur van BV Machado te Vianen (tot maart 2018);
- lid en voorzitter (tot en met 31 december 2018) van DB- en AB-bestuur Regioplatform 

Woningcorporaties Utrecht (RWU);
- Algemeen bestuurslid Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU);
- de aandeelhoudersvergadering WoningNet. 
De heer De Groot is tevens lid van een intervisie/Management follow-up groep.

In 2018 heeft de directeur-directeur-bestuurder 22 PE-punten (totaal over 2016 tot en met 2018:
160 punten) behaald, te weten voor:
- Intervisiegroep (7 punten); 
- Kennissessie benchlearning (3 punten);
- Masterclass Weten van en werken aan inclusiviteit (2 punten);
- De RvC als baas, lessen uit de praktijk over de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen 

(2 punten) 
- Seminar Financieel Beleid Woningcorporaties (6 punten);
- Bijeenkomst Beleidswaarde (2 punten).

Raad van Commissarissen als werkgever
Naast de werkgeversrol staat de Raad de directeur-directeur-bestuurder met raad bij. Over het
jaar 2018 heeft de Raad van Commissarissen de directeur-directeur-bestuurder op prestaties en
inzet beoordeeld. Dat heeft plaatsgevonden aan de hand van een bespreking in de Raad buiten
aanwezigheid van de directeur-bestuurder, in maart 2019 gevolgd door een individueel 
beoordelingsgesprek vanuit de Remuneratiecommissie. 
Bij de beoordeling zijn betrokken: de behaalde resultaten in relatie tot het Ondernemingsplan
en het jaarprogramma 2018, de duurzaamheidsopgave, de relatie Raad en directeur-bestuurder,
het aansturen van de werkorganisatie, het risicomanagement, de relatie met de gemeenten, 

stakeholders en bewoners alsmede de taakopvatting en de werkgeverszorgplicht naar 
de directeur-bestuurder. 

De Raad heeft wederom zijn waardering uitgesproken voor de inzet van de directeur-
bestuurder en de door de werkorganisatie behaalde resultaten in het verslagjaar. 
Een belangrijk deel van het jaarplan 2018 is gerealiseerd en de voorgenomen nieuwbouw-
projecten zijn gerealiseerd. Het Raad heeft de zorg van de directeur-bestuurder over 
de keuze van de (ge-herindeelde) gemeente Vijfheerenlanden om onderdeel te worden 
van woningmarktregio Woongaard gedeeld. 

Remuneratie directeur-bestuurder 
De Raad heeft in zijn beloningsbeleid voor de directeur-bestuurder gekozen voor een vast
salaris, zonder een bonus of een flexibel deel. De bezoldiging is gebaseerd op de overgangs-
regeling van de Wet Normering Topinkomens (WNT). 

De werkgeverslast berekend volgens de WNT is in het verslagjaar conform het overgangs-
recht voor de eerste keer gedaald en wel met afgerond € 5.500,- op jaarbasis.
De beloning van de directeur-directeur-bestuurder bedroeg in 2018 € 124.495,- (2017 
€ 130.069,-). De beloning is, met inachtneming van het overgangsrecht, overeenkomstig 
de regeling bezoldigings-maxima voor topfunctionarissen bij woningcorporaties. Er is een
pensioen toegezegd op basis van een middelloonregeling, zoals dat door de Stichting 
Pensioenfonds Woningcorporaties wordt gehanteerd. In de arbeidsovereenkomst is 
opgenomen dat de pensioenlasten oorspronkelijk geheel zouden worden gefinancierd door
LEKSTEDEwonen. Na een afbouwperiode betaalt de directeur-bestuurder sinds 2016 het
werknemersdeel van de pensioenpremie zelf en wordt aangesloten bij de sectorbrede 
beloningscode. Er zijn ingaande 1 januari 2015 afspraken gemaakt over een aanvullende
netto-pensioenregeling, waarvoor de directeur-bestuurder de kosten draagt. Aan de 
directeur-bestuurder is een dienstauto beschikbaar gesteld. De overige arbeidsvoorwaarden
zijn gebaseerd op de CAO Woondiensten.

De functie van de directeur-bestuurder is ingedeeld in klasse E van de Regeling 
bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. 
In 2018 is op basis van de van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) 
en Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) verkregen informatie
door de Raad afgesproken met de directeur-bestuurder dat ingaande 2018 de beloning 
gedurende drie jaren van het overgangsrecht naar het toepasselijk WNT-maximum wordt
afgebouwd.
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7.6 R E L AT I E S  E N  V E R B I N D I N G E N

Relatie met het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen
De deelname van de Raad aan de besprekingen met het Maatschappelijk Platform 
LEKSTEDEwonen (MPL) geven voeling met de lokale samenleving in de werkgemeente Vianen
en worden zeer op prijs gesteld. In het verslagjaar zijn conform de statuten drie vergaderingen
met het Platform gehouden. Leden van het Platform bereiden gedeeltelijk onderwerpen voor
een interactieve sessie zelf voor. In 2018 stonden, naast de actuele ontwikkelingen bij 
LEKSTEDEwonen, de besprekingen vooral in het teken van de wijze van overleg met en van 
het Platform, de thema’s integraal seniorenbeleid, woonlasten, zelfredzaamheid van huurders,
duurzaamheid en gasloos bouwen. 

De Raad spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de leden van het 
Platform. 
In 2019 zal de Raad het functioneren van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen in de
nieuwe setting evalueren.

Relatie met het Huurdersberaad
Twee leden van de Raad van Commissarissen, mevrouw Rovers en de heer Klop, hebben in 
november 2018 overleg gevoerd met het dagelijks bestuur van het Huurdersberaad. 
Bespreekpunten tijdens dit overleg waren de communicatie tussen LEKSTEDEwonen en het 
Huurdersberaad, de relatie tussen het Huurdersberaad en de bewonerscommissies, de 
samenwerkingsovereenkomst (mede in relatie tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden), de 
door LEKSTEDEwonen gehanteerde gematigde huurverhogingen in de afgelopen jaren, 
het scholingsbeleid en kwalificatie van het Huurdersberaad.

Relatie met de Ondernemingsraad
Namens de Raad hebben mevrouw Rovers en de heer Brouwer in februari 2019 overleg gevoerd
met de Ondernemingsraad in verband met de algemene gang van zaken in het bedrijf. 
Op verzoek van de Raad heeft de directeur-directeur-bestuurder deze bespreking bijgewoond.
Er is aan de hand van een agenda gesproken over het functioneren van de organisatie en de 
arbeidsrechtelijke zaken. Besproken zijn actuele organisatorische zaken en de relatie en 
verstandhouding tussen de Ondernemingsraad en de directeur-bestuurder. De leden van de
Ondernemingsraad hebben hun zorgen aangegeven omtrent de toename van het ziekteverzuim
onder medewerkers in 2018.
De vertegenwoordigers van de Raad hebben hun dank aan de Ondernemingsraad uitgesproken
voor de inzet van de medewerkers. 

Verbindingen
LEKSTEDEwonen kent een aantal verbindingen, zoals beschreven in hoofdstuk 10. 
De verbindingen zijn in het verleden aangegaan vanuit het oogpunt van risicobeheersing of
vanuit een fiscale optimalisatie. In de verbindingen zijn onder meer de zogeheten ’commerciële
activiteiten’ opgenomen, zoals het bouwen van koopwoningen en dure huurwoningen.
De verantwoording over de verbindingen vindt plaats binnen de geconsolideerde 
jaarrekening. Bij de invoering van de nieuwe Woningwet is ingezet op de afbouw van het 
aantal verbindingen.
In 2018 is overgegaan tot liquidatie van Machado BV na de verkoop (in maart) van het complex
aan de Donkerstraat en in december 2018 is besloten de participaties in Commanditaire 
Vennootschap De Uithof III te verkopen.
De Raad heeft in 2018 het Verbindingenstatuut goedgekeurd. 
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Verklaring van de Raad van Commissarissen

In dit jaarverslag treft u het volkshuisvestingsverslag en het financiële verslag 2018 aan, 
zoals deze zijn vastgesteld door de directeur-bestuurder en gecontroleerd door de accountant.
In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 8 mei 2019 heeft de Raad 
kennisgenomen van de bevindingen van de accountant en vervolgens de jaarstukken 
goedgekeurd en vastgesteld in overeenstemming met de Woningwet en artikel 12, lid 1a 
van de statuten. 

Het groepsresultaat na belastingen bedraagt € 54,1 miljoen positief (2017: € 20,0 miljoen
positief) en de post waardeveranderingen rechtstreeks ten gunste van het Eigen Vermogen
bedraagt € 19,6 miljoen positief (2017: € 22,0 miljoen positief), waardoor de overige reserves
met € 34,5 miljoen zijn toegenomen naar € 224,5 miljoen.

Een woord van dank
In het bestuursverslag worden de bijdragen aan de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en
de duurzaamheid en kwaliteit zichtbaar zoals die in 2018 door LEKSTEDEwonen zijn geleverd.
De Raad spreekt graag zijn dank uit aan het management en de medewerkers voor hun
inzet en de behaalde resultaten in het verslagjaar. Als Raad zullen wij de directeur-bestuurder
in 2019 weer uitdagen de lopende projecten, de activiteiten en opdrachten weer tot een
goed einde te brengen en hem waar nodig en wenselijk daarbij te ondersteunen. 
De Raad is blij met alle betrokkenheid van de leden van het Maatschappelijk Platform 
LEKSTEDEwonen, de leden van het Huurdersberaad en andere stakeholders waarmee 
LEKSTEDEwonen een relatie onderhoudt.

Vianen, 8 mei 2019

w.g.
De heer A.H. Brouwer,
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting LEKSTEDEwonen

Mevrouw M.M.A. Rovers
Mevrouw C.N. Siewers
De heer N.A.A. Jansen
De heer S. Klop
Leden Raad van Commissarissen Stichting LEKSTEDEwonen
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8.1 J A A R R E K E N I N G  A LG E M E E N

LEKSTEDEwonen heeft de enkelvoudige 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 en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
van toepassing.
Verder zijn de ‘Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector’ en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen
toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ (herzien 2016) in
het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 8 mei 2019.

Lijst van kapitaalbelangen
LEKSTEDEwonen heeft ultimo 2018 belangen in de onderstaande deelnemingen:
- Vereenigd Belang Holding BV (100%)
- LEKSTEDE energie BV (100%)

Naast bovengenoemde belangen heeft LEKSTEDEwonen nog de volgende verbinding:
- WoningNet NV
Deze verbindingen komen niet in aanmerking voor consolidatie daar er geen sprake is van een
economische eenheid, doch slechts sprake is van een duurzame financiële band door middel
van een verstrekte lening.

Toepassing consolidatievrijstelling
Aangezien LEKSTEDEwonen aan het hoofd van een groep staat dient zij in het beginsel een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen. De gezamenlijke betekenis van bovengenoemde
deelnemingen en andere groepsmaatschappijen is op het geheel van LEKSTEDEwonen echter
van te verwaarlozen betekenis. Op grond van artikel 2:407.1 BW wordt er derhalve afgezien van
het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening.

Financiële sturing
De financiële sturing is primair gericht op het in stand houden van de financiële continuïteit van
de organisatie om zodoende te beschikken over financiële middelen voor onze doelen en am-
bities. De sturing is daarnaast gericht op voldoende weerstandsvermogen en op de beperking
van financiële risico’s. De risico’s in de vastgoedportefeuille zijn op korte en middellange termijn
voldoende in kaart gebracht. Vermogensbestanddelen zetten we voor onze maatschappelijk
geoormerkte prestaties.

FINANCIEEL BELEID
8

(Alle bedragen in de tabellen x € 1.000,- tenzij anders vermeld)
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8.2 F I N A N C I E E L  B E L E I D

De beschikbaarheid van financiële middelen op korte en lange termijn is essentieel voor de
realisatie van de maatschappelijke opgave. In dat verband stelt LEKSTEDEwonen eisen aan 

haar vermogenspositie, rekening houdend met de risico’s die zij loopt. Het vermogen van 
LEKSTEDEwonen moet steeds toereikend zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. 
Vanuit een betrouwbaar en gedegen financieel beleid beantwoorden wij steeds de vragen:
1. Hoe zorgen we dat wij financieel gezond blijven?
2. Hoe ontwikkelen zich de liquiditeiten?
3. Hoe zetten we onze financiële middelen in?

8.2.1. F I N A N C I E E L  G E Z O N D  B L I J V E N

Het maatschappelijk ondernemen brengt met zich dat er niet altijd voor realisatie van de hoogste
opbrengst wordt gekozen. Daardoor kunnen extra risico’s ontstaan en dat vraagt om een solide
financieel beleid. In 2018 is het financiële beleid gepresenteerd voor de periode 2019 - 2023.
Punten die in het financieel beleid aan de orde komen, zijn de ontwikkeling van renterisico’s, 
de ontwikkeling van kasstromen, de ontwikkeling van het jaarresultaten en van de vermogens-
positie.

ONTWIKKELING TOTALE FINANCIERING
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8.2.2. O N T w I K K E L I N G  L I q U I D I T E I T E N

De bewaking van onze liquiditeiten bestaat uit een prognose van de inkomende en uitgaande
kasstromen. Deze prognose monitoren we voortdurend en daar waar noodzakelijk stellen 
we deze bij. In 2018 is de liquiditeitsbegroting voor de komende tien jaar vastgesteld. In de 
liquiditeitsbegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de kasstromen uit exploitatie, de 
kasstromen uit investeringen en desinvesteringen en de kasstromen uit financiële activiteiten.

Leningen
Eind 2018 bedraagt het schuldrestant vreemd vermogen € 108,2 miljoen (2017: € 116,1 miljoen).
De leningenportefeuille is ten opzichte van het vorige boekjaar gedaald. In totaal is in 2018, 
uitgedrukt in kasstromen, voor een bedrag van € 24,4 miljoen (2017: € 8,0 miljoen) geïnvesteerd
in nieuwbouw- en renovatieprojecten. De investeringen zijn in 2018 gefinancierd uit de aanwezige
liquide middelen en operationele kasstromen. Ondanks de aflossingsverplichting van € 8,0 miljoen
is er in 2018 geen  financiering aangetrokken. De liquiditeitsprognose laat zien dat we in 2019 
vanwege de investeringen wel nieuwe financieringen nodig hebben. 

Door de herijking van het aantal investeringen is de ontwikkeling van de totale financiering 
met vreemd vermogen ten opzichte van 2017 bijgesteld. Om adequaat te kunnen reageren op
marktomstandigheden wordt van een treasurystatuut en een treasuryjaarplan gebruikgemaakt.
Het treasurystatuut van LEKSTEDEwonen is een gedragscode als het gaat om financierings- en 
beleggingsbeslissingen. Hierin zijn geregeld de hoofdlijnen van het financierings- en beleggings-
beleid, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van dit beleid
alsmede de informatievoorziening.

Derivaten
Voor het afsluiten van derivaten heeft LEKSTEDEwonen in het verleden zogenaamde ISDA-
overeenkomsten afgesloten. Door het gebruik van derivaten wordt het rentemanagement 
op een actieve wijze ingevuld en het beperkt zich tot de huidige portefeuille van € 36 miljoen
(2017: € 44 miljoen). LEKSTEDEwonen is niet voornemens haar derivatenpositie verder uit 
te breiden. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de marktwaarde en boekwaarde van de verschillende
financiële instrumenten per 31 december 2018:

Tegenpartij Deutsche Bank Deutsche Bank                ABN AMRO Deutsche Bank Deutsche Bank Deutsche Bank Totaal

Hoofdsom 8.000.000 8.000.000                      8.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 36.000.000

Vaste rente 3,525% 3,745%                           3,960% 3,035% 3,035% 3,035% 3,507%

Variabele rente EUR 6M EUR 6M                          EUR 6M EUR 6M EUR 6M EUR 6M

Startdatum 01-03-2010 01-06-2011                   01-10-2012 26-02-2016 26-02-2016 26-02-2016

Einddatum                                           01-03-2061 01-03-2061 01-03-2061

Break                                           01-03-2020 01-03-2022 01-03-2024

Marktwaarde inclusief opgelopen rente - 292.824 - 625.763                    - 1.269.454 - 2.247.609 - 2.247.609 - 2.247.609 - 8.930.868

Effectieve hedge 100% 100%                              100% 100% 100% 100% 100%

Marktwaarde bij 1,0% rentedaling - 293.313 - 713.794                    - 1.587.433 - 4.347.793 - 4.347.793 - 4.347.793 - 15.637.920

Marktwaarde bij 2,0% rentedaling - 293.804 - 803.954                    - 1.921.704 - 7.442.763 - 7.442.763 - 7.442.763 - 25.347.750

Duration 0,00 0,96                                 3,30 27,20 27,20 27,20 12,41

Gemiddelde looptijd 0,17 1,42                                 3,76 42,17 42,17 42,17 15,24

(alle bedragen x €1)



Verloop van Marktwaarde naar Beleidswaarde (bedragen x € 1.000.000)
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Clausules
Op de drie laatstgenoemde instrumenten (voor een totaal bedrag van € 12 miljoen) is een 
Mandatory Termination Clause (MaTC) van toepassing. Dit betekent dat per 1 maart 2020, 
1 maart 2022 en 1 maart 2024 een renteswap afloopt. Dit houdt in dat op de betreffende datum
de Swap eindigt en de marktwaarde van dat moment tussen partijen wordt afgerekend. 
Per ultimo boekjaar zijn er geen renteswaps met een Mutual Termination Clause. 

Toezichtbelemmerende bepalingen
Binnen de afgesloten derivatencontracten zijn geen toezichtbelemmerende bepalingen 
opgenomen in de zin van artikel 5 van de Beleidsregel d.d. 5 september 2012.
De marktwaarde van de derivaten inclusief opgelopen rente bedraagt per balansdatum 
€ 8,9 miljoen negatief (2017: € 9,7 miljoen negatief ). De markwaarde is berekend met behulp
van de rentecurve van 31 december 2018 11.58 uur.
Het effect van het variabele deel van de swaps op de variabele renteleningen is dat er geen 
renterisico meer wordt gelopen over dit deel van de (toekomstige) financieringen. Wel is er
sprake van een risico op de spread. Exclusief deze spread komt de gemiddelde vaste swaprente
uit op 3,507% (2017: 3,532%). De duration van de swapsportefeuille bedraagt 12,4 jaar.

8.2.3. B E L E I D S wA A R D E  E N  R E L AT I E  M A R K T wA A R D E

Sinds de invoering van het handboek marktwaardering wordt onderzocht op welke wijze de 
bedrijfswaarde vervangen kan worden door een waardebegrip dat meer verband houdt met de
marktwaarde in verhuurde staat. In het met ingang van 1 januari 2019 ingevoerde gezamenlijk
beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties (‘Aw’) en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (‘WSW’) is de beleidswaarde relevant voor de bepaling van een aantal financiële
ratio’s. De beleidswaarde vervangt hierin de tot en met verslagjaar 2017 gehanteerde bedrijfs-
waarde en veronderstelt een indicatie te geven van de door de corporatie binnen haar missie,
beleid en vastgoedstrategie te realiseren netto contante waarde van de kasstromen van haar
onroerende zaken in exploitatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft aangegeven voornemens te zijn om de toelichting van de beleidswaarde vanaf de jaar-
rekening 2018 als vereiste op te nemen in de RTIV.
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van 
de marktwaarde in verhuurde staat, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt
hanteert.

De beleidswaarde van de vastgoedportefeuille bedraagt ultimo 2018 € 267 miljoen (ultimo 2017:
€ 231 miljoen) en is als volgt berekend: 

Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de 
beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met:
- Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij 

mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de praktijk
bepaalt LEKSTEDEwonen bij mutatie de nieuwe huur mede rekening houdend met passend
toewijzen en afspraken over de huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende streefhuur
niet c.q. niet altijd direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als 'afslag' de beste schatting
is verwerkt;

- Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2018 in de beleidswaarde-
bepaling niet is aangepast ten opzichte van de in het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2018 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en regio 
waarin LEKSTEDEwonen actief is. Dit ondanks dat door het in de beleidswaarde inrekenen van
een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan
worden verondersteld. 

- Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus 
investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde bedrijfslasten.

- Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerkosten.

€ 410

€ 472

€ 394

€ 457

€ 288
€ 326

€ 279
€ 317

€ 231
€ 267
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Er is een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd op de berekening van de beleidswaarde met onder-
staande uitkomsten. Zichtbaar worden de effecten van de aanpassing van de disconteringsvoet
met een verhoging van 0,5% respectievelijk de veronderstelde verhoging van de streefhuur met
een bedrag van € 25,- per woning per maand respectievelijk de veronderstelde verhoging van
de norm lasten van onderhoud en beheer met een bedrag van € 50,- per jaar zichtbaar maken.
In de onderstaande tabel staan de effecten vermeld.

Omschrijving                                                                                                                    Bedragen x € 1.000

Beleidswaarde ultimo 2018                                                                                                                         266.646

Effect aanpassing disconteringsvoet (0,5% hoger)                                                                              -21.278

Beleidswaarde ultimo 2018                                                                                                                         266.646

Effect aanpassing norm lasten van onderhoud en beheer 

(€50 per VHE per jaar hoger)                                                                                                                          -5.404

Beleidswaarde ultimo 2018                                                                                                                         266.646

Effect aanpassing van streefhuur (€25 per VHE per maand)                                                                 6.025

Beleidsmatige beschouwing
Er is een beschouwing gemaakt van het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde
van het vastgoed in exploitatie. Per 31 december 2018 is in totaal € 224,5 miljoen aan 
ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2017: € 190,0 miljoen) uit
hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde
staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig
waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderings-
grondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van
de jaarverslaggeving.

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid
van LEKSTEDEwonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze)
verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie
te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld door demografie of de ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huur-
woningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende
huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie

slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in
uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke 
onderhouds- en beheerkosten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de
beoogde kwaliteit- en beheersituatie.

Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en 
daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd.

LEKSTEDEwonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen 
dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting 
ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit in exploitatie en 
de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 194 miljoen. Het verschil
tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het DAEB-bezit ultimo 2018 bestaat uit de 
volgende onderdelen:

Marktwaarde verhuurde staat € 436 miljoen
Afslag vanwege beschikbaarheid (doorexploiteren)  -/- € 15 miljoen 
Afslag vanwege betaalbaarheid (huren) -/- € 124 miljoen
Afslag vanwege kwaliteit (onderhoud) -/- € 8 miljoen
Afslag vanwege beheer (beheerkosten) -/- € 47 miljoen
Beleidswaarde DAEB-bezit € 242 miljoen

Dit impliceert dat circa 53% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. 
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8.2.4. I N Z E T  F I N A N C I ë L E  M I D D E L E N

De in dit jaarverslag beschreven activiteiten vragen om een allocatie van financiële middelen.
Het inzetten van financiële middelen kan op twee manieren, namelijk door te investeren of door
het doen van uitgaven. De overeenkomst is dat zowel investeringen als uitgaven maatschappelijk
nuttig en wenselijk moeten zijn.
Bij investeren gaat het veelal om de bouw van nieuwe of de renovatie van bestaande sociale
huurwoningen. Bij dit soort investeringen wordt een belangrijk deel terugverdiend door 
de huuropbrengsten. Bij uitgaven ligt dat anders. Vaak staan hier geen directe inkomsten 
tegenover. Uitgaven hebben wel een positief effect op de (waarde)ontwikkeling van een wijk 
of buurt. 
LEKSTEDEwonen beschikt ultimo 2018 over een eigen vermogen van € 365,9 miljoen (2017: 
€ 311,9 miljoen), waarvan een bedrag van € 224,4 miljoen (2017: € 190,0 miljoen) bestaat uit de
herwaarderingsreserve. Dat vermogen is voornamelijk geïnvesteerd in huurwoningen. De markt-
waarde van het vastgoed (DAEB en Niet-DAEB) bedraagt € 471,9 miljoen (2017: € 410,5 miljoen). 

8.3 R I S I C O M A N AG E M E N T

8.3.1 R I S I C O - I N V E N TA R I S AT I E

LEKSTEDEwonen heeft een inventarisatie gemaakt van de voornaamste risico’s en onzekerheden
voor de organisatie. Het doel is zichtbaar te hebben de gevolgen van mogelijke gebeurtenissen
of ontwikkelingen met een effect voor de (financiële) resultaten en/of de continuïteit. Met behulp
van kwartaalrapporten monitort het management de ontwikkelingen en de risico’s gedurende
een verslagjaar en stuurt indien noodzakelijk bij. 

I N T E R N E  R I S I C O ’ S

Strategische risico’s
Dit zijn risico’s verbonden aan de strategische keuzes van LEKSTEDEwonen, die in het 
Ondernemingsplan zijn vastgelegd.

Operationele en organisatorische risico’s
Hieronder worden verstaan de risico’s die voorvloeien uit het feit dat LEKSTEDEwonen een 
samenwerkingsverband van mensen is, waarbij feilbaarheid en kwetsbaarheid van mensen in
processen niet valt uit te sluiten. Medewerkers volgen trainingen om de risico’s te beperken. 
Het risico van tijdelijke niet-beschikbaarheid van personeel is toegenomen. We zetten in dit 
verband in op een flexibele schil en we vangen pieken op door tijdig voor een afgebakend 
takenpakket interim medewerkers in te huren.

Gedrag van medewerkers is moeilijk te beïnvloeden en vormt daarmee een risico voor de 
organisatie. Uiteraard is de grondhouding vertrouwen in elkaar. Wij hebben een administratieve
organisatie opgezet waarin de interne controle is verankerd. De belangrijkste onderscheiden
bedrijfsprocessen zijn beschreven, met een strikte scheiding tussen uitvoering, registratie en 
betaling. Betalingen worden altijd door twee bevoegde functionarissen ondertekend. Met het
integriteitsbeleid wordt inhoud gegeven aan de uitgangspunten voor het zaken doen en de 
gedragsregels voor directie en medewerkers.

Informatiesysteem
Het risico bestaat uit ontoereikende beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het informatie-
systeem.
Het (primaire) informatiesysteem draait op een andere locatie dan onze eigen kantoren. 
Van de databestanden wordt dagelijks (zowel bij NCCW als de applicaties in eigen beheer) een



externe back-up gemaakt. De gehele ICT-infrastructuur, inclusief het beheer daarvan is 
geoutsourcet aan NEH. Met dit bedrijf is een Service Level Agreement (SLA) gesloten waarin de
afspraken zijn gemaakt rondom de beschikbaarheid van het netwerk. In het afgelopen jaar is
het netwerk voor meer dan 95% beschikbaar geweest.

Bestuursaansprakelijkheidsrisico
De directeur-bestuurder is aansprakelijk voor handelingen die als bestuurder van de corporatie
en de vennootschappen worden verricht. Bestuurder en toezichthouders dienen hun werk te
doen op een wijze die bij hun taak hoort. Dus niet alleen naar “beste vermogen” maar bovendien
zoals het een bestuurder en toezichthouders betaamt. Leidraad vormt de Governancecode,
waarbij de ervaring, deskundigheid en integriteit van de directeur van groot belang is. Dit 
geeft een grote mate van verantwoordelijkheid. Om risico’s op dit gebied te beperken heeft 
LEKSTEDEwonen een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

E X T E R N E  R I S I C O ’ S

Rijksoverheid
LEKSTEDEwonen is afhankelijk van de van overheidswege opgelegde wetswijzigingen. LEKSTEDE-
wonen heeft de financiële systemen zo ingericht dat kan worden voldoen aan de eisen van 
wet- en regelgeving.

Marktrisico
Met betrekking tot de vraag- en aanbodverhoudingen in ons marktgebied zijn er risico’s. 
Hierbij valt te denken aan een mismatch tussen vraag en aanbod. Per kwartaal wordt, vanuit 
het woonruimteverdeling systeem, marktinformatie gegenereerd. Hierin zijn indicatoren 
aangegeven waarin tot uitdrukking komt hoe de verhuurbaarheid van ons bezit verloopt. 
De toewijzingsprocedure is geheel geautomatiseerd via WoningNet. 
Het risico van huurderving wegens leegstand, van de verhuurbaarheid en de huurprijs-
ontwikkeling borgen we door aansluitend te verhuren en deze facetten te bewaken. Gelet op
de financiële kracht van de organisatie zijn wij in staat om onze woningen tegen betaalbare
huren aan te bieden en hanteren we een bescheiden huurharmonisatiebeleid.

Nakomingsrisico’s huurders
Het risico bestaat uit het huurbetalingsrisico en de verhaalmogelijkheden van schade aan het
gehuurde. Maandelijks wordt een debiteurenoverzicht opgesteld waarin de ontwikkeling van
dit risico wordt gevolgd en actie wordt ondernomen. Wij hanteren een sociaal incassobeleid 
gericht op het voorkomen van huisuitzetting, waarbij wij onze klanten actief benaderen en zo

nodig huisbezoeken afleggen. Dit beleid resulteert ultimo verslagjaar in een achterstand bij 
huidige huurders van 0,43% van de bruto jaarhuur en in vier geëffectueerde ontruimingen. 
We spannen ons vanuit een sociaal beleid in met verschillende partners om ontruimingen zoveel
mogelijk te voorkomen. 

Nakomingsrisico leveranciers
Wanneer werkzaamheden worden uitbesteed, vormt de nakoming van de afspraken door de
wederpartij een risico. Alle (nieuwe) leveranciers worden, afhankelijk van de omvang van de 
opdracht, gescreend door het management. LEKSTEDEwonen heeft het screenen van opdracht-
nemers geïntensiveerd door bij een externe partij periodiek de “gegoedheid” van onze leveranciers
na te trekken. Wij streven tegelijkertijd naar bestendige relaties met onze leveranciers. Hiermee
wordt het risico op niet deugdelijke nakoming verkleind. Tot slot wordt de controle op de 
toepassing van de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) nauwgezet toegepast.

Bouwkosten
Bouwkosten uit hoofde van opdrachten bij onderhoud of nieuwbouwprojecten worden bepaald
aan de hand van ons aanbestedings- of inkoopbeleid. Zo nodig schakelen we bouwkosten-
deskundigen in om onafhankelijk de afgegeven prijzen te toetsen.
Ter beperking van bouwkosten bij nieuwbouwprojecten maken we tegenwoordig veel gebruik
van conceptueel bouwen. Deze producten zijn beproefd en geven voor sociale woningbouw
een goede prijs/kwaliteitverhouding. 

Procesgang projectontwikkeling
Het realiseren van een project kent veel mogelijk vertragende factoren bij het ontwikkelen en
het goedkeuringsproces, bijvoorbeeld vanwege een vigerend bestemmingsplan, of obstakels
in een stedenbouwkundig plan of bij het uiteindelijke bouwplan. De gemeenten en het politieke
krachtenveld vervullen hierin een grote rol. Deze plannen kennen daarnaast een inspraak-
procedure voor belanghebbenden. 

LEKSTEDEwonen heeft met de gemeente Vijfheerenlanden prestatieafspraken gemaakt waarin ook
het proces van de projectontwikkeling benoemd is. Hierover vindt een aantal keren per jaar intensief
overleg plaats tussen de gemeente en LEKSTEDEwonen. Doelstelling blijft het realiseren van de in
de Prestatieafspraken vastgelegde afspraken over de projectontwikkeling. Met de gemeente Bunnik
bespreken we bestuurlijk en ambtelijk de onderhanden projecten op inhoud en ambities.

Elk investeringsvoorstel wordt getoetst aan ons investeringsstatuut en voorzien van een 
risicoparagraaf. Daarin worden vanuit de klantwaarde de kwaliteit en de maatschappelijke 
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meerwaarde (zoals verhuurbaarheid, betaalbaarheid en effecten leefomgeving) van het project
getoetst. Andere risico-elementen worden in elk voorstel eveneens uitgewerkt en beschreven.

Technische staat van gebouwen
Gebouwen worden ouder, waardoor ook de technische staat achteruit gaat. Wanneer hier geen
rekening mee wordt gehouden, kan LEKSTEDEwonen geconfronteerd worden met onverwachte
uitgaven in het onderhoud. Jaarlijks wordt een derde van ons bezit op locatie geïnspecteerd,
aangevuld met een steekproefsgewijze spiegeling aan de NEN 2767. Op basis van deze 
uitkomsten wordt de meerjaren-onderhoudsbegroting geactualiseerd. Het bezit is via de 
opstalverzekering voldoende verzekerd voor de risico’s van geheel of gedeeltelijk tenietgaan. 

Milieurisico’s
Het beheersen van milieurisico’s behoort tot een belangrijk aandachtsgebied. Niet alleen met
het oog op het milieu, maar ook ter voorkoming van hoge saneringskosten en verlies van 
reputatie. LEKSTEDEwonen vindt het belangrijk deze risico’s te beheersen en te monitoren. 
Om die reden beoordelen wij bij renovatie- en nieuwbouwprojecten de gevolgen daarvan voor
het milieu. Dit zijn rapportages over bodemverontreiniging en fijnstof en bij renovaties over 
asbestsanering en mitigerende maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Duurzaamheid van ons woningbezit is een belangrijk uitgangspunt. Ons bezit is voorzien van
een Energie-Index. 

Fundingrisico’s
Dit omvat het risico dat LEKSTEDEwonen niet de benodigde financieringen kan aantrekken
tegen bedrijfseconomisch acceptabele voorwaarden om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen
behalen, rekening houdend met het renterisico. Om dit risico te beperken voldoet LEKSTEDE-
wonen aan de eisen die interne en externe toezichthouders stellen met betrekking tot liquiditeit
en solvabiliteit. Daarnaast reageren wij proactief op de ontwikkelingen op de markt, bijgestaan
door een externe treasurydeskundige.

Rente- en valutarisico’s
LEKSTEDEwonen kent geen valuta- of andere koersrisico’s, omdat leningen en/of beleggingen
in euro’s worden aangegaan. LEKSTEDEwonen is als woningcorporatie een kapitaalintensief 
bedrijf, dat te maken heeft met rentefluctuaties die het resultaat kunnen beïnvloeden. 
Conform wet- en regelgeving en in uitvoering van het Reglement Financieel Beleid en Beheer
(RFBB) beschikt LEKSTEDEwonen over een treasurystatuut en een treasuryjaarplan. In de 
treasurycommissie worden de renterisicomomenten in kaart gebracht en wordt waar nodig 
actie ondernomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning. Door deze 

maatregelen is het renterisico beperkt. De hoogte van de toekomstige financieringsrente en 
de daarmee samenhangende opslagen zijn per definitie onzeker. 

Fiscaal risico
De fiscaliteiten vormen vanwege de effecten een belangrijk aandachtspunt in onze bedrijfsvoe-
ring. Behalve het zorgvuldig naleven van belastingverplichtingen zorgen wij ook steeds voor
een fiscale optimalisatie. Omdat de kennis op dit vlak binnen de organisatie niet compleet 
is, gebruiken wij diensten van tax-adviseurs. Zij verzorgen voor ons ook de aangiften vennoot-
schapsbelasting. Nieuwe vastgoedprojecten worden steeds vanuit de fiscale wetgeving 
gemonitord op optimalisatie.

8.3.2.  R I S I C O B E R E I D H E I D  E N  R I S I C OA N A Ly S E

LEKSTEDEwonen geeft risicomanagement een belangrijke plaats in de dagelijkse werkzaam-
heden.
Met een scherpe ‘blik naar buiten’ is het van belang alle daar optredende wijzigingen in het 
risicoprofiel op te merken. De vertaling van veranderingen in de externe omgeving naar intern
afgesproken doelen en uitkomsten borgen daarbij het risicobewustzijn van medewerkers.

Ontplooide activiteiten in 2018 in het kader van risicomanagement zijn:
- Met een stappenplan is een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij in overleg met de Raad van 

Commissarissen een top 7 van risico’s is bepaald. Deze risico’s worden (nauwgezet) gemonitord;
- Tijdens een werklunch met medewerkers is gesproken over risicomanagement en de top 7;
- Tweemaandelijks wordt in het Managementteam de voortgang van beheersmaatregelen 

besproken;
- In elke kwartaalrapportage wordt opgenomen hoe de top-7 risico’s worden beheerst;
- Tweejaarlijks wordt aan de Raad van Commissarissen gerapporteerd in hoeverre de genomen 

maatregelen zijn uitgevoerd.

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan risicobeperkende maatregelen, zoals:
- Het vaststellen van een ‘document projectorganisatie’ waarin het besluitvormingsproces ten 

behoeve van kapitaalsintensieve nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt gestructureerd, 
inclusief de op te leveren documenten en inhoud daarvan;

- Een actielijst waarop de voortgang van werkzaamheden met betrekking tot de AVG-
wetgeving wordt gemonitord;

- Het uitvoeren van interne controles (conform het intern auditplan 2018) op de naleving van 
processen en het voldoen aan wet- en regelgeving. 
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Risicobereidheid en belangrijkste risico’s
Het kader waarbinnen de activiteiten en de bedrijfsvoering van LEKSTEDEwonen zich beweegt
zijn de normen en kengetallen die door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in gezamenlijkheid zijn vastgesteld.
In de kwartaalrapportages dienen de kritische prestatie- en procesindicatoren als monitorings-
instrument voor het behalen van doelen en normen vanuit de afdelingsjaarplannen en de 
(meerjaren)begroting.

Door de (relatieve) omvang van de vastgoedportefeuille is er sprake van een bovengemiddeld
risico-profiel. Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt een laag risicoprofiel geaccepteerd.
Waar mogelijk zijn beheersmaatregelen ingesteld om eventuele aanwezige risico’s te beperken.

Samengevat kan de risicobereidheid van LEKSTEDEwonen als gemiddeld worden geoormerkt
en hierin wordt behoedzaam, zorgvuldig en gestructureerd geopereerd. De afweging om 
voor “gemiddeld” te kiezen is ingegeven door de balans tussen ondernemen, ondernemings-
doelstelling en risicobereidheid. Bij het typeren van de risicobereidheid “laag” is in mindere 
mate sprake van ondernemen dan bij “gemiddeld”. Voor LEKSTEDEwonen is ondernemen, 
maar wel binnen een beheerst risicoprofiel, met het oog op de maatschappelijke taakopdracht
een voorwaarde.
De actuele maatschappelijke taken en opvattingen maken dat corporaties vaak het voortouw
moeten nemen, bijvoorbeeld bij het klimaatneutraal maken van het woningbezit of vanwege
de overspannen woningmarkt. LEKSTEDEwonen wil ook daarin ondernemend zijn maar tegelijk
behoedzaam opereren. We zijn geen koploper maar een volger en voeren soms experimenten
uit om de gestelde doelen tijdig te bereiken.

Strategie 2018-2021
Strategische risico’s hangen samen met de gemaakte keuzes en zijn te herleiden naar de strategie
en missie die in het Ondernemingsplan zijn verwoord. 
De per 1 januari 2019 geëffectueerd herindeling van de gemeente Vianen naar de gemeente
Vijfheerenlanden heeft geleid tot een wijziging van de woningmarktregio. Vanaf medio 2019
worden de mogelijke effecten op strategie, portefeuillebeheer en gewijzigde klantvraag in beeld
gebracht. In afspraak met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden blijft LEKSTEDEwonen de 
sociale huurwoningen in 2019 en in 2020 nog aanbieden in de regio Utrecht/U16.

De vastgoedportefeuille moet komende jaren gaan voldoen aan de ambities volgens de 
Routekaart CO2-neutraal in 2050 en de vraag voor verduurzaming van woningen zoals dat in
wet- en regelgeving zal worden gevraagd. Bij de vastgoedprojecten worden deze doelstellingen

meegenomen bij de ontwerpen en uitwerkingen maar ook in financieel opzicht. Afwegingen
worden afgezet tegen de financiële mogelijkheden. Het is een continu proces waarbij de 
bewaking van de financiële continuïteit en passende ratio’s het uitgangspunt vormen.

Actualiteit interne risico’s
Operationele risico’s
Tijdens de uitwering van het stappenplan om te komen tot een risicoanalyse is de ‘kwetsbaarheid
van de organisatie’ beschouwd als een risico. Verschillende oorzaken kunnen daaraan ten 
grondslag liggen. Daarom zullen er in 2019 wijzigingen in de organisatie optreden, wordt een
onderzoek naar de werkdruk uitgevoerd, is voorzien in tijdelijke werkkrachten en wordt de 
klantbediening efficiënter en concreter ingericht met de start van een Team Klantenservice, dat
het aanspreekpunt gaat vormen voor alle eerste klantcontacten. 
In 2018 is de procedure hoe te handelen bij calamiteiten vastgesteld. Voor 2019 is voorzien deze
procedure aan te vullen met specifieke aandacht voor reputatie- en imagoschade. 
Voor 2019 staat een verdere inventarisatie van verstoringsrisico’s gepland, zoals uitval van 
ICT-hulpmiddelen en calamiteiten in de werkomgeving.

Financiële risico’s
In 2018 hebben de financiële risico’s permanent aandacht gehad. De kaders worden gevormd
door de financiële uitgangspunten waaraan LEKSTEDEwonen minimaal moet voldoen om de 
financiële continuïteit te kunnen waarborgen. Deze kaders zijn in de begroting vastgelegd. 
Toetsing vindt plaats door in de kwartaalrapportages eventuele afwijkingen ten opzichte van de
begroting te monitoren en bij belangrijke (investerings)beslissingen de effecten te betrekken.

De diverse vastgoedprojecten kennen momenteel veel externe risico’s, zoals vertragingen in de
bouw vanwege een gebrek aan capaciteit bij (onder)aannemers en beschikbare materialen. 
Voor de stijging van bouwkosten worden in het algemeen contractuele afspraken gemaakt. 
In de huidige markt maken aanbestedingen van werken een grote diversiteit aan uitkomsten
zichtbaar, waarbij de budgetten uit de begroting soms niet toereikend zijn. Bij grote 
overschrijdingen, die zich in 2018 niet hebben voorgedaan, wordt getracht deze binnen de 
bestaande begroting op te vangen.
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Financiële positie
De jaarlijkse beoordelingen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bevestigen
de borgbaarheid van voorgenomen investeringen. Er heeft ook een risicobeoordeling plaats-
gevonden. Op de door het WSW benoemde onderwerpen in dit verband, is door LEKSTEDE-
wonen actie ondernomen. Dat heeft voor het WSW, met betrekking tot de risicobeoordeling
2019, geleid tot de conclusie dat LEKSTEDEwonen een corporatie is met een ‘laag tot gemiddeld
risicoprofiel’. Tevens is geconcludeerd dat ‘de borgbaarheid positief blijft’ en dat de ‘financiële
positie van LEKSTEDEwonen gezond is’. 

Wet- en Regelgeving
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft in 2018 een integraal onderzoek uitgevoerd naar
het beleid, het beheer en het functioneren van LEKSTEDEwonen. Daarbij is gekeken naar good
governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit. In de twee beoordelings-
brieven die LEKSTEDEwonen in 2018 heeft ontvangen ziet de Autoriteit woningcorporaties geen
aanleiding voor een verder integraal onderzoek en worden er geen interventies opgelegd. 
De scheiding van het bezit in een DAEB- en een Niet DAEB-tak is definitief en komt op 
verschillende plaatsen in de jaarrekening tot uitdrukking. 

Impact van risico’s en onzekerheden op het resultaat en de financiële positie
De volgende risico’s kunnen de (toekomstige) resultaten en de financiële positie beïnvloeden:

Waardering van het vastgoed
Het vastgoed van woningcorporaties wordt gewaardeerd op de marktwaarde in verhuurde 
staat. Jaarlijks wordt in het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ een uniforme 
waarderingssystematiek uiteengezet. LEKSTEDEwonen is verplicht dit Handboek te hanteren.
Met behulp van gecertificeerde software (Transaction Management Systeem) en externe 
taxateurs wordt de waarde van het vastgoed bepaald. 
Deze waarde kan, als gevolg van marktontwikkelingen, jaarlijks sterk wisselen. In de jaarrekening
is een analyse opgenomen van de verschillen ten opzichte van het voorgaand jaar.

Fiscale wetgeving
In 2018 is de aftrekbaarheid van betaalde rente door de wetgever ingeperkt. Deze zogenaamde
ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive)-regeling heeft voor LEKSTEDEwonen vanwege de 
hoogte van de rentelasten een overzienbare impact. Voor de financiering van de vastgoed-
projecten worden nieuwe externe financieringen  aangetrokken waardoor in de toekomst 
de aftrekbaarheid van rente vanwege genoemde regeling wordt beperkt en de te betalen 
vennootschapsbelasting in de toekomst zal oplopen.

Marktwaardering van derivaten
LEKSTEDEwonen maakt gebruik van rentederivaten. In het hoofdstuk Financieel beleid worden
de risico’s in dat verband beschreven. Uitgangspunt is dat hedge-accounting wordt toegepast.
Een eventueel ineffectief deel van de hedge wordt direct ten laste van het resultaat gebracht.
LEKSTEDEwonen hanteert onverkort de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gestelde
Beleidsregels voor derivaten.

Risicomanagement in 2019
Voor 2019 staan de volgende activiteiten gepland:
- Driemaandelijkse monitoring door het Managementteam van de beheersmaatregelen die 

tijdens de risicoanalyse zijn benoemd;
- Verdere uitwerking van de bewustwording onder medewerkers van het belang van risico-

management tijdens de dagelijkse werkzaamheden;
- Verdere uitwerking van de calamiteitenprocedure, waarbij speciale aandacht is voor 

reputatie- en imagoschade;
- Een onderzoek naar de kwetsbaarheid van de organisatie, met een onderzoek naar de 

werkdruk en de daaruit volgende acties;
- Verdere uitwerking van de mogelijke organisatorische-verstoringsrisico’s, waaronder uitval 

van ICT -hulpmiddelen.
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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.

Het onderscheid tussen een DAEB- of een Niet-DAEB-woning wordt niet bepaald door de 
liberalisatiegrens van € 710,68, maar er wordt gekeken of een woning van oorsprong een sociale
huurovereenkomst had. Daardoor kunnen ook DAEB-woningen een kale huurprijs boven de 
liberalisatiegrens hebben. 

9.1 J A A R R E S U LTA AT  2018

LEKSTEDEwonen heeft in 2018 een positief jaarresultaat gerealiseerd van € 54,1 miljoen (2017: 
€ 20,0 miljoen positief). Het positieve jaarresultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door waarde
veranderingen in het vastgoed. Hiervan heeft € 34,5 miljoen betrekking op de mutatie herwaardering. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen neemt in 2018 per saldo toe met € 54,1 miljoen en komt uit op € 365,9 miljoen.

2018 2017 Mutatie

Herwaarderingsreserve 224.461 189.978 34.483

Overige reserve 141.497 121.854 18.153

Totaal 365.958 311.832 54.126

Kasstromen
Naast het boekhoudkundige positieve resultaat beoordeelt LEKSTEDEwonen ook haar kasstromen.
Gesteld kan worden dat LEKSTEDEwonen financieel gezond is. Dit is gebaseerd op het feit dat uit de
kasstroom uit bedrijfsoperaties een positieve kasstroom is gerealiseerd van € 6,1 miljoen 
(2017: € 9,9 miljoen). In deze kasstroom zijn de rente- en aflossingsverplichtingen van € 4,5 miljoen
(2017: € 5,0 miljoen) inbegrepen. Per saldo bedraagt de kasstroom uit operationele activiteiten 
exclusief de rente- en aflossingsverplichtingen € 10,6 miljoen positief (2017: € 14,9 miljoen). 

2018 2017 Mutatie

Operationele kasstromen 6.100 9.929 - 3.829

Kasstromen (des)investeringen - 17.906 - 6.711 - 11.195

Kasstroom financieringsactiviteiten - 8.036 - 11.032 2.996

Totaal - 19.842 - 7.814 - 12.028

Waardering DAEB en Niet-DAEB vastgoed
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. 
De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus 
eventuele investeringssubsidies. 

Omschrijving Aantal Aantal wOZ x 1.000 wOZ x 1.000
2018 2017 2018 2017

DAEB
Zelfstandige wonningen 2.672 2.577 436.998 397.571  

Onzelfstandige eenheden 878 878 69.072 63.052  

Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed 39 33 7.425 7.597  

3.589 3.488 513.495 468.220

Niet-DAEB
Zelfstandige woningen 211 224  39.476 40.506 

Garages/parkeerplaatsen 60 54 920 784 

Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed 9 9 18 504  

280 287  40.914 41.794

Totaal bezit 3.869 3.775 554.409 510.014

Vaste activa in exploitatie 2018 2017 Mutatie

Sociaal vastgoed in exploitatie 436.136 374.388 61.748 

Commercieel vastgoed in exploitatie 35.753 36.073 - 320   

Totaal 471.889 410.461 61.428

FINANCIËLE CONTINUÏTEIT
9

(Alle bedragen in de tabellen x € 1.000,- tenzij anders vermeld)
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Enkelvoudige Winst-en-Verliesrekening

2018 2017

Huuropbrengsten 23.982 23.460
Opbrengsten servicecontracten 2.497 2.586
Lasten servicecontracten - 2.148 - 2.264
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten - 2.747 - 2.440
Lasten onderhoudsactiviteiten - 4.781 - 2.855
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit - 4.057 - 3.468
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12.745 15.019

Toegerekende organisatiekosten 0 0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 3.614 937
Toegerekende organisatiekosten - 19 - 30
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille - 3.221 - 829
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 373 78

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille - 2.745 - 7.255
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 49.508 22.117
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 
onder voorwaarden 114 12
Waardeverandering vastgoedportefeuille 46.877 14.874

Overige bedrijfsopbrengsten 109 101
Overige bedrijfskosten 0 0
Nettoresultaat overige activiteiten 109 101

Overige organisatiekosten - 188 - 173

Leefbaarheid - 385 - 449

Bedrijfsresultaat 59.531 29.451

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 0 837
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 59 59
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 35 33
Rentelast en soortgelijke kosten - 4.551 - 4.920
Financiële baten en lasten - 4.458 - 3.990

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 55.073 25.461

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 911 -5.468
Resultaat deelnemingen - 37 48

RESULTAAT NA BELASTINGEN 54.125 20.041

ONTVANGSTEN 2017

UITGAVEN 2017

HUURONTVANGSTEN - 71%

RENTELASTEN - 9%

Verdeling Kasstromen

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille en onrendabel investeren
Maatschappelijk is er in 2018 voor afgerond € 2,7 miljoen onrendabel geïnvesteerd.
De specificatie is als volgt:

2018 2017

Onrendabele investeringen nieuwbouw - 7.466 - 8.394

Terugname afwaardering 4.721 1.139

Totaal -2.745 -7.255

VERKOPEN - 11%

OVERIG - 2%

BEëINDIGING DEELNEMINGEN - 9%

SERVICEKOSTEN - 7%

NIEUwBOUw EN VERBETERINGEN - 46%

ONDERHOUD - 10%

BEHEER- EN 
SERVICEKOSTEN - 8%

PERSONEELSUITGAVEN - 5%

AFLOSSINGEN - 15%

BELASTINGEN - 2%

VERHUURDERS- EN 
SECTORHEFFING - 5%
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9.2 R E L AT I E  B E G R O T I N G  -  J A A R R E S U LTA AT

Het boekjaar 2018 sloot LEKSTEDEwonen af met een positief resultaat van € 54,1 
miljoen. In de begroting 2018 hielden wij rekening met een positief resultaat van 
€ 2,9 miljoen. Het verschil is als volgt te verklaren:

Verklaring verschil op hoofdlijnen

Resultaat na belastingen (volgens begroting 2018) 2.932

Resultaat na belastingen (conform Jaarrekening 2018) 54.125

Verschil 51.193

Verschil (niet-gerealiseerde) waardeveranderingen vastgoed 49.427

Lagere reserveringen onrendabele investeringen in nieuwbouw 

en renovatie 1.464 

Lagere belastingen 446 

Lagere beheerkosten 393 

Lagere rentelasten 189 

Hogere huurontvangsten 150 

Hogere renteopbrengsten 21 

Lagere onderhoudskosten 11 

Overig waaronder deelnemingen - 45 

Toename saldo servicekosten - 177 

Hogere kosten leefbaarheid (a.g.v. gewijzigde presentatie) - 285 

Lagere verkoopopbrengsten vanwege minder verkopen dan gepland - 401 

Totaal 51.193

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum die vermelding 
in de jaarrekening vereisen.

RELATIE BEGROTING - JAARRESULTAAT Bedragen (x €1.000)

Omschrijving Begroting 2018 Jaarrekening 2018 Afwijking

Huuropbrengsten 23.832 23.982 150
Opbrengsten servicecontracten 2.450 2.497 47
Lasten servicecontracten -1.924 -2.148 -224
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -3.403 -2.747 656
Lasten onderhoudsactiviteiten -4.792 -4.781 11
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.951 -4.057 -106
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12.212 12.745 534

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 3.939 3.614 -325
Toegerekende organisatiekosten 0 -19 -19
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.164 -3.221 -57
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 775 373 -401

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -5.698 -2.745 2.953
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 1.713 49.508 47.795
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV -29 114 143
waardeveranderingen vastgoedportefeuille -4.014 46.877 50.891

Overige bedrijfsopbrengsten 114 109 -5
Netto resultaat overige activiteiten 114 109 -5

Overige organisatiekosten -31 -188 -157

Leefbaarheid -100 -385 -285

BEDRIJFSRESULTAAT 8.957 59.531 50.574

Waardeveranderingen van Financiële vaste activa en van effecten 0 0 0
Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 59 59 0
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14 35 21
Rentelasten en soortgelijke kosten -4.740 -4.551 189
Financiële baten en lasten -4.667 -4.458 210

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 4.290 55.073 50.784

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1.357 -911 446
Resultaat deelnemingen - -37 -37 

Resultaat na belastingen 2.932 54.125 51.193

Bedragen met een - hebben, ten opzichte van de begroting, een negatief effect op het resultaat.
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9.3 F I N A N C I ë L E  V E R wAC H T I N G E N

Activiteitenplan 2019 - 2024
LEKSTEDEwonen heeft haar volkshuisvestelijke activiteiten voor een reeks van jaren uitgezet.
Als vertrekpunt voor deze raming heeft het ondernemingsplan en voor de bestaande complexen
de going-concern gedachte als basis gediend. Het beheer van het woningbezit wordt vanzelf-
sprekend gecontinueerd, projecten zijn vanuit de portefeuille ingerekend en er is een budget
voor sociaal maatschappelijke activiteiten toegevoegd. 
In totaliteit gaat het in de periode tot en met 2024 om de realisatie van circa 450 nieuwbouw-
woningen en herstructurering van circa 50 woningen. De effecten van de integrale 
belastingheffing en de verhuurderheffing zijn afzonderlijk in de prognose opgenomen. 

Verwachte jaarresultaten
Op basis van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 - 2024 verwacht 
LEKSTEDEwonen de volgende ontwikkeling van het jaarresultaat (met inbegrip mogelijke 
verhuurderheffing en Saneringssteun):

Bedragen x € 1.000 Begroting Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Verwacht) jaarresultaat 2018 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12.212 12.745 12.260 12.980 13.929 14.696 15.398 15.009

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 775 373 880 366 774 767 247 2.083

Overige kosten/opbrengsten -17 -464 -284 -175 -179 -184 -188 -193

Bedrijfsresultaat 12.970 12.654 12.856 13.171 14.524 15.279 15.457 16.899

Financiële baten en lasten -4.667 -4.458 -4.441 -4.393 -4.430 -4.776 -4.660 -4.492

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering

(beïnvloedbaar) 8.303 8.196 8.415 8.778 10.094 10.503 10.797 12.407

Waardeverandering vastgoedportefeuille

(niet beïnvloedbaar) -4.014 46.877 4.136 3.337 1.497 838 2.758 3.397

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen 4.289 55.073 12.551 12.115 11.591 11.341 13.555 15.804

Belastingen 0 -911 -1.700 -1.800 -1.800 -1.900 -2.000 -2.000 

Resultaat deelnemingen -37

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering na belastingen 4.289 54.125 10.851 10.315 9.791 9.441 11.555 13.804

*  De jaren na 2018 zijn afkomstig van de in november 2018 vastgestelde meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2019 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2018.
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Ontwikkeling solvabiliteit op basis van marktwaarde*
De solvabiliteit op basis van de marktwaarde wordt bepaald door het eigen vermogen uit 
te drukken in een percentage van het totale vermogen. Op basis van onze financiële meerjaren-
prognose ontwikkelt de solvabiliteit zich als volgt:

* De jaren na 2018 zijn afkomstig van de in november 2018 vastgestelde meerjarenbegroting,
waarbij de cijfers 2019 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2018.

De prognose geeft aan dat de solvabiliteit de komende jaren stabiel blijft. De beperkte fluctuatie
is toe te schrijven aan de productievoornemens voor nieuwbouw en verduurzaming.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Om woningen te kunnen bouwen en te onderhouden moet LEKSTEDEwonen leningen afsluiten
om in de financieringsbehoefte te voorzien. De financieringen worden aangetrokken op de 
geld- en kapitaalmarkt. Een goede solvabiliteit en positieve operationele kasstromen zijn 
belangrijk om de toegang tot de geld- en kapitaalmarkt te garanderen. Dat betekent dat wij
moeten zorgen voor voldoende eigen vermogen en een voldoende borgingsplafond bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 
Het borgingsplafond is de maximale omvang van de geborgde leningenportefeuille van een
corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar. 

Borgingsruimte

Borgingsplafond (datum vrijgave 7 januari 2019) 2018 2019 2020

Geborgde lening-portefeuille WSW (01-jan-2017) 123.338 114.725 135.803

Uitbreiding portefeuille 30.111 27.951 18.275

Interne Financieringsbronnen -9.646 -6.873 -8.438

Borgingstegoed - 29.078 - -

Borgingsplafond per jaar 114.725 135.803 145.640

Prognose omvang WSW-geborgde portefeuille ultimo jaar 108.157 128.844 139.856

Mogelijkheid tot aantrekken WSW-geborgde 

financiering 6.568 6.959 5.784

Risicobeoordelingsmodel 
Het Waarborgfonds werkt met een viertal monitoringsprofielen. De inschaling is gebaseerd 
op 1.) de financiële positie van een corporatie, 2.) de markt waarin een corporatie opereert, 
3.) de organisatie en het management van een corporatie en 4.) de risico’s en (niet uit de balans
blijkende) verplichtingen van een corporatie.
Voor de kwalitatieve toets hanteert het WSW een toetsingskader. Onderdeel hiervan vormen de
bevindingen uit de managementletter en het accountantsverslag. De kwaliteit van de 
ingeleverde dPi en dVi nemen een belangrijke plaats in het toetsingskader in. In kwantitatieve
zin zijn de kengetallen van een aangepaste normering voorzien. Door LEKSTEDEwonen is 
de door het WSW beschikbaar gestelde berekeningsmethodiek gehanteerd om haar interne
kengetallen uit te lijnen analoog aan het beoordelingskader van het WSW. 

Het Financiële Dashboard
Om de ontwikkelingen van de diverse financiële kengetallen te kunnen volgen werkt 
LEKSTEDEwonen met een zogenaamd monitoringsdashboard. Aan de hand van intern bepaalde
bandbreedtes zijn de financiële kengetallen gerubriceerd in kritisch, redelijk en goed. Met dit
dashboard wordt inzicht verkregen in de gevolgen van de diverse beleidsbeslissingen. 

SOLVABILITEIT op basis van marktwaarde

€ 100,00
€   90,00
€   80,00
€   70,00
€   60,00
€   50,00
€   40,00
€   30,00
€   20,00
€   10,00
€        -

2017                 2018               2019*                2020*              2021*              2022*                2023*               2024*

Solvabiliteit marktwaarde (%)                                           Solvabiliteit DAEB  (obv marktwaarde %)
Solvabiliteit Niet-DAEB (obv marktwaarde %)              Interne norm
Interne norm Niet-DAEB
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*  De jaren na 2018 zijn afkomstig van de in november 2018 vastgestelde meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2019 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2018.

ANALySE EN wAARDERING kritisch redelijk goed Jaarrek. Jaarrek. Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
KENGETALLEN 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*

Solvabiliteit % (marktwaarde) < 20,0% 20,0% - 30,0% > 30,0% 67,5% 72,2% 68,0% 67,2% 66,2% 66,1% 66,9% 68,2%

Eigen vermogen x 100% / totaal vermogen goed goed goed goed goed goed goed goed

Liquiditeit < -0,3 -0,3 - 0 0,0 - 0,3 5,3 2,66 1,45 0,98 0,73 0,62 0,62 1,4

Vlottende activa / vlottende schulden > 0,60 0,3 - 0,6 kritisch kritisch kritisch kritisch kritisch kritisch goed kritisch

Dekkingsratio (marktwaarde) > 50% nvt < 50% 28,3% 25,5% 29,1% 29,7% 30,7% 30,7% 29,7% 28,5%

Verhouding marktwaarde en schuldrestant WSW geborgde leningen goed goed goed goed goed goed goed goed
3,64%
Direct rendement >4% <3% >3%-<4% 3,6% 3,2% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,0% 2,9%

Operationele kasstroom + rente + vpb / gemiddelde marktwaarde in enig jaar goed goed goed goed goed goed goed redelijk

Rente lang vreemd vermogen > 5,8% 4,8%- 5,8% < 4,8% 3,8% 4,1% 3,7% 3,2% 2,9% 3,0% 2,9% 2,8%

Betaalde rente x 100% / gemiddeld lang vreemd vermogen goed goed goed goed goed goed goed goed

Rentabiliteit eigen vermogen (REV) < 2,5% 2,5% - 3,5% > 3,5% 8,2% 14,6% 3,9% 3,6% 3,4% 3,2% 3,7% 4,2%

(jaarresultaat voor belastingen) x 100% / eigen vermogen goed goed goed goed redelijk redelijk goed goed

Rentabiliteit Vreemd Vermogen < 4,0% 4,0% - 6,0% > 6,0% 5,4% 41,6% 9,6% 8,9% 8,1% 8% 9,3% 10,7%

(jaarresultaat + betaalde rente) x 100% / totaal vreemd vermogen redelijk goed goed goed goed goed goed goed

Interestdekking (ICR) < 1,4 1,4 - 1,5 > 1,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7

Operationele kasstroom voor rente/renteuitgaven goed goed goed goed goed goed goed goed

Loan to value (beleidswaarde) > 75% > 70% - < 75% < 70% 50,3% 40,6% 45,8% 46,9% 48,9% 49,2% 47,7% 46,4%

Schuldpositie/beleidswaarde goed goed goed goed goed goed goed goed

Vreemd Vermogen per Vhe x € 1.000 > 50 40 - 50 < 40 30,8 28 31,2 33,4 35,9 36,8 36,8 34,6

Schuldpositie/gewogen aantal Vhe goed goed goed goed goed goed goed goed
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Interest coverage ratio (ICR)*
Het WSW hanteert de interest coverage ratio (ICR) om vast te stellen in hoeverre een corporatie
in staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. Voor financiers is de ICR, samen met de 
DSCR, een belangrijke indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen. 
Een ICR lager dan 1,4 geeft het WSW een signaal dat een corporatie bij een slechtweerscenario
al snel niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen en dan onvoldoende middelen 
beschikbaar heeft voor aflossingen.
LEKSTEDEwonen voldoet aan de norm van het WSW. 

Debt service coverage ratio (DSCR)*
Het WSW beoordeelt de aflossingsruimte binnen kasstromen met behulp van de debt service
coverage ratio (DSCR): een kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele kasstromen 
worden gegenereerd voor rente en aflossing. Hoe hoger de DSCR, des te gunstiger. De DSCR 
behoort minimaal 1,0 te bedragen. 

* De jaren na 2018 zijn afkomstig van de in november 2018 vastgestelde meerjarenbegroting, 
waarbij de cijfers 2019 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2018.

Loan to Value (LTV)*
De Loan to Value geeft aan welke waarde van het bezit is gefinancierd, ofwel de financiering 
uitgedrukt in een percentage van de waarde van het bezit. Als vuistregel voor deze ratio houden
wij een norm aan van 75%. Vermogensontwikkeling is wel een belangrijke indicator voor de 
omvang van de te betalen vermogenskosten.
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Dekkingsratio
De dekkingsratio geeft de verhouding weer tussen het saldo WSW geborgde leningen per ultimo
boekjaar en de WOZ-waardering in betreffend boekjaar. Deze mag niet boven de norm van 50%
uitkomen. Ultimo 2018 komt het percentage van LEKSTEDEwonen uit op 19,5%.

Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Met betrekking tot de brief over het oordeel staatsteun- en passenheidsnorm kan gemeld 
worden dat wij van de Aw op 26 november 2018 bericht hebben gekregen dat wij zowel voor
de Staatssteunnorm als de Passendheidsnorm aan de daaraan gestelde eisen en normen hebben
voldaan. De Staatssteunnorm houdt in dat LEKSTEDEwonen haar woningen met een huurprijs
tot € 710,68 voor 90% of meer heeft toegewezen aan huishoudens beneden de inkomens-
grenzen. 
Bij de Passendheidsnorm wordt beoordeeld of LEKSTEDEwonen bij de toewijzingen 95% of meer
van de huishoudens met een recht op huurtoeslag heeft toegewezen met een huur onder de
betreffende aftoppingsgrenzen. Ook op het onderdeel Huursombenadering voldoen wij aan de
bepalingen.  

9.4 B E L A S T I N G E N

Vennootschapsbelasting
De aangiften tot en met het boekjaar 2016 zijn door de Belastingdienst definitief vastgesteld.
Voor 2017 en 2018 zijn de geschatte aangiften (fiscale positie) in de jaarrekening verwerkt. 
Per saldo komt de geschatte acute belastinglast voor 2018 uit op € 2,0 miljoen. Als gevolg van
het vaststellen van de aangiften over de jaren 2015 en 2016 is de voorlopige berekening voor
2017 herzien. Geprognosticeerd wordt nu dat LEKSTEDEwonen over 2017 €0,9 miljoen terug zal
ontvangen. Per saldo komen de acute belastingen daardoor uit op € 1,1 miljoen.
In het voorgaande verslagjaar (2017) heeft LEKSTEDEwonen vanuit het voorzichtigheidsprincipe
de actieve latentie compensabele verliezen gewaardeerd naar nul vanwege het gesprek met de
Belastingdienst met betrekking tot de afwaardering naar lagere WOZ-waarde en afwaardering
voor sloop. Eind 2018 is LEKSTEDEwonen met de Belastingdienst tot een compromis gekomen
en is een deel van de afwaarderingen alsnog goedgekeurd. 

Loonbelasting
In 2018 blijven de personeelskosten binnen het gestelde maximum van de werkkostenregeling.

DEKKINGSRATIO

WOZ-waarde

Maximale norm

Geborgde leningen
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Risicobeheersing
LEKSTEDEwonen is bestuurder en enig aandeelhouder van de BV. De vertegenwoordiging
vindt plaats door de directeur-bestuurder. Er zijn geen zekerheden verkregen. 
Winstuitkeringen kunnen slechts worden gedaan uit de reserves, welke niet krachtens de wet
moeten worden aangehouden.

10.1 V E R E E N I G D  B E L A N G  H O L D I N G  B V

Deelneming van LEKSTEDEwonen in Vereenigd Belang Holding BV:

Algemene gegevens

Naam verbinding Vereenigd Belang Holding BV

Rechtsvorm BV

Vestigingsplaats Vianen

Deze BV is destijds opgericht ten behoeve van onder andere toekomstige projectontwikkeling.
De Holding BV is uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting, welzijn, zorg en
dienstverlening.

Statutaire doelstellingen

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar Geen

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden Nee, op grond van toepassing 

consolidatievrijstelling

Financiële gegevens 2018

Eigen vermogen €  270.173 positief

Jaaromzet €  0 

Belang in % 100%

Intrinsieke waarde Nihil

Overige deelnemers Geen

Geldstromen van TI naar verbinding

Doorberekende kosten aan de verbinding < € 5.000,-

Waarde verstrekte lening N.v.t.

Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen Geen

Inzet van personeel van de TI Directeur en management

Geldstromen van verbinding naar TI

Ontvangen winstuitkering Geen

Afgegeven zekerheden Geen

Maximaal risico-exposure/aansprakelijkheid 100%

VERBINDINGEN
10

(Alle bedragen x € 1,-)



LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2018 - 93

10.2 L E K S T E D E  E N E R G I E  B V

Deelneming van LEKSTEDEwonen in LEKSTEDE energie BV:

Algemene gegevens

Naam verbinding LEKSTEDE energie BV

Rechtsvorm BV

Vestigingsplaats Vianen

Statutaire doelstellingen
De activiteiten van LEKSTEDE energie BV bestaan voornamelijk uit het verkrijgen, bewaren, 
houden, onderhouden, beheren, exploiteren en vervreemden van warmte koude installaties,
onder meer doormiddel van de verkrijging van zakelijke rechten zoals rechten van opstal
welke onder andere de bevoegdheid omvatten tot het in eigendom hebben en houden, 
onderhouden en zo nodig vernieuwen van een zogenaamd Warmte Koude Opslagsysteem
(WKO), met alle daarbij behorende werken en installaties.

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar Exploiteren 2 Warmte Koude 

Opslaginstallaties

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden Nee, op grond van toepassing 

consolidatievrijstelling 

Financiële gegevens 2018

Eigen vermogen € 20.923 negatief 

Jaaromzet                                                                                    € 66.463  

Belang in % 100%

Intrinsieke waarde nihil 

Overige deelnemers geen

Geldstromen van TI naar verbinding

Doorberekende kosten aan de verbinding < €  5.000

Waarde verstrekt rekening courant krediet n.v.t.

Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen Geen

Inzet van personeel van de TI Directeur en medewerkers

Geldstromen van verbinding naar TI

Ontvangen winstuitkering Geen

Afgegeven zekerheden Geen

Maximaal risico-exposure/aansprakelijkheid 100%

10.3 O V E R I G E  V E R B I N D I N G E N

LEKSTEDEwonen heeft nog een verbinding met een ondergeschikt belang.
Aangegeven wordt de toegevoegde waarde van de samenwerking voor LEKSTEDEwonen.
De directeur-bestuurder vertegenwoordigt LEKSTEDEwonen in deze verbindingen.

WoningNet NV
Belang: € 909 (101 aandelen á € 9)
Betreft: Woonruimteverdelingssysteem.
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BALANS (in miljoenen euro’s)

Bezittingen Schulden en eigen vermogen

2018 2017 2018 2017

Woningen, gronden en Groepsvermogen

overige verhuurde - Herwaarderingsreserve 224,5 190,0

bezittingen; kantoor, - Overige reserve 141,5 121,9

auto's, e.d. 492,3 426,2

Deelnemingen in 

groepsmaatschappijen 0,3 3,4 Voorzieningen 9,9 11,3

Voorraden, vorderingen

en transitoria 2,5 0,7 Langlopende schulden 111,7 124,7

Geldmiddelen 11,9 31,7 Kortlopende schulden 19,4 14,1

Totaal 507,0 462,0 507,0 462,0

Nadere toelichting bij een aantal posten

Woningen, gronden en overige verhuurde bezittingen
Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de waarde met € 66,2 miljoen toegenomen. 
Deze waardestijging is als volgt te verklaren:
-  Waardemutatie als gevolg van marktwaardestijging € 49,5 miljoen;
-  Waardemutatie als gevolg van oplevering nieuwbouw € 15,0 miljoen;
-  Waardemutatie als gevolg van investeringen bestaand €   0,8 miljoen;
-  Waardemutatie als gevolg van verkopen                                     -/- €   3,9 miljoen;
-  Mutatie activa in ontwikkeling €   3,8 miljoen;
-  Overige mutaties €   1,0 miljoen.

De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van het bezit 
bedraagt € 554 miljoen (2017: € 510 miljoen).

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deze post heeft betrekking op een kleine participatie in WoningNet NV. 

Liquide middelen
Eind 2018 bedraagt het saldo liquide middelen € 11,9 miljoen (2017: € 31,7 miljoen). In 2018 
is er voor € 8,0 miljoen aan leningen afgelost en is er, na aftrek van de verkoopopbrengsten, 
voor € 20,9 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en verbeteringen. De operationele kasstroom is
€ 6,1 miljoen positief. Door het afstoten van twee deelnemingen is een bedrag ontvangen van
€ 3,1 miljoen. 
In totaal zijn de liquide middelen in 2018 afgenomen met € 19,8 miljoen. 
De liquide middelen worden het komende jaar aangewend voor het doen van investeringen en
aflossingen.

11.1 B A L A N S

FINANCIEEL VERSLAG
11
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Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:
-  Voorziening nieuwbouw (onrendabele investeringen) € 9,1 miljoen
-  Voorziening latente belastingverplichtingen €  0,7 miljoen
-  Overige voorzieningen €  0,1 miljoen

Langlopende schulden
Het saldo van langlopende leningen is ten opzichte van het vorige verslagjaar gedaald en komt
uit op € 94,1 miljoen (2017: € 108,2 miljoen). Daarnaast is voor een bedrag van € 12,0 miljoen
(2017: € 10,9 miljoen) een terugkoopverplichting opgenomen voor 57 woningen (2017: 59 
woningen), die in het verleden zijn verkocht onder voorwaarden (Koopgarant).
Onder de langlopende schulden zijn ook opgenomen de vooruit ontvangen exploitatie-
bijdragen. Het betreft enerzijds een afgekochte exploitatiebijdrage (netto contant) over een 
periode van 40 jaar, gerekend vanaf start exploitatie, voor het project Brede School in Vianen.
Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ten gunste van de exploitatie en er wordt jaarlijks 4,75%
rente aan de egalisatierekening toegerekend. Ook is opgenomen een ontvangen (netto contant
gemaakte) rentevergoeding ter compensatie van rente tot aan het aflossingsmoment vanwege
financieringen eerder aangetrokken voor woningen die inmiddels verkocht zijn aan collega-
corporaties.

Kortlopende schulden
De belangrijkste post binnen de kortlopende schulden vormen de aflossingsverplichtingen van
leningen voor een bedrag van € 14,0 miljoen (2017: € 8 miljoen).



96 - JAARVERSLAG 2018 - LEKSTEDE WONEN

11.2 w I N S T - E N - V E R L I E S R E K E N I N G

WINST-EN-VERLIESREKENING (in miljoenen euro’s)

2018 2017

Huren en vergoedingen 26,5 26,0

Lasten servicecontracten - 2,1 - 2,3

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten - 2,7 - 2,4

Lasten onderhoudsactiviteiten - 4,8 - 2,9

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit - 4,1 - 3,5

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12,7 15,0

Verkoopopbrengst vastgoed 3,6 0,9

Boekwaarde verkocht bezit - 3,2 - 0,8

Netto gerealiseerd resultaat verkopen 0,4 0,1

Onrendabele investeringen - 2,7 - 7,3

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoed 49,6 22,1

Waardeverandering vastgoedportefeuille 46,9 14,9

Netto resultaat overige activiteiten en leefbaarheid - 0,3 - 0,4

BEDRIJFSRESULTAAT 59,5 29,4

Financiële baten en lasten - 4,5 - 4,0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 55,0 25,4

Belastingen - 0,9 - 5,5

Resultaat deelnemingen 0,0 0,0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 54,1 20,0
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Nadere toelichting bij een aantal posten

Huren en vergoedingen
De mutatie ten opzichte van voorgaand jaar wordt grotendeels veroorzaakt door het in exploitatie nemen
van nieuwbouwwoningen en door de huurstijging per 1 juli 2018. In mindere mate wordt de toename
veroorzaakt door individuele huurverhoging als gevolg van aangebrachte voorzieningen. Het harmoniseren
van de huurprijzen bij mutatie heeft eveneens een positief effect op de huuropbrengsten.

Lasten servicecontracten
De kosten hebben betrekking op de levering van o.a. gas, elektra en water. Huurders betalen hiervoor
via de huur een vergoeding. Jaarlijks ontvangen zij voor 1 juli een servicekostenafrekening.

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
De toegerekende organisatiekosten aan verhuur- en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeel-
staat. Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en 
overige bedrijfslasten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten 
verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen een onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling,
verkoop en leefbaarheid. Het betreft kosten welke direct aan de exploitatie toe te wijzen zijn.

Lasten onderhoud
Hieronder vallen de kosten met betrekking voor dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud. 
Ten opzichte van voorgaand jaar is er meer planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit is enerzijds veroorzaakt
doordat geplande werkzaamheden voor 2017 zijn doorgeschoven naar 2018. De kosten voor dagelijks
onderhoud zijn te verdelen in klachten- en mutatieonderhoud. Bij het klachtenonderhoud zien we een
forse toename van de totale uitgaven. Bij mutatieonderhoud liggen de gemiddelde kosten per mutatie
eveneens hoger dan in de prognose. De oorzaak is een aantal woningen waarbij de vertrekkende 
bewoner langer dan 25 jaar heeft gehuurd en er meer werkzaamheden noodzakelijk waren.

Overige directe operationele lasten
Deze kosten bestaan grotendeels uit de verhuurderheffing € 2,4 miljoen (2017: € 2,2 miljoen) en uit
de overige exploitatielasten vastgoed voor € 1,6 miljoen. De overige kosten zijn niet rechtstreeks aan
de exploitatie toe te rekenen en worden om die reden afzonderlijk weergegeven.
   
Netto resultaat verkopen
Het netto gerealiseerde resultaat verkopen komt in 2018 uit op € 0,4 miljoen (2017: € 0,1 miljoen). 
In 2018 zijn er acht individuele woningen verkocht en zijn er 12 woningen complexgewijs verkocht 
(complex Donkerstraat te Utrecht). 

Ultimo 2018 zijn zes leeggekomen woningen opgenomen in de voorraad te verkopen woningen. 
Dit aantal heeft te maken met de door ons geïnitieerde verhuisbeweging naar het nieuwbouwcomplex
Hof van Helsdingen, dat eind 2018 is opgeleverd. Wij verwachten deze woningen begin 2019 te verkopen. 

Onrendabele investeringen
Onrendabele investeringen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende
een verslagjaar nieuwe juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw
en herstructurering aan te gaan -/- € 7,5 miljoen (2017: -/- € 8,4 miljoen). Daarnaast is de terugname van 
onrendabele herwaarderingen uit eerdere jaren opgenomen € 4,7 miljoen (2017: € 1,1 miljoen). De terug-
name 2018 vloeit voort uit de financiële afwikkeling van opgeleverde nieuwbouwprojecten.

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoed
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten en mogelijke verlie-
zen, die ontstaan door wijziging in de waarde van het vastgoed als gevolg van gewijzigde parameters
(regelgeving) of taxaties.

Netto resultaat overige activiteiten en leefbaarheid
Een belangrijk onderdeel in deze post wordt gevormd door de kosten van vastgoed gerelateerde leef-
baarheidsuitgaven.

Financiële baten en lasten
Onder deze post zijn de renteopbrengsten en de rentekosten van leningen en derivaten verantwoord.

Belastingen
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft LEKSTEDEwonen
een aantal standpunten ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte over het verslagjaren 2017
en 2018 door de Belastingdienst worden getoetst. De belangrijkste standpunten betreffen: 
-  De waardebepaling van de ontwikkelrechten; 
-  Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen; 
-  De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
-  Het vormen van een herinvesteringsreserve.

Dientengevolge kan de fiscale last over deze jaren nog wijzigingen ondergaan en kunnen belasting-
latenties een andere waarde hebben. Voor de tot en met 2016 zijn definitieve aanslagen door de 
Belastingdienst vastgesteld.



98 - JAARVERSLAG 2018 - LEKSTEDE WONEN

11.3 C O N T R O L E V E R K L A R I N G  VA N  D E  O N A F H A N K E L I J K E  AC C O U N TA N T

ONS OORDEEL
Het financieel verslag 2018 in hoofdstuk 11 van Stichting LEKSTEDEwonen te Vianen is 
ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting LEKSTEDEwonen.

Naar ons oordeel is de bijgesloten financieel verslag in alle van materieel zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting LEKSTEDEwonen. 

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
1. de samengevatte balans per 31 december 2018;
2. de samengevatte winst-en-verliesrekening over 2018; en
3. de bijbehorende toelichtingen.

SAMENGEVATTE JAARREKENING
Het financieel verslag 2018 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van artikel 35
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,
artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van
en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het kennisnemen van
het financieel verslag 2018 en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden
van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting LEKSTEDEwonen
en onze controleverklaring daarbij. Het financieel verslag 2018 en de gecontroleerde 
jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden 
sinds de datum van onze controleverklaring van 13 mei 2019.

DE GECONTROLEERDE JAARREKENING EN ONZE CONTROLEVERKLARING DAARBIJ
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2018 van
Stichting LEKSTEDEwonen in onze controleverklaring van 13 mei 2019. 

Die controleverklaring bevat ook drie benadrukkingen, zijnde:
1. de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie (zijnde actuele
waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde);

2. de toelichting op de beleidswaarde van de activa in exploitatie (zijnde de invulling van het
waardebegrip die nog nader wordt uitgewerkt, waardoor de beleidswaarde de komende
jaren zal kunnen afwijken ten opzichte van verslag 2018);
3. de naleving anticumulatiebepaling WNT (in overeenstemming met het Controleprotocol
WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling niet gecontroleerd)

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
VOOR DE SAMENGEVATTE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel verslag op basis van 
de gecontroleerde jaarrekening 2018. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor
het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de Stichting
LEKSTEDEwonen. 

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of het financieel verslag in alle 
van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op
basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 810  ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende 
samengevatte financiële overzichten’. 

Utrecht, 4 juli 2019

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.

drs. G.J. Verwoert RA

                                                          BDO Audit & Assurance B.V.
                                                          Van Deventerlaan 101, 3528 AG  UTRECHT
                                                          Postbus 4053, 3502 HB  UTRECHT
                                                          Nederland

AAN: DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LEKSTEDEwonen
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2018 2017

Aantal verhuureenheden (VHE)
Woongelegenheden in exploitatie
- vooroorlogs 81 81 
- naoorlogs 3.680 3.598 
Totaal aantal verhuureenheden 3.761 3.679 

Garages in exploitatie 60 54
Winkels in exploitatie 15 9
Maatschappelijk vastgoed in exploitatie 24 24
Standplaatsen 9 9
Totaal aantal verhuureenheden (ongewogen) 3.869 3.775 

Aantal verhuureenheden in aanbouw 136 119

Mutaties in aantal verhuureenheden
Opgeleverd/in exploitatie genomen 115 36
Aangekocht/teruggekocht 0 0
Verkocht - 19 - 3
Gesplitst 4 0
Gesloopt 0 - 42
Uit exploitatie genomen (tijdelijk: voorraad op balans) - 6 0
Totaal mutaties (ongewogen) 94 - 9

Aantal zelfstandige woningen naar huurprijsklassen 
Kwaliteitskortingsgrens (t/m € 417,34) 338 372 
In procenten 12% 13%
Tweede aftoppingsgrens huurtoeslag (t/m € 640,14) 1.901 1.891 
In procenten 66% 68%
Liberalisatiegrens (t/m € 710,68) 442 400 
In procenten 15% 14%
Duur (boven € 710,68) 202 138 
In procenten 7% 5%

Kwaliteit
Aantal reparatieverzoeken 2.832 2.664 
Reparatie- & mutatieonderhoud per vhe (€) € 492 € 556 
Planmatig onderhoud per vhe (€) € 779 € 220 
Totale onderhoudskosten per vhe (€) € 1.271 € 776 

Prijs- kwaliteitverhouding
Gemiddelde aantal punten per vhe 164 161
Gemiddelde netto-maandhuur per vhe (€) € 534,17 € 524,61 
Gemiddelde maximaal redelijk huur per vhe (€) € 681,58 € 663,15 
% netto huur van maximaal redelijk 78% 79%
Gemiddelde puntprijs (€) € 3,26 € 3,26 
Gemiddelde grondslag WOZ per VHE (€ 1.000) € 150 € 143 

2018 2017

Verhuren van woningen
Mutatiegraad 9,40% 5,40%
Huurachterstanden in percentage van huren 0,43% 0,47%
Derving in percentage van huren en vergoedingen 0,73% 0,33%

Financiële continuïteit
Interest Coverage Ratio (ICR) 2,3 2,4 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,53 1,52 
Loan to value (LTV) o.b.v. beleidswaarde (%) 40,6% 50,3%
Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde (%) 72,2% 67,5%
Dekkingsratio o.b.v. marktwaarde (%) 25,5% 28,3%
Gemiddelde rentevoet leningportefeuille (%) 3,6% 4,0%

Balansposten per gewogen vhe (€)
Materiële vaste activa € 127.266 € 112.903 
Financiële vaste activa € 65 € 895 
Eigen vermogen € 94.587 € 82.605 
Voorzieningen € 2.568 € 2.996 
Langlopende schulden € 28.869 € 33.033 
Kortlopende schulden € 5.031 € 3.748 

Posten winst- en verliesrekening per gewogen vhe (€)
Huuropbrengsten € 6.199 € 6.215 
Resultaat verkocht vastgoed € 96 €  21 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille €  12.116 €  3.940 
Resultaat na belastingen € 13.990 € 5.308 

Personeel (fte)
Totaal fte 35,2 35,5
Totaal fte per 1.000 vhe 9,1 9,4 
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