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Het jaar 2020 gaat de boeken in als een heel bijzonder jaar. 
We kregen te maken met de wereldwijde coronapandemie. Er is ondanks alle 
maatregelen en aanpassingen veel werk verzet, waarop we trots zijn. 

Beperking dienstverlening en omgaan met maatregelen
Eind december 2019 vernamen we het nieuws van een bijzonder besmettelijk virus, dat was
opgedoken in Wuhan in China, dat zich vervolgens heel snel wereldwijd zou verspreiden.
Medio maart 2020 kregen we in Nederland te maken met de strenge maatregelen, zoals een
lockdown en een forse beperking van burgerlijke vrijheden. Vanaf dat moment werd tot op
heden thuiswerken in principe de norm.
Vanzelfsprekend hadden de beperkende maatregelen effect op de dienstverlening van en op
het werk bij LEKSTEDEwonen. Het kantoor werd aangepast om contacten te vermijden en een
minimale afstand van 1,5 meter mogelijk te maken. Het kantoor werd gesloten voor inloop
van bezoekers en onze medewerkers werkten zoveel mogelijk thuis, met een beperkte 
bezetting op kantoor aan de hand van een rooster.
De dienstverlening aan onze klanten is vanaf april 2020 nagenoeg geheel digitaal 
georganiseerd. Voor eenvoudige informatievragen en reparatieverzoeken was dit geen 
probleem. Voor woningmutaties, buurtcontacten, complexbeheer en overlastzaken was dit
een grote uitdaging en hebben we gaandeweg een methodiek uitgedacht die werkbaar was.
Het is goed te vermelden dat de meeste bewoners begrip hebben voor de noodzakelijke 
aanpassingen.
Mede dankzij de daadkracht en inventiviteit van onze medewerkers is voor alle vormen van 
de dienstverlening een praktische en werkbare oplossing gevonden.

Zorg voor onze huurders
Het welbevinden van onze bewoners gaven wij extra aandacht. Een mooi initiatief was het 
mogelijk maken van ‘bezoek op afstand’ met een beschikbaar gestelde veilige bouwlift en een
grote buitentent. Familieleden kregen hiermee de mogelijkheid om hun dierbaren te spreken 
in de woonzorgcomplexen Hof van Batenstein en De Plataan in Vianen. Ook belden onze 
medewerkers met oudere bewoners. Vooral alleenstaanden stelden dit zeer op prijs. Er is 
meegedacht met bewoners met (tijdelijke) betalingsproblemen en zo nodig zijn individuele 
betalingsregelingen getroffen. Eind van het jaar zijn bij onze oudere bewoners tegelijk met 

het bewonersblad presentjes bezorgd in deze voor hen vaak eenzame tijd.
Deze ondersteunende rol die door LEKSTEDEwonen is ingezet werd gewaardeerd. Ondanks alle
zorgen, ziekte en soms persoonlijk leed door de coronacrisis is ook zichtbaar geworden dat we in
Nederland nog een mentaliteit kennen van zorgen voor elkaar. 

Waardering voor de inzet
Het thuiswerken was wennen en bleek voor veel mensen zwaar. Het gemis aan persoonlijk
contact met collega’s en klanten en de overleggen via MS-Teams geven het werk een heel 
andere dynamiek en een andere vorm van concentratie. Veelal werd het langer werken, soms
met pauzes op andere momenten en sommigen moesten ondertussen ook hun kinderen 
lesgeven. Alle inspanningen waren erop gericht het werk zoveel mogelijk gedaan te krijgen.
Gelukkig voelden de collega’s zich daarvoor verantwoordelijk. Waardoor we veel voor 2020
gestelde doelen hebben kunnen behalen.
Ons recent aangepaste kantoor maakte het mogelijk in een opgesteld rooster met een 
beperkte bezetting ook op kantoor te kunnen werken, uiteraard met inachtneming van alle
RIVM-richtlijnen. Daarom worden alle medewerkers enorm bedankt voor alle inzet.

Er is ook een woord van dank aan onze vaste samenwerkingspartners, zoals de onderhouds-
bedrijven, aannemers, adviseurs en schoonmakers. Door alle partners zijn veel maatregelen
getroffen en protocollen opgesteld om de dienstverlening aan ons en aan onze bewoners 
zo goed als mogelijk door te laten gaan. Uiteraard bedanken wij ook de bewoners en woning-
zoekenden voor hun geduld en begrip voor de aangepaste dienstverlening.

Ons geduld wordt ook in 2021 nog op proef gesteld. We continueren tot op heden de eerder
getroffen maatregelen. Het is de uitdaging nog even vol te houden, te zorgen voor elkaar en
de maatregelen te volgen. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Mede namens alle medewerkers van LEKSTEDEwonen bied ik u dit jaarverslag aan. 
Zijn er vragen of opmerkingen. Dan wordt u uitgenodigd deze te door te geven via 
info@lekstedewonen.nl. Wij beantwoorden ze graag. 

Vianen, april 2020

E. de Groot 
Directeur-bestuurder 

VOORWOORD



INHOUD

BESTUURSVERSLAG 7

1 BESTUURSVERSLAG EN GOVERNANCESTRUCTUUR 8

1.1 BESTUURLIJKE ORGANISATIE 8

1.2 PRESTATIES IN 2020 9

1.3 MONITORING EN EXTERN TOEZICHT 11

2 LEKSTEDEwonen 14

2.1 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 14

2.2 ONDERNEMINGSRAAD 17

2.3 KLANTTEVREDENHEID 18

VOLKSHUISVESTELIJK VERSLAG 21

3 HUREN EN VERHUREN 22

3.1 DOELGROEPEN 22

3.2 VERHUUR, BEHEER EN VERKOOP 25

3.3 ONTWIKKELINGEN OP DE HUURMARKT 29

3.4 HUURPRIJZEN EN HUURINCASSO 32

3.5 OPBOUW BEZIT 35

4 GOED WONEN EN KWALITEIT 36

4.1 ONDERHOUD 36

4.2 DUURZAAMHEID 38

4.3 LEEFBAARHEID 42

5 SAMENWERKEN MET 46

5.1 HUURDERS 46

5.2 MAATSCHAPPELIJK PLATFORM LEKSTEDEwonen 49

5.3 GEMEENTEN 50

5.4 CORPORATIES 52

6 PROJECTEN 54

6.1 INVESTEREN IN NIEUWBOUW EN VERNIEUWING 54

6.2 OPGELEVERDE PROJECTEN 55

6.3 PROJECTEN IN UITVOERING EN IN VOORBEREIDING 55

6.4 OVERZICHT NIEUWBOUWPROJECTEN VANAF 2021 58

A B



5 - JAARVERSLAG 2020 - LEKSTEDE WONEN

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 59

7 GOVERNANCE EN TOEZICHT 60

7.1 RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR 60

7.2 PROFIEL, SAMENSTELLING EN INFORMATIE 60

7.3 GOVERNANCECODE EN TOEZICHT 63

7.4 BESTUUR EN SAMENSTELLING 64

7.5 RELATIES EN VERBINDINGEN 65

7.6 VERSLAG EN ACTIVITEITEN 66

FINANCIEEL VERSLAG 69

8 FINANCIEEL BELEID 70

8.1 JAARREKENING ALGEMEEN 70

8.2 FINANCIEEL BELEID 70

8.3 RISICOMANAGEMENT 74

9 FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 78

9.1 JAARRESULTAAT 2020 78

9.2 RELATIE BEGROTING - JAARRESULTAAT 80

9.3 FINANCIËLE VERWACHTINGEN 81

9.4 BELASTINGEN 85

10 VERBINDINGEN 86

10.1 VEREENIGD BELANG HOLDING BV 86

10.2 WONINGNET NV 86

11 FINANCIEEL VERSLAG 88

11.1 BALANS 88

11.2 WINST-EN-VERLIESREKENING 90

11.3 CONTROLEVERKLARING ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 92

C
D





B E S T U U R S V E R S L A G

A



8 - JAARVERSLAG 2020 - LEKSTEDE WONEN

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. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid voor de naleving van alle relevante 
wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s vanwege de activiteiten van de corporatie,
de naleving van de Governancecode Woningcorporaties en de financiering van de corporatie.

De taken van het bestuur zijn opgenomen in de statuten, waarbij de focus vooral 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 de interne auditor een beleids-
voorbereidende en adviserende functie hebben. Zij beoordelen met hun kennis en kunde, met
hun teams en vanuit hun afdelingsverantwoordelijkheid de voorstellen waarover een besluit
genomen dient te worden.
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 vallen daar niet onder.

De directeur-bestuurder verklaart dat er zich in 2020 geen transacties hebben voorgedaan 
waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang van de bestuurder. Binnen LEKSTEDEwonen
worden de besluitvormingsregels (onthoudingsregels) en zorgvuldigheidsregels bij transacties
en situaties waarbij potentieel sprake is van een tegenstrijdig belang strikt nageleefd. 
Daarnaast draagt de directeur-bestuurder zorg voor dat belangenverstrengeling tussen 
LEKSTEDEwonen en de medewerkers van LEKSTEDEwonen wordt vermeden. Binnen LEKSTEDE-
wonen is een klimaat waar open over integriteitskwesties, dilemma’s en belangenverstrengeling
wordt gesproken. De afspraak is dat mogelijke belangenverstrengeling direct wordt gemeld bij
de directeur-bestuurder die vervolgens zorg draagt voor gepaste maatregelen c.q. oplossingen.
Iedereen heeft de integriteitscode ondertekend, aangevuld met een verklaring omtrent het 
hanteren van privacygegevens. De cultuur van openheid en transparantie en de omvang van
de organisatie maakt dat we gemakkelijker praten over zaken die met integriteit te maken 
hebben. Directie en management van de organisatie hebben daarbij een belangrijke 
(voorbeeld)functie.

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 en werkgebied 
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 de gemeente 
Vijfheerenlanden en is opgericht op 6 januari 1911. De statuten zijn, met instemming van de 
Autoriteit woningcorporaties, laatstelijk aangepast op 25 mei 2020. 

Het werkgebied, voorheen behorend tot de woningmarktregio U16 (Utrecht-Midden), is sinds
1 januari 2019 vanwege de fusie van de gemeente Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden
gewijzigd in woningmarktregio Woongaard. Het gebied omvat grofweg de Alblasserwaard, 
Molenlanden, Land van Heusden en Altena, Vijfheerenlanden, de Betuwe tot aan Druten. 
Deze woningmarktregio is gelegen in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland
en Utrecht.
LEKSTEDEwonen heeft bezit in de gemeenten Vijfheerenlanden (in de voormalige gemeente 
Vianen), Bunnik, Houten en Utrecht.
Vanaf 1 januari 2019 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken een ontheffing verleend aan
LEKSTEDEwonen om tot en met 31 december 2024 te mogen blijven bouwen in de gemeente
Bunnik. 

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 & betrokken en ondernemend. 
Het begrip rentmeesterschap vormt een drijfveer voor ons doen en laten bij het beheren van
ons woningbezit, net als onze zorgplicht voor het milieu.

We werken aan gevarieerde woonmilieus, aan vitale wijken en buurten. Naast het beheer van
onze woningen in de verschillende gemeenten, zien wij onze opgave 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. 
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.

1 BESTUURSVERSLAG EN GOVERNANCESTRUCTUUR
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Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van LEKSTEDEwonen bestaat uit vijf leden. De Raad van 
Commissarissen handelt volgens de Governancecode woningcorporaties. In 2019 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. Naar gelang
de onderwerpen wonen de leden van het Managementteam de vergaderingen van de Raad bij.
In hoofdstuk 7 doet de Raad van Commissarissen verslag van zijn toezichthoudende taak. 

Organisatie
Op 31 december 2020 waren er 39 medewerkers in dienst, verdeeld over 35,8 fulltime functies
(fte). Voor 3,2 fte is er ultimo 2020 sprake van een tijdelijke invulling van formaties, voornamelijk
ten behoeve van vervanging wegens ziekte van een aantal medewerkers.

We ervaarden een grote impact van de coronacrisis. We zijn dan ook enorm trots op de wend-
baarheid en het innovatievermogen van onze kleine organisatie, waarmee het toch mogelijk
was de prestaties voor 2020 te leveren. 

1.2 P R E S TAT I E S  I N  2020

Het beeld en enkele cijfers van 2020 zien er als volgt uit:

Klanttevredenheid
Tevreden huurders is een speerpunt in ons Ondernemingsplan. In 2019 zijn we gestart met 
metingen volgens de systematiek van KWH en werken we planmatig aan de verbetering van de
klanttevredenheid. LEKSTEDEwonen heeft zich als doel gesteld dat 85 tot 90% van de huurders onze
dienstverlening ultimo 2021 met een voldoende of hoger beoordeelt. De focus ligt op het 
verbeteren van de resultaten van de deelprocessen ‘Reparatieverzoeken’ en ‘Nieuwe woning’, waarbij
intern aan 12 goedgekeurde verbetervoorstellen wordt gewerkt. Gedurende het jaar 2020 blijkt 
uit de kwartaalmetingen dat onze ‘Algemene dienstverlening’ met een 7,0 wordt beoordeeld. 
Voor de deelprocessen ‘Reparatieverzoeken’ en ‘Nieuwe woning’ scoren we ultimo 2020 een 7,3 
respectievelijk een 7,6. Vooral het deelproces ‘Onderhoud’ blijft achter. We zien in het algemeen een
stijgende lijn, die in 2021 verder moet worden doorgezet.

Bedrijfslasten
In de landelijke Aedes-benchmark 2020 noteerden wij aan bedrijfslasten € 758,- (2019: € 740,-) per
verhuureenheid. Deze voorziene beperkte stijging is veroorzaakt door de opgetreden inflatie. 
De bedrijfslasten zijn aanmerkelijk lager dan het gemiddelde van € 828,- in de sector.

Beschikbaarheid
Mede door de oplevering van nieuwbouw hebben er 222 nieuwe verhuringen (exclusief 
verhuringen UCU in Utrecht) in ons bestand sociale huurwoningen plaatsgevonden, waarvan 96,6%
is toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder € 39.055,- ofwel onze primaire doelgroep.
Van alle verhuringen binnen ons woningbezit komt het passendheidspercentage uit op 98,7%. 
Daarnaast zijn er 11 woningen in het vrije sector segment toegewezen.

Betaalbaarheid
Per 1 juli 2020 hanteerden we een gemiddelde huurverhoging van 2,4% voor de lagere inkomens. 

Investeringen onderhoud en verbeteringen
We investeerden voor € 16,0 miljoen in projecten nieuwbouw en verbetering van huurwoningen.

(Verwachte) Nieuwbouwproductie
Dit jaar hebben wij van 75 nieuwe woningen, 14 zorgwoningen en twee zorghuiskamers de sleutels
aan de huurders kunnen uitreiken. In 2021 verwachten wij 57 nieuwe huurwoningen op te leveren
en voor de periode 2022 tot en met 2024 hebben we plannen om circa 290 nieuwe huur- en 
zorgwoningen in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik te bouwen. 

Jaarresultaat
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat na belastingen, voornamelijk het gevolg van 
de waardestijging van ons woningbestand. Het totale Eigen Vermogen is toegenomen met € 41,9
miljoen, waarvan de herwaarderingsreserve is gestegen met € 32,3 miljoen. Het jaarresultaat 
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exclusief de waardestijgingen bedraagt € 8,6 miljoen. Dit jaarresultaat is circa gelijk aan het resultaat
over 2019 en is hoger uitgevallen dan de begroting voor 2020. Het verschil is voornamelijk 
veroorzaakt door de lagere onrendabele investeringen voor nieuwbouwprojecten alsmede 
vanwege naar 2021 doorgeschoven onderhoudsuitgaven. 
We exploiteren eind 2020 in totaal 3.995 (2019: 3.953) verhuureenheden en hebben verplichtingen
vanwege contractuele verplichtingen voor 49 Koopgarantwoningen. 

Voortgang Jaarplan 2020
Voor de prestaties zijn de jaarschijf 2020 uit het Ondernemingsplan en de jaarplannen van de 
afdelingen leidend.

De belangrijkste prestaties zijn:
- Het klantenportaal is geoptimaliseerd en de klantprocessen zijn voorzien van digitale 

functionaliteiten;
- De duurzaamheidambities zijn ingevuld en de voorbereidingen voor de aanpak van de twee 

eerste complexen zijn getroffen;
- We realiseerden, ondanks perikelen bij het aanleveren van externe gegevens, opnieuw een 

huurverhoging onder inflatie;
- Het voorgenomen minimaal aantal nieuwbouwwoningen van 40 stuks in het DAEB-segment 

in de gemeente Bunnik is gerealiseerd;
- Het strategisch voorraadbeleid is herijkt, inclusief het destilleren van de herstructurerings-

opgave voor de komende jaren;
- Er is vanuit de Woonvisie van de gemeente Vijfheerenlanden een wensportefeuille tot en met 

2035 opgesteld;
- De participatie door en met bewoners is -voor zover binnen de coronamaatregelen mogelijk- 

actief gestimuleerd met enkele successen die vanuit ons LEEFfonds zijn ondersteund;
- De biedingen aan de gemeenten voor het jaar 2021 zijn tot stand gekomen;
- De ambities om in de periode 2018-2021 90 woningen voor senioren c.q. woonzorgwoningen 

te realiseren is grotendeels gereed c.q. de bouw is in voorbereiding; 
- Er zijn heisessies met de RvC en MT-leden over actuele onderwerpen georganiseerd;
- Het proces om te komen tot het efficiënter aansturen van dagelijks onderhoud heeft verder 

vorm gekregen en start in 2021. 

Niet of niet geheel gerealiseerd zijn:
- De evaluatie van de proef van de renovatie bestaande woningen naar de NOM-woningen 

vindt in het eerste kwartaal van 2021 plaats om minimaal één jaar ervaringen voor het 
aangepaste energieverbruik te kunnen monitoren;

- De aanpassing van het kantoor naar minimaal energielabel C wordt uitgevoerd in 2021;
- Samenwerking in deskresearch en acteren op woonfraude is nog niet gerealiseerd. Er is nog 

overleg gaande met de gemeente Vijfheerenlanden over de prioritering en het beschikbaar 
stellen van capaciteit door de gemeente; 

- De bedrijfsvoering volgens de principes van projectmatig werken is deels ingevoerd, maar als 
gevolg van corona nog niet voldoende afgerond.

Stand van zaken doelen Ondernemingsplan 2020

Onderwerp en omschrijving           Status                     Toelichting
                                                                              

Klantgerichtheid                                                                                       
Optimalisering van het Klantenportaal              Behaald                         Gerealiseerd door middel van de 
                                                                                                                       implementatie van website en 
                                                                                                                       'Mijn LEKSTEDEwonen’
                                                                              

Betaalbaarheid en Beschikbaarheid                                                    
Toevoeging van 90 woningen voor                    In uitvoering               In uitvoering, verwachting gereed 
senioren/woon-zorg                                                                                    in 2021
                                                                              

Leefbaarheid en Participatie                                                                
Deskresearch woonfraude, in                             Nog niet behaald        Gemeente geeft in 2020 geen prioriteit
samenwerking met de gemeente                                                                aan woonfraude, terwijl samenwerking 
                                                                                                                       essentieel is
                                                                              

Duurzaamheid                                                                                            
Beleid 'CO2-neutraal 2050' gereed                     Behaald                         Gereed, actie uit 2018
Visie ontwikkelen ten aanzien van                    Behaald                         Gereed, actie uit 2018
bewonersinitiatieven                                           
Evaluatie proef NOM-woningen                          In uitvoering                NOM-woningen zijn december 2019 
                                                                                                                       opgeleverd, evaluatie volgt voorjaar 2021
Kantoor naar Energielabel C brengen                 Nog niet behaald        Uitvoering is doorgeschoven naar 2021 
                                                                                                                       vanwege diverse duurzaamheidsplannen 
                                                                                                                       bij andere complexen.
                                                                              

Governance en Bedrijfsvoering                                                             
Bedrijfsvoering inrichten volgens de                 Deels behaald              Uitwerking voorbereid realisatie in 2021
principes van projectmatig werken                                                             

Financiën en In control                                                                            
Interne Auditing: geheel afgestemd op            In uitvoering                Afronding doorgeschoven naar 2021
procedures                                                                                                     

Projecten                                                                                                     
Oplevering minimaal 40 DAEB-woningen         Behaald                         Woningen zijn in 2020 opgeleverd
in gemeente Bunnik                                                                                     

Strategisch Voorraadbeleid                                                                    
Destilleren herstructureringsopgave                 Behaald                         Gereed, actie uit 2018
2019-2028                                                             
Koppelen planmatig onderhoud aan                 Behaald                         Gereed, actie uit 2019
maatregelen duurzaamheid
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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 wordt een kwartaalrapportage opgesteld. Deze rapportage is 
bedoeld om de voortgang van het jaarplan te monitoren en te bewaken. Het rapport bestaat uit:
- De algemene beschouwing, trends en een conclusie;
- De rapportage over de voortgang van de gestelde doelen en het jaarplan;
- De financiële voortgang en de relatie met de vastgestelde begroting;
- De bevindingen van de Interne Auditor en de bestuurlijke reactie daarop;
- De resultaten van verhuur, onderhoud en sociaal beheer;
- De voortgang van de verduurzamingsactiviteiten en de projectontwikkeling;
- Risicomanagement;
- Participatie en klachtenmanagement;
- De realisatie van het treasurybeleid.

De rapportages zijn bedoeld om de voortgang van het jaarprogramma te monitoren en zo nodig
bij te sturen en voor het uitoefenen van goed toezicht. Tweemaal per jaar wordt met een 
projectenboek gerapporteerd over de voortgang van de onderhanden vastgoedprojecten. 

Conform het treasurystatuut wordt er gewerkt met een treasuryjaarplan. Daarin wordt de 
invulling van liquiditeiten en rentemanagement voorzien. Er wordt getoetst aan het vastgestelde
statuut en de daarin gestelde uitgangspunten en grenzen. 

De Interne Auditor werkt aan de hand van een jaarlijks auditplan, dat aangeeft welke 
werkzaamheden er met de interne controles worden uitgevoerd, hoe de toetsen plaatsvinden
en welke resultaten worden beoogd. Compliance vormt een onderdeel van het auditplan. 

Extern toezicht
Het extern toezicht wordt ingevuld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw), in opdracht van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).
Per brief van 12 oktober 2020 heeft de Autoriteit woningcorporaties ons in kennis gesteld van de
beoordeling op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW. Vastgesteld is dat we
voldoen aan de financiële ratio’s en dat de risico’s bij de sturing en beheersing van de organisatie
(risicomanagement) als laag worden gekwalificeerd. Op de andere beoordeelde risicogebieden
wordt geen verhoogd risico verondersteld.
De aanbevelingen omtrent publicaties op de website zijn opgevolgd en de processen rondom
het indienen van verantwoordingsinformatie zijn aangescherpt. Voor een eerdere opmerking
over leefbaarheidsactiviteiten geeft de senior inspecteur van de Aw aan dat LEKSTEDEwonen dit
voldoende borgt in de prestatieafspraken, althans voor zover dat mogelijk is.

Eerder heeft de Aw met haar brief van 16 januari 2020 goedkeuring verleend aan de 
herstructurering van de derivatenportefeuille, waardoor de effectuering op 1 maart 2020 
kon plaatsvinden.

Voor het opheffen van LEKSTEDE energie BV is door ons op 26 november 2020 een aanvraag tot
goedkeuring ingediend. Per brief van 21 januari 2021 heeft de Aw hiermee ingestemd alsmede een
ontheffing verleent voor het verschaffen van een beperkt vermogen om de opheffing te effectueren.

Met de brief van 30 november 2020 ontvingen wij het bericht met het oordeel over de recht-
matigheid over het verslagjaar 2019. Wij voldoen aan de bij wet- en regelgeving gestelde eisen,
waarbij de Aw heeft aangegeven dat we bij de beleggingen niet aan de minimale ratingeisen zouden
voldoen. Dit betreft ons deelname in het aandelenkapitaal van WoningNet NV voor circa € 1.000,-.
Tevens ontvingen we met deze brief opnieuw een – naar ons oordeel – onterechte aanwijzing
omtrent de leefbaarheidsactiviteiten. Hierover zouden niet met alle gemeenten prestatieafspraken
zijn gemaakt, terwijl we in de betreffende gemeenten het beheer en de leefbaarheidsactiviteiten
aan collega-corporaties hebben uitbesteed. We veronderstelden dat dit met de eerdere brief 
van 12 oktober 2020 van onze senior inspecteur al duidelijk was geworden. Daarom hebben we
tegen de brief van 30 november 2020 bezwaar aangetekend vanwege deze elementen van de
beoordeling. Eerst in maart 2021 heeft de Aw een rectificatiebrief gestuurd en de aanzeggingen
laten vervallen. 

Verwachte ontwikkelingen 
Op het moment dat dit jaarverslag wordt gepubliceerd, ontregelt het coronavirus al ruim een
jaar ons normale leven. Een bijzonder jaar, dat ook vroeg om een bijzondere dienstverlening.
We moesten onze dienstverlening aanpassen richting onze bewoners. Tegelijk ontstonden 
er ook mooie initiatieven om huurders goede (en soms verrassende) service te kunnen blijven
bieden. Wij waren in staat om hierin mee te bewegen. We deden dat vaak door (digitale)
coronaproof-bijeenkomsten. 

Met de start van het vaccinatieprogramma in 2021 verwachten wij in de loop van dat jaar weer
terug te kunnen naar een “nieuw normaal”. Behalve dat we ernaar uitzien, hopen we dat we onze
programma’s waarbij we fysiek met bewoners overleggen weer kunnen opstarten.
We verwachten ook de voorgenomen thematische netwerkbijeenkomsten in het tweede halaar
2021 te kunnen opstarten. Hiermee willen we de reflectie vanuit de maatschappij ophalen om
zo te vernemen wat we in onze dienstverlening in het algemeen kunnen verbeteren.

In 2021 stellen we een nieuwe Ondernemingskoers voor de jaren 2022-2026 op, waarin we de
input van onze belanghouders meenemen.

Voor wat betreft de verduurzamingsmaatregelen starten we in 2021 met de aanpak van 
twee complexen. In overleg met de bewoners en vooruitlopend op de klimaatdoelstellingen
worden zogenoemde no-regretmaatregelen genomen. Uiteraard zetten we het plaatsen van
zonnepanelen op bestaande woningen voort. Ook worden de appartementengebouwen 
Vijfheerenlanden in Vianen van zonnepanelen voorzien. 

We rekenen in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik op een flinke hoeveelheid nieuwe 
sociale huurwoningen te kunnen opleveren. Daarmee leveren we op onze schaal een bijdrage
aan het verkleinen van het woningtekort in de regio Utrecht. Met de gemeente Bunnik 
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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 vertrekpunt
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 dit betreft daardoor de grootste schattingspost waarvoor in de jaarrekening een inschatting
moet worden gemaakt.
De beleidswaarde is pas in 2018 ingevoerd, zodat een verdere ontwikkeling van dit waardebegrip
in het verschiet ligt. 
Een verdere toelichting op de beleidswaarde in opgenomen in hoofdstuk 8. 

Gebeurtenissen na balansdatum
In 2021 zijn er tot nu toe enkele ontwikkelingen geweest die van invloed kunnen zijn en een 
effect op termijn kunnen hebben. Hoewel het voor deze ontwikkelingen niet nodig is om deze
als ‘gebeurtenis na balansdatum’ in de jaarrekening toe te lichten, hebben wij ervoor gekozen
om deze gebeurtenissen hier te benoemen. 

Ondersteuning woningcorporatie Vestia 
Op het Aedes-congres van 9 februari 2021 heeft een ruime meerderheid van de corporatie-
bestuurders ingestemd met het verzoek van Aedes om solidair te zijn met Stichting Vestia 
en een financiële bijdrage te leveren om de problemen van Stichting Vestia, primair de hoge
rentelasten en de hoge marktwaarde van de leningen, op te lossen. Er is nog geen concrete 
(financiële) invulling van deze verklaring van solidariteit, maar in het voorstel dat is opgesteld
door Vestia is opgenomen dat corporaties hun eigen leningen met lage rentes uitruilen met 
leningen van Vestia die een hogere rente kennen waardoor per saldo een herverdeling van de
rentelasten tussen LEKSTEDEwonen en Vestia zal plaatsvinden. 

Deze gebeurtenis na balansdatum geeft geen nadere informatie op de feitelijke situatie per 
balansdatum en is om die reden niet in de jaarrekening verwerkt. 

Eenmalige huurverlaging
Op 1 december 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet eenmalige huurverlaging aangenomen, die
begin 2021 nader is uitgewerkt. De wet voorziet in een eenmalige huurverlaging voor huurders
(huishoudens) met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen én een
huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Zij krijgen in 2021 eenmalig recht op
huurverlaging naar die aftoppingsgrens. De eenmalige huurverlaging wordt gecompenseerd
door een vermindering van de verhuurderheffing. 

Het betreft een gebeurtenis in het boekjaar die deels in de jaarrekening is verwerkt. De algemene
vermindering van de verhuurderheffing is ingerekend in de marktwaarde en de beleidswaarde.

bespreken we de grotere uitbreidingen, in de verwachting daarover afspraken voor de 
nieuwbouw van een fors aantal sociale huurwoningen te maken. We trekken daarin samen 
op met collega-corporatie Portaal uit Utrecht.

Met de gemeente Vijfheerenlanden streven we ernaar samen met onze collega-corporaties en
de huurdersorganisaties in deze gemeente meerjarige prestatieafspraken tot en met 2024 op
te stellen. De Woonvisie van de gemeente vormt daarbij het vertrekpunt. We zijn blij met de 
mogelijkheid om tot medio 2023 met betrekking tot de woonruimteverdeling onze vrijgekomen
woningen aan te bieden in de woningmarktregio U16. In deze regio blijft sprake van een grote
vraag naar betaalbare woningen. We verwachten van de provincie Utrecht een impuls tot 
stimulering van een versnelde verkenning naar extra woningbouwlocaties.

In financieel opzicht sturen we op het voldoende op peil blijven van de operationele kasstroom,
zodat we geplande investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw kunnen blijven realiseren 
gecombineerd met een beperkte groei van het Eigen Vermogen. We dragen er in het belang van
de noodzakelijke financieringspositie zorg voor dat we kunnen beschikken over voldoende 
borgingsplafond van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ons beleid bij nieuw te bouwen
woningen gaat uit van een financieringsbehoefte voor elk nieuwbouwcomplex gerelateerd aan
de marktwaarde in verhuurde staat bij start exploitatie. De onrendabele delen van investeringen
betalen we uit lopende kasstromen.

Financiën
Het jaarverslag 2020 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 een evenwichtige en volledige analyse van de behaalde resultaten. 
In dit verslag zijn de toelichtingen op de financiële en niet-financiële prestatie indicatoren en
de personele aangelegenheden opgenomen. 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 regelgeving opgenomen. 
Er is ook aandacht besteed aan de geprognosticeerde kasstromen voor de middellange termijn,
inclusief de uitwerking van de kengetallen. De financiële ratio’s laten zien dat we goed in staat
zijn onze ambities te realiseren en voldoende ruimte hebben voor de voorgenomen projecten
en duurzaamheidsinvesteringen.

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
In het jaar 2020 is de waardeontwikkeling van vastgoed opnieuw groot geweest, zeker in de
regio waarin wij actief zijn. Gecombineerd met de historisch lage rentestand voor woning-
financieringen, laat dit een flinke waardestijging van onze portefeuille zien. De belangstelling
voor zowel koop- als huurwoningen in de regio blijft onveranderd groot of is wellicht door 
gebrek aan voldoende aanbod verder toegenomen. Aan huurwoningen in het middensegment
blijft er sprake van een significant tekort. De totale omvang van de woningportefeuille is met 
€ 42,7 miljoen gegroeid naar een waarde van € 544 miljoen. Dit betreft een waardegroei van
bijna 9%, waarvan een deel vanwege de toename van het woningbezit.
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Omdat de specifieke uitwerking van de eenmalige huurverlaging pas medio 2021 inzichtelijk
wordt, is in de jaarrekening nog geen rekening gehouden met deze eenmalige huurverlaging.
Het effect daarvan zal overigens niet materieel zijn voor het beeld van de jaarrekening. 

Huurbevriezing sociale huurwoningen 
Op 9 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een voorstel tot het maximeren van
de huurverhoging in de gereguleerde sector op 0% voor 2021. Dat betekent dat komend jaar
voor het gereguleerde deel van het bezit geen huurverhoging doorgevoerd wordt. 
Hiertegenover staat het voornemen van de minister om deze inkomstenderving te compenseren
door een vermindering van de verhuurderheffing. 

Deze gebeurtenis na balansdatum geeft geen nadere informatie op de feitelijke situatie per ba-
lansdatum en is om die reden niet in de jaarrekening verwerkt. 

VERKL ARING VAN DE DIREC TEUR-BESTUURDER

Ik ben van mening dat in het boekjaar 2020 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, verklaar ik 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 2020 en in 2021 
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 verklaar ik dat:
a) De financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat, en
b) De risicobeheersing- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben 

gewerkt (voor zover passend bij de vanwege de coronapandemie genomen 
maatregelen). 

w.g.
E. de Groot
Directeur-bestuurder
28 april 2021



14 - JAARVERSLAG 2020 - LEKSTEDE WONEN

Managementteam
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid en het functioneren van LEKSTEDEwonen.
De leden van het Managementteam zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
eigen afdeling en er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van de 
ondernemingsdoelstellingen en de samenhang en afstemming tussen de afdelingen. Beleids-
voorstellen worden binnen de afdelingen geformuleerd. 

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

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

van deze processen;
- Het borgen van een goed risicomanagementsysteem;
- 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 afdelingsplannen
ontleend.

Het Managementteam overlegt, met ondersteuning van de Directiesecretaresse, tweemaal per
maand. Op 31 december 2020 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 G.A. van Ballegooijen, Manager Vastgoed;
- Mevrouw I.M.J. Berndsen, Manager Wonen.

Formatie en personele opbouw
De kwaliteit van de organisatie wordt in belangrijke mate door de medewerkers bepaald. 
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. 
Voorwaarden voor het realiseren van de gestelde doelen zijn goed werkgeverschap en een goed
personeelsbeleid. De medewerkers worden goed toegerust voor alle uit te voeren taken. 

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 49 (2019: 51) jaar. Gemiddeld zijn onze 
medewerkers 12 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

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 en werken de complexbeheerder
en de huismeester vanuit een kantoor-/werkruimte in gebouw Donjon in Vianen. 

Organisatie
LEKSTEDEwonen kent vier afdelingen: 

-   Wonen: is verantwoordelijk voor de klantcontacten en bewonersparticipatie, voor een 
    optimale dienstverlening aan zowel de huidige als de toekomstige huurders, voor de verhuur
    van ons bezit en voor de leefbaarheid in wijken en buurten staat. Vanuit deze afdeling worden 
    de klantprocessen aangestuurd, waaronder de verhuur en de taken op het gebied van 
    leefbaarheid en participatie;
-   Vastgoed: draagt zorg voor het fysieke beheer van de vastgoedportefeuille in alle facetten, 
    daaronder begrepen alle taken bij University College Utrecht. Is tevens belast met de 
    vastgoedprojecten, voor wat betreft de ontwikkeling en de realisatie. De afdeling zorgt voor 
    een duurzame en kwalitatief goede woningportefeuille;
-   Financiën: verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering en de ondersteuning van de 
    operationele processen in alle facetten, de ICT en de verkoop van woningen;
-   Staf: hier zijn de ondersteunende diensten zoals de Bestuurssecretaris/Beleidsadviseur en het 
    Directiesecretariaat ondergebracht. 

2 LEKSTEDEwonen

Bestuur:
Directeur-bestuurder

Staf

Financiën Vastgoed Wonen

Team
Dagelijks

Onderhoud

Team
Klanten
Service

Interne 
Auditor



LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2020 - 15

Personele opbouw Fulltime Parttime Totaal

Vrouwen 4 16 20
Mannen 16 3 19

Totaal 20 19 39

Formatieplaatsen (fte) 31-12-2020 31-12-2019

Financiën 5,2 5,2 
Vastgoed 17,2 15,9
Woondiensten 10,8 10,8 
Stafafdeling 2,6 3,6

Totaal 35,8 35,5

In- en uitstroom medewerkers en tijdelijk personeel
Op 31 december 2020 waren er 39 (2019: 39) medewerkers in dienst bij LEKSTEDEwonen. 
In 2020 zijn vier medewerkers uit dienst gegaan, waarbij van één medewerker de arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd is gestopt en van één medewerker is de arbeidsovereenkomst
op verzoek beëindigd vanwege het gebruikmaken van de flexpensioen-regeling. Voor een 
tweetal medewerkers is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontbonden vanwege het
nog niet hersteld zijn na een ziekteperiode van twee jaar of langer. Deze ontbindingen hebben
plaatsgevonden met een VSO.
In 2020 zijn er drie nieuwe medewerkers aangesteld. Eindelijk konden voor de twee moeilijk in
te vullen vacatures bij de afdeling Vastgoed kandidaten gevonden worden. Per 1 januari 2021
vindt de aanstelling plaats van een Projectleider Nieuwbouw. 
Er maken twee medewerkers gebruik van ouderschapsverlof en gedurende 2020 hebben twee
medewerkers gebruik gemaakt van het Generatiepact. 

Sinds 1 januari 2017 is voor 0,22 fte een Interne Auditor aangesteld. Gedurende het eerste 
halaar van 2020 is er voor circa 0,45 fte gebruikgemaakt van een HR-adviseur ad interim. 
Het gaat bij deze functies niet om arbeidsovereenkomsten. Deze functies zijn niet in de formatie
meegeteld.

Als gevolg van langdurige ziektegevallen is er gedurende het verslagjaar in totaal voor 
gemiddeld 2,5 fte op jaarbasis sprake van extern ingehuurde medewerkers. Dit is exclusief de
parttime inhuur van een tweetal projectleiders die in onze flexibele schil zijn opgenomen.

Personeelsinformatie en -beoordeling
Tijdens afdelingsoverleggen, presentaties en personeelsoverleggen in de vorm van werklunches
worden onze medewerkers op de hoogte gesteld van relevante ontwikkelingen binnen en 
buiten LEKSTEDEwonen. Helaas konden de fysieke bijeenkomsten, met name de werklunches,
vanwege de coronamaatregelen vanaf maart 2020 geen doorgang vinden. Afdelingsbesprekingen
vonden veelal via MS-Teams plaats.
Er wordt een functionerings- en beoordelingssystematiek gehanteerd. 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. Daarvan worden verslagen
gemaakt. Deze beoordeling en het afdelingsplan voor het nieuwe jaar leiden tot het maken van
concrete afspraken en targets.

Opleiding en ontwikkeling
LEKSTEDEwonen stimuleerde ook in 2020 haar medewerkers om verschillende trainingen en
werkgerelateerde opleidingen te volgen, waarbij ook het beschikbare loopbaanbudget wordt
ingezet.
Dit betreft veelal trainingen ter verbetering van kennis en kunde en opleidingen vanwege de
wijzigingen in en actualiteiten rondom wet- en regelgeving. Nieuwe medewerkers volgden 
trainingen om kennis te maken met de sector. Door de coronaproblematiek gingen verschillende
opleidingen en workshops niet door. Veel gecontracteerde instellingen boden de gelegenheid
online of met de nodige aanpassingen kennis op te doen.

De Manager Financiën participeert in een regionale Kring om ervaringen en ontwikkelingen uit
te wisselen. De Directeur-bestuurder participeert in een intervisiegroep, die in principe tweemaal
per jaar bijeenkomt. Daarnaast volgde hij opleidingen. Ook worden er specifieke bijeenkomsten
bijgewoond, zoals de Huismeesterdagen. 

In totaal is voor afgerond € 28.700,- (2019: € 27.600,-) aan opleidingen en trainingen uitgegeven. 

Investeringen
De investeringen ten behoeve van de werkorganisatie bedragen in 2020 afgerond € 151.000,-,
waarvan € 13.000,- als gevolg van ICT-aanschaffingen om het thuiswerken in de coronaperiode
te faciliteren. De andere investeringen hadden betrekking op kantoorinrichtingen, nagekomen
kosten van de kantoorverbouwing uit 2019 en geplande ICT-investeringen.

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
In mei 2018 is de nieuwe verordening ter bescherming van privacygegevens van kracht gewor-
den. De implementatie heeft in dat jaar plaatsgevonden. Een interne werkgroep monitort het
bewustzijn en de verplichtingen en zorgt ervoor dat alle medewerkers steeds actueel blijven op
dit terrein. In 2020 hebben enkele collectieve fysieke en digitale opschoonacties plaatsgevonden. 
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Integriteit en vertrouwenspersoon 
Om integer handelen te waarborgen, heeft LEKSTEDEwonen een regeling integriteit en een 
klokkenluidersregeling. Integriteit staat bewust regelmatig op de agenda. 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. 
Alle medewerkers onderschreven in 2020 een nieuw opgestelde integriteitsregeling, waarvan ook
de bescherming privacygegevens onderdeel uitmaken en nieuwe medewerkers ondertekenen
uiteraard deze regelingen.
In functies waarbij sprake is van klantcontacten wordt ook een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) gevraagd. 
In 2020 is geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. 

We hebben een vertrouwenspersoon aangesteld, waarmee medewerkers in voorkomende ge-
vallen in gesprek kunnen gaan als daar aanleiding voor is. Voor een eind 2019 gemelde zaak aan
de vertrouwenspersoon zijn in 2020 de nodige gesprekken gevoerd met de betrokkenen. Dit
heeft geleid tot organisatorische aanpassingen en de inschakeling van een bemiddelaar van de
arbodienst. In 2020 is deze kwestie op een juiste wijze afgerond in het vertrouwen dat er een
passende en werkbare situatie voor betrokkenen is ontstaan. 

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

Personeelsvereniging
LEKSTEDEwonen beschikt over een actieve personeelsvereniging. Naast presentjes bij verjaardagen
en bijzondere gebeurtenissen, wordt er jaarlijks een personeelsuitje georganiseerd. Helaas kon
het uitje dit jaar niet doorgaan. We was er in december 2020 voor medewerkers met kinderen een
digitale Sinterklaasviering.

ARBO-aangelegenheden
Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2020 gemiddeld 7,9% (2019 13,6%). 
In 2020 is er in verschillende teams sprake geweest van langdurig zieke medewerkers, in een
aantal gevallen ook werkgerelateerd. Met de Arbodienst is daarvoor veel aandacht geweest en
het is ook onderwerp van gesprek met de Ondernemingsraad. Naast enkele organisatorische
aanpassingen, is er steeds gezorgd voor een adequate vervanging. 
In dit bijzondere jaar heeft LEKSTEDEwonen geen extra ziekteverzuim gekend door corona. 
Wel is er meer gebruikt gemaakt van zorg- en calamiteitenverlof.
Met medewerkers die drie of meer keer per jaar verzuimen, voert de leidinggevende een 
frequent verzuimgesprek om het patroon van ziekmelding bespreekbaar te maken.

De externe begeleiding van arbeidsongeschiktheid is sinds 1 januari 2020 ondergebracht bij 
De Pantergroep te Culemborg. We kozen na een offertetraject en kennismakingsgesprekken
voor een nieuwe Arbodienst die aansluit bij onze wensen en ook dichter bij ons kantoor is 
gehuisvest.
Begeleiding van een zieke medewerker gebeurt in nauwe samenwerking met de leidinggevende
en de arbodienst waarbij ook arbeidsdeskundigen en soms andere specialisten participeren in
het herstelproces en een zorgvuldige re-integratie.

Onderzoek
In 2020 heeft geen periodiek gezondheidsonderzoek onder medewerkers plaatsgevonden. 
We bespreken in 2021 met de Ondernemingsraad of we in 2021 of 2022 een periodiek arbeids-
gezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) aanbieden. Uiteraard is dit onder voorbehoud van
de coronamaatregelen. 

Bedrijfshulpverlening
LEKSTEDEwonen beschikt over twee bedrijfshulpverleners die een opleiding als bedrijfshulp-
verlener hebben gevolgd en zij volgen jaarlijks, dit jaar met inachtneming van de coronaregels,
een opfristraining. Deze medewerkers verlenen ondersteuning in situaties waarbij eerste hulp
moet worden toegepast, maar ook bij ontruimingen van het kantoor. Medewerkers zijn op de
hoogte van het protocol bij ontruimingen. 
Daarnaast beschikken enkele collega’s over een EHBO-diploma om in geval van calamiteiten
ingezet te worden. Door de coronamaatregelen en het veelal thuiswerken hebben de jaarlijkse
ontruimingsoefeningen niet plaatsgevonden. 
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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) heeft een gewaardeerde rol binnen LEKSTEDEwonen en zet zich in voor
de behartiging van de belangen van alle medewerkers. De Ondernemingsraad praat mee over 
beleidsmatige beslissingen van de directie, overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeels-
belangen. De werkgever bespreekt met de Ondernemingsraad de voorbereiding in de besluitvorming
voor personele consequenties. De Ondernemingsraad stelt zich positief-kritisch op en geeft op een
constructieve en adequate manier invulling aan zijn taken. 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 2020 uit:
Vincent Beringen Voorzitter Sinds 2013 (3e en laatste zittingstermijn)
Annette Wuister Secretaris Sinds 2017 (1e zittingstermijn)
Joop Sangers Algemeen lid Sinds 2017 (2e 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 2020 zijn twee leden herbenoemd
voor termijnen respectievelijk lopend tot februari 2022 en februari 2023. 
Behalve de complimenten voor het OR-werk, kwamen er geen aanmeldingen voor kandidaten
van andere medewerkers. 

Vergaderingen en besprekingen
Vanzelfsprekend hebben er is 2020 de nodige besprekingen plaatsgevonden in het kader 
van de (te treffen) coronamaatregelen voor de medewerkers en in het kantoor. Daarnaast 
hebben er enkele korte besprekingen over actualiteiten plaatsgevonden en zijn er vier Overleg-
vergaderingen gehouden tussen de Directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad. 
De belangrijkste bespreekpunten waren:
- Eindrapportage visitatie
- Coronamaatregelen en thuiswerken
- Stand van zaken Team Klantenservice en relaties met afdelingen 
- Werksfeer en interne verbinding
- Benoeming nieuw RvC-lid (waarover advies is uitgebracht)
- Werktijden (waarover advies is uitgebracht)
- Personeelshandboek
- Klokkenluidersregeling
- Toekomstgericht werken
- Evaluatie nieuwe Arbodienst
- Cao-bespreekpunten
- Jaarrekening 2019 en begroting 2021

Voorbereiding en overleg vertegenwoordiging RvC 
De Ondernemingsraad vergadert zelf circa zes keer per jaar om de algemene gang van zaken te
bewaken. De OR-leden bereiden de onderwerpen voor, die met de directeur-bestuurder worden
besproken, en stellen adviezen, reacties en nieuwsbrieven op en behandelen de input en vragen
van medewerkers.
De Ondernemingsraad heeft het jaarlijkse gesprek van 2020 met een vertegenwoordiging van
de Raad van Commissarissen, mevrouw Rovers en de heer Brouwer en in het bijzijn van 
de directeur-bestuurder, gehouden. Besproken zijn het functioneren van de organisatie, 
de tevredenheid van medewerkers, 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. 



2.3 K L A N T T E V R E D E N H E I D

2.3.1 K WA L I T E I T  VA N  D I E N S T V E R L E N I N G

In 2019 is gestart met het meten van de klanttevredenheid volgens de systematiek van KWH.
Na de opstart en het bespreken van de eerste resultaten is najaar 2019 besloten om te werken
aan de verbetering van de klantwaardering met een Klanttevredenheidsteam vanuit een 
specifieke positionering in de organisatie. Door iedereen medeverantwoordelijk te maken is er
veel ruimte om mee te denken in de verbeteringen van deelprocessen. Het doel is eind 2020 
85 tot 90% tevreden huurders per onderdeel te hebben.
Op basis van de uitkomsten in het eerste halaar van 2020 heeft LEKSTEDEwonen, in 
samenspraak met KWH, besloten om verbeteracties uit te zetten in de klantprocessen 
‘reparatieverzoeken’ en ‘nieuwe huurder’. In deze twee klantprocessen kunnen snel verbeteringen
(‘quick wins’) worden geboekt. Dit heeft geleid tot twaalf verbetervoorstellen. Eind 2020 zijn 

de eerste vier verbetervoorstellen uitgewerkt en geïmplementeerd. Ons streven is om in het 
eerste half jaar van 2021 de resterende verbeteringen door te voeren. 

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers van LEKSTEDEwonen actief bijdragen aan een 
zo hoog mogelijke klantwaardering, zijn de volgende acties uitgezet:
- Alle medewerkers van LEKSTEDEwonen hebben toegang tot het KWH-dashboard. Zo kan 

iedereen elke dag de laatste stand van zaken zien, inzoomen op verklaringen van de 
percentages en cijfers.

- Ook onze contractpartijen hebben toegang tot het KWH-dashboard. De waardering is tevens 
onderdeel van onze voortgangsgesprekken met hen.

- Het KWH-team belt dagelijks ontevreden huurders terug. Onze ervaring is dat huurders deze 
terugbelacties zeer positief waarderen en wij leren van de gegeven feedback. 

- LEKSTEDEwonen houdt alle medewerkers geregeld op de hoogte gehouden van de laatste 
stand van zaken met betrekking tot de verbeteringen en de klantwaardering. 
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Uit KWH: Overzicht 29 december 2020
De gemiddelde score per deelproces is gemeten van 1 januari tot en met 29 december 2020. De scores van de Aedes Benchmark
zijn gebaseerd op de cijfers van oktober 2019 tot en met juli 2020. 



We zijn tevreden over de eerste resultaten die eind 2020 zijn behaald.
In de tweede helft van 2021 analyseren we opnieuw deze cijfers en besluiten we welke twee
nieuwe deelprocessen onze focus krijgen. De verwachting is dat de focus bij de onderdelen 
‘Onderhoud’ en ‘Algemene dienstverlening’ komt te liggen.

Uitspraken huurders
- “Ik ben heel blij en dankbaar voor LEKSTEDEwonen. De lieve mensen die er werken. 

Bij bellen voor een reparatie word je snel geholpen en geadviseerd wat je kunt doen of 
wie je kunt bellen. Ik ben tevreden, maar vooral blij en gelukkig met mijn huisje in Vianen.”

- “Ben tevreden over het begrip dat LEKSTEDEwonen toont over de omstandigheden waar 
ik de afgelopen twee jaar in zat! Zo is er altijd een gezamenlijke oplossing.”

2.3.2 O N T E V R E D E N  K L A N T E N

Wij doen ons best om huurders en woningzoekenden zo goed mogelijk van dienst te zijn en
onze dienstverlening te verbeteren. Toch kan er altijd iets verkeerd gaan of kunnen klanten 
ontevreden zijn over de manier waarop zij te woord zijn gestaan of over de oplossing van een
klacht. Iedere klacht is er een teveel, maar iedere klacht zien we ook als een kans. 

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. Sinds 1 januari 2019 behandelt de 
commissie ook de klachten inzake de woonruimteverdeling van de SWRU.
Deze klachtencommissie is onafhankelijk, werkt strikt volgens een reglement en bestaat uit 
juridisch specialisten. Voordat de klachtencommissie ingeschakeld wordt, moet de huurder 
de klacht altijd eerst bij de woningcorporatie indienen. De woningcorporatie krijgt eerst zelf de
gelegenheid om de klacht op te lossen. In 2020 heeft er een evaluatie van de KWRU plaats-
gevonden, waarbij LEKSTEDEwonen heeft ingebracht tot snellere procedures (bijvoorbeeld 
met een voorzittersuitspraak) te komen en de ontvankelijkheid nauwkeurig te boordelen. 

Klachten 2020
In het jaar 2020 zijn er acht formele klachten over LEKSTEDEwonen behandeld en voorgelegd
aan de KWRU. In onderstaande tabel is het onderwerp van de klacht weergegeven, de 
ontvankelijkheid van de klacht en de uitkomst na behandeling. 

Algemene klachten

Klacht Ontvankelijkheid Uitkomst
Behandeling overlastzaak en inzet Ontvankelijk Ongegrond met afspraak voor 
medewerker LEKSTEDEwonen vervolggesprek, waarvan de 

huurder geen gebruik maakt.
Gewenste erfafscheiding voor rekening Ontvankelijk Ongegrond
verhuurder
Herhaalde wateroverlast in woning Niet ontvankelijk Klacht door LEKSTEDEwonen 

opgelost
Reparatieverzoek na oplevering woning Niet ontvankelijk Klacht per abuis door huurder 

bij Klachtencommissie ingediend  
en ingetrokken 

Burenkwestie inzake mogelijkheid  Klacht ingetrokken Klacht door LEKSTEDEwonen 
ramen zemen opgelost

Klachten woonruimteverdeling

Klacht Ontvankelijkheid Uitkomst
Woning afgewezen Ontvankelijk Ongegrond
Het niet aanbieden van een woning  Ontvankelijk Ongegrond (met rectificatie-advies)
vanwege de leeftijd van woningzoekende
Acceptatie aangeboden woning Ontvankelijk Ongegrond

Toelichting
De behandelde klachten waren niet ontvankelijk voor de commissie of zijn ongegrond verklaard.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er geen leermomenten voor LEKSTEDEwonen uit de
behandelde klachten ontstaan.
We constateren dat de woningnood in de regio verder oploopt. Bij het niet kunnen verkrijgen
van een lang gezochte woning zien we meer reacties van woningzoekenden op min of meer
oneigenlijke gronden ontstaan.
We zullen op de website nauwkeurig aangeven hoe de procedure verloopt. Klachten dienen
eerst bij LEKSTEDEwonen bekend te worden gemaakt met de mogelijkheid tot een oplossing te
komen. Daarmee wordt ook voorkomen dat huurders met een vraagstelling per abuis het als
klacht kwalificeren en daarmee onbedoeld de klachtenprocedure in werking zetten.
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LEKSTEDEwonen is een sociale verhuurder met woningbezit in de gemeenten Vijfheerenlanden,
Bunnik, Houten en Utrecht. In totaal hebben wij ultimo 2020 3.995 verhuureenheden in deze 
gemeenten. Ons woningbestand bestaat grotendeels uit sociale huurwoningen 95,0% (2019: 93,1%).
Het totaal aantal verhuringen in ons woningbestand komt uit op 366 (2019: 404 verhuringen),
waarvan 207 huishoudens in de gemeente Vijfheerenlanden hun 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 huis-
vesting kunnen voorzien. In 2020 hebben wij van alle vrijkomende sociale huurwoningen 95,3%
toegewezen aan de primaire doelgroep. Dit zijn de huishoudens met een jaarinkomen tot 
€ 39.055,-
Daarnaast is dit jaar 98,7% passend toegewezen, ofwel bij 228 van de 231 verhuringen is de 
huurprijs van de woning passend bij het inkomen van de huurder. De wachttijd voor een betaalbare
huurwoning in de gemeente Vijfheerenlanden (de gemeente waarin we de meeste woningen
bezitten en verhuren), is nagenoeg gelijk gebleven. De wachttijd bedraagt 10,4 jaar en in 2019
was dit 10,1 jaar. In de regio Utrecht is de wachttijd licht gedaald naar gemiddeld 10,4 jaar.

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

Volkshuisvestelijke doelgroep
Alle activiteiten van LEKSTEDEwonen richten zich primair op huishoudens met een jaarinkomen
tot € 39.055,-. Binnen deze volkshuisvestelijke doelgroep onderscheiden wij een aantal bijzondere
groepen, namelijk jongeren, 65-plussers, vergunninghouders en zorgbehoevenden. 

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 de gemeente 
wegtrekken. Ondanks diverse inspanningen blijft de woningnood onder jongeren groot. In de
gehele gemeente Vijfheerenlanden staan er 2.594 jongeren (38,3%) onder de 35 jaar ingeschreven
bij WoningNet Regio Utrecht. In de gemeente Bunnik staan er eind 2020 in totaal 1.083 jongeren
onder de 35 jaar ingeschreven (eind 2019 1.020 jongeren).

Binnen ons woningbestand zijn er in totaal 134 woningen gelabeld voor jongeren tot en met
29 jaar. Het gaat daarbij vooral om appartementen in de wijken Monnikenhof, 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 toegenomen door negen
appartementen aan de Stationsweg in Bunnik. Op verzoek van de gemeente Bunnik hebben we
deze appartementen met voorrang toegewezen aan jongeren tot en met 29 jaar uit de gemeente
Bunnik (met de dorpskernen: Bunnik, Odijk en Werkhoven). De afgelopen jaren zijn er 
verschillende initiatieven gerealiseerd of voorbereid om starters op de woningmarkt beter te
bedienen. Dit blijven wij komende jaren continueren, waarbij onze focus vooral ligt op 
nieuwbouw en de toewijzings- en verhuurmogelijkheden (loting en voorrang jongeren).

Dit jaar zijn er 18 'gelabelde' woningen met voorrang aan jongeren tot en met 29 jaar verhuurd.
In 2019 ging het om 16 jongerenwoningen. 

Er zijn ook toewijzingen geweest aan jongeren in de vrije huursector. Voor woningen in de vrije
huursector geldt geen maximale huurgrens, is er geen vastgestelde huurverhoging en hebben
huurders geen recht op huurtoeslag. Van de elf verhuurde vrije huursector woningen zijn er vier
woningen toegewezen aan jongeren.

65-plussers (senioren)
De Rijksoverheid heeft per 2015 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. Tegelijkertijd blijven mensen steeds langer in goede 
gezondheid leven. Daardoor vergrijst Nederland sterk. Deze vergrijzing neemt in de voormalige
gemeente Vianen sterker toe dan het landelijk gemiddelde. In deze gemeente wonen 
verhoudingsgewijs ook meer ouderen dan in de rest van de Utrechtse 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). 

LEKSTEDEwonen heeft 483 seniorenwoningen in het woningbestand en dit aantal is dit jaar 
toegenomen door de oplevering van één nieuwbouwproject. Het gaat om zeven van de 
22 appartementen van ‘Het Kanteel’ in Hoef en Haag. Deze appartementen zijn wat betreft 
de voorzieningen gelijk aan de overige 15 appartementen. Echter vanwege de verdere 
vergrijzing blijft nieuwbouw nodig en daarom zijn deze woningen gelabeld voor senioren. 

LEKSTEDEwonen wil zoveel mogelijk seniorenwoningen toewijzen aan deze specifieke 
doelgroep. Daarom worden seniorenwoningen geadverteerd met voorrang voor 65-plussers.

3 HUREN EN VERHUREN
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Komt er geen passende toewijzing tot stand, dan adverteren wij de woning opnieuw. Komen er
opnieuw geen kandidaten uit de voorrangsgroep, dan wordt bij een derde keer adverteren de
leeftijd verlaagd naar 55 jaar en ouder. Dit beleid is conform de huisvestingsverordening en is
afgestemd met de gemeente en met het Huurdersberaad. Een complex voor senioren blijft 
zoveel als mogelijk voor de specifieke doelgroep.

De vraag naar woningen in combinatie met goede zorg 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 Stichting ZorgSpectrum, een regionale zorginstelling
en samenwerkingspartner van LEKSTEDEwonen. Zij hebben 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' (bijvoorbeeld Volledig Pakket Thuis in het kader van de Wlz). Het gaat
daarbij vooral om mensen met een 'lage' zorgbehoefte (indicatie), veelal om 75-plussers die 
afhankelijk zijn van hulp. De vrije sector huurappartementen in Hof van Batenstein worden via
WoningNet geadverteerd, waarbij wij ‘zorgbehoevenden’ voorrang geven.

In 2020 zijn er zes zelfstandige huurappartementen binnen Hof van Batenstein gemuteerd. 
Voor twee appartementen heeft ZorgSpectrum een zorgovereenkomst afgesloten (intramuraal)
en voor de andere vier appartementen is een huurovereenkomst afgesloten door LEKSTEDEwonen
waarbij de huurder zelf zorg inkoopt. 

Vergunninghouders
Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te verzorgen voor vergunninghouders.
Een vergunninghouder is een asielzoeker die van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND)
een verblijfsvergunning heeft gekregen. 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 deze taakstelling van
het afgelopen halaar hebben gerealiseerd. Woningcorporaties zijn hierbij hun belangrijkste
partner. Gemeenten (en corporaties) stellen woningen op verzoek van het Centraal orgaan 
Opvang Asielzoekers (COA) beschikbaar. Tien weken na koppeling aan een gemeente door het
COA, moet een vergunninghouder een woning hebben. De gemeente Vijfheerenlanden heeft
in 2019 met de drie woningcorporaties (Fien Wonen, Kleurrijk Wonen en LEKSTEDEwonen) 
afspraken gemaakt over het 'naar rato' huisvesten van vergunninghouders.

De taakstelling voor de gemeente Vijfheerenlanden 2020 bedroeg in totaal 39 personen. 
De taakstelling voor LEKSTEDEwonen was met 15 vergunninghouders nagenoeg gelijk als in
2019 (14 personen). Om aan deze taakstelling te voldoen moeten de nodige (huur)woningen
worden vrijgehouden. 
In 2020 zijn er inclusief gezinshereniging in totaal 15 personen gehuisvest. Dit betekent dat 
de volledige taakstelling is gerealiseerd. Dit is een mooi resultaat, mede gezien de corona-
maatregelen die zorgden voor de nodige vertraging bij zowel de aanlevering van kandidaten
vanuit het COA als de samenwerking met Vluchtelingenwerk.

Het aandeel woningtoewijzingen aan vergunninghouders ten opzichte van alle toewijzingen in
de Vijfheerenlanden is 2,6% (vijf woningen). Er zijn dit jaar ten opzichte van andere jaren weinig
grote gezinnen gehuisvest. Wel was er sprake van meer gezinsherenigingen. 

Naast de taakstelling voor de gemeente Vijfheerenlanden, hebben wij ook te maken met 
de taakstelling in de gemeenten Bunnik en Houten. Voor Bunnik is onze taakstelling 3% van de
totale taakstelling en dat komt neer op 0,5 persoon. Aangezien er in 2019 een woning is 
toegewezen aan een vergunninghouder en dit jaar een nareiziger is gekomen voor een ander
adres, is aan deze taakstelling voldaan. Hierdoor is er sprake van een voorstand voor 2021. 
Van de gemeente Houten hebben wij geen taakstelling ontvangen. Gelet op het relatief beperkte
aantal woningen dat wij in Houten bezitten (in verhouding tot het totaal aantal huurwoningen
in Houten) zal deze taakstelling gering zijn. 

Huisvesting vergunninghouders Vijfheerenlanden

2020 2019 2018

Taakstelling voor LEKSTEDEwonen 15 14 28
Voorstand (-) of achterstand (+) vorig jaar 0 +3 + 7
Totaal te huisvesten 15 17 35
Gerealiseerd / gehuisvest 15 17 32
Voorstand (-) of achterstand (+) einde jaar 0 0 + 3
Percentage gerealiseerd 100% 100% 91,4%
Aantal ingezette woningen 5 5 7

Zorgbehoevenden
De vierde en laatste bijzondere doelgroep van LEKSTEDEwonen bestaat uit ‘zorgbehoevenden’.
Het gaat hier, bijvoorbeeld, om mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of
psychiatrische stoornis die professionele zorg nodig hebben in en rondom hun woonplek. Deze
woonplekken zijn vaak speciaal voor deze doelgroep ingerichte woningen waarvoor LEKSTEDE-
wonen nauw samenwerkt met verschillende specialistische zorginstellingen. 



24 - JAARVERSLAG 2020 - LEKSTEDE WONEN

Tot het bezit van LEKSTEDEwonen horen 139 intramurale verzorgingseenheden en 50 
intramurale verpleeghuiseenheden. Deze wooneenheden 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. In het kader van scheiden van wonen en zorg
en het flexibel inzetten van (zorg)appartementen in Hof van Batenstein (zelfstandig wonen met
een Volledig Pakket Thuis) muteert het aantal intramurale verzorgingsappartementen.

LEKSTEDEwonen heeft twee gezinsvervangende tehuizen (GVT's) voor verstandelijk gehandicapten.
De Regenboog in Vianen bestaat uit 14 appartementen. Het complex beschikt over gezamenlijke
huiskamers. De 16 appartementen in het complex de Poort van West in Leerdam zijn in 2020
verkocht aan collega-corporatie KleurrijkWonen.

In appartementengebouw 'De Plataan' in Vianen wonen sinds 2013 jongvolwassenen 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 
jongvolwassenen is mogelijk dankzij de samenwerking van Ouderinitiatief Stichting Steevast en
Syndion. In 'De Plataan' zijn ook 24 zorgeenheden van ZorgSpectrum voor mensen met dementie.

Aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik is dit jaar een kleinschalig woonzorgcentrum in het 
betaalbare segment gerealiseerd. Een deel van het gebouw ‘De Weijer’ is verhuurd aan 
QuaRijn die de zorg levert aan mensen met dementie (14 studio's). In het andere deel zijn 16 
appartementen die LEKSTEDEwonen heeft verhuurd aan ouderen met een zorgvraag en aan
huishoudens met een zorgvraag die worden voorgedragen door de gemeente Bunnik.

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. Daarnaast zijn veel (nieuwbouw)appartementen 
geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking en zijn deze appartementen ook rollator
toe- en doorgankelijk en bereikbaar met een lift.

Nieuwbouwplannen 
Plannen voor nieuwe woningen worden geïnitieerd vanuit de Woonvisie en actuele woning-
behoefte in de gemeenten. Het nieuwe aanbod richt zich op een diversiteit van woningentypen en
op de verschillende doelgroepen, waarbij de toenemende zorgvraag een belangrijk gegeven is. 

Stichting De Iris, De Herbergier, gemeente Vijfheerenlanden en LEKSTEDEwonen werken samen
aan een nieuwbouwproject in de polder 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 (jongvolwassenen met een verstandelijke beperking) en voor
De Herbergier (mensen met dementie of geheugenproblemen). 

3.1.2 M I D D E N I N K O M E N S

De groep woningzoekenden met een inkomen van € 39.055,- tot en met € 43.574,-, de midden-
inkomens (of de zogeheten secundaire doelgroep), kan niet altijd in de eigen woningbehoefte
voorzien. Er is 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 huursector en vooral middeninkomens en gezinnen vallen
tussen wal en schip. 

LEKSTEDEwonen zet zich al langere tijd in voor de middeninkomens, zoals ook opgenomen in
ons Ondernemingsplan 2018-2021. De wet biedt ruimte om een deel van het woningbestand
beschikbaar te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 43.574,-.
Aan deze groep middeninkomens mag LEKSTEDEwonen maximaal 10% van alle sociale 
verhuringen toewijzen. 

Wij bedienen de middeninkomens (naast ons aanbod in de vrije huursector) in het sociale 
segment (DAEB), waarbij de woningen een huurprijs tussen de € 675,- en € 737,14 hebben. 
Gedurende het jaar monitoren wij 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 woningen met deze huurprijs ook geadverteerd voor huishoudens met 
inkomens onder de € 39.055,-. Aan de middeninkomens die boven de grens van € 43.574,- zitten,
bieden wij géén woningen uit het sociale segment aan. Deze huurders zijn aangewezen op vrije
sector huurwoningen (huurprijs vanaf € 737,14) en op koopwoningen. Uitzondering hierop 
vormen de volkshuisvestelijke urgenten en woningzoekenden met een zorgindicatie van 
minimaal 10 uur.

Om aan de stijgende vraag van deze groep te voldoen en het vergroten van het aanbod in de
hogere huurprijsklasse, zowel in bestaande bouw als bij nieuwbouw, onderzoeken wij jaarlijks
de mogelijkheden. Het beleid om de middeninkomens deels te bedienen in het sociale segment
(DAEB) evalueren wij jaarlijks. In 2020 heeft dit geleid tot een continuering van het bestaande
beleid. 
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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

Afgelopen jaar hebben 169 huurders de huurovereenkomst van hun woning opgezegd; 
wat aanzienlijk hoger is dan het aantal opzeggingen in 2019 (142 stuks). Het aantal afgesloten
huurovereenkomsten is dit jaar licht gestegen: van 221 naar 233 verhuringen. Dit jaar hebben
we evenveel nieuwbouwwoningen opgeleverd als in 2019, namelijk 75 woningen. 

Bijzonderheden
- Eén woning is verhuurd nadat woningruil heeft plaatsgevonden. Bij woningruil toetsen wij op

inkomen en passendheidscriteria en vervolgens sluiten we een nieuwe huurovereenkomst af. 
Woningruil is daarmee onderdeel van het totaal aantal verhuringen.

- Sinds 1 januari 2020 worden alle woningen in de gemeenten Bunnik en Houten onder eigen
beheer verhuurd. In 2020 is er in Bunnik veel nieuwbouw opgeleverd en was er één reguliere 
mutatie. In Houten waren er dit jaar geen mutaties.

Huurovereenkomsten Vijfheerenlanden

Verhuringen                                         Opzeggingen
Totaal Sociaal Vrije Sector                                    Totaal

2020 207 196 11                                                     168
2019 220 210 10                                                     142
2018 275 272 3                                                      212

Huurovereenkomsten Bunnik

Verhuringen                                         Opzeggingen
Totaal Sociaal Vrije Sector                                    Totaal

2020 26 26 0                                                         1
2019 1 1 0                                                         1
2018 3 3 0                                                         3

Huurovereenkomsten totaal bezit *

Verhuringen                                         Opzeggingen
Totaal Sociaal Vrije Sector                                    Totaal

2020 233 222 11                                                     169
2019 221 211 10                                                     143
2018 278 275 3                                                      215

* Exclusief de verhuringen op University College Utrecht

Verhuurproces
Jaarlijks worden aanpassingen gedaan om het verhuurproces te optimaliseren. Dit jaar hebben
we het doelgroepenbeleid voor jongeren herijkt. Hiermee proberen we continu in te spelen op
de woonvraag vanuit deze groep.

Toewijzingen
Sinds de gemeentelijk herindeling per 1 januari 2019 valt het grondgebied van de voormalige 
gemeente Vianen onder de gemeente Vijfheerenlanden. Binnen deze nieuwe gemeente zijn twee
woonruimteverdeelsystemen aanwezig; Woongaard (voormalige gemeenten Leerdam en Zederik)
en WoningNet (voormalige gemeente Vianen). Na vele afwegingen hebben de drie woning-
corporaties en de gemeente gezamenlijk besloten om beide woonruimteverdeelsystemen
(tijdelijk) te handhaven. In de huisvestingsverordening, gemeente Vijfheerenlanden (2019) zijn 
de twee woonruimteverdeelsystemen en bijbehorende verordeningen opgenomen. Hierdoor 
verandert er voorlopig niets voor de woningzoekenden en woningcorporaties bij het toewijzen
van sociale huurwoningen. 
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 Vijfheerenlanden over het invullen van het gemeentelijk woonbeleid. 

Uitwerkingen huisvestingsverordening
In de huisvestingsverordening (regio Utrecht, WoningNet) is een aantal regelingen opgenomen
om de doorstroming te bevorderen. 
- Behoud inschrijfduur: Met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2019, krijgen woningzoekende 

75% van de opgebouwde inschrijftijd terug als zij een woning accepteren en zich binnen één
jaar opnieuw inschrijven. 

- Van Groot naar Beter: Huurders in de regio Utrecht die een sociale huurwoning achterlaten met 
minimaal vier kamers krijgen voorrang op woningen met maximaal drie kamers. Daarnaast 
hebben de woningcorporaties aanvullende afspraken gemaakt over het financieel stimuleren 
van deze regeling. Vanaf december 2019 zorgen de woningcorporaties ervoor dat de huursprong 
tussen de oude en de nieuwe woning niet meer bedraagt dan € 50,- (uitgezonderd de nieuwbouw). 

Verantwoording gemeentelijk woonbeleid 
In 2020 hebben wij bij sociale huurwoningen opnieuw beperkt gebruik gemaakt van toewijzingen
in het kader van doorstroming (bemiddeling), binding en bijzondere doelgroepen. Dit jaar zijn
er twee huishoudens geplaatst via directe bemiddeling, namelijk op grond van uitstroom 
Maatschappelijk Opvang. Binnen Hof van Batenstein hebben we vier appartementen 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 twee
van de tien vrijgekomen woningen (20%) met kernbinding toegewezen, tegen 50% in 2019. 
Eerder was de wachttijd voor woningzoekenden die met kernbinding voorrang hebben lager ten
opzichte van verhuringen aan 'regulier woningzoekenden'. Hierin is echter een verschuiving zichtbaar.
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De kleinere kernen zijn minder populair door het ontbreken van gewenste voorzieningen. Dit is
ook terug te zien in de veelal lagere wachttijden. 

Verhuur conform gemeentelijk woonbeleid

2020 2019

Reguliere sociale verhuur, waarvan: 196 (100%) 210 (100%)
Verhuur conform gemeentelijke woonbeleid 53 (27,0%) 13 (6,2%)
-  Binding (Everdingen, Hagestein en Zijderveld) 2 (1,0%) 5 (2,4%)
-  Doorstroming (Bemiddeling) 2 (1,0%) 2 (1,0%)
-  Doorstroomregeling 'Van groot naar beter' 14 (7,1%) 3 (1,4%)
-  Voorrang lokaal woningzoekenden (Hoef en Haag) 29 (14,8%) 0 (0,0%)
-  Woningtype (Wonen en zorg, Hof van Batenstein) 6 (3,1%) 3 (1,4%)

Verhuringen naar leeftijd
In 2020 zijn er 13 woningen toegewezen aan jongeren onder de 25 jaar, dit is lager dan de 
17 verhuringen in 2019. Het aantal verhuringen aan 25 tot 35-jarigen is dit jaar gedaald naar 
76 toewijzingen (34,2%), terwijl dit er vorig jaar 84 (39,8%) waren. Het aantal woningen dat aan
deze jongeren wordt toegewezen blijft daarmee laag: 89 woningen (40,1% van alle verhuringen)
tegen 101 woningen in 2019 (47,9%). Daarnaast zijn in 2020 vier woningen in de vrije sector aan
jongeren toegewezen, nagenoeg gelijk aan de vijf verhuringen in 2019. Vanwege de krappe 
woningmarkt en de omvang van de doelgroep blijven wij extra aandacht besteden aan 
voldoende aanbod voor starters. 

Dit jaar zijn er weer nieuwbouwwoningen voor 65-plussers opgeleverd (Bunnik en Hoef en
Haag). Dit is direct terug te zien in het hogere aantal toewijzingen aan deze doelgroep. 

Leeftijd                                                  2020                                          2019                                    2018

< 25 jaar 13 5,9% 17 8,1% 18 6,5%
25 – 35 jaar 76 34,2% 84 39,8% 77 28,0%
36 – 65 jaar 69 31,1% 61 28,9% 89 32,4%
65 jaar > 64 28,8% 49 23,2% 91 33,1%
Totaal 222 211 275

Herkomst huurders
In 2020 is het grootste gedeelte van de woningen (182 van de 207 woningen) in de gemeente
Vijfheerenlanden verhuurd aan woningzoekenden uit de regio Utrecht. Hiervan zijn 78 woningen
(37,7%) verhuurd aan inwoners uit de gemeente Vijfheerenlanden. Daarvan waren er 75 
afkomstig uit de voormalige gemeente Vianen en de andere drie komen uit de voormalige 
gemeenten Leerdam en Zederik. 

Regionaal zijn de meeste woningen toegewezen aan inwoners uit Utrecht (38), Nieuwegein (26)
en IJsselstein (12). De overige 25 verhuringen waren aan woningzoekenden buiten de regio
Utrecht. Net als vorig jaar betreffen dit veelal toewijzingen van ver buiten de regio. 
In 2019 zijn 191 van de 220 verhuringen verhuurd aan woningzoekenden uit de regio Utrecht.
Hiervan waren 67 woningen (30,5%) verhuurd aan inwoners uit de gemeente Vijfheerenlanden.
Daarvan waren er 65 afkomstig uit de voormalige gemeente Vianen en de andere twee komen
uit de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik. Regionaal zijn de meeste woningen 
toegewezen aan inwoners uit Utrecht (55), Nieuwegein (32) en Houten (8). 
Het aantal verhuringen aan inwoners uit de eigen gemeente is dit jaar dus toegenomen. 
Dit wordt veroorzaakt door voorrang voor lokaal woningzoekenden bij onze nieuwbouw-
projecten, waarmee wij ook de doorstroming bevorderen. 

Leegstand en huurderving 
In 2020 stonden er aan het eind van ieder kwartaal gemiddeld 19 mutatiewoningen leeg, 
tegenover gemiddeld 13 woningen in 2019. Hiervan was een groot deel in het eerste halaar
gerelateerd aan de coronapandemie. De verhuur stokte tijdelijk en daarna bleek dat de 
doorlooptijd sterk toenam. 
Het aantal projectwoningen, voornamelijk woningen die op termijn worden gesloopt, is dit jaar
wederom verminderd.

De gemiddelde leegstandsperiode tussen twee verhuringen, vanwege reguliere mutatie-
werkzaamheden, komt in 2020 uit op afgerond tien dagen. Dit is drie dagen korter dan in 2019.

Herkomst huurders
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University College Utrecht
University College Utrecht (UCU) 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 2020 vonden er in totaal 1.116 mutaties plaats. Het grootste deel bestaat uit de instroom van studenten
UCU. Vanwege corona is de Summerschool dit jaar niet doorgegaan. Daarnaast hebben wij op het terrein
van University College Utrecht 96 zelfstandige studenteneenheden in eigendom die via collega-corporatie
SSH Utrecht worden verhuurd. In 2020 zijn er in totaal 133 huurovereenkomsten afgesloten met Short
Stay studenten en docenten, met een maximale contractduur van één jaar. 

2020 2019 2018

Instroom studenten UCU 983 883 845 
Summerschool UCU - 241 224
Verhuringen door SSH Utrecht 133 150 240

Totaal aantal mutaties 1.116 1.274 1.309

Bedrijfsruimten en garages 
Tot het bezit van LEKSTEDEwonen horen 106 commerciële en maatschappelijke ruimten, bergingen,
garages en parkeerplaatsen. 
Dit jaar hebben we vier bedrijfsruimten verhuurd. Eén ruimte is in 2019 gerealiseerd in het souterrain
Hof van Batenstein en in 2020 verhuurd aan een zorgorganisatie. De laatste twee ruimten bevinden
zich in complex ‘De Weijer” in Bunnik. In 2020 zijn er daarnaast twee parkeerplaatsen en negen 
garages verhuurd (in 2019 vijf respectievelijk drie). 
Ultimo 2020 is nog één bedrijfsruimte in Hof van Batenstein onverhuurd, waarover gesprekken zijn
met een potentiële huurder. Naar verwachting wordt deze ruimte voorjaar 2021 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 woningcorporaties passend toewijzen. Passend 
toewijzen komt voort uit de Woningwet en verplicht woningcorporaties om minimaal 95% van
de huishoudens met recht op huurtoeslag een passende sociale huurwoning toe te wijzen
(onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen). Op die manier houden woningcorporaties 
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 huurwoningen mag 'vrij' worden toegewezen. 

Van de 327 sociale huurwoningen die LEKSTEDEwonen heeft verhuurd, zijn 231 woningen 
verhuurd aan huishoudens die recht hadden op huurtoeslag. Hiervan hadden 228 woningen
een huurprijs onder de twee aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Daarmee is 98,7% passend
toegewezen (in 2019 was het 97,5%). Hiermee blijven wij ruim boven de wettelijke 95%-regeling.
Drie woningen zijn niet passend toegewezen. Deze woningen zijn toegewezen aan woning-
zoekenden met een te hoog inkomen voor het complex ‘De Weijer’ in Bunnik. Diverse 
zorgbehoeften zijn de redenen om gebruik te maken van deze ruimte. Voor dergelijke 
uitzonderingsituaties is de 5%-regeling bedoeld. 
De overige 96 verhuringen zijn toewijzingen aan huurders zonder recht op huurtoeslag, 
waardoor het passend toewijzen voor hen niet van toepassing is.

Invulling 80-10-10-regel
Het maximale jaarinkomen waarmee woningzoekenden op een sociale huurwoning kunnen
reageren, is voor 2020 vastgesteld op € 39.055,-. Jaarlijks moet minimaal 80% toegewezen 
worden aan deze primaire doelgroep. Jaarlijks mag maximaal 10% toegewezen worden aan
huurders met een jaarinkomen van € 39.055,- tot en met € 43.574,-. Daarnaast mogen corporaties
maximaal 10% van de verhuringen vrij toewijzen, zoals aan urgenten met een hoog inkomen. 

In 2020 zijn er negen woningen (2,8%) verhuurd aan de doelgroep middeninkomens. 
Zes woningen zijn toegewezen in de gemeente Vijfheerenlanden en drie woningen in de 
gemeente Bunnik. Deze drie toewijzingen bevonden zich in complex ’De Weijer’, namelijk aan
woningzoekenden met een zorgbehoefte. In 2019 waren er 19 toewijzingen (5,3%) aan de 
doelgroep middeninkomens, waarvan 17 woningen in het nieuwbouwproject Amelie in Vianen.

Van de 222 sociale huurwoningen die LEKSTEDEwonen in 2020 in de gemeenten Bunnik, Houten
en Vijfheerenlanden heeft verhuurd, is
- 95,0% toegewezen aan de primaire doelgroep: inkomen tot € 39.055
- 4,1% toegewezen aan de middeninkomens: inkomen van € 39.055 tot en met € 43.475
- 0,9% toegewezen aan inkomens vanaf € 43.475

Verantwoording sociale verhuur totaal

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

Vijfheerenlanden  (LEKSTEDEwonen) 196 190 6 0
Bunnik                         (LEKSTEDEwonen) 26 21 3 2
Houten                        (LEKSTEDEwonen) 0 0 0 0
Utrecht                        (LEKSTEDEwonen) 0 0 0 0
Utrecht                        (SSH Utrecht) 105 105 0 0
Totaal                           327 316 9 2
Procentueel                   96,6% 2,8% 0,6%
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Sociale verhuringen naar huishoudsamenstelling
De meeste woningen in de gemeente Vijfheerenlanden zijn verhuurd aan eenpersoons-
huishoudens (46,9%). Aan tweepersoonshuishoudens vond 27,6% van de verhuringen plaats en
aan meerpersoonshuishoudens (3 of meer personen) werd 25,5% toegewezen. 
In de gemeente Bunnik zijn ook de meeste woningen aan eenpersoonshuishoudens (65,4%) 
verhuurd. Aan tweepersoonshuishoudens vond 34,6% van de verhuringen plaats. Er waren geen
toewijzingen aan drie of meer persoonshuishoudens. 
In beide gemeenten zorgt de nieuwbouw voor veel toewijzingen aan eenpersoonshuishoudens.
Daarnaast muteerden er in de gemeente Vijfheerenlanden ook relatief veel kleine woningen.

Vrije huursector
In 2020 zijn er in de gemeente Vijfheerenlanden elf vrije huursectorwoningen verhuurd, ofwel
5,3% van alle verhuringen. Vorig jaar was dit percentage 4,5% met tien verhuringen. Van de elf
vrije sectorwoningen zijn er zes verhuurd aan inwoners uit Vianen. LEKSTEDEwonen geeft bij
toewijzing voorrang aan eigen huurders om zo de doorstroming van de sociale huurwoningen
op de Viaanse woningmarkt te bevorderen. Bij vier woningen kwamen de huurders uit de regio
Utrecht en bij één woning van buiten de regio. 

Verhuringen vrije sector

Plaats                             (verhuurd door) 2020 2019 2018

Vianen                              (LEKSTEDEwonen) 11 10 3
Bunnik                             (LEKSTEDEwonen) - - -
Houten                            (LEKSTEDEwonen) - - -
Utrecht                            (LEKSTEDEwonen) - - 1
Utrecht                            (via SSH Utrecht) 28 33 30
Totaal                                39 43 34
Procentueel van alle verhuringen 10,7% 10,6% 6,6%

Sociale verhuringen naar inkomen

HUURPRIJS (prijspeil 2019)

Verzamelinkomen Leeftijd Huishouden < € 424,44 € 424,44 - € 607,46 - € 651,04 -

(excl. kinderen) (incl. kinderen) € 607,46 € 651,04 € 720,42

V B U V B U V B U V B U

≤ € 23.225 < 66,4 JAAR 1 pers 12 2 19 2 73
> 66,4 JAAR 1 pers 4 18 5 2
< 66,4 JAAR 2 pers 1 18 1
> 66,4 JAAR 2 pers 2
< 66,4 JAAR 3 pers of meer 9 15
> 66,4 JAAR 3 pers of meer

€ 23.226 - € 31.550 < 66,4 JAAR 1 pers 2 4 30 7 2 10 2
> 66,4 JAAR 1 pers 1 2 3 2
< 66,4 JAAR 2 pers 1 4 1 1
> 66,4 JAAR 2 pers 3 1
< 66,4 JAAR 3 pers of meer 7
> 66,4 JAAR 3 pers of meer 0

€ 31.551 - € 39.055 < 66,4 JAAR 1 pers 3 1 4 1
> 66,4 JAAR 1 pers 2
< 66,4 JAAR 2 pers 1 1 14
> 66,4 JAAR 2 pers 1 5 1
< 66,4 JAAR 3 pers of meer 14
> 66,4 JAAR 3 pers of meer

> € 39.055 < 66,4 JAAR 1 pers
> 66,4 JAAR 1 pers 1
< 66,4 JAAR 2 pers 1
> 66,4 JAAR 2 pers 1 5
< 66,4 JAAR 3 pers of meer 5
> 66,4 JAAR 3 pers of meer

Totaal 327 22 196 44 65

V = Vijfheerenlanden           B = Bunnik U = Utrecht
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3.2.3 V E R K O O P

Koopwoningen en verkoop van huurwoningen
LEKSTEDEwonen heeft een vastgesteld verkoopbeleid. Het gaat om eengezinswoningen en 
enkele appartementen in Vianen, Everdingen, Hagestein en Zijderveld. In 2020 is het aantal 
aangewezen woningen gewijzigd, omdat we beleidsmatig een deel van deze woningen beschikbaar
zullen stellen voor verhuur aan middeninkomens. 
Met de verkoop realiseren we een aanbod van betaalbare koopwoningen voor (lagere) midden-
inkomens. Een verkoop start zodra in een aangewezen complex een woning bij mutatie 
beschikbaar komt. Een leeggekomen te verkopen woning wordt gedurende tien werkdagen
(twee weken) bij voorrang verkocht aan huurders van LEKSTEDEwonen. Het doel daarvan is 
doorstroming op gang te brengen. 

In 2020 zijn er in totaal vier woningen op de markt verkocht in de gemeente Vijfheerenlanden,
die onderdeel uitmaken van het vastgestelde verkoopbeleid (‘verkoopvijver’). Deze woningen
zijn vanwege huuropzegging door de bewoners beschikbaar gekomen. Voor één verkochte 
woning vindt de levering begin 2021 plaats. Eind 2020 staan er geen andere leeggekomen 
woningen te koop. 
Conform afspraken uit 2009 is het complex De Poort van West in Leerdam, met 42 met name
woonzorg gerelateerde verhuureenheden, in 2020 verkocht aan collega-corporatie Kleurrijk
Wonen te Tiel.

Koopgarant
Vanuit de Koopgarantregeling zijn in 2020 drie woningen door LEKSTEDEwonen teruggekocht.
De bewoners stromen veelal door naar andere koopwoningen. Twee woningen zijn in eigendom
genomen en als vrije sector huurwoning verhuurd. Eén teruggekochte woning in Leerdam is op
grond van gemaakte afspraken met collega-corporatie Kleurrijk Wonen aan hen verkocht. 
Eind 2019 heeft LEKSTEDEwonen in totaal 49 woningen (2019: 52) met afspraken conform de
Koopgarantregeling.

Met de gemeente Houten en met Kleurrijk Wonen (voor de Koopgarantwoningen in Leerdam)
zijn afspraken gemaakt over de afbouw van deze portefeuille. Met de gemeente Vijfheeren-
landen zijn in 2018 gemaakte afspraken van toepassing. Daarbij is overeengekomen de 
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. 
De portefeuille Koopgarant-woningen wordt daarmee op termijn afgebouwd.

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 Vijfheerenlanden, Bunnik, Houten en
Utrecht. De toewijzing van sociale huurwoningen met een (netto)huurprijs tot en met € 737,14
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 V R A AG  E N  A A N B O D

Het aantal woningzoekenden met een woonadres in de gemeente Vijfheerenlanden is dit jaar
verder gestegen. Eind 2020 staan er 6.780 woningzoekenden ingeschreven bij WoningNet Regio
Utrecht. Hiervan wonen er 6.037 woningzoekenden in de voormalige gemeente Vianen. 
Van deze woningzoekenden zijn er 1.949 (32,3%) doorstromer en 4.088 (67,7%) overig woning-
zoekend (starter of huiseigenaar). 

Eind 2020 staan er 2.186 jongeren onder de 35 jaar ingeschreven bij WoningNet Regio Utrecht,
die wonen in één van de kernen van de voormalige gemeente Vianen. In de gehele gemeente
Vijfheerenlanden staan er 2.594 jongeren (38,3%) onder de 35 jaar ingeschreven als woning-
zoekende.
Dit jaar waren 949 huishoudens (14,0% van alle woningzoekenden binnen de gemeente 
Vijfheerenlanden) op zoek naar andere woonruimte. In 2019 reageerden 875 huishoudens
(15,5%) minimaal één keer op een woning. Anders dan vorig jaar is het aandeel starters en 
doorstromers van de actief woningzoekenden in Vijfheerenlanden nagenoeg gelijk aan elkaar. 

Het aantal woningzoekenden in de regio Utrecht stijgt jaarlijks en bestaat ultimo 2020 
uit 287.386 personen, hiervan is meer dan de helft (68,8%) alleenstaand. Het aandeel jongeren
bedraagt 43,2% (Utrecht studentenstad) en het aandeel 65-plussers is 14,6%. In totaal hebben
47.443 woningzoekenden (16,5%) in de regio Utrecht afgelopen jaar minimaal één keer op een
woning gereageerd (actief woningzoekenden).

Woningzoekenden naar label

Overig Actief
Doorstromers                    woningzoekenden                               Totaal woningzoekenden

VHL Regio VHL Regio VHL Regio VHL Regio
2020* 2.044 76.449 4.736 210.933 6.780 287.386 14,0% 16,5%
2019** 1.710 62.489 3.921 205.000 5.631 267.489 15,5% 15,1%
2018** 1.587 62.496 3.931 200.717 5.518 263.213 23,3% 14,8%

* Deze gegevens hebben betrekking op alle woningzoekenden in de gemeente Vijfheerenlanden die staan ingeschreven staan bij WoningNet Regio Utrecht.
** Deze gegevens zijn alleen van woningzoekenden in de voormalige gemeente Vianen. 
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Gedurende het jaar hebben wij vijf woningen verhuurd aan urgenten (in 2019 vier verhuringen),
waaronder het definitief herhuisvesten van één volkshuisvestelijke urgent van ons sloop-nieuw-
bouwproject.

Aantal huurwoningen
In de regio blijft het aanbod van sociale huurwoningen laag. In 2020 zijn er via WoningNet in 
de regio totaal 5.366 woningen verhuurd (2019: 5.050). Het totaal aantal mutaties is daarmee 
(na de daling vorig jaar) iets gestegen.
Dit jaar zijn 196 sociale huurwoningen in de gemeente Vijfheerenlanden verhuurd, waaronder 
49 nieuwbouwwoningen (72 woningen in 2019). 

Totale voorraad Verhuringen*

Vijfheerenlanden Regio*                          Vijfheerenlanden Regio*

2020 2.790 112.024 196 5.366
2019 2.743 111.467 210 5.050
2018 2.687 111.304 272 5.788

* De aantallen kunnen iets afwijken, omdat niet alle woningen zijn afgemeld in WoningNet.

Woningzoekenden naar leeftijd

< 35 jaar 35 – 65 jaar 65-plussers

VHL Regio VHL Regio VHL Regio
2020* 2.594 124.035 2.640 121.363 1.546 41.988

(38,3%) (43,2%) (38,9%) (42,2%) (22,8%) (14,6%)
2019** 2.010 118.937 2.183 114.554 1.438 40.451

(35,7%) (43,4%) (38,8%) (41,8%) (25,5%) (14,8%)
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%)

* Deze gegevens hebben betrekking op alle woningzoekenden in de gemeente Vijfheerenlanden die staan ingeschreven staan bij WoningNet Regio Utrecht.
** Deze gegevens zijn alleen van woningzoekenden in de voormalige gemeente Vianen. 

Urgenten
Eind 2020 waren er negen personen in de voormalige gemeente Vianen urgent woningzoekend.
Dit is ongeveer gelijk aan eind 2019 toen het acht personen waren. Dit jaar gaat het om drie 
volkshuisvestelijke urgenties, twee om medische redenen, twee op basis van mantelzorg, één op
basis van relatie beëindiging en één vanwege het beroep. 
Regionaal hadden 467 woningzoekenden een urgentie, waarvan bijna de helft een volkshuis-
vestelijke urgentie heeft. 

Vanwege de schaarste op de woningmarkt worden in de regio Utrecht 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 regionale Huisvestings-
verordening en de regels van de gemeente wordt bepaald of een situatie ernstig genoeg is om
met voorrang te kunnen reageren op woningen.
De gemeente Vijfheerenlanden heeft hiervoor een urgentiecommissie aangesteld. Na een 
kansgesprek met een medewerker van het sociaal loket wordt een advies gegeven over het 
aanvragen van een urgentie. Vervolgens worden de aanvragen voorgelegd aan de urgentie-
commissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en commissielid, 
beleidsmedewerker van de gemeente en wisselend twee leden van de drie woningcorporaties.
Deze commissie komt zo nodig een keer in de zes weken bij elkaar. De urgentiecommissie adviseert
de gemeente over de binnengekomen aanvragen. Binnen de gemeente beoordeelt de Beleids-
adviseur Wonen het advies. Bij twijfel of verdeeldheid binnen de urgentiecommissie, legt de 
Beleidsadviseur Wonen het vraagstuk voor aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft het afgelopen jaar 23 urgenties verleend, waarvan 17 op
basis van medische indicatie, maatschappelijke indicatie of vanwege relatiebeëindiging (sociale
indicatie). De overige zes zijn op basis van de hardheidsclausule. 
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3.3.2 H E T  R E S U LTA AT  E N  D E  WAC H T T I J D E N

Reacties
Het gemiddelde 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 de 
gemeente Vijfheerenlanden hebben gemiddeld 132 belangstellenden gereageerd en in de regio
Utrecht reageerden er gemiddeld 228 woningzoekenden. De groei in het aantal reacties is niet
alleen in Vianen, maar in de hele regio zichtbaar.

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. Zo reageerden op de 27 woningen in het Dorpshart in Hoef 

en Haag 1.675 woningzoekenden. Op de 22 appartementen in het Kanteel in Hoef en Haag 
1.250 woningzoekenden. Dit jaar zijn ook de 10 appartementen in de Stationsweg in Bunnik 
opgeleverd, hierop reageerden 492 woningzoekenden.

Gemiddelde wachttijd
De gemiddelde wachttijd is dit circa jaar gelijk gebleven op 10,2 en ligt daarmee op het 
gemiddelde van de afgelopen vijf jaren. 
Regionaal is er een daling van de wachttijd zichtbaar. Daar staan woningzoekenden gemiddeld
10,4 jaar ingeschreven tegen 10,6 jaar het jaar ervoor. Deze daling wordt wellicht veroorzaakt
door de doorstroomregeling ‘Van Groot naar Beter’. 

De gemiddelde wachttijd voor onze woningen varieert van 7,0 tot 13,9 jaar. De wachttijd voor
een appartement bedraagt gemiddeld 9,3 jaar en voor een eengezinswoning 11,0 jaar. In 2019
was dit nog 9,8 respectievelijk 12,2 jaar.

De wachttijd voor een jongerenwoning is ondanks een groter aanbod dit jaar gestegen van 8,1
jaar (2019) naar 8,8 jaar. De wachttijd voor lotingswoningen was gemiddeld 3,2 jaar. In 2019 was
dit 3,3 jaar. Daarentegen is de wachttijd van 65-plussers licht gedaald, van 10,0 jaar naar 9,4 jaar.
Voor woningen met kernbinding (Everdingen, Hagestein en Zijderveld) is de wachttijd 
gemiddeld 6 jaar, terwijl dat in 2019 nog 8 jaar was. 
Doorstromers staan 10,4 jaar ingeschreven en starters 10,2 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. 

Aanbiedingsresultaat
Het aanbiedingsresultaat is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven: 3,5 kandidaat. Dat wil zeggen dat
gemiddeld iedere woning ruim twee keer is geweigerd voordat deze wordt geaccepteerd. 
In vergelijking met de regio Utrecht is ons aanbiedingsresultaat nog steeds goed, aangezien het
regionaal uitkomt op 4,0 kandidaten. Wel is het zichtbaar dat regionaal een duidelijke daling aan
de orde is die niet doorzet binnen ons woningbezit. 

De belangrijkste weigeringsredenen bij LEKSTEDEwonen, maar ook regionaal, waren 
‘woning bevalt niet’, gevolgd door 'persoonlijke omstandigheden' en 'geen belangstelling 
meer’. Daarnaast is het niet voldoen aan advertentievoorwaarden een veel voorkomende 
weigeringsreden. 

Gemiddeld aantal                                Gemiddelde  Aanbiedings-
reacties                                               wachttijd                                      resultaat

VHL Regio VHL Regio VHL Regio

2020 132 228 10,2 10,4 3,5 4,0
2019 101 168 10,1 10,6 3,4 4,6
2018 78 143 12,5 10,0 3,5 6,0
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Voor vrije sectorwoningen (huurprijs boven € 720,42) is een huurverhoging van 3,2% aangezegd. 

Voor huurders met aan aantoonbare inkomensdaling hanteerden we de regelingen huurverlaging
en huurbevriezing uit het Sociaal Huurakkoord.

Informatieverstrekking 
Bewoners zijn zorgvuldig geïnformeerd over de jaarlijkse huurverhoging. Allereerst hebben alle
huurders voor 30 april 2020 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 hebben we gepubliceerd
op onze website.

3.4.3 H U U R AC H T E R S TA N D E N

Achterstanden 
De totale huurachterstand (vertrokken én zittende bewoners) bedraagt eind 2020 € 135.469,-.
Ten opzichte van eind 2019 is dat een daling van € 8.382,-. In 2020 waren er 169 actieve dossiers
met een gemiddelde achterstand van € 627,-. In 2019 ging het nog om 170 dossiers met een 
gemiddelde achterstand van € 590,-.

De achterstand van zittende huurders is licht gestegen en komt uit op € 105.986,- ofwel 0,41%
van de bruto jaarhuur. Hiermee blijven we, ondanks de coronagevolgen, ruim binnen de door
ons gestelde norm van 0,60%. Zowel het aantal zittende huurders met betalingsachterstand als
de gemiddelde achterstand is dit jaar licht opgelopen. Opnieuw blijkt dat bij nieuwbouw-
complexen met instroom van bewoners uit andere gemeenten er sprake is van een toename
van het aantal huurachterstanden. Het overschrijven 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 € 29.483,-. Het gaat om 27 huurders met een 
gemiddelde achterstand van € 1.092,-. Voor de grote achterstanden (> € 2.000,-) lopen juridische
procedures of deze vorderingen zijn opgenomen in de schuldsanering.

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 2020 hebben 150 woningen (2019: 152) een ‘kale’ huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens
van € 737,14). Dit is 5,0% van de zelfstandige woonruimte in ons bezit. Van de 150 woningen
zijn er 58 woningen die in het sociale segment (DAEB) vallen en 92 woningen vallen in het 
Niet-DAEB segment. 
De gemiddelde huurprijs van alle zelfstandige huurwoningen ligt ultimo 2020 op € 588,- per
maand (in 2019 afgerond € 570,-). De stijging ten opzichte van 2019 heeft, naast de jaarlijkse
huurverhoging, te maken met de oplevering van nieuwbouwwoningen.

Huurprijsbeleid
Wij voeren een gematigd huurprijsbeleid. Sinds 2015 worden wij bij veel woningen de huren onder
de aftoppingsgrenzen gehouden, waardoor huurders aanspraak kunnen maken op huurtoeslag als
zij in inkomen terugvallen.  
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 de kale huurprijs bij mutaties beleidsmatig
‘afgetopt’ tot een eerste of tweede aftoppingsgrens van de Wet op de Huurtoeslag, namelijk € 619,01
en € 663,40. 
Bij nieuwbouwprojecten is het beleid om de huurprijs bij mutatie gedurende de eerste vijf jaar niet
te harmoniseren. Bij een aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt gebruik gemaakt van 
de regeling vermindering verhuurderheffing. Daardoor werd het mogelijk om deze woningen 
beschikbaar te stellen met een kale huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens. 
Eind 2020 is het huurprijsbeleid herijkt en aangeboden aan het Huurdersberaad voor een advies.
Medio 2021 wordt het nieuwe beleid na bespreking met het Huurdersberaad geïmplementeerd.

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 maatschappelijke organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de huisvesting van kwetsbare 
doelgroepen in onze samenleving. Wij staan voor betaalbare huren voor deze primaire doelgroep;
de huishoudens met lagere inkomens. 

De inzet was om in 2020 gelijk aan voorgaande jaren de huurverhoging afhankelijk te stellen 
van het inkomen van de huurder (inkomensafhankelijke huurverhoging). Bewoners met een 
inkomen boven € 43.574 krijgen dan een hogere huurverhoging. Een uitzondering geldt voor 
gepensioneerden, grotere gezinnen vanaf vier personen en voor chronisch zieken, gehandicapten
en mantelzorgers. Het Huurdersberaad heeft in 2020 positief geadviseerd op ons voorstel voor de
jaarlijkse huurverhoging.

Doordat wij niet konden beschikken over de gegevens van de Belastingdienst, is noodgedwongen
gekozen voor een integrale verhoging van 2,2% voor alle huurwoningen. Daarmee was het wel
mogelijk onder het inflatieniveau te blijven.
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Achterstand zittende Aantal Gemiddelde % van bruto 
huurders huurders achterstand jaarhuur

2020 € 105.986 169 € 627 0,41
2019 € 100.271 170 € 590 0,40
2018 € 117.154 174 € 673 0,49

Achterstand vertrokken Aantal Gemiddelde 
huurders huurders achterstand

2020 € 29.483 27 € 1.092

2019 € 43.580 31 € 1.406

2018 € 59.886 45 € 1.331

Regelingen
Het totaalbedrag in de vastgelegde betalingsregelingen van zittende huurders bedraagt 
€ 41.392,- en betreft 49 huurders. Dit is een flinke daling ten opzichte van 2019, toen was er
sprake van 91 betalingsregelingen voor een openstaand bedrag van € 75.582,-.
Regelmatig vinden bewoners 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. Per maand moet dan wel de volledige maandhuur worden betaald, met indien van
toepassing, aflossing op de ontstane achterstand.

Coronagevolgen
Ook huurders van de bedrijfsruimten en woningen in ons bestand zijn uiteraard getroffen door
de corona-pandemie. Bedrijven zijn getroffen door sluiting, waardoor het inkomen tijdelijk
wegviel. Veel ZZP’ers zijn hierdoor geraakt. Door de inkomensondersteunende maatregelen

vanuit de overheid is echter niet alle achterstand ineens betaald en zijn regelingen op basis van
maatwerk getroffen. De uiterste betaaldatum van de ontstane achterstand is echter niet door
alle getroffen huurders gehaald vanwege de lockdown. Een aantal regelingen loopt door in 2021.

Sociaal, maar zakelijk
Sinds vijf jaren werken wij met een sociale, maar zakelijke aanpak. Deze aanpak betekent dat
huurders met een achterstand strak worden aangemaand en vooral worden verzocht om contact
met ons op te nemen. Als zij dit niet doen, nemen wij zelf contact op (telefonisch of per email)
of gaan op huisbezoek vanuit het project Vroeg-Eropaf!. 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 Avres. 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. 
Vanzelfsprekend zijn bewoners er niet mee geholpen om achterstanden te laten oplopen. 
Ondanks 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. Een (ontruimings)vonnis kan tevens worden ingezet om bewoner naar 
beschermingsbewind te leiden. Het aantal dossiers van zittende huurders bij de deurwaarder
bedraagt gemiddeld 16 stuks (15 stuks eind 2019). Er zijn minder dossiers bij de rechtbank 
ingediend. Dit jaar zijn er vier vonnissen uitgesproken, waarvan twee ontruimingsvonnissen en
twee beslagvonnissen.

Ontruimingen
In 2020 zijn er geen ontruimingen uitgevoerd. In uitzonderlijke casussen kiezen wij ervoor om
een ontruimingsvonnis uit te voeren. Twee bewoners hebben een gebruikersovereenkomst voor
de periode van één jaar aangeboden gekregen. Hierna wordt bepaald of wij met de gebruiker
een nieuwe huurovereenkomst aangaan. Dit jaar heeft een bewoner een nieuwe huuroverkomst
ondertekend.

Ook regionaal is er een afname zichtbaar van het aantal ontruimingen. Zo hebben de 19 
woningcorporaties in de Utrechtse regio (U16) in totaal 64 sociale huurwoningen ontruimd. 
Dat zijn er 23 minder dan in 2019. Er is een actieve inzet van woningcorporaties om uitzetting
te voorkomen. Op het totaal van circa 110.000 sociale huurwoningen gaat het in 2020 om minder
dan 0,1% van alle woningen. De meeste ontruimingen vonden plaats vanwege structurele 
huurschuld of wanprestatie (61%), illegale onderverhuur (9%), overlast en hennepteelt (beide 7%).
vonden plaats vanwege huurschuld of wanprestatie (72%), overlast en hennepteelt (beide 11%).

Dossiers deurwaarder Vonnissen Ontruimingen

2020 16 4 0
2019 15 7 2
2018 13 9 4

Gebruiksovereenkomst na ontbinding huurovereenkomst
Wij werken sinds 2016 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
alleen in aanmerking voor een gebruiksovereenkomst als zij de ontruiming voorkomen door
volledige betaling, door een deelbetaling (2/3e deel) en met een regeling voor het restant of
een schuldsaneringstraject (MSNP of WSNP). 
Het tekenen van een gebruiksovereenkomst betekent dat wij alsnog kunnen overgaan tot het
ontruimen van het gehuurde, 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). 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.
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Vroeg Eropaf
Vanaf 1 januari 2020 is de dienstverlening van Werk en Inkomen Lekstroom overgedragen aan
Avres als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Tijdens de voorbesprekingen hoe de 
huisbezoeken weer op te pakken brak de coronapandemie uit. Door de corona was het niet meer
mogelijk om huisbezoeken af te leggen. De bewoners zijn door ons frequent telefonisch en per
email benaderd. Dit heeft geresulteerd in betalingsregelingen en doorverwijzing naar Maatje
Vijfheerenlanden.

Sociaal Team
LEKSTEDEwonen heeft in 2020 twee dossiers van huurders met betalingsachterstand en 
meervoudige problematiek preventief aangemeld bij het Sociaal Team (in 2019 waren dit nog
drie 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. Is er uitsluitend sprake van betalingsproblemen dan wordt in 
overleg met de bewoner nagegaan of Maatje Vijfheerenlanden kan worden ingezet met 
inachtneming van de bescherming van de privacy. Komt het uiteindelijk tot een deurwaarders-
dossier, dan doen wij standaard melding bij het Sociaal Team en volgt overleg over de te volgen
procedure. 
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. Deze twee factoren gaan
vaak samen.

Stichting Maatje Vijfheerenlanden
LEKSTEDEwonen werkt in voorkomende gevallen intensief samen met Stichting Maatje Vijfheer-
enlanden. Deze Stichting werkt met getrainde vrijwilligers die mensen met schulden helpt om
de financiële 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 ak-
koordverklaring voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens om de hulpverlening op te kun-
nen starten. Na het intakegesprek wordt een ‘maatje’ toegewezen die samen met de huurder de
financiële problemen inventariseert en zo nodig doorverwijst naar Avres voor schulddienstver-
lening en/of budgetbeheer.

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

Voor schuldhulpverlening schakelen wij Avres in. 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. Dit wordt per geval beoordeeld. Maakt een bewoner opnieuw 
schulden tijdens de aanvraag voor een schuldsaneringstraject, dan gaan wij niet akkoord met
schuldsanering.

Avres
De gemeente Vianen is begin 2019 opgegaan in de gemeente Vijfheerenlanden. De dienst-
verlening van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is vanaf 1 januari 2020 overgedragen aan Avres,
de organisatie voor werk, inkomensondersteuning en schulddienstverlening waar Leerdam en
Zederik al deel van uitmaken. 

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 Avres 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 2020 is de stabilisatiefase van toepassing op de achterstand van één bewoner, met een 
totaalbedrag van € 618,-.

Beschermingsbewind en budgetbeheer
Steeds meer huurders maken gebruik van beschermingsbewind of budgetbeheer, want eind
2020 ging het om 75 bewoners ten opzichte van 61 bewoners eind 2019. Dit is verplicht in het
wettelijke schuldsaneringstraject, maar hiervoor wordt ook steeds vaker vrijwillig gekozen. 
Het aantal minnelijke schikkingen (MSNP) lag eind 2020 op negen bewoners en van drie bewoners
zijn de achterstanden opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 
Voor een bewoner loopt eind 2020 nog een aanvraag tot schuldsanering. De achterstanden in
behandeling bij schuldhulpverlening (inclusief aanvragen) bedraagt € 13.472,- wat neerkomt
op een gemiddeld bedrag van € 1.071,- per huurder (eind 2019 € 19.116.- respectievelijk € 1.194,-).
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Zelfstandige woonruimte         Huurklassen                                  Aantal             Aantal    Totaal aantal
                                                                                                                                             DAEB   Niet-DAEB    in eigendom

                                                                                                                                                                                                           
Goedkoop Wht*                                     Tot en met € 432,51                                299                           2                            301
Betaalbaar Wht*                                      Boven € 432,51 t/m € 663,40         1.821                        75                        1.896
Duur tot huurtoeslaggrens               Boven € 663,40 t/m € 737,14             607                        38                            645
Duur boven huurtoeslaggrens       Boven € 737,14                                            58                        92                            150
Totaal aantal                                                                                                                       2.785                      207                        2.992

* Wet op de Huurtoeslag 

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

De opbouw van ons bezit per 31 december 2020 is als volgt:

DAEB Vijfheerenlanden Utrecht Houten Bunnik Totaal

Woningen / woongebouwen 2.598 11 36 56 2.701
Woonzorgcomplex verzorgingseenheden 124 0 0 14 138
Woonzorgcomplex verpleegeenheden 50 0 0 0 50
Studenteneenheden onzelfstandig 0 698 0 0 698
Studenteneenheden zelfstandig 0 88 0 0 88
Maatschappelijke ruimten (incl. huiskamer) 29 0 0 2 31
Garages-parkeerplaatsen 0 0 0 0 0
Standplaatsen 9 0 0 0 9
Warmte Koude Opslag Installaties (WKO) 0 0 0 0 0
Totaal DAEB 2.810 797 36 72 3.715

niet-DAEB

Woningen / woongebouwen 192 2 0 0 194
Studenteneenheden zelfstandig 0 13 0 0 13
Garages / parkeerplaatsen. 63 0 0 0 63
Woonzorgcomplex verpleegeenheden 1 0 0 0 1
Commerciële ruimten 8 0 1 0 9
Totaal niet-DAEB 264 15 1 0 280

DAEB en niet-DAEB

Woningen / woongebouwen 2.790 13 36 56 2.895
Woonzorgcomplex verzorgingseenheden 125 0 0 14 139
Woonzorgcomplex verpleegeenheden 50 0 0 0 50
Studenteneenheden onzelfstandig 0 698 0 0 698
Studenteneenheden zelfstandig 0 101 0 0 101
Maatschappelijke ruimten (incl. huiskamer) 29 0 0 2 31
Garages / parkeerplaatsen. 63 0 0 0 63
Standplaatsen 9 0 0 0 9
Warmte Koude Opslag Installaties (WKO) 0 0 0 0 0
Commerciële ruimten 8 0 1 0 9

TOTAAL DAEB en niet-DAEB 3.074 812 37 72 3.995



Goed wonen begint met een fijn huis: een goed onderhouden woning in een prettige
woonomgeving. Wij besteden extra aandacht aan leefbaarheid, want een schone, hele en
veilige omgeving is minstens zo belangrijk als een plezierige en comfortabele woning. 
Wij zorgen voor goed onderhouden woningen, waarbij verduurzaming een belangrijk 
onderdeel is. Zo zien wij prettig en goed wonen.

4.1 O N D E R H O U D

LEKSTEDEwonen voelt zich verantwoordelijk voor goed onderhouden woningen. Het onderhoud
bestaat uit uitgaven voor dagelijks, mutatie-, planmatig en vraaggestuurd onderhoud, kosten
veiligheidsmaatregelen, verduurzamingsmaatregelen en woningaanpassingen voor de woningen
binnen de gemeenten Bunnik, Houten, Utrecht en Vijfheerenlanden. 
Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit wordt gevormd door de activiteiten en het beleid in
het kader van het verduurzamen van de woningen, dat sinds 2020 meer projectmatig wordt
aangepakt. 

Eerder was het beheer van onze woningen in Bunnik en Houten ondergebracht bij collega-
corporatie Viveste. Vanaf 2020 beheren wij deze woningen zelf. Deze keuze is gemaakt omdat
het aantal huurwoningen van LEKSTEDEwonen in de gemeente Bunnik in de komende jaren
verder toeneemt. Het beheer van het eind 2020 verkochte complex in Leerdam was met een 
beheerovereenkomst uitbesteed aan Kleurrijk Wonen.

In totaal is er in 2020 voor € 4,4 miljoen uitgegeven aan onderhoud.

(Bedragen x € 1.000,=) Uitgegeven Begroot Besteed

Reparatieverzoeken € 935 € 845    110%
Mutatieonderhoud € 534 € 683 78%
Dagelijks onderhoud (uitbesteed aan derden) € 43 € 78 55%
Vraaggestuurd Onderhoud € 692 € 320 216%
Planmatig onderhoud € 2.024 € 3.491 58%
Verduurzamingsmaatregelen € 133 * € 0 -
Totaal € 4.361 € 5.417 81%

* Begroting later in 2020 vastgesteld aan de hand van meerjaren investeringsprogramma verduurzaming.
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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 kantoor-
uren worden bewoners automatisch doorgeschakeld naar de meldkamer, die de melding verder
afhandelt. 
LEKSTEDEwonen zet een eigen medewerker in voor het uitvoeren van kleinere en spoedeisende
reparatieverzoeken en verzoeken in het kader van het serviceabonnement. 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.

LEKSTEDEwonen heeft in 2020 voorbereidingen getroffen om het dagelijks onderhoud met een
resultaatcontract onder te brengen bij twee huisaannemers. Er zijn diverse besprekingen 
gevoerd over het proces en de prijsvorming. Het doel is met een contract met vast prijsafspraken
per reparatieverzoek een efficiënter proces te realiseren, waarbij de klant duidelijker en 
effectiever bediend kan worden. 
We verwachten in het 1e halaar 2021 tot definitieve afspraken te kunnen komen.    

Reparatieverzoeken
Dit jaar hebben wij voor het woningbezit en de University College 3.019 reparatieverzoeken 
ontvangen. Ten opzichte van 2019 is dit een stijging van 9%. De gemiddelde kosten per 
reparatieverzoek komen in 2020 uit op € 309 per verzoek (nagenoeg gelijk aan 2019). De hoogte
van de kosten wordt vooral bepaald door de installatievoorzieningen, nieuwe technieken en
meer componenten die in de woningen vervangen of gerepareerd moeten worden.

Voor een aantal reparatieverzoeken kunnen bewoners zelf contact opnemen met het service-
bedrijf. Het gaat dan om cv-storingen, glasbreuk en rioolverstoppingen. Op basis van periodieke
beoordelingen van deze servicebedrijven volgen wij de kwaliteit en de ontwikkelingen en kan
zo nodig snel worden bijgestuurd. 

Reparatieverzoeken Aantal Gemiddelde kosten

2020 3.019 € 309
2019 2.768 € 306
2018 2.832 € 275

4 GOED WONEN EN KWALITEIT
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Serviceabonnement
Onze huurders kunnen sinds 2017 gebruikmaken van een Serviceabonnement. LEKSTEDEwonen
verzorgt in die gevallen de onderhoudswerkzaamheden waarvoor huurders zelf verantwoordelijk
zijn. Het ‘huurdersonderhoud’ bestaat uit de kleine klusjes en reparaties in de woning, maar niet
alle bewoners hebben daarvoor tijd of zijn even handig. Met het serviceabonnement kiezen zij
voor gemak en zekerheid. Verzoeken van bewoners die een Serviceabonnement hebben, 
worden door onze eigen medewerker of huisaannemer uitgevoerd. Het Serviceabonnement is
opgezet als fonds. De insteek is dat de opbrengsten van de abonnementen de kosten van de
werkzaamheden dekken.

Op 31 december 2020 zijn er 672 deelnemers aan het Serviceabonnement. In totaal zijn er dit
jaar 296 meldingen vanwege de abonnementen afgehandeld (2019: 223 meldingen). De kosten
bedroegen € 38.658,- (2019: € 28.410,-), inclusief kosten voor de eigen medewerker. Dit bedrag
wordt bekostigd uit de betaalde vergoedingen. 

Dakgoten schoonmaken
Voor het schoonmaken van dakgoten is in 2019 met het Huurdersberaad afgesproken iedere twee jaar
deze werkzaamheden bij eengezinswoningen uit te voeren door en voor rekening van LEKSTEDEwonen.
De huurders kregen hiervoor eenmalig een kleine opslag in de huurverhoging van 2019.
In 2020 zijn bij 42 complexen de goten schoongemaakt.

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

Bij verhuizingen door bewoners (mutatie) 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 basis-
kwaliteit te bereiken. Het strategisch voorraadbeheer bepaalt hoe de differentiatie van de 
kwaliteit op complexniveau wordt ingevuld. 

Het mutatieonderhoud is verdeeld in vier klassen (bedragen exclusief BTW):

- Klasse A (tot maximaal € 5.000,-)
Woningen waarbij vooral op bruikbaarheid en veiligheid een aantal zaken wordt nagelopen 
en kleinere reparaties worden uitgevoerd op basis van een werkomschrijving. 

- Klasse B (van € 5.000 tot maximaal € 10.000,-)
Woningen waarbij naast kleine reparaties één renovatie (badkamer, keuken of toilet) plaats
vindt. 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 (groter dan € 10.000,- tot maximaal € 20.000,-)
Woningen waarbij naast kleine reparaties meerdere renovaties (badkamer, keuken en/of toilet) 
plaatsvinden. Voor deze klasse wordt een werkomschrijving gemaakt op basis waarvan 
meerdere aannemers worden uitgenodigd om 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 werkomschrijving gemaakt
op basis waarvan aannemers worden uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen. 

Het aantal reguliere mutaties was met 142 hoger dan de 132 mutaties in 2019. De gemiddelde
mutatiekosten kwamen in 2020 aanmerkelijk lager uit. Deze kostendaling komt met name door
een hoger aantal A-mutaties. Schommelingen in de kosten ontstaan ook doordat er in sommige
jaren meer bewerkelijkere mutaties zijn dan in andere jaren. 

Reguliere mutaties Aantal Gemiddelde kosten
(inclusief asbestsanering)

2020 142 € 1.970
2019 132 € 3.790
2018 154 € 3.432

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 de semesters muteren. De meeste
mutaties vinden plaats in de zomervakantie (einde collegejaar) en een aantal rond de jaar-
wisseling. 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. 

In totaal zijn er in 2020 bij UCU 1.116 mutaties uitgevoerd, minder dan het aantal in 2019 (1.274
mutaties). Vanwege de coronapandemie zijn er aan het einde van het collegejaar, zoals jaarlijks
gebruikelijk, geen studenteneenheden ingezet voor de Summerschools 
De mutatiekosten bij UCU (in 2020 € 254.331,-) 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 van de eenheden op een goed niveau te houden.
Vanwege het niet doorgaan van de Summerschools is de ontstane ruimte in de planningen 
ingezet om extra werkzaamheden uit te voeren.

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 staat van onderhoud. Waar nodig vindt op basis van deze
schouw een actualisatie plaats van de meerjarenonderhoudsplanning. In 2020 zijn er 798 
woningen geïnspecteerd.
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Naast de nodige planmatige onderhoudswerkzaamheden, zijn in 2020 589 woningen en 1 
gebouw geschilderd. Renovaties van keukens, toiletten en badkamers in bestaande woningen
vallen ook onder het planmatig onderhoud. In 2020 zijn er 68 keukens vervangen, 30 toiletten
en 30 badkamers gerenoveerd. 
Vanaf 2020 wordt er vanuit Vraaggestuurd Onderhoud (VGO) gewerkt aan het meer planmatig
vervangen van keukens, toiletten en badkamers in complexen. Helaas zorgde de corona-
maatregelen voor een vertraging in de voorgenomen uitvoering. In 2020 is er opdracht verleend
voor het vervangen van badkamers, keukens en toiletten voor circa 100 woningen in de 
complexen 27 en 31. De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd. 

Tot het planmatig onderhoud worden ook 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). Hieronder valt ook 
het periodiek keuren van gasleidingen in gebouwen.

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 € 2,0 miljoen. 
Enkele geplande onderhoudswerkzaamheden zijn nog niet in 2020 uitgevoerd, maar 
doorgeschoven naar het eerste en tweede kwartaal van 2021. 

LEKSTEDEwonen werkt met een eigen opnamemethode en dit jaar zijn er drie 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

In het kader van het veiligheidsbeleid worden bij elke woningmutatie de gas- en elektrische 
installaties van de woning gecontroleerd. Bij de constatering van onveilige zaken, zoals 
ondeugdelijke uitbreidingen van de installatie door de vertrokken huurder, vinden herstellingen
plaats gevolgd door een definitieve keuring. 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 onze medewerkers
jaarlijks onderworpen aan een veiligheidsinspectie.

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 2020 heeft LEKSTEDEwonen in totaal voor € 47.000,= (2019: € 407.525,-) aan asbestsanering
uitgevoerd bij lopende werkzaamheden en woningmutaties. 

Brandweeroefeningen
Het is belangrijk dat brandweerpersoneel geoefend blijft. Omdat veiligheid van bewoners een
brede verantwoordelijkheid heeft, werkt LEKSTEDEwonen samen met de brandweer van 
Veiligheidsregio Utrecht. Ook in 2020 heeft LEKSTEDEwonen lege woningen beschikbaar gesteld
als de brandweer hierom verzoekt. Bij de oefeningen wordt waar mogelijk oefenrook gebruikt
en worden er 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 2020 bij vier woningen
aanpassingen gedaan (in 2019 bij zeven woningen). 
De bekostiging vindt plaats vanuit afspraken met de gemeente, waarbij beide partijen 
(LEKSTEDEwonen en de gemeente) voor 50% aan de kosten bijdragen. In de procesafspraken
van 2017 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

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in ons Ondernemingsplan 2018-2021. Het energie-
zuinig 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.
Voorlichting voor onze bewoners is essentieel voor energiezuinig gebruik.

In het landelijke Energieakkoord van 2012 zijn afspraken vastgelegd over het energiezuinig
maken van (sociale huur)woningen tot en met 2020. Aedes tekende twee deelconvenanten: het
Convenant Energiebesparing Corporatiesector en het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw. 
Daarnaast is in 2018 op initiatief van brancheorganisatie Aedes een inventarisatie (“Routekaart”)
gedaan naar de impact van ingrepen om in 2050 te beschikken over een CO2-neutrale voorraad
en te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Als lid van Aedes heeft LEKSTEDEwonen zich ingespannen om in 2021 een gemiddeld Energie-
label B te hebben voor haar woningbezit. Dat doel is door ons in 2020 behaald. 

4.2.1 D U U R Z A A M H E I D S B E L E I D  E N  R E A L I S AT I E

In 2020 is het duurzaamheidsbeleid van LEKSTEDEwonen uitgewerkt en goedgekeurd in de vorm
van een meerjarenprogramma tot en met 2030 voor het verduurzamen van een belangrijk deel
van onze woningen, met een daaraan gekoppeld investeringsprogramma. 

Het algemene duurzaamheidsbeleid beschrijft de koers en uitgangspunten op het gebied van
duurzaamheid voor LEKSTEDEwonen. Onze uitgangspunten daarbij zijn:
1. Trias Energetica.
2. Binnen bestaande bouw met de woningen met de optimale kosten/baten balans. We maken 

keuzes op basis van een routekaart per woningtype.
3. Verduurzaming koppelen aan Vraaggestuurd Onderhoud en zo mogelijk Projectmatig 

onderhoud.
4. Bij het opzetten van onze complexstrategieën zoeken we steeds naar een optimale balans 

tussen de investering, lagere woonlasten en de milieubelasting. 
5. We nemen duurzaamheidsmaatregelen die in lijn liggen met NTA 8800.
6. No-regretmaatregelen, waarbij we geen koploper zullen zijn.
7. Op beperkte schaal experimenteren we met nieuwe technieken.

De koers en uitgangspunten zijn beschreven op basis van vier categorieën: projecten bestaande
bouw en nieuwbouw, het onderhoud van onze woningen, de huurders én onze organisatie. 
Per categorie hanteren we de volgende duurzaamheidsambities.
1. Projecten bestaande bouw en nieuwbouw:

- Onze woningen hebben in 2030 een gemiddeld energielabel A 
- Ons woningbestand is in 2050 CO2-neutraal 
- Onze bestaande woningen met lange levensduur zijn in 2050 gasloos

2. Onderhoud:
- Ons dagelijks en planmatig onderhoud voeren we zoveel mogelijk uit met duurzame en/of 

hergebruikte producten
3. Huurders:

- Bewustzijn van huurders met simpele middelen en informatie ondersteunen om 
duurzamer te wonen en te leven. 

- Samen met huurders en gemeenten inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. 
4. Organisatie

- Ons kantoor verduurzamen we uiterlijk in 2023 naar een energielabel C. 
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Uitvoering programma bestaande complexen
Bij planmatig onderhoud wordt steeds gekeken of we tegelijk energiemaatregelen kunnen 
uitvoeren. Tegenover de maatregelen die binnen planmatig onderhoud worden uitgevoerd,
staan geen inkomsten zoals huurverhogingen. 
Bij grotere mutaties wordt ook ingezet op het reduceren van de Energie-Index in de betreffende
woning.

Bij voorkeur combineren we planmatig onderhoud, energetische maatregelen en eventuele 
woningaanpassingen (renovatie keuken, badkamer en toilet) vanuit het strategisch vastgoed-
beleid tot een project. Zo kunnen woningen complexgewijs in één keer worden aangepakt en
wordt de overlast voor bewoners beperkt. Vooral het isoleren van gevels, daken en vloeren en
het plaatsen van dubbel glas krijgen dan prioriteit. 
Na de vaststelling van het meerjarenprogramma verduurzaming zijn in 2020 voor twee 
complexen de plannen uitgewerkt tot een uitvraag op de markt. De uitvragen voor beide 
complexen (met 78 respectievelijk 51 woningen) zijn in 2020 aanbesteed en voor één complex
is opdracht gegeven voor de eerste fase. In deze fase wordt het plan uitgewerkt tot een ontwerp
en voorgelegd aan de huurders, waarbij sprake is van een beperkte huurverhoging vanwege de
te realiseren energiebesparingen. Voor het andere complex is begin 2021 opdracht verleend
voor de eerste fase.
Voor de realisatie is minimaal 70% instemming van de huurders een voorwaarde. Bij voldoende
draagvlak komen we in 2021 met de aannemer tot uitvoering. 

Warmte- en koudeopslag installaties
LEKSTEDEwonen exploiteert in Vianen sinds 2013 twee WKO-installaties (warmte- en koudeopslag),
in de complexen De Prenter/Bascule en Ruinkamp.

Regionale samenwerking
In regionaal verband in de Utrechtse regio hebben corporaties hun krachten gebundeld bij het
invullen van de duurzaamheidsopgave, waarbij mogelijk ook schaalvergroting voor inkoop is te
realiseren. De corporaties werken aan vijf overkoepelende thema’s waarop de samenwerking
vorm krijgt, namelijk: Klimaatadaptatie, Energiebesparing, Energieopwekking, Energieopslag en
Circulariteit. Binnen deze samenwerking en per thema bepaalt iedere corporatie zijn eigen 
strategie en prioriteit. Op basis van de voortgang committeren zij zich per thema aan de rol van
koploper, volger of peloton.
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.
In 2020 is onderzocht of rondom het onderdeel CO2-monitoring kan worden samengewerkt.
Hiervoor is een concreet voorstel uitgewerkt. Verder wordt nagegaan of gezamenlijke uitvragen
rondom verduurzamingsvraagstukken kunnen worden gebundeld ingevuld. Een voorbeeld van
een gezamenlijke uitvraag is het bundelen van complexen doorzonwoningen van verschillende
corporaties.

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 zijn de Energielabels (A t/m F) vervangen door de Energie-
Index (getallen). Een lager getal geeft een betere energieprestatie. De gemaakte afspraken om
sectorbreed uit te komen op een gemiddeld energielabel B (1,40), zijn door ons gerealiseerd. 

In 2020 is de gemiddelde Energie-Index van ons woningbezit verder verbeterd; van 1,34 naar
1,31. Dit is bepaald aan de hand van de gehanteerde Energielabels en Energie-Indexen. Een deel
van ons bezit heeft 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 Energie-Index is het gevolg van de oplevering van nieuwbouwprojecten,
het renoveren van woningen en het opnieuw labelen van woningen waar zonnepanelen zijn
geplaatst.

Energie-Indexen 2020                                   2019                                  2018
aantal % aantal % aantal %

A++ EI <0,6 218 7% 154 5% 96 2%

A+ 0,6 < EI <0,8 153 5% 138 5% 93 3%

A 0,8 < EI <1,2 628 21% 600 21% 427 15%

B 1,2 < EI <1,4 756 25% 756 26% 810 28%

C 1,4 < EI <1,8 972 32% 973 33% 1.043 38%

D 1,8 < EI <2,1 150 5% 152 5% 186 7%

E 2,1 < EI <2,4 90 3% 92 3% 109 4%

F 2,4 < EI <2,7 31 1% 32 1% 40 2%

G EI >2,7 15 0% 15 1% 23 1%

Totaal aantal woningen 3.013 100% 2.912 100% 2.827 100%
voorzien van een index
Gemiddelde Energie-Index 1,31 1,34 1,57

* 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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4.2.3 Z O N N E PA N E L E N

Naast de nieuwbouw worden ook zoveel mogelijk bestaande eengezinswoningen voorzien van
zonnepanelen. Sinds de zomer van 2018 kunnen bewoners van bestaande woningen kiezen om
zonnepanelen op hun eengezinswoning te laten plaatsen. Op die manier kunnen huurders 
profiteren van zonneenergie én maandelijks op hun energiekosten besparen. De zonnepanelen
worden gratis geplaatst en de bewoners betalen alleen voor de stroom die zij opwekken en 
gebruiken een voordelig tarief. Zittende huurders kunnen een verzoek indienen en bij 
bewonersmutaties geeft LEKSTEDEwonen opdracht tot plaatsing.
Eind 2020 zijn bij 599 woningen zonnepanelen van het concept van Wocozon geplaatst, wat
neerkomt op een aandeel van 39%. Circa 100 eengezinswoningen zijn helaas ‘ongeschikt’ voor
het plaatsen van zonnepanelen. Deze woningen hebben een te klein dakoppervlak (bijvoorbeeld
door dakramen of een dakkapel) of de woning staat in de schaduw door te veel bomen of 
bebouwing in de nabijheid van de woning. 

In het afgelopen jaar hebben de geïnstalleerde zonnepanelen 1.160.000 kWh aan zonnestroom
opgewekt. Daarvan is 940.000 kWh (81%) door de huurders zelf verbruikt en de rest is ‘overschot’
en teruggeleverd aan het elektriciteitsnet 
Bij de plaatsing van zonnepanelen op eengezinswoningen werken wij samen met Stichting 
Wocozon. Zij verzorgen de complete plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen.

Deelname stijgt
Wocozon heeft alle bestaande eengezinswoningen in ons bezit in alle gemeenten waar we 
werkzaam zijn geschouwd en zijn er 1.479 woningen geschikt voor het plaatsen van zonne-
panelen. In 2020 is de voorlichting voor het plaatsen van zonnepanelen op onze woningen de
gemeenten Houten en Bunnik georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen is hier helaas
weinig gebruik van gemaakt. We overwegen een herhalingsactie in 2022 te doen. 

Bij mutatie worden de geschikte eengezinswoningen standaard voorzien van zonnepanelen. 
Bij een huuropzegging wordt de woning aangemeld bij Wocozon en zij zorgen voor plaatsing.
De nieuwe bewoner huurt de woning dan inclusief zonnepanelen. Jaarlijks verwachten wij 
hiermee minimaal 50 woningen te kunnen voorzien van zonnepanelen. Is de woning al voorzien
van zonnepanelen, dan blijven deze uiteraard liggen bij mutatie. 

Nieuwbouw
Bij nieuwbouwwoningen worden vaak al standaard zonnepanelen geplaatst. Hiermee wordt
voldaan aan de bouwvergunning en het levert een bijdrage aan energiezuinige woningen 
(lage EPC waarde). Bij een aantal nieuwbouwwoningen zijn ook extra zonnepanelen geplaatst,
waarvan de opwekking ten goede komt aan de bewoners. Zij besparen hiermee aanzienlijk op
hun energierekening en zij betalen daarvoor een bijdrage aan LEKSTEDEwonen. In 2020 zijn er
32 opgeleverde verhuureenheden voorzien van zonnepanelen. Bij 59 nieuwbouwwoningen zijn
zonnepanelen via het concept van Wocozon geplaatst.

Hoogbouwcomplexen
Voor het plaatsen van zonnepanelen op onze hoogbouwcomplexen (circa 600 appartementen)
is in 2020 een onderzoek uitgevoerd. Er is een inventarisatie gemaakt naar de technische en
praktische belemmeringen: waar lopen we tegenaan bij onze hoogbouw? In 2021 starten wij
met de uitwerking en het plaatsen van zonnepanelen voor de appartementengebouwen in de
Vijfheerenlanden, waarbij wij uiteraard de bewonerscommissie(s) betrekken en informeren. 
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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, want voor optimaal woongenot is een
schone, hele en veilige leefomgeving van essentieel belang. Wij vinden dan ook dat onze 
verantwoordelijkheid voor onze huurders niet ophoudt bij het technisch goed onderhouden
van hun woning. Pas wanneer ook de directe woonomgeving en het welzijn van de bewoners
op orde is, is prettig wonen mogelijk. Dit jaar lag de nadruk op het vertalen van het strategisch
leefbaarheidsbeleid naar de praktijk, het continueren van het leefbaarheidsbeleid in de wijk 
Vijfheerenlanden, aandacht geven aan de gemeenschappelijke ruimten in de overige complexen
en het tuinenbeleid. Daarnaast heeft LEKSTEDEwonen diverse overleggen met de gemeente
Vijfheerenlanden over de (directe) leefomgeving.

Leefbaarheidsbeleid
Vanuit een overkoepelend leefbaarheidsbeleid pakt LEKSTEDEwonen de leefbaarheid aan en is
in 2020 dit beleid geïmplementeerd. 

Via ons leefbaarheidsbeleid rangschikken we op basis van de signalen de woonomgeving in één
van de volgende drie niveaus; basis leefbaarheidsbeheer, een aanvullend leefbaarheidsbeheer
en een maximaal leefbaarheidsbeheer. Deze niveaus, weergegeven in de kleuren van een 
stoplichtsysteem, bepalen welke leefbaarheidsmaatregelingen wij toepassen. 
Een even grote inzet op leefbaarheid in alle buurten, straten en complexen is niet noodzakelijk.
Maatwerk is beter en geeft een gerichtere aanpak. Er is vooral extra inzet nodig bij die buurten,
straten of complexen waar problemen zijn gesignaleerd die van negatieve invloed zijn op de
leefbaarheid. Denk hierbij aan (een toename van) vervuiling, overlast, huurachterstanden, 
woonfraude of een slechte verhuurbaarheid. Daarbij stemmen we inspanningen ook af op de
beschikbare capaciteit en middelen. 
In 2020 is in het gehele bezit het basis leefbaarheidsbeheer toepast. De leefbaarheids-
overtredingen die zijn geconstateerd, waren onvoldoende om op te schalen. In 2021 vindt er
een evaluatie plaats van de methodiek.

Niveaus leefbaarheidsbeheer
Rood Maximaal leefbaarheidsbeheer (max. Intern en extern)
Oranje Aanvullend leefbaarheidsbeheer (max. Intern)
Groen Basis leefbaarheidsbeheer

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 bewo-
ners werpt zijn vruchten af. De complexen zien er goed uit. De galerijen zijn schoon en slechts
sporadisch staan er nog spullen, zoals vuilniszakken, fietsen of winkelwagentjes. Ook de 
bergingsgangen worden structureel gecontroleerd op vervuiling en geplaatste spullen. 
Dit resultaat is behaald dankzij intensieve controles, mensen aanspreken en waar nodig 
schriftelijk waarschuwen. Zonder controles houden sommige huurders zich niet aan de woon-
afspraken. Het leeg houden van galerijen en bergingsgangen is met name van belang voor de
veiligheid (vluchtweg).
De buitenruimte behoeft wel meer aandacht. Wij signaleren een toename van grofvuil (en 
daarmee ook zwerfvuil), doordat de gemeente dit pas een paar dagen na (aan)melding ophaalt.
Onze medewerkers signaleren het en geven het door aan de gemeente, maar de opvolging kan
sneller. Over de leefbaarheid in de openbare ruimte en de bijbehorende acties zijn wij dan ook
regelmatig in gesprek met de gemeente.
De ophaaldagen van de gemeente zijn vrijdag en maandag. Tussentijds worden ook nog grote
hoeveelheden vuil opgehaald door gebruik te maken van de ‘Buitenbeter-app’. 
Ook in deze coronatijd, waar veel bewoners zich noodgedwongen thuis vermaken, blijkt dat
controles nodig blijven. Echter, bewoners houden elkaar ook scherp en spreken elkaar aan op
vervuiling.

Gemeenschappelijke ruimten
Huisregels gebouwen
Bij gestapelde bouw, zoals appartementencomplexen of portiekwoningen, werken wij met huis-
regels die duidelijk zichtbaar zijn opgehangen. De huisregels geven de woonafspraken kort en
krachtig weer: wat accepteert LEKSTEDEwonen wel en niet van bewoners en diens 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. Desondanks is er vanuit het 
LEEFteam extra aandacht gevraagd voor dit complex om bepaalde maatregelen toe te passen
als cameratoezicht bij de brandtrappen en algemene entree, net als het inlassen van extra 
controlemomenten in de avonduren. Zodra de leefbaarheid in dit complex weer onder druk
komt te staan, worden bovengenoemde maatregelen in werking gesteld.

Brandtrappen
In de complexen Benedictushof, Clarissenhof en Vijfheerenlanden is afgelopen jaren veelvuldig
overlast ervaren door het oneigenlijk gebruik van de brandtrappen. LEKSTEDEwonen heeft de
nodige maatregelen genomen om de overlast te bestrijden. Er zijn tellers geplaatst om het 
gebruik te monitoren. Ook zijn er akoestisch alarmen en camera’s geplaatst en is er meer toezicht
gehouden door huismeester en wijkbeheerder. Aan huurders die stelselmatig gebruik maken
van de brandtrap, zijn boetes uitgedeeld. Sinds de invoering van deze maatregelen is het 
misbruik van de brandtrappen fors gedaald. In 2020 is het aantal overlastmeldingen zeer laag.
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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 prikken zij 
met vrijwilligers maandelijks zwerfvuil. Ook in 2020 faciliteert de commissie de prikploeg 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 2020 hadden 
we aandacht voor de achterpaden, waarbij de controles plaatsvinden op basis van meldingen van
bewoners. Een aantal huurders zijn aangesproken op overlastgevend (overhangend) groen.

Privéruimten
Tuinenbeleid
In onze folder 'De Tuin; het visitekaartje van uw woning', staat omschreven welk onderhoud voor
de huurder is en welk onderhoud voor de verhuurder is. Ook hebben we in 2020 gehandhaafd
op het onderhoud van tuinen naar aanleiding van meldingen van bewoners en op grond 
van controles en eigen waarnemingen. Een aantal controles heeft geleid tot (schriftelijke) 
waarschuwingen. Dit heeft tot effect gehad dat diverse tuinen zijn opgeschoond.

4.3.2 W O O N F R AU D E  

Het adequaat bestrijden van woonfraude is een taak van de gemeente en woningcorporatie.
Een sociale huurwoning is 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 zelf 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.

Sinds de invoering van ‘passend toewijzen’ proberen sommige woningzoekenden met valse 
inkomensverklaringen toch in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Hierbij is er
sprake van documentfraude. Soms passen woningzoekenden in het systeem frequent hun 
huishoudgrootte aan, zodat zij ‘passend’ kunnen reageren op een geadverteerde woning. Sinds
2020 proberen ook meer mensen te frauderen op het feit of zij een huurwoning achterlaten.
Hierdoor kunnen zij gebruik maken van de doorstroomregeling. Wij controleren aangeleverde
informatie en bij vermoedens van fraude, wordt bij het intakegesprek doorgevraagd. De risico’s
van deze vorm van fraude worden daarmee sterk beperkt.
In 2020 zijn meerdere casussen onderzocht, al dan niet met de gemeente Vijfheerenlanden. 
Een casus heeft geleid tot ontruimingsvonnis voor de woning. 

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

Harde muziek, treiterijen, scheldkanonnades en fysiek geweld kan soms ontaarden in een 
complete ‘oorlog’ tussen buren. De coronapandemie en bijbehorende overheidsmaatregelen
blijken weinig goeds te doen voor het gemoed van een aantal bewoners. Spanningen lopen op,
het aantal overlast- en geweldsincidenten neemt toe. Woonoverlast is een probleem in onze 
samenleving en corona versterkt dat. Het woongenot en leefklimaat wordt dan ernstig verstoort
en huurders worstelen massaal met de psychologische uitdagingen van het coronavirus. Bij een
aantal van de casussen is een ‘kwetsbare’ buur betrokken, iemand met psychische problemen
of bijvoorbeeld ouderen met dementie. Incidenten met mensen met verward gedrag komen 
tegenwoordig regelmatig voor. Deze huurders worden nog kwetsbaarder door de coronamaat-
regelen en hebben moeite om hun leven op de rails te houden. Mede door de maatregelen 
krijgen ze niet de juiste hulp, vermijden hulp of verkeren in een sociaal isolement.

Individuele overlast
In 2020 heeft LEKSTEDEwonen 145 nieuwe meldingen en 149 meldingen in reeds bestaande
dossiers ontvangen, in totaal 294 meldingen. Alle 145 meldingen in bestaande dossiers zijn 
verwerkt en de 145 nieuwe meldingen zijn in behandeling genomen. 

Meldingen Totaal

Meldingen in reeds bestaande dossiers 145
Nieuwe meldingen  149
Totaal aantal meldingen 294

Er zijn in totaal 118 nieuwe dossiers aangemaakt door de woonconsulenten. Er zijn 74 dossiers
afgesloten, bijvoorbeeld door een persoonlijke brief aan klager, een juridisch traject, het 
inschakelen van onze ketenpartners, waarschuwingsbrieven, inzetten van (buurt)bemiddeling
of een verstreken termijn nadat de laatste handeling in het dossier heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast wordt er per maand gemiddeld aan 42 bestaande dossiers gewerkt in nauwe 
samenwerking met diverse partners. 

Dossiers 2020 Totaal

Lopende dossiers gemiddeld per maand 42
Nieuwe dossiers 2020 118
Afgesloten dossiers 2020 74
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Monitoring overlastdossiers
Bij Sociaal beheer van LEKSTEDEwonen worden de meldingen van ‘overlast en zorg’ van huurders,
burgers, partners en collega’s in de interne monitor centraal en beveiligd vastgelegd. Van hieruit
filteren we makkelijk in welke wijk en/of complex “er meer speelt”. 
Met behulp van de monitor is uit de toelichting per dossier zichtbaar om welk soort van 
overlast- c.q. zorgproblematiek het gaat, maar ook de overlastsoort en eventuele bijzonderheden. 
De signalen vanuit het Sociaal Beheer worden binnen het LEEFteam vergeleken met de signalen
vanuit andere taakvelden zoals Huurincasso (huurachterstanden), Verhuur (bijv. veel weigeringen
in bepaalde complexen) en Leefbaarheid (bijv. meldingen tuinen, veel LBH-overtredingen). 
Indien het op meerdere terreinen het mis gaat, wordt er een specifiek plan met voorstellen op-
gesteld. Door deze werkwijze te hanteren worden periodiek alle buurten preventief beoordeeld
en kunnen vanuit het leefbaarheidsbeleid diverse instrumenten uit de beschikbare toolbox 
worden ingezet.

Corona en overlast
Bij de burenruzies schakelt LEKSTEDEwonen zelf of zetten wij deze direct door aan buurtbemid-
deling, afhankelijk van de ernst of zwaarte. In 2020 is geconstateerd dat er geen concentratie
heeft plaatsgevonden in bepaalde complexen en wijken. Wel wordt zichtbaar dat corona iets
doet met de onderlinge tolerantie van mensen én de maatregelen verergeren psychische ziektes. 

De coronafeestjes c.q. te veel visite in een woning melden we bij politie en voert LEKSTEDEwonen
zo nodig waarschuwingsgesprekken met de betreffende bewoners. Er worden door ons geen
juridische consequenties aan verbonden. Net als bij de overige overlastzaken organiseren wij
ons werk bij de coronagerelateerde meldingen hetzelfde als bij alle andere casussen, namelijk
inzet van Buurtbemiddeling, wijkagent, sociaal domein, GGD Utrecht, PGA, Veilig thuis, tweede
kans gesprek, enzovoort. De samenwerking met al deze partijen is goed en vruchtbaar. 

Hennep 
LEKSTEDEwonen voert al jaren een zero tolerance-beleid bij hennepteelt en treedt streng 
op tegen huurders die het gehuurde (laten) gebruiken voor hennepteelt. Het is een ernstige 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst en leidt vaak tot
onveilige situaties. Opnieuw zijn er in het afgelopen jaar minder hennepkwekerijen opgerold in
de gemeente Vijfheerenlanden. 
De trend is steeds minder (ontdekte) hennepkwekerijen en tips van bewoners blijven uit.
In 2018 waren er drie hennep gerelateerde zaken, in 2019 en 2020 is het totale aantal opgerolde
kwekerijen gedaald naar nul. Dit wil niet zeggen dat er geen hennepkwekerijen in de huur-
woningen zijn. Dit jaar hebben de gemeente Vijfheerenlanden en LEKSTEDEwonen het nieuwe
Hennepconvenant en het bijbehorende uitvoeringsprotocol ondertekend.

Lachgas
Het recreatief gebruik van lachgas is sinds 2020 sterk toegenomen in Nederland. Ook 
LEKSTEDEwonen wordt geconfronteerd met lachgasgebruik in de huurwoningen en 
gemeenschappelijke ruimtes. 

Lachgas wordt ook opgeslagen in huurwoningen en er vindt handel plaats vanuit woningen.
Lachgasopslag kan bij verwarming ontploffen, brand veroorzaken en verbranding van brandbare
stoffen versterken. Dit betekent voor omwonenden een aantasting in hun directe woon- en 
leefomgeving. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar. Lachgas valt 
(nu nog) onder de Warenwet. Er ligt een wetsvoorstel waarbij het bereiden, verkopen en in bezit
hebben van lachgas wordt verboden.
LEKSTEDEwonen heeft in 2020 één casus van handel in lachgas in behandeling genomen. 
Er is een gedragsaanwijzing overeengekomen met de huurder met een regelmatige controle. 

Partners bij aandacht voor leefbaarheid
Buurtbemiddeling Vijfheerenlanden
Buurtbemiddeling is de eerste schakel in de aanpak van woonoverlast. Het is een laagdrempelige
voorziening die buren helpt hun conflict met elkaar op te lossen. Door de coronapandemie 
en -maatregelen is buurtbemiddeling voor een aantal maanden stilgelegd. Dit heeft invloed
gehad op de hoeveelheid aanmeldingen en het in behandeling nemen van zaken. In de laatste
maanden van het jaar is er wel online vergaderd met de leden van Buurtbemiddeling 
Vijfheerenlanden. De nog openstaande casussen zijn in behandeling genomen. Er zijn 14 
buurtbemiddelingszaken dit jaar in behandelding genomen en er zijn 13 zaken afgehandeld.

Buurtbemiddeling Houten
Helaas is buurtbemiddeling Houten in 2020 door de lockdown stilgelegd. Buurtbemiddeling
Houten probeert waar mogelijk telefonisch contact met mensen te onderhouden en op die 
manier te helpen door het geven van tips. Er was in 2020 ook een opnamestop. De wachtlijst
wordt eerst volledig weggewerkt en daarna is er pas weer ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 

Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
De persoonsgerichte aanpak (PGA) is een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak.
De PGA beoogt om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van 
criminaliteit en overlast te doorbreken. Geprioriteerde personen worden naar een zorg- en/of
justitieel traject geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn (gezins-)systeem.
Elke zes weken vergaderen de leden van de PGA over de lopende casussen. LEKSTEDEwonen
participeert in dit overleg. Dit jaar zijn er zes casussen in behandeling genomen. Alle casussen
hebben een plan van aanpak waarop wordt gestuurd, denk aan afkickprogramma’s en 
dagbesteding, opname et cetera. Een van de geprioriteerde is opgenomen voor langere periode
en deze casus is afgesloten. 

Politie
De wijkagenten zijn betrokken bij een groot aantal casussen van LEKSTEDEwonen. Woning-
corporaties en wijkagenten ontvangen regelmatig dezelfde klachten van omwonenden die 
overlast ervaren in en rondom corporatiewoningen. Waar mogelijk worden de casussen 
gezamenlijk opgepakt en worden er gezamenlijke huisbezoeken afgelegd. Op zeer regelmatige
basis vindt er georganiseerd en ad hoc overleg plaats over de aanpak van woonoverlast. 
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LEKSTEDEwonen zet zich in een klantgerichte organisatie te zijn waarbij open 
communicatie met huurders een belangrijke voorwaarde is. Daarvoor is de organisatie
om dit deel ingericht en overleggen we frequent met huurdersvertegenwoordigingen,
zoals het Huurdersberaad en de Bewonerscommissies. Om de beoogde doelen te 
realiseren, wordt er veel samengewerkt met de gemeenten en collega-corporaties.

5.1 H U U R D E R S

Onze huurders hebben zich op twee niveaus georganiseerd: bewonerscommissies en 
-contactpersonen en het Huurdersberaad. De bewonerscommissies en -contactpersonen 
zijn vooral actief in en rond hun eigen gebouw(en). Het Huurdersberaad behartigd de algemene
belangen van onze huurders, in het bijzonder de belangen van de huurders in de gemeente 
Vijfheerenlanden.

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

‘Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEwonen Vianen’ 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 is de onderlinge relatie vastgelegd en is beschreven welke 
rechten het Huurdersberaad heeft. Alle leden van het Huurdersberaad zijn woonachtig in de 
gemeente Vijfheerenlanden.

De samenstelling van het Huurdersberaad is in 2020 gewijzigd. Vanwege de aflopende 
zittingstermijn (derde en laatste termijn) is afscheid genomen van één lid. Daarnaast zijn er 
twee nieuwe leden aangesteld, namens de Bewonerscommissie Vijfheerenlanden en als 
vertegenwoordiger voor de kern Hoef en Haag. Het tweede lid heeft gereageerd naar aanleiding
van de Bewonersavond in 2019 en de ingezette werving van nieuwe leden. Naar aanleiding van
de in 2020 uitgegeven Huurderskrant hebben opnieuw diverse belangstellenden zich gemeld
bij het Huurderberaad en we hopen dat dit in 2021 leidt tot het aanstellen van een of meerdere
leden voor de twee vacatures en vernieuwing in het beraad. De heren Baauw en Den Breejen
zijn opnieuw voorgedragen voor een zittingstermijn van vier jaar.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de heer Baauw (Voorzitter), mevrouw Breedveld 
(Secretaris en Penningmeester a.i.) en de heer De Breejen. Sinds het vertrek van de 
penningmeester in 2018 worden deze taken tijdelijk waargenomen door de secretaris. 

Samenstelling Huurdersberaad per 31 december 2020: 
- De heer A. Baauw Bewonerscommissie Mariënhof
- Mevrouw D. Breedveld Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
- De heer B. den Breejen Everdingen, Hagestein en Zijderveld
- De heer R. de Bruin Hoef en Haag
- De heer R. Deleij Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
- De heer F. Docter De Hagen Laagbouw
- De heer R. van der Gun Senioren
- Mevrouw C. Lenting-Klinkhamer Monnikenhof
- De heer T. Wammes Centrum en Hogeland
- Vacature Amaliastein / Monnikenhof 
- Vacature Jongeren 

Overleg
Het Huurdersberaad heeft dit jaar diverse keren vergaderd, waaronder twee Overleg-
vergaderingen met LEKSTEDEwonen (februari en september). Beide vergaderingen vonden
plaats op het kantoor van LEKSTEDEwonen, waarbij de geldende RIVM-richtlijnen en 
coronamaatregelen zijn nageleefd. Twee van de vier geplande Overlegvergaderingen hebben
dit jaar geen doorgang gevonden. De vergadering van juni vanwege omstandigheden en 
de vergadering van november is doorgeschoven naar januari 2021. 

Begin 2020 is in een extra Overlegvergadering conform de afgesproken evaluatietermijn de 
samenwerking geëvalueerd. Het doel is om gezamenlijk zowel terug als vooruit te blikken en 
te bespreken wat er in de samenwerking anders, beter of in een andere vorm kan en welke 
afspraken gemaakt worden voor het verder vormgeven van de toekomstige samenwerking. 
Ook actuele onderwerpen zijn daarbij besproken.

Het Huurdersberaad heeft dit jaar, naast de Overlegvergaderingen, enkele extra vergaderingen
nodig gehad om alle actiepunten en adviesaanvragen van LEKSTEDEwonen af te handelen. 
Het Dagelijks Bestuur was voornemens een jaarlijks gesprek te houden met de twee leden van
de Raad van Commissarissen, die op voordracht van het Huurdersberaad zijn benoemd. Vanwege
de coronabeperkingen is dit gesprek doorgeschoven naar 2021. Daarnaast overleggen de 
directeur-bestuurder en voorzitter enkele keren per jaar over de algemene gang van zaken, met
soms een tussentijdse afstemming over actuele onderwerpen.
Het Huurdersberaad heeft dit jaar ook enkele trainingen gevolgd.

5 SAMENWERKEN MET
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De belangrijke onderwerpen tijdens de Overlegvergaderingen tussen het Huurdersberaad 
en LEKSTEDEwonen waren:
- Actualiteiten en voortgang projecten;
- Begroting Huurdersberaad en Bewonerscommissies 2020;
- Bod aan gemeente Vijfheerenlanden 2021 in het kader van de prestatieafspraken;
- Corona (maatregelen, impact op huurders, samenleving en organisatie);
- Invulling vacatures Huurdersberaad en rooster van aan- en aftreden;
- Jaarlijkse huurverhoging per juli 2020 (regelgeving, huursombenadering en uitwerking);
- Jaarlijkse verantwoordingsplicht (Huurderskrant);
- Jaarplanning 2020-2021;
- Nieuwe statuten Huurdersberaad; 
- Onderhoudsplanning en -begroting LEKSTEDEwonen;
- Prestatieafspraken Vijfheerenlanden 2021 en meerjarig;
- Prestaties LEKSTEDEwonen (Aedes-benchmark 2019, Jaarverslag 2019 en Visitatierapport 2015-2018);
- Samenwerking en afstemming drie lokale huurdersvertegenwoordigingen; 
- Vervolg duurzaamheidsaanpak bestaande woningen;
- Vraaggestuurd Onderhoud (vervangen badkamers, keukens en toiletten).

Verantwoording
Het betrekken van huurders bij standpuntbepaling en het informeren van huurders over de 
activiteiten  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. 

Bewonersavond
De afgelopen jaren zoekt het Huurdersberaad huurders op door een bewonersavond te 
organiseren, waarbij zij altijd worden ondersteund door LEKSTEDEwonen. Tijdens deze avond 
kunnen bewoners in gesprek gaan met leden van het Huurdersberaad, onder andere over de 
ervaringen met hun woning, het contact met de verhuurder, wat hen bezighoudt op het gebied
van wonen in de gemeente en hoe het Huurdersberaad huurdersbelangen (nog) beter kan 
behartigen naar LEKSTEDEwonen en de gemeente toe. Een aantal medewerkers van LEKSTEDE-
wonen zijn aanwezig om meer te vertellen over projecten en andere specifieke onderwerpen.
Vanwege de geldende coronamaatregelen kon de Bewonersavond in 2020 in fysieke vorm geen
doorgang vinden. Het Huurdersberaad heeft besloten om geen alternatief te organiseren, omdat
het elkaar ontmoeten en laagdrempelig ontmoeten juist het uitgangspunt is. Afhankelijk van de
corona-ontwikkelingen besluit het Huurdersberaad hoe hieraan in 2021 invulling wordt gegeven.

Huurderskrant
Het Huurdersberaad legt ook jaarlijks verantwoording af met de verspreiding van een 
Huurderskrant. Hiermee worden alle huurders bereikt en LEKSTEDEwonen geeft de Huurderskrant
mee aan nieuwe huurders bij de sleuteluitgifte. In december 2020 is de Huurderskrant uitgegeven.

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 2020 op basis van een ingediende begroting voor het verrichten van
haar taken een budget van € 24.890,- toegekend gekregen, beschikbaar te stellen met voorschotten.
De betaalde voorschoten zijn inclusief de bijdragen aan de actieve bewonerscommissies.
De werkelijke kosten van het Huurdersberaad voor het jaar 2019 volgens de opgestelde 
verantwoording bedroegen € 18.352,-. 

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

In 2020 zijn er twee bewonerscommissies actief, namelijk voor de complexen Donjon en 
Vijfheerenlanden. Bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen huurders, die alle 
bewoners van hun complex vertegenwoordigen. Zij zetten zich in voor zaken die spelen in 
en rondom hun woongebouw(en), zoals onderhoud en leefbaarheid. De samenwerking, 
communicatie en overleg tussen de bewonerscommissie en LEKSTEDEwonen is vastgelegd 
in het Bewonerscommissiereglement. Dit reglement is afgeleid van de Samenwerkings-
overeenkomst tussen het Huurdersberaad en LEKSTEDEwonen. 

Een bewonerscommissie is 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 weten de commissies wat er leeft onder de andere bewoners. Bij de vergaderingen
is, naast de medewerker Sociaal Beheer & Participatie, regelmatig de Complexbeheerder 
of Wijkbeheerder 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 activiteiten aan zowel LEKSTEDEwonen als aan de 
huurders die zij vertegenwoordigen.

In 2020 zijn er vanwege corona geen fysieke Overlegvergaderingen geweest met de twee 
bewonerscommissies. Wel is er per mail, telefonisch en online (via Teams) contact geweest met
de commissies. Ondanks het verminderde contact was de betrokkenheid erg groot. Wij zijn erg
blij met deze betrokkenheid en inzet van onze commissies, omdat op die manier het beleid van
LEKSTEDEwonen kan worden getoetst en eventuele problemen sneller worden opgelost. 
De leden van de commissies denken en praten actief mee en dragen ook zelf onderwerpen aan.
Onderwerpen die 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. Daarnaast
hebben wij dit jaar dus ook veel contact gehad over de coronamaatregelen. 
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Bewonerscommissie Vijfheerenlanden 
De Vijfheerenlanden bestaat uit negen appartementengebouwen met in totaal 490 woningen.
In 2019 is met de oplevering van de gebouwen Amelie en Hendrick de wijkvernieuwing 
Vijfheerenlanden afgerond. De planvorming, werkzaamheden en bewonerszaken hebben 
afgelopen jaren vaak op de agenda gestaan. In 2020 zijn de leden van de commissie hiervoor
speciaal bedankt. Daarbij is gelijk stilgestaan bij het vertrek van de voorzitter, de heer Heil. 
Na vele jaren van inzet en een grote mate van betrokkenheid heeft hij de voorzittershamer 
overgedragen aan de heer Deleij. 

De bewonerscommissie verspreidt normaliter twee keer per jaar Flatberichten onder alle 
bewoners in hun complex om hen te informeren over hun activiteiten. Door de lockdown 
hebben zij dit in aangepaste vorm uitgevoerd dit jaar. 

In 2019 hebben vier leden van de commissie hun taak beëindigd, waaronder de voorzitter en
de penningmeester. In 2020 is er een nieuwe voorzitter aangesteld, maar de taken van de 
penningmeester worden nog steeds tijdelijk overgenomen door de secretaris. De bewoners-
commissie probeert nieuwe leden aan te trekken. 

Bewonerscommissie Donjon 
De Donjon bestaat uit 122 appartementen in de woontoren en de zijvleugels van de gebouwen
Watergentiaan en Zwanenbloem. 

Net als voorgaande jaren is er een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met
de vrijwilligers van de huiskamer en Stichting Welzijn Vianen (SWV). Een bijeenkomst als deze
heeft vooral als doel om de sociale contacten tussen de bewoners te stimuleren. Daarnaast 
faciliteert de commissie de prikploeg die sinds 2015 maandelijks de openbare buitenruimte
schoonhoudt van zwerfafval. Een mooi bewonersinitiatief waar wij trots op zijn. Conform het 
bewonerscommissiereglement heeft de commissie in het jaarverslag verantwoording afgelegd
over haar werkzaamheden en haar plannen toegelicht voor het komende jaar. Deze commissie
heeft zelf interne vergaderingen gehouden, maar het contact met LEKSTEDEwonen verliep 
per mail en telefoon. 

Contactpersonen
LEKSTEDEwonen vindt het belangrijk om bij appartementengebouwen te werken met 
contactpersonen, zodat wij goed op de hoogte zijn van de technische en mensgerichte zaken
die zich in deze gebouwen (kunnen) afspelen. Dit zijn voor LEKSTEDEwonen waardevolle 
huurders die zich inspannen voor de leefomgeving van zijn/ haar medehuurders. In 2020 hebben
wij diverse contactmomenten gehad met de contactpersonen in Vianen (Clarissenhof, 
Ruinkamp/De Plataan en Stammershoefstraat) en Zijderveld (Sidewendervelt). Sinds dit jaar 
hebben wij nu ook nieuwe contactpersonen mogen verwelkomen in de gebouwen Amalie 
(Vianen) en de Stationsweg (Bunnik). 

5.1.3 K L A N T G E R I C H T ( E R )  W E R K E N

Een van de speerpunten in ons Ondernemingsplan 2018-2021 is klantgericht(er) werken. 
Afgelopen jaar hebben wij daarvoor veel acties uitgevoerd en komend jaar gaan wij verder met
het continu verbeteren van onze dienstverlening. Hierbij streven wij naar goede bewoners-
informatie en -participatie. Om klantgericht(er) te werken, worden diverse instrumenten ingezet,
zoals de website met huurdersportaal, een klantvolgsysteem (KVS) en het meten van de 
Klanttevredenheid. Daarnaast speelt het Team Klantenservice (TKS) een belangrijke spilfunctie. 

Website
Voor de zomer van 2019 hebben we een nieuwe website en huurdersportaal gelanceerd. Naast een
nieuwe ‘look & feel’ en het toepassen van nieuwe technieken is het aantal functionaliteiten 
uitgebreid. 
De website wordt actueel gehouden met nieuwsberichten, projecten en het woningaanbod (koop
en vrije sector). 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 is het een effectief communicatie-
middel dat steeds meer respons oplevert, zeker in combinatie met onze nieuwsbrieven. Zo stijgt
het aantal aanmeldingen voor de diverse nieuwsbrieven afgelopen jaren aanzienlijk. 

Huurdersportaal
In het huurdersportaal ‘Mijn LEKSTEDEwonen’ kunnen huurders diverse zaken zelf regelen. 
Wij merken dat hierdoor de digitale interactie toeneemt en dat huurders ons meer digitaal 
benaderen voor kleine en grote zaken en wij hier vervolgens snel op kunnen reageren. Dat is
voor iedereen prettig: het bespoedigt onze reactietermijn én huurders hebben snel(ler) 
antwoord. Het zelf kunnen regelen van zaken, zoals een reparatieverzoek, huurbetaling, overlast
melding, de huur opzeggen of een serviceabonnement afsluiten, is voor huurders gemakkelijker
én bespaart ook ons tijd. 
Eind 2020 gebruiken bijna 1.400 huurders ‘Mijn LEKSTEDEwonen’ (50%). Dit aantal neemt gestaag
toe, omdat bij een nieuwe verhuring de huurdersaccount gelijk wordt geactiveerd.

Klantvolgsysteem (KVS)
Sinds najaar 2019 maken wij gebruik van een Klantvolgsysteem (KVS). Hierin wordt alle 
informatie en klantcontacten van de huurders opgenomen. KVS is gekoppeld aan de huur-
administratie, website en kennisbank. Dit biedt medewerkers in één oogopslag duidelijkheid
over alle huurdersinformatie en eerdere contactmomenten. Daarnaast vergroot het de digitale
interactie voor medewerkers en huurders.

Wij hebben een (digitale) kennisbank die in te zetten is bij beantwoording van vragen via KVS
en telefonisch. Ook de website is gekoppeld aan de kennisbank, zodat huurders en andere 
bezoekers van onze website dezelfde informatie vinden. Op die manier wordt altijd dezelfde 
informatie verstrekt én dit is eenvoudig actueel te houden. Dit bevordert de uniformiteit en 
efficiency. De kennisbank wordt continu uitgebreid en geactualiseerd. 
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Team Klantenservice (TKS)
Vanaf begin 2019 heeft LEKSTEDEwonen een Team Klantenservice (TKS), die alle eerstelijns 
klantcontacten onderhoudt. Het gaat dan om algemene vragen en informatieverstrekking per
telefoon of email, het aannemen en doorzetten van reparatieverzoeken en de interne 
dienstverlening zoals de postverdeling en facilitaire diensten. 
Het TKS vormt de spil van onze organisatie en is ons visitekaartje. Wij zijn in 2020 gestart met 
allerlei voorbereidingen om een aantal primaire systemen te verbeteren waar het TKS mee werkt,
zoals het goed vullen van de Kennisbank en het systeem waarin zij reparatiebonnen aanmaken.
Doelstelling hiervan is om de klantbediening verder te verbeteren. In 2021 worden deze 
verbeteringstrajecten integraal en projectmatig aangepakt. 

eigenPLEK
In 2020 zijn twee edities van ‘eigen PLEK’ uitgegeven (juni en december). Het bewonersblad van
LEKSTEDEwonen wordt door een eigen redactieteam samengesteld (teksten en foto’s) en de 
opmaak van het blad is uitbesteed (557design). Onze huurders en relaties ontvangen ‘eigen PLEK’
goed. Elke editie heeft een aantal vaste rubrieken (projecten, kennismaken met... en Vragen &
Antwoorden) en bevat actuele onderwerpen. ‘eigen PLEK’ verschijnt in een oplage van 3.500
stuks en wordt verspreid onder alle huurders en relaties van LEKSTEDEwonen. Met de december
editie is er een enquête meegestuurd en konden onze huurders ‘eigen plek’ beoordelen. Vragen
zoals: Is er behoefte aan een digitale versie, welke onderdelen van het bewonersblad waardeert
men hoog, wat wordt er gemist? In 2021 worden alle suggesties en ideeën vanuit de huurders
geschouwd en beoordeeld welke hiervan geïmplementeerd worden.

LEEFfonds
In 2020 is er drie keer gebruik gemaakt van het LEEFfonds. Tweemaal werd bezoek mogelijk 
gemaakt voor mensen in de verpleeghuizen tijdens de lockdown. Bij Hof van Batenstein door
middel van een hoogwerker (‘raambezoek’) en bij De Plataan met een tent. Het andere beroep
op het LEEFfonds was een bijdrage aan het bewonerscomité Hoef en Haag. Op deze manier is
geprobeerd de huurders ook te betrekken bij dit initiatief ter bevordering van de leefbaarheid. 

Klantenpeilingen
Sinds 2019 voert Research2Evolve digitale klantenpeilingen voor ons uit. Het eerste onderzoek
is december 2019 - januari 2020 uitgevoerd met als onderwerp het proces van reparatie-
verzoeken. De gegevens van dit onderzoek zijn in samenhang met de resultaten vanuit 
KWH gebruikt uitgewerkt in verbetervoorstellen. Daarnaast is er een opstart gemaakt voor een
nieuwe klantenpeiling in 2021. 

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 heeft tot en met 2019 gewerkt met een maatschappelijk platform. Met de leden
in dit platform werd een verbinding onderhouden met de maatschappij en met een aantal 
stakeholders. Zo zijn in de afgelopen jaren voor de omgeving en voor LEKSTEDEwonen 
belangrijke actualiteiten en onderwerpen, vaak op thematische wijze, besproken. We trachten
in gesprek met de leden van het platform antwoord te krijgen op verschillende vraagstukken
rondom de thema’s wonen, zorg en welzijn in Vianen en de regio. Het MPL heeft voor ons 
gedurende een groot aantal jaren de maatschappelijke advies- en klankbordfunctie ingevuld
en een bijdrage geleverd aan ons beleidsdenken.

Het platform is in 2011 ontstaan als opvolger van de toenmalige Ledenraad. Het MPL vervulde
een maatschappelijke advies- en klankbordfunctie. Het MPL vergaderde drie keer per jaar met
de Raad van Commissarissen en de directie van LEKSTEDEwonen, waarbij minimaal een keer het
voltallige Huurdersberaad deelnam. 
In 2019 is de werkwijze van het MPL met elkaar geëvalueerd en is gezamenlijk vastgesteld dat
de huidige vorm van het MPL niet meer passend is bij deze tijd. In goed overleg met de leden 
is het MPL opgeheven en heeft er op 19 februari 2020 een afsluitende vergadering plaats-
gevonden. De MPL-leden zijn allen persoonlijk bedankt voor hun jarenlange inzet en inbreng.  

Vanwege een gewenste goede beleidsvoorbereiding voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken,
blijven we zoeken naar een ‘rauwe’ reflectie vanuit de maatschappij. De bedoeling was dit vanaf
het jaar 2020 te doen in een nieuwe dynamiek met ‘thematische netwerk’-bijeenkomsten, 
in kleinere groepen in fysieke vorm. Helaas hebben die door de corona-pandemie nog geen
doorgang kunnen vinden. 
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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 J F H E E R E N L A N D E N

Woonvisie 
De gemeente Vijfheerenlanden heeft zomer 2020 een in haar opdracht opgestelde Woonvisie
voor de komende jaren vastgesteld. Aan het document heeft een woningbehoefteonderzoek
ten grondslag gelegen. De uitkomsten maken zichtbaar dat er de komende jaren nog veel nieuw-
bouw in het sociale segment en voor de doelgroep middeninkomens noodzakelijk is. Dat geldt
in het bijzonder voor het grondgebied van de oude gemeente Vianen, waarin de grote vraag
van starters en voor seniorenseniorenwoningen zichtbaar wordt. LEKSTEDEwonen heeft de 
uitkomsten meegenomen in het opstellen van een nieuwe wensportefeuille. 

Het rapport Woonvisie geeft onder meer de volgende conclusies aan:
- De kern Vianen groeit het sterkst vanwege de nieuwbouw in het dorp Hoef en Haag;
- Het aantal jonge huishoudens (tot 35 jaar incl. alleenstaanden) neemt de komende jaren 

nog wel wat toe, maar op langere termijn – vanaf 2030 – krimpt deze doelgroep in Vianen;
- De oudere doelgroep (65+, stellen en alleenstaanden) groeit relatief hard, met circa 30% 

tot 2030 en tot 2040 in totaal met zo’n 52%;
- De sterkst groeiende groep is die van ‘suburbane senioren’, met een sterke voorkeur voor 

gelijkvloers wonen, in een betaalbaar appartement dichtbij voorzieningen met OV in de buurt,
waarbij sociale cohesie voor hen belangrijk is;

- De sociale voorraad concentreert zich in Leerdam en kan daar op termijn dalen, terwijl deze in
Vianen en Zederik moet toenemen;

- Er is vastgesteld dat 80% van de woningen in Vianen aanpasbaar is voor ouderen;
- Het aandeel sociaal ten opzichte van de totale voorraad woningen bedraagt ca. 31% (in 

Leerdam 45%);

De verwachte ontwikkeling aan de vraagkant (koop en huur) voormalig grondgebied Vianen 

groei 2020-2030 groei 2030-2040

Alleenstaanden en stellen tot 35 jaar +  140 - 170
Gezinnen +  420 + 370
Alleenstaanden en stellen 35 – 65 jaar +  450 +  20
Alleenstaanden en stellen 65+ +  720 + 630
Overige huishoudens +    15 -

Volgens het onderzoek van de Stec Groep groeit het aantal huishoudens in Vianen t/m 2030 met
1.745, bovenop de 8.730 huishoudens die er al zijn. 
Van de 1.745 huishoudens komen er naar verwachting 1.420 in Hoef en Haag en Hagestein 
terecht, 285 in Vianen en 45 in Everdingen en Zijderveld. Omdat niet alle huishoudens naar 
verwachting in de sociale huursector terechtkomen, is er een zekere schatting gemaakt voor het

aandeel sociale huur, uitgewerkt in een berekende woningbehoefte huurwoningen (gesplitst
in het sociale segment en het vrije sector segment). De schatting voor het aandeel sociale huur
in de uitbreiding bedraagt circa 23% van de totalen. Dit ligt iets onder het gebruikelijke aandeel
sociale huur in (nieuwbouw)projecten van 30%, maar wordt grotendeels opgevangen door de
uitbreiding van het vrije sectorhuur segment en het feit dat er gemeentebreed een overschot
aan sociale huurwoningen wordt verondersteld. 
LEKSTEDEwonen vindt een overschot aan sociale huurwoningen in Vianen van belang om een
overloop voor de woningmarktregio Utrecht/U16 (spijtoptanten die in Vijfheerenlanden willen
wonen) te hebben en een goede marktwerking in dit opzicht te realiseren. 
De 800 woningen die vanuit de Woondeal met BZK in Vianen terecht zouden moeten komen,
zijn in genoemde aantallen nog niet meegenomen. De gemeente moet daarvoor nog locaties
aanwijzen en de verwachting is dat het aandeel sociale huur voor Vianen 30% zal zijn.

Voor wat betreft de zorgopgave wordt tot 2030 voor de gemeente Vijfheerenlanden gerekend
op een uitbreiding voor 190 intramurale en 480 extramurale zorgbehoevenden. Bij de intra-
murale groep betreft dit vooral mensen met een verstandelijke beperking. Bij de extramurale
groep gaat het vooral om ouderen met een somatisch en psychogeriatrisch zorgprofiel.

Becijferde woningbehoefte nieuwe huurwoningen voormalig grondgebied Vianen tot 2030 

Sociale huur grondgebonden tot 120 m² 5 stuks 
Sociale huur grondgebonden vanaf 120 m² 5 stuks           
Sociale huur appartementen/nultredenwoning tot 80 m² 90 stuks
Sociale huur appartementen/nultredenwoning vanaf 80 m² 305 stuks
Vrije sector huur grondgebonden tot 120 m² 35 stuks
Vrije sector huur grondgebonden vanaf 120 m² 15 stuks
Vrije sector huur appartementen/nultredenwoning tot 80 m² 55 stuks
Vrije sector huur appartementen/nultredenwoning vanaf 80 m² 95 stuks
Totaal 605 stuks

(bron: rapport Stec-groep)

Deze uitgangspunten zijn voor LEKSTEDEwonen leidend in het nieuwbouwprogramma en het
strategisch voorraadbeheer. Voor de uitbreidingen zullen we ons meer focussen op apparte-
menten, zowel in het sociale segment als in het vrije sectorhuur segment. De woningen zullen
vooral bedoeld zijn voor senioren, waar een zeer sterke stijging van de vraag zal optreden.
Voor de groep starters is eerst nog sprake van een toename, die volgens het raspport vanaf 2030
zal omslaan in een kleine afname.

Voor het bouwen in Vianen tot en met 2030 wordt volgens het rapport uitgegaan van een groei
van 18% van het aantal starters (jongeren, maar ook woningzoekenden die voor de eerste keer
een sociale huurwoning gaan bewonen) en van een groei van 33% van het aantal ouderen.
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Prestatieafspraken 2015 – 2018 Vianen
In 2020 zijn de langjarige prestatieafspraken Vianen 2015 – 2018, waarvan de einddatum is 
verstreken, het uitgangspunt gebleven voor het handelen en de afspraken met de nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden. De afspraken richten zich op de ontwikkeling van de voorraad 
sociale huurwoningen, nieuwbouw en de betaalbaarheid van de huren. 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. Ons bod voor
2021 is ook grotendeels op deze bestaande afspraken gebaseerd.
Daarnaast is afgesproken op basis van de nieuwe Woonvisie en in overleg met de collega-
corporaties in de gemeente in 2021 nieuwe prestatieafspraken te maken. Eind 2020 is gestart
met de eerste contouren voor de nieuwe afspraken. De verwachting is zomer 2021 de afspraken
af te ronden.   

Bestuurlijk overleg
Met een frequentie van vier keer per jaar wordt deelgenomen aan het Bestuurlijk Overleg 
Volkshuisvesting-Wonen. Aan dit overleg nemen de drie in de gemeente werkzame corporaties
deel met de wethouder en ambtelijke ondersteuning. Naast afstemming van beleid worden 
actualiteiten op het gebied van wonen en zorg gedeeld. 

Bijeenkomst raadsleden
LEKSTEDEwonen heeft als doel jaarlijks een gesprek te hebben met de raadsleden van de 
gemeente Vijfheerenlanden. We combineren dit met een bezoek aan een onderhanden project
in Vianen en bezichtiging van woningen. We nemen dan met de raadsleden de actualiteiten 
op het gebied van wonen in Vianen en de beleidsvoornemens van LEKSTEDEwonen voor de 
komende jaren door. Helaas heeft een dergelijke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen
in 2020 niet plaatsgehad.        

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 bestuurlijk niveau. Het
overleg richt zich vooral op de lopende vastgoedprojecten en de bouwopgave in deze gemeente
in de komende jaren. Als gevolg van de opgeleverde projecten ging in 2020 veel aandacht uit
naar de afspraken inzake het toewijzen van de nieuwe woningen in het complex ‘De Weijer’ aan
de Laan van Broekhuijzen en het appartementengebouw aan de Stationsweg in Bunnik.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de beoogde nieuwbouw op het terrein van kantoor-
locatie Rhijnhaeghe in Bunnik en aan de Rozelaar in Odijk. Eind 2020 heeft de gemeente kenbaar
gemaakt graag mee te werken aan de verkoop van vijf leegstaande schoolwoningen bij een 
basisschool in Odijk, met het oogmerk deze om te bouwen naar huurwoningen. 
We waarderen de inzet van de gemeente om in elke nieuwbouwproject het percentage van 30%
voor sociale huurwoningen te handhaven. Daarmee wordt een goede invulling gegeven aan de
uitgangspunten die gemeente Bunnik in de ‘Visie op wonen Bunnik 2017-2021’ heeft 
opgenomen. 

Begin 2021 starten de gesprekken over twee grote woningbouwlocaties, te weten Odijk-West
en Stationsgebied Bunnik. Op deze locaties is een woningbouwprogramma voorzien van 
respectievelijk 1.000 en ca. 800 nieuwbouwwoningen, waarvan mini maal 30% in het segment
sociale huur. Met collega-corporaties Portaal Utrecht maken we afspraken over de participatie.
LEKSTEDEwonen kan met de ontheffing van het ministerie van BZK tot ultimo 2024 werken aan
nieuwbouw in deze gemeente. 

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

In juni 2020 zijn door LEKSTEDEwonen de jaarlijkse biedingen aan de gemeenten uitgebracht
voor het jaar 2021. In de gemeenten Houten en Utrecht gaat het om het beheren en zo nodig
aanpassen van bestaand bezit. In het najaar is met het gemeentebestuur van Houten hierover
overeenstemming bereikt. Van de gemeente Utrecht is opnieuw geen reactie ontvangen.
Met de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik is een onderhandelingstraject geweest en is er
eind 2020 overeenstemming bereikt over de gezamenlijke afspraken voor 2021 en zijn deze in
december 2020 ondertekend.
In de gemeente Bunnik richten de afspraken zich vooral op de productie van nieuwe huur-
woningen, de betaalbaarheid en duurzaamheid. 

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn voor de eerste keer in breder verband afspraken gemaakt.
Dit jaar werd het een ‘zeven-partiet’ overleg, de gemeente met de drie corporaties en drie 
huurders-vertegenwoordigingen. Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis heeft deze
samenwerking digitaal plaatsgevonden door middel van verschillende gesprekken. De afspraken
gaan over de belangrijke onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere 
doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid, participatie en projecten. Ondanks deze nieuwe 
situatie is het gelukt om intensief met elkaar samen te werken en afspraken voor het jaar 2021
te maken over de volgende thema’s:
- Voldoende sociale huurwoningen: We zorgen voor voldoende sociale huurwoningen voor 

degenen die dit het hardst nodig hebben. De corporaties doen dit door zich in te zetten voor
minimaal het behoud van de voorraad sociale huurwoningen en de gemeente ondersteunt 
door in gezamenlijkheid een meerjarenprogramma voor de nieuwbouw van sociale huur-
woningen op te stellen. Bijzondere aandacht is er voor ouderen en starters.

- Verduurzamen woningen: Woningcorporaties voeren hun verduurzamingsprogramma uit bij
de sociale huurwoningen en de gemeente stimuleert particuliere en andere woningeigenaren 
actief om hier mee aan de slag te gaan.

- Maatschappelijk belang: Alle partijen zien het grote maatschappelijke belang van de 
volkshuisvesting, waar partijen zich met wederkerige afspraken elke dag voor inzetten en 
waarbij ook de leefbaarheid van wijken en buurten een belangrijke rol spelen.

In december 2020 zijn de ondertekende afspraken toegezonden aan de Autoriteit woning-
corporaties (Aw).



Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)
Op 3 juli 2020 heeft het ministerie van BZK voor de jaarlijkse IBW gepubliceerd. 

De in de berekeningen aangegeven ruimten voor de komende vijf jaar bedragen:
-  Voor nieuwbouw in het DAEB-segment: € 131,0 miljoen;
-  Voor woningverbetering in het DAEB-segment: € 106,0 miljoen;
-  Voor nieuwbouw in het niet DAEB-segment €   33,7 miljoen;
-  Voor huurmatiging in het DAEB-segment €     3,3 miljoen.

De bedragen zijn onderverdeeld over de verschillende gemeenten waarin LEKSTEDEwonen actief is.

5.4 C O R P O R AT I E S

Collega-corporaties Vijfheerenlanden
In de gemeente Vijfheerenlanden is in 2020 veelvuldig overleg geweest met de collega-
corporaties KleurrijkWonen en Fien Wonen over de verschillende aspecten op het terrein van
wonen en in de overlegstructuren met de gemeente. Dit overleg vindt in een plezierige sfeer
plaats, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau.

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
19 woningcorporaties zijn aangesloten. De directeur-bestuurder van LEKSTEDEwonen is lid 
van het Algemeen Bestuur.
Doelstelling van het Regioplatform 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. In 2020 waren de verduurzamingsopgave, de Woondeal met de
Utrechtse regio en het rapport Opgaven en Middelen de belangrijkste gespreksonderwerpen.
In verschillende werkgroepen participeren per thema medewerkers uit onze werkorganisatie.

Voor de woonruimteverdeling werken de corporaties in de U16-regio samen in de SWRU 
(Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht), waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten
van Woningnet als het gaat om de woonruimteverdeling. 
LEKSTEDEwonen blijft zich inzetten haar aandeel over voldoende plannen en investeringsruimte
ten behoeve van de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik waar te maken en voelt zich 
daarmee ook partner in de woningmartkregio U16.

Daarnaast participeren we sinds 2019 in een regionaal overleg van corporaties in de regio 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Ook dat overleg richt zich op de afstemming van volks-
huisvestelijke onderwerpen in deze regio.
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6.1 I N V E S T E R E N  I N  N I E U W B O U W  E N  V E R N I E U W I N G

LEKSTEDEwonen is trots op de oplevering in 2020 van 89 woningen en 2 overige verhuur-
eenheden. Daarmee is binnen de mogelijkheden van LEKSTEDEwonen een forse bijdrage 
geleverd aan de grote vraag naar de nieuwbouw van huurwoningen in het segment betaalbare
huur in de regio Utrecht. 
Onze inzet is conform ons Ondernemingsplan te bouwen voor de doelgroepen waar de nood
het hoogst is en voor specifieke doelgroepen.
We hebben met de genoemde opleveringen onze doelstelling behaald, hoewel in de prognose
was opgenomen ook de 25 woningen in Hoef en Haag fase 3f in het jaar 2020 op te leveren. 
De oplevering was in januari 2021.
Onze nieuwbouwactiviteiten vinden plaats in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik. 

Voor nieuwe huurwoningen is daar waar het kan gebruik gemaakt van de korting op de 
verhuurderheffing. Daardoor is het mogelijk in de betreffende nieuwbouw een aantal woningen
te realiseren die bij de eerste verhuur een aanvangshuurprijs hebben onder de 1e aftoppings-
grens voor de huurtoeslag. In combinatie met lagere energielasten kan de betaalbaarheid voor
de primaire doelgroep zo geborgd worden. 
We zijn verheugd dat het Kabinet per 1 januari 2021 aan woningcorporaties een tijdelijke 
ontheffing verleent om zonder ingewikkelde markttoetsen te kunnen bouwen voor het 
middenhuursegment. Er is veel vraag naar middenhuurwoningen in de regio waarin we werk-
zaam zijn. Het is voor LEKSTEDEwonen geen doel op zich, maar daar waar beleggers niet of 
onvoldoende acteren zijn wij bereid woningen in dit segment te bouwen. We zien de noodzaak
voor deze doelgroep, omdat koopwoningen voor hen niet bereikbaar zijn. Er is voldoende 
investeringscapaciteit in het Niet-DAEB deel beschikbaar om voor deze doelgroep te bouwen.

We werken waar mogelijk met het toepassen van conceptueel ontwikkelde woningen, zoals die
door de bouwwereld wordt aangeboden. Het geeft een goede prijs-/kwaliteitsverhouding en
leidt voor ons tot aanvaardbare stichtingskosten, waardoor we met een goede kwaliteit van het
product bij onze doelgroep passende huurprijzen kunnen berekenen. Conceptueel ontwikkelde
woningen leiden in het algemeen ook tot een voor ons acceptabele onrendabele investering
per woning.  
In de gemeente Bunnik blijven we tot ultimo 2024 investeren met de van het ministerie van BZK
ontvangen tijdelijke ontheffing. We werken daarom met de gemeente Bunnik intensief verder
aan de projecten om daarmee een goede impuls aan het grote tekort van sociale huurwoningen
in deze gemeente te leveren.

Begin 2021 beschikt LEKSTEDEwonen in een perspectief van vijf jaar over een nieuwbouw-
portefeuille van 463 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 (20% van het totaal aantal woningen) in het nieuwe
dorp Hoef en Haag. Daarvan zijn ultimo 2020 al 161 woningen in exploitatie en 25 woningen in
aanbouw, zodat begin 2021 bijna de helft van de voorgenomen productie is gerealiseerd.

In 2021 onderzoeken we of de bouw van flexwoningen een extra bijdrage kan leveren aan het
verder beperken van de woningnood in de Utrechtse regio.

In totaal is er in 2020 voor € 15,5 miljoen geïnvesteerd in projecten. Voor de alle onderhanden
projecten is in de jaarrekening een onrendabele investering van totaal € 9,4 miljoen voorzien. 
De Raad van Commissarissen heeft voor alle opgeleverde en in uitvoering zijnde projecten 
goedkeuring verleend. Alle gerealiseerde projecten zijn binnen de goedgekeurde en vast-
gestelde begrotingen uitgevoerd. In alle projecten zijn onze duurzaamheidseisen meegenomen.

6 PROJECTEN
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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

Hoef en Haag, Het Dorpshart, fase 2d (Vianen)
In oktober 2020 zijn de 22 sociale huurwoningen in gebouw Het Kanteel opgeleverd aan de 
bewoners. De appartementen zijn verhuurd aan drie doelgroepen, te weten zes stuks specifiek
aan jongeren (tot en met 29 jaar), acht stuks aan senioren en acht stuks zijn voor alle leeftijds-
categorieën beschikbaar gesteld. De gemiddelde kale huurprijs bedroeg € 666,- per maand.
Het is het eerste appartementencomplex in het nieuwe dorp Hoef en Haag met sociale 
huurwoningen. De bouw, gestart eind november 2019, werd gerealiseerd door bouwbedrijf
Reinbouw B.V. uit Dieren. Het prachtige gebouw heeft drie bouwlagen en is uitgevoerd met een
oud-Hollandse architectuurstijl en ligt in het centrum in het dorpshart. 

Hoef en Haag, Het Dorpshart, fase 3e (Vianen)
Naast de 22 appartementen uit fase 2d zijn in juni 2020 tevens 27 eengezinswoningen in het
DAEB-segment, eveneens uitgevoerd in een oud Hollandse bouwstijl, opgeleverd. De woningen
zijn beschikbaar gesteld aan alle doelgroepen van woningzoekenden, waarbij een gemiddelde
kale huurprijs van € 675,- per maand van toepassing is. 
De woningen zijn conceptueel ontwikkeld uit de zgn. Wooncollectie van BAM Wonen te 
Nieuwegein en door hen gerealiseerd. 

Stationsweg 51-55 (Bunnik, gemeente Bunnik)
Door Bouwbedrijf Van der Tol uit Bunnik is zomer 2020 het prachtige appartementencomplex
met drie woonlagen aan de Stationsweg in Bunnik opgeleverd. De appartementen, waarvoor
zeer veel belangstelling bestond, zijn in overleg met de gemeente Bunnik met voorrang aan in
Bunnik ingezeten jongeren tot en met 29 jaar verhuurd. De gemiddelde kale huurprijs van de
Niet-DAEB appartementen is vastgesteld op € 666,- per maand.
De grote vraag van deze doelgroep in Bunnik vraagt om een forse uitbreiding van dit type 
woningen. Het gebouw is ontworpen door GBS architecten uit Boskoop en de bouw is 
gerealiseerd door Bouwbedrijf Van der Tol. 

De Weijer, woonzorgcomplex (Bunnik, gemeente Bunnik)
Zomer 2020 is het woon-/zorgcomplex De Weijer in Bunnik opgeleverd. In het gebouw zijn 14
woonstudio’s en 2 huiskamers gerealiseerd, in huur beschikbaar gesteld aan zorgorganisatie
Quarijn voor het verlenen van huisvesting en zorg aan de nieuwe bewoners. Daarnaast zijn er
16 zelfstandige appartementen gerealiseerd, door LEKSTEDEwonen verhuurd aan ouderen met
een zorgvraag.
Het gebouw heeft drie woonlagen en de materialisering en kleurstelling sluit aan bij de al 
gerealiseerde gebouwen in de directe omgeving. Naast deze nieuwbouw is -in particuliere 
opdracht- een nieuw gezondheidscentrum voor Bunnik gerealiseerd en eveneens zomer 2020
opgeleverd. Met deze nieuwe gebouwen in het zgn. scholeneiland, waarop eerder onder meer
twee basisscholen zijn gebouwd, is een centrale locatie in de gemeente Bunnik geheel ingevuld
en afgerond. Gebouw De Weijer is een ontwerp van GBS architecten uit Boskoop en de bouw is
gerealiseerd door Bouwbedrijf Bakker-Arkel.

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

Burg. Jhr. Hoeufftlaan 8 t/m 12 (Vianen)
Eind oktober 2019 heeft LEKSTEDEwonen een bestaand, leeggekomen bedrijfspand met 2 
bovengelegen appartementen aangekocht. Tijdens de planontwikkeling kwam ook de naast-
gelegen vrijstaande woning te koop en is door LEKSTEDEwonen verworven. LEKSTEDEwonen
wil deze locatie inzetten voor sloop van de bestaande opstallen en nieuwbouw voor starters en
jongere alleenstaanden. Daarmee kan dan de bedrijfsmatige bestemming voor de bestaande
panden in deze karakteristieke woonbuurt vervallen.
Een uitgewerkt schetsplan met toelichting is najaar 2020 ter bespreking op de zgn. intaketafel
aan de gemeente aangeboden. Daarnaast is december 2020 het gesprek gestart met de 
omwonenden om ze in kennis te stellen van onze plannen. Met de gemeente is nog geen 
overeenstemming bereikt over het aantal appartementen en de stedenbouwkundige inpassing.

Het schetsplan voorziet in sloop/nieuwbouw met de realisatie van 18 kleinere appartementen.
De gemeente wenst een bouwkundig kleiner volume, waardoor de exploitatie onder druk komt
te staan. In 2021 worden verdere gesprekken gevoerd om tot een voor partijen aanvaardbare
uitwerking te komen.

De Erven, fase 3f (Hoef en Haag)
In het 2e kwartaal 2020 is gestart met de bouw van de 25 grondgebonden woningen in plandeel
De Erven in Hoef en Haag. Vanuit het motto ‘buiten leven’ is dit deelplan ontwikkeld met ruime
tuinen, veel groen in de buitenomgeving en de aanleg van bijzondere boerenerven. Alles wordt
verbonden met smalle karakteristieke woonstraten en klompenpaden. Deze woonbuurt wordt
door de project-ontwikkelaars nog gecompleteerd met boomgaardjes en een kinderboerderij.

De woningen in het DAEB-segment zijn ontwikkeld voor meerdere doelgroepen, te weten 
jongeren tot en met 29 jaar, gezinnen en senioren. Het ontwerp is van Hans Been architecten
uit Amerongen en Bouwbedrijf Trebbe uit Nieuwegein realiseert de bouw. De woningen zijn in
januari 2021 opgeleverd aan de bewoners.

De Rozelaar (Odijk, gemeente Bunnik)
In het kader van de in 2013 met de gemeente Bunnik gemaakte afspraken over het versneld
bouwen van 150 sociale huurwoningen, is eerder overeenstemming bereikt over de aankoop
van een perceel grond aan De Rozelaar. In overleg met de gemeente is een kleinschalig 
woongebouw met 12 huurappartementen naar ontwerp van GBS-architecten in het DAEB-
segment ontwikkeld, waarvoor ook de ruimtelijke ordeningsprocedures zijn doorlopen.

In 2020 is met bouwbedrijf J. van Daalen uit Gorinchem na een aanbestedingsprocedure een
turnkey-overeenkomst voor de realisatie gesloten.
We verwachten de omgevingsvergunning in april 2021 te ontvangen, zodat nog in het 2e 
kwartaal de bouw kan starten. 
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Haag na realisatie ook beschikken over een eigentijdse voorziening voor verschillende groepen
van ouderen met een zorgvraag. Uit een architectenselectie is gekozen voor GBS architecten uit
Boskoop, dat de opdracht kreeg de verdere uitwerking ter hand te nemen.
De verwachting is dat in 2021 de haalbaarheid wordt getoetst en dat er contractuele afspraken
met partijen kunnen worden gemaakt.

Het Dorpshart, fase 4h (Hoef en Haag)
De voorbereidingen zijn getroffen voor de ontwikkeling van 39 grondgeboden woningen in het
DAEB-segment in diverse bouwblokken. De woningen worden ontwikkeld in een oud-Hollandse
bouwstijl, passend bij de stedenbouwkundige opzet van dit plandeel. Het parkeren bij de 
woningen wordt gesitueerd op binnenterreinen en aan de straat. De verdere uitwerking wordt
verzorgd door BAM Wonen te Nieuwegein, als onderdeel van de in 2015 gemaakte afspraken
over de productie van sociale woningbouw in Hoef en Haag. De verwachte start bouw is 
september 2021.   

Het Dorpshart, fase 4j, De Rozentuin (Hoef en Haag)  
Als onderdeel van fase 4 in Hoef en Haag is gestart met de ontwikkeling van een volgend 
appartementengebouw met sociale huurwoningen. De programma omvat 20 appartementen,
waarvoor de doelgroep nog nader moet worden gedefinieerd. Het betreffen appartementen
met gemiddeld ca. 70 m2 GBO. Met SVP Amersfoort is een stedenbouwkundige uitwerking 
gemaakt. In het 1e kwartaal 2021 zijn met een turnkey-tender door de gevraagde partijen 
aanbiedingen gedaan. De prognose is zomer 2021 een projectuitwerking te hebben en tot een
opdracht te kunnen komen. De start bouw is gepland voor begin 2022.   

Hoek Hogelandseweg - Stammershoefstraat (Vianen)
Als onderdeel van de gebiedsvisie Hogeland worden drie verouderde bestaande eengezins-
woningen en vijf seniorenwoningen vervangen door nieuwbouw. In december 2018 zijn er 
principeafspraken gemaakt voor de herontwikkeling met het College van de toenmalige 
gemeente Vianen. In 2020 is overeenstemming bereikt over het nieuwe stedenbouwkundige
plan en is de uitwerking definitief gemaakt. Het nieuwbouwplan voorziet in 5 grond-
gebonden huurwoningen in het niet-DAEB segment bestemd voor middeninkomens en 15 
huur-appartementen in het DAEB-segment.  Door de gemeente wordt een aangrenzende kavel
met volkstuinen, eigendom van de gemeente, onder voorwaarden aan het plan toegevoegd. 
In 2020 zijn de laatste oorspronkelijke bewoners met een urgentie verhuisd en zijn de woningen 
via leegstandsbeheer tijdelijk verhuurd of in bruikleen gegeven.

Aan de hand van de uitkomsten van een tender is Aannemersbedrijf J. van Daalen uit Gorinchem
geselecteerd voor de planuitwerking en -realisatie. De start van de bouw is voorzien in 
september 2021 met de sloop van de bestaande woningen.

Dorp Everdingen, omgeving ’t Lijne Pad (Everdingen)
Mede vanwege de vraag van de bewoners uit het dorp Everdingen voor het versneld toevoegen
van woningen, heeft LEKSTEDEwonen vanuit haar strategisch voorraadbeleid een nieuwbouw-
plan opgesteld voor circa 16 huurwoningen, waarvan de vervanging van een bestaand complex
onderdeel uitmaakt. Het schetsplan is uitgewerkt op de resultaten van een vitaliteitsonderzoek
in het dorp, een onderzoek dat in 2018 door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente 
Vianen is vastgesteld. De gemeente is van oordeel dat het ingediende schetsplan teveel beslag
op het bestaande groen legt.

Daarom is in november 2020 een alternatief plan aan de gemeente verstrekt ter bespreking op
de intaketafel. Het alternatief voorziet in 14 nieuwe appartementen. In februari 2021 heeft de
gemeente onder voorwaarden een principe-uitspraak gedaan om medewerking aan de verdere
planuitwerking te verlenen. In 2021 zullen we tot die uitwerking komen.
Daarnaast bestaan er ideeën over een ander kleinschalig wooncomplex om daarmee invulling
te geven aan de grote vraag naar betaalbare woningen in het dorp.   

Hazelaarplein (Vianen)
Voor de locatie van De Stadshof (voormalige theaterfunctie) aan het Hazelaarplein in Vianen
heeft LEKSTEDEwonen eind 2018 met de gemeente Vijfheerenlanden, als uitwerking van de 
afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst aanpak buurt Vijfheerenlanden, afspraken 
gemaakt over de beschikbaarstelling van de gronden aan het Hazelaarplein als bouwlocatie met
de wederzijdse intentie  te komen tot de bouw van 115 huurwoningen. In 2020 is verder gewerkt
aan de stedenbouwkundige invulling en een gedetailleerde planuitwerking. Het plan omvat een
groot woongebouw op het thans braakliggende terrein en twee kleinere woongebouwen 
gesitueerd in het dijktalud. Het programma omvat nu 102 woningen in het DAEB-segment en
26 woningen in het niet-DAEB segment ten behoeve van middeninkomens. Het programma is
met 13 woningen opgehoogd als compensatie voor het in overleg met de gemeente niet verder
ontwikkelen van woningbouw aan de Walraven I-straat en aan Voorstraat 94.

Onderdeel van de afspraken zijn de koppelkansen vanwege de dijkverzwaring door het 
Waterschap Rivierenlanden. De te ontwikkelen woningen zijn bestemd voor meerdere doelgroepen.
De overeenstemming over de precieze stedenbouwkundige invulling is vertraagd, waardoor de
bestemmingsplanprocedure pas in 2021 zal starten.

Het Dorpshart, fase 3g en 3i, appartementen en  zorgcomplex (Hoef en Haag)
In Het Dorpshart wordt een appartementengebouw met 18 huurappartementen en een zorg-
complex met 48 wooneenheden ontwikkeld. In 2020 is overeenstemming bereikt met de C.V.
Hoef en Haag en met de gemeente om op het centrale dorpsplein een woonzorgcomplex te
realiseren. In 2020 is verder gewerkt aan de eerste schetsmatige uitwerking van de nieuwbouw.
Met stichting Zorgspectrum zijn de gesprekken gestart over het programma van eisen voor de
huur van het complex om daarin de bijpassende ouderenzorg te kunnen leveren.
De intentie is het gebouw met de 18 zelfstandige appartementen te bestemmen voor zelfstandig
wonende ouderen met een lichte zorgvraag. Door deze uitwerking zal het nieuwe dorp Hoef en



Oude Haven (Odijk, gemeente Bunnik)
In 2019 heeft LEKSTEDEwonen principe afspraken gemaakt met ontwikkelaar GVB uit Houten
voor de realisatie van 6 sociale huurwoningen in het plan Oude Haven in Odijk. Het huurdeel
van het plan heeft betrekking op 2 beneden- en 4 bovenwoningen. Het andere deel van het
plan, bestaande uit koopwoningen, wordt voor rekening en risico van de ontwikkelaar 
gerealiseerd. In 2020 heeft GBV het totale project verkocht aan HSB Bouw uit Volendam, die de
opgestelde plannen gedeeltelijk heeft herzien met behoud van de uitgangspunten voor de 
sociale woningbouw. Er is sprake van een herontwikkeling naar 6 appartementen. We rekenen
erop uiterlijk in mei 2021 een overeenkomst tot levering van de grond en de realisatie van de
woningen te komen. Ondanks de hierdoor ontstane vertraging, is de verwachting dat de bouw
in het 3e kwartaal van 2021 kan starten.

Rhijnhaeghe (Bunnik, gemeente Bunnik) 
In mei 2020 zijn de overeenkomsten getekend met projectontwikkelaar Sustay voor de bouw
van het nieuwe woonbuurtje Rhijnhaeghe op de hoek van de Van Zijldreef en J.F. Kennedylaan
in Bunnik. Onderdeel van het buurtje met 91 woningen is de realisatie van 27 huurappartementen
in het DAEB-segment welke turnkey zijn aangekocht door LEKSTEDEwonen.
De omgevingsvergunning voor de bouw is na een Raad van State-procedure voorjaar 2020 
onherroepelijk geworden. Daardoor kon zomer 2020 de sloop van het op deze locatie aanwezige
kantorencomplex starten. Januari 2021 was de grondkavel voor de 27 appartementen bouwrijp
en is de bouw gestart door Schutte Bouw uit Zwolle.
De bijna 1.300 reacties van woningzoekenden op de verhuur van deze 27 appartementen geven
aan hoe groot de druk is op de woningmarkt in Bunnik. 
De oplevering van het complex is naar verwachting in het 4e kwartaal 2021.

Salamander (Odijk, gemeente Bunnik)
Op verzoek van de gemeente Bunnik is in september 2019 een bieding uitgebracht op vijf 
leegstaande zgn. schoolwoningen. In woongebouw Het Palet zijn naast basisscholen koop-
appartementen gesitueerd. Voor de inmiddels leegstaande schoollokalen wenst de gemeente
snel te komen tot woningen in het huursegment om een bijdrage te leveren aan het structurele
tekort aan huurwoningen. 

Najaar 2020 is overeenstemming bereikt over de aankoop van de schoolwoningen en is er een
verbouwplan uitgewerkt. Het plan voorziet in de realisatie van twee huurappartementen in het
DAEB-segment en drie huurappartementen in het Niet-DAEB segment voor middeninkomens.
De overeenkomsten zullen in april 2021 worden afgesloten, waarbij ook goedkeuring voor de
aankoop bij de Autoriteit woningcorporaties wordt aangevraagd. Indien de omgevings-
vergunning wordt verleend, zal zomer 2021 de verbouwing plaatsvinden en komen de 
appartementen najaar 2021 in verhuur. 
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Schoolstraat - Walsland (Vianen)
Met de gemeente Vijfheerenlanden wordt al geruime tijd gewerkt aan een project in het oude
centrum van Vianen. Het betreft een in ons bezit zijnde kavel alsmede een aangrenzende 
grondkavel onder een in 2015 op verzoek van de gemeente aangekochte verouderde woning. 
Er is hiervoor in 2020 een plan gemaakt met twee varianten: een variant voorziet in 6 huur-
appartementen voor starters en een variant met 2 huurappartementen voor starters en 2 
koopwoningen. Een op de kavel aanwezige oude hoepelschuur vormt voor de gemeente een
belemmering voor de uitwerking, ondanks dat deze schuur geen beschermde status heeft. 

Op een ingediend principeverzoek is geen positieve reactie gekomen. Er zal in 2021 na 
gesprekken met de gemeente een alternatief plan worden gemaakt met een afweging of 
verkoop van de kavel een gewenste optie is. LEKSTEDEwonen betreurt het dat ondanks het 
appel van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden om te komen tot snelle en goede invullingen
met woningbouwplannen er naar onze mening onvoldoende duidelijkheid is over de visie op
het pragmatisch invullen van kavels in de binnenstad.
De huur voor de woning Schoolstraat 6, waarvan verhuur eerder plaatsvond op basis van de
Leegstandswet, is in november 2020 beëindigd. 
Doelstelling is in 2021 een definitieve keuze te maken voor de toekomst van de grondkavels.

Zorglandgoed Bloemendaal (Vianen)
Najaar 2020 is overeenstemming met aannemer RoosdomTijhuis uit Rijssen bereikt over de 
aanneemovereenkomst voor de realisatie van het complex. De omgevingsvergunning is eind
2020 verleend, waartegen een bezwaar is gemaakt en de behandeling loopt. Het bouwrijp
maken is gestart en we verwachten met de bouw in maart 2021 te kunnen starten. Daarmee
was een beoogde start in 2020 helaas niet mogelijk.
Voor de archeologische vondsten is een oplossing door met een grondophoging te volstaan,
zodat de vondsten kunnen worden veiliggesteld.
Dit langlopende project maakt de realisatie van 16 appartementen voor jongvolwassenen met
een handicap en 16 eenheden met een bedrijfswoning voor een zgn. Herbergier mogelijk. 
We rekenen erop dat de bouw begin 2022 kan worden afgerond. In de loop van 2021 wordt een
besluit genomen voor de inrichting van het omliggende in eigendom zijnde gronden als 
landgoed dat toegankelijk zal zijn voor inwoners van Vianen bedoeld voor educatieve en 
recreatieve doeleinden. Passende combinaties met agrarisch gebruik blijven mogelijk. 
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6.4 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  2021

Voor de periode tot en met 2025 zijn de volgende nieuwbouwprojecten voorzien, waarvan 
nagenoeg alle projecten in uitvoering of in ontwikkeling zijn. Er is een nieuwbouwprogramma
voor 463 woningen, waarvan 97 grondgebonden woningen en 366 appartementen.

Gegeven onze wensportefeuille gaat het om nieuwbouw voor de volgende doelgroepen:
- Jongeren 81 woningen
- Senioren 73 woningen
- Gezinnen 87 woningen
- Zorgwoningen 80 woningen
- Overige doelgroepen 140 woningen
- Koopwoningen 2 woningen

     Projectnaam                                                                           Aantallen woningen/eenheden             Verwachte
                                                                                                                                                                                             oplevering
     
     Gemeente Vijfheerenlanden                        DAEB                          Niet-DAEB                 
                                                                                                      Woningen            Zorg               Woningen                

     Burg. Jhr. Hoeufftlaan 8 t/m 12                                                18                                                                                   2023
     Dorp Everdingen                                                                           14                                                                            2023 - 2025
     Hazelaarplein                                                                               102                                                       26               2023 – 2025
     Hoef en Haag, De Erven fase 3f                                                25                                                                                   2021
     Hoef en Haag, De Erven fase 4j (Rozentuin)                         20                                                                                   2022
     Hoef en Haag, Dorpshart fase 4h                                             39                                                                                   2022
     Hoef en Haag, Dorpshart fase 3i zorgcomplex                                                48                                                      2023
     Hoef en Haag, Dorpshart 3g appartementen                     18                                                                                   2023
     Hoef en Haag, De Ervan fase 4k                                               26                                                                                   2023
     Hoek Hogelandseweg - Stammershoefstraat                      15                                                         5                       2022
     Schoolstraat / Walsland                                                                2                                                          2*                      2023
     Zorglandgoed Bloemendaal                                                     16                        17                                                      2022
                                                                                                                                                                                
     Gemeente Bunnik                                                    DAEB                            Niet-DAEB                   
                                                                                                              Woningen              Zorg                 Woningen                   

     De Rozelaar, Odijk                                                                                12                                                                                         2022
     Oude Haven, Odijk                                                                               6                                                                                        2022
     Rhijnhaeghe, Bunnik                                                                          27                                                                                         2021
     Salamander, Odijk                                                                                 2                                                               3                         2021
     Overige projecten                                                                               20                                                                                     t/m 2024

    Totaal                                                                                                 362                       65                            36

* Betreft twee koopwoningen.
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7.2 P R O F I E L ,  S A M E N S T E L L I N G  E N  I N F O R M AT I E

De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit vijf personen. De leden van de Raad worden
voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd. Het profiel
voor leden van de Raad is vermeld op de website. In 2020 zijn de profielen herijkt op de actuele
situatie.
Er heeft in 2020 een benoeming plaatsgevonden vanwege het vertrek van een lid van de Raad.
Voor de werving is een openbare advertentie geplaatst. De procedure is begeleid door een 
extern bureau, waarbij een selectiecommissie is aangesteld die de voordracht van de kandidaat
voor benoeming heeft verzorgd.  

Deskundigheid, nevenfuncties, honorarium en benoemingstermijn

De heer mr. A.H. Brouwer (1960), voorzitter
Expertise: governance, juridisch, maatschappelijk middenveld en openbaar bestuur
Functie: Bestuurder van zorgorganisatie Careander te Harderwijk.
Relevante nevenfuncties:  lid Raad van Toezicht van NIDOS
Benoemd voor de 2e termijn per 14 mei 2017 (aftredend per mei 2021)
Lid van de Remuneratiecommissie 
Honorarium 2020 € 16.950,- (2019: € 16.350,-) * 
Behaalde PE-punten in 2020: 7. 

De heer drs. ing. N.A.A. Jansen (1964), lid
Expertise: vastgoed, (sociaal en maatschappelijke) projectontwikkeling en duurzaamheid 
Functie: DGA Polar Real te Amsterdam
Relevante nevenfuncties: geen
Benoemd voor de 2e termijn per 11 september 2017 (aftredend per september 2021)
Voorzitter van de Auditcommissie
Honorarium 2020 € 11.300,- (2019 € 10.900,-) * 
Behaalde PE-punten in 2020: 7.

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, op de realisatie van de strategie en op de algemene gang van zaken bij LEKSTEDE-
wonen en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast adviseert de Raad het bestuur
gevraagd en ongevraagd. Ook is de Raad verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele
schorsing of ontslag) van de directeur-bestuurder en stelt zijn beoordeling en arbeids-
voorwaarden vast. Tot slot geeft de Raad opdracht aan de accountant voor de controle van de
jaarstukken, stelt zij de jaarstukken vast en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie
die LEKSTEDEwonen elke vier jaar laat uitvoeren. 

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

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. In 2019 is de meest recente visitatie uitgevoerd. 

7 GOVERNANCE EN TOEZICHT
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De heer S. Klop (1958), lid en vice-voorzitter (vanaf 14 april 2020)
Expertise: Financiën en control, lid op voordracht van het Huurdersberaad
Functie: voormalig registeraccountant en partner PWC
Relevante nevenfuncties: partner Pharios, adviseur MKB-bedrijven, lid Raad van Commissarissen
Woningstichting Vecht en Omstreken, voorzitter Raad van Commissarissen Beheersmaatschappij
Gebr. Van Doorn Geldermalsen B.V.
Benoemd (voor de 1e termijn) per 1 december 2017, herbenoembaar, aftredend per december 2025
Lid van de Auditcommissie
Honorarium 2020 € 11.300,- (2019: € 10.900,-) *
Behaalde PE-punten in 2020: 7.

Mevrouw A. Nijhuis (1970), lid vanaf 16 september 2020 
Expertise: Sociaal Maatschappelijk
Functie: directeur/bestuurder welzijnsorganisatie MeerVoormekaar te Wijchen
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Stichting 4Yourcare te Arnhem, lid Raad
van Commissarissen woningcorporatie Viverion te Lochem en raadslid gemeente Haaksbergen
Benoemd (voor de 1e termijn) per 16 september 2020, herbenoembaar, aftredend per september 2028 
Honorarium 2020 € 3.296,- *
Behaalde PE-punten in 2020: 4.

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 
Benoemd voor de 2e termijn per 1 januari 2019 (aftredend per december 2022)
Voorzitter van de Remuneratiecommissie
Honorarium 2020 € 11.300,- (2018: € 10.900,-) *
Behaalde PE-punten in 2020: 8.

Mevrouw mr. C.N. Siewers (1978), lid (tevens vicevoorzitter) tot en met 14 april 2020 
Expertise: Juridische zaken en governance
Functie: bestuurssecretaris bij stichting Woonbron te Rotterdam
Relevante nevenfuncties: blogger Corporatie NL
Benoemd (voor de 1e termijn) per 6 februari 2017 
Mevrouw Siewers is per 14 april 2020 afgetreden wegens het aanvaarden van een functie binnen
de sector.
Honorarium 2020 € 3.260,- (2019: € 10.900,-) *
Behaalde PE-punten in 2020: 6.

* inclusief onkostenvergoeding en – indien van toepassing – exclusief wettelijk verschuldigde btw. 

De honorering gaat uit van de in 2020 aangepaste adviestabellen volgens de honoreringscode en
de beroepsregel 2020 van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en
houdt rekening met de maatschappelijk 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 in Woningcorporaties (VTW).
In 2020 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 2020 zijn geen leningen en/of garanties verstrekt.

Permanente educatie (PE)
Toezichthouders van woningcorporaties zijn verplicht tot permanente educatie. Doel is het zich
blijven ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Bij permanente educatie gaat het
om vakkennis, beroepsvaardigheden, houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijk-
heden en taken effectief te kunnen uitvoeren. De PE-punten zijn gebaseerd op studiebelastings-
uren, zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.
De leden van de Raad dienen minimaal vijf uren (vijf PE-punten) per kalenderjaar, of bij 
tussentijds aantreden naar rato, aan PE-activiteiten te besteden. De behaalde PE-punten staan
per lid van de Raad bij de personalia.

Maatschappelijke rol
Op verschillende manieren zorgt de Raad voor een goede verbindingen met de maatschappij
in het algemeen en met het lokale netwerk in het bijzonder. Dit krijgt vorm in:
- de profielschetsen voor de leden van de Raad;
- de aanwezige kennis, ervaringen en netwerken van de leden van de Raad;
- het bijwonen van bijeenkomsten van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen en met 

gemeenteraadsleden;
- in het jaarlijkse overleg met (vertegenwoordigers van) het Huurdersberaad, de Ondernemings-

raad en de bijeenkomst van de huurderorganisatie met de huurders.

De diverse actuele maatschappelijke regionale en lokale ontwikkelingen krijgen aandacht in de
reguliere vergaderingen. Alle beleids-en investeringsvoorstellen worden voorzien van een 
volkshuisvestelijke/ maatschappelijke onderbouwing en worden gekoppeld aan ontwikkelingen
op de woningmarkt, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. Tijdens de strategiedag van de
Raad in 2020 is aandacht besteed aan de ‘maatschappelijke kant’ van het portefeuillebeleid en
aan de impact van COVID-19 op de strategische koers van de corporatie. 
De Raad informeert zich verder actief over ontwikkelingen in het werkgebied, onder andere
door nieuwsbrieven van Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
en andere partijen. Onderling worden relevante nieuwsberichten uit bijvoorbeeld regionale 
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dagbladen en huis-aan-huisbladen gedeeld. De leden van de Raad zijn zich bij al deze activiteiten
bewust van hun rol als commissaris: ze zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. 

Leden van de Raad of een delegatie zijn in de gelegenheid gesteld en maken er gebruik van de
bijeenkomsten met raadsleden van de gemeenten en nieuwbouwprojecten van LEKSTEDE-
wonen te bezoeken of andere 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. Een bijzonder aandachtsveld in
de besprekingen door de Raad met belanghouders vormt het risicomanagement. 

Door COVID-19 zijn er in 2020 helaas aanmerkelijk minder bijeenkomsten in fysieke vorm 
geweest. De Raad kijkt ernaar uit in 2021 de gebruikelijke ontmoetingen met belanghouders te
kunnen hebben.

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 (Aw). In 2020 heeft zich dit niet voorgedaan. 

Zelfevaluatie
De samenwerking binnen de Raad is constructief en verloopt in een ontspannen en open sfeer.
Alle leden kunnen hun inbreng leveren en hun vragen stellen. 
In juni 2020 heeft een interne zelfevaluatie van de Raad plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie
is gesproken over de rol van de RvC als toezichthouder, als klankbord en als werkgever. Ook is
nagedacht en gesproken over de invulling en de profielen voor het aantrekken in 2021 van twee
nieuwe leden van de Raad van Commissarissen als opvolging van twee aftredende leden.

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 VTW (Vereniging Toezichthouders 
Woningcorporaties)

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

- gesprekken met de Interne Auditor, deels 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 media

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

Auditcommissie en Remuneratiecommissie
De Raad heeft twee commissies. De remuneratiecommissie, bestaande uit twee leden, is belast
met de beoordeling en het functioneren van de directeur-bestuurder en draagt zorg voor de
begeleiding van de werving en selectie van nieuwe leden voor de Raad. 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 meerjaren-
raming, de jaarstukken en het treasurybeleid.  
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7.3 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 2020’, 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. Daarom zijn de daarbij behorende documenten 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 principes 1 en
onderdeel 3.27 van principe 3 uit de Governancecode Woningcorporaties. Geen lid van de Raad
is of was in het verleden in dienst van LEKSTEDEwonen of onderhoudt naar beste eer en geweten
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.
Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. De Raad is alert op ‘onverenigbaar-
heden’. De regel is dat het verrichten van nevenactiviteiten wordt gemeld of aangevraagd. 
De Raad heeft vastgesteld dat alle leden van de Raad in 2020 wederom onafhankelijk zijn van
de corporatie. De commissarissen vervullen hun functie zonder last of ruggespraak met de 
voordragende partij. 

Toezicht- en toetsingskader (extern en intern)
Het toezichtkader is voor het bestuur de richtlijn 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 de maatschappelijke belangen), de risico-
beheersing en de compliance en daarmee de realisatie van maatschappelijke waarde op lange
termijn. De Raad ziet er nadrukkelijk op toe dat LEKSTEDEwonen een maatschappelijke koers
vanuit een gezamenlijke visie vaart. In deze koers staan centraal de maatschappelijke vraagstukken
op het gebied van wonen en de belangen van mensen die op de woningmarkt een kwetsbare
positie hebben. 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.

Extern toezichtskader
- Aedescode
- Governancecode woningcorporaties 2020
- Wet- en regelgeving vanuit de Woningwet met bijbehorende besluiten
- Regelgeving vanuit de sectorinstituten zoals de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het 

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

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

Financiële continuïteit
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, van het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw inzake de financierbaarheid, 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-bestuurder. 
Er is in 2016 opdracht verleend om vanaf verslagjaar 2016 BDO Accountants & Adviseurs 
uit Utrecht als externe accountant aan te stellen. De Raad beoordeelt het functioneren van de
externe accountant als positief. 
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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 zal gevraagd en ongevraagd de Raad en de directeur-bestuurder wijzen op omissies
en mogelijkheden tot optimalisering. Jaarlijks spreekt de Raad in afwezigheid van de directeur-
bestuurder met de Interne Auditor over het Auditplan en bevraagt hem op zijn bevindingen 
en beoordelingen. 

Goedkeuring jaarrekening
De accountant heeft op 11 mei 2020 via MS-Teams het gedeelte van de vergadering van de Raad
bijgewoond waarin het verslag van de accountant over het onderzoek van de jaarrekening 2019
en van de verbonden ondernemingen is besproken en waarin is besloten over de vaststelling
van de jaarrekening. 
In de Auditcommissie zijn, gevolgd door een bespreking in de voltallige Raad, met de accountant
de jaarresultaten, het rapport van bevindingen bij de jaarrekening en de Managementletter
besproken. In deze vergadering van de Auditcommissie is de accountant bevraagd over de 
rapportages en de verklaring betreffende de getrouwheid van de jaarrekening. 

7.4 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 april 1962). De directeur-bestuurder heeft een benoeming voor onbepaalde tijd. Zijn 
aanstelling heeft plaatsgevonden voor 1 juni 2015 waardoor de wettelijke overgangsregeling
van de Wet Normering Topinkomens van toepassing is. 

Hij bekleedt qualitate qua de volgende nevenfuncties c.q. is betrokken bij:
- directeur van Vereenigd Belang Holding BV als dochteronderneming van LEKSTEDEwonen;
- lid van het algemeen bestuur RWU (Regioplatform Woningcorporaties Utrecht); 

aandeelhoudersvergadering WoningNet;
- lid van het algemeen bestuur Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU);
- Lid van corporatieoverleg Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. 
De heer De Groot is tevens lid van een intervisie-/Management follow-up groep. 

De directeur-bestuurder heeft in 2020 vanwege bijgewoonde studies 28 PE-punten 
(totaal over 2018 tot en met 2020: 87 punten) behaald, te weten voor:
- Intervisiegroep (8 punten); 
- Symposium Leiderschap en Cultuur (5 punten);
- Kennissessie strategie, beleid en communicatie (7 punten);
- Seminar Financieel Beleid Woningcorporaties (6 punten);
- Masterclass Strategie, beleid en communicatie (2 punten);

Vanwege de coronapandemie zijn enkele geplande studies niet doorgegaan, waardoor het
vereiste aantal PE-punten niet werd gehaald. De inzet is dit in 2021 in te halen.

Raad van Commissarissen als werkgever
Naast de werkgeverszorgplicht staat de Raad de directeur-bestuurder met raad bij. Over het jaar
2020 heeft de Raad van Commissarissen de 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 februari 2021 gevolgd door een individueel 
beoordelingsgesprek met de Remuneratiecommissie. Bij de beoordeling zijn betrokken: de 
behaalde resultaten in relatie tot het ondernemingsplan en het jaarprogramma 2020, 
de gevolgen van COVID-19, de relatie Raad en directeur-bestuurder, het aansturen van de 
werkorganisatie, het risicomanagement, de relatie met de gemeenten, belanghouders en 
bewoners alsmede de taakopvatting van de directeur-bestuurder. 
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De Raad heeft wederom zijn waardering uitgesproken voor de inzet van de directeur-bestuurder
en de door de werkorganisatie behaalde resultaten in het verslagjaar. Ondanks alle beperkingen
rondom COVID-19 is het belangrijkste deel van het jaarplan 2020 gerealiseerd en zijn de 
voorgenomen nieuwbouwprojecten gerealiseerd. 

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 overgangsregeling
van de Wet Normering Topinkomens (WNT). 
De functie van de directeur-bestuurder is ingedeeld in klasse E van de Regeling bezoldigings-
maxima voor topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. Op basis van de van
de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Nederlandse Vereniging 
Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) verkregen informatie is door de Raad met de 
directeur-bestuurder afgesproken dat ingaande 2018 de beloning gedurende drie jaren van de
overgangsregeling naar het toepasselijk WNT-maximum wordt afgebouwd.

De werkgeverslast berekend volgens de WNT is in het verslagjaar conform het overgangsrecht
voor de tweede keer gedaald en wel met afgerond € 3.000,- op jaarbasis. De beloning van de 
directeur-bestuurder bedroeg in 2020 € 117.347,- (2019 € 120.442,-). De beloning is, met 
inachtneming van het overgangsrecht, overeenkomstig de regeling bezoldigingsmaxima voor
topfunctionarissen bij woningcorporaties. Er is een pensioen toegezegd op basis van een 
middelloonregeling, zoals dat door de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW) wordt
gehanteerd. De pensioenlasten worden conform de cao verdeeld. Met ingang van 1 januari 
2015 zijn 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.

7.5 R E L AT I E S  E N  V E R B I N D I N G E N

Relatie met de Ondernemingsraad
Namens de Raad hebben mevrouw Rovers en de heer Brouwer op 20 januari 2020 overleg 
gevoerd met de Ondernemingsraad in verband met de algemene gang van zaken in het bedrijf. 
De directeur-bestuurder heeft deze bespreking bijgewoond. 
Er is aan de hand van een agenda gesproken over het functioneren van de organisatie in 2019 en
de arbeidsrechtelijke zaken. Besproken zijn de actuele organisatorische aanpassingen in de vorm
van het Team Klantenservice en bij de afdeling Vastgoed, het ziekteverzuim, de tijdelijke inzet van
een HR-adviseur, de arbeidsvoorwaarden en de capaciteit van de werkorganisatie. 
De vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen hebben hun dank aan de Ondernemings-
raad uitgesproken voor de inzet van de medewerkers. 

Relatie met het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen
De deelname van de Raad van Commissarissen aan de besprekingen met het Maatschappelijk
Platform LEKSTEDEwonen (MPL) gaven voeling met de lokale samenleving in de werkgemeente
Vijfheerenlanden. In november 2019 is in goed overleg besloten het Maatschappelijk Platform
LEKSTEDEwonen per februari 2020 op te heffen. Vastgesteld is dat een andere vorm van 
besprekingen met belanghouders de voorkeur verdient. Daarvoor in de plaats zal met 
thematische netwerkbijeenkomsten gewerkt gaan worden. Door COVID-19 is een eerste 
bijeenkomst is deze vorm uitgesteld.
De opheffing van het MPL is tijdens de laatste vergadering op 19 februari 2020 geëffectueerd.
De Raad van Commissarissen heeft in deze vergadering zijn waardering uitgesproken voor de
inzet en betrokkenheid van alle leden van het Platform. 

Relatie met het Huurdersberaad
Voor twee leden van de Raad van Commissarissen, mevrouw Rovers en de heer Klop, was voor 
november 2020 het jaarlijks overleg gepland met het dagelijks bestuur van het Huurdersberaad. 
Vanwege corona en op verzoek van het Huurdersberaad is het gesprek uitgesteld naar voorjaar 2021. 

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 2020 is besloten tot opheffing van LEKSTEDE energie BV.
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7.6 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 2020 zeven keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering,
waarvan twee vergaderingen vanwege COVID-19 op een digitale wijze plaatsvonden. Op zich 
voldeed deze manier van vergaderen en kon de besluitvorming ordentelijk tot stand komen, 
vanzelfsprekend heeft een vergadering in fysieke vorm de voorkeur. Door de omstandigheden was
de Raad ook niet in de gelegenheid locatiebezoeken af te leggen en/of opleveringen van nieuwe
complexen bij te wonen.
Er heeft een strategiedag plaatsgevonden, waarin aandacht is besteed aan de ‘maatschappelijke
kant’ van het portefeuillebeleid en aan de impact van COVID-19 op de strategische koers van de
corporatie. 
Alle leden van de Raad waren steeds aanwezig tijdens de vergaderingen van de Raad van 
Commissarissen, behoudens een enkele verhindering die steeds van tevoren kenbaar is gemaakt. 
Een vertegenwoordiging van de Raad heeft ook de opheffingsvergadering van het Maatschappelijk
Platform LEKSTEDEwonen bijgewoond. 

De volgende besluiten zijn genomen door de Raad:
• Instemming met de bestuurlijke reactie met betrekking tot het visitatierapport. Deze bestuurlijke 

reactie maakt deel uit van het totale rapport.
• Goedkeuring aan de notitie Financieringsstrategie en het Treasuryjaarplan 2020.
• Instemming met het plan van aanpak herstructurering van de derivatenportefeuille. 
• Goedkeuring aan het Auditplan 2020.
• Goedkeuring aan het investeringskader 2020.
• Goedkeuring aan het stoppen van de activiteiten van LEKSTEDE Energie BV en het overhevelen 

van de exploitatie van de 2 betreffende WKO-installaties van LEKSTEDE Energie BV naar 
LEKSTEDEwonen alsmede de opheffing van de verbinding, zonder schulden aan derden. 

• Kennisneming afwikkelingsrapportage van het experiment NOM-woningen en vaststelling dat 
er met een volgend project gewacht wordt tot er innovatieve concepten op de markt zijn en er 
een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk is.

• Vaststelling gewijzigde statuten LEKSTEDEwonen.
• Vaststelling herziene profielen Raad van Commissarissen, alsmede de vacatureteksten en starten 

van procedures tot werving van drie nieuwe leden in de Raad van Commissarissen.
• Instemming met benoeming van de heer Klop tot vice-voorzitter van de RvC, ingaande 14 april 

2020.
• Goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag over 2019.
• Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekeningen 2019 LEKSTEDEwonen, Vereenigd Belang 

Holding BV en LEKSTEDE energie BV en verlening decharge aan de directeur-bestuurder voor 
het gevoerde beleid in het verslagjaar 2019 en voor het treasurybeleid 2019.

• Goedkeuring verleent aan de koers in de notitie (herziening) Duurzaamheidsbeleid 2020 en de 
bijbehorende MIP (Meerjaren Investerings Programma Duurzaamheid), waarvoor het budget 
voor het jaar 2020 bij goedkeuring beschikbaar is gesteld. 

• Goedkeuring aan het Strategisch Voorraadbeleid, de bijbehorende labels van de complexen en 
het meerjaren huurbeleid. 

• Benoeming mevrouw A. Nijhuis als lid van de Raad van Commissarissen van LEKSTEDEwonen 
per 16 september 2020.

• Instemming met de voorgestane koers met betrekking tot het risicomanagement.
• Goedkeuring verleend aan de volgende (des)investeringsvoorstellen:

- Ontwikkeling van 12 appartementen De Rozelaar te Odijk; 
- Realisatie van het aangepaste project Zorglandgoed, bedoeld voor een tweetal bijzondere 

doelgroepen in de polder Bloemendaal te Vianen; 
- Investeringsvoorstel 17 woningen sloop-nieuwbouw hoek Hogelandseweg - 

Stammershoefstraat te Vianen;
- Aankoop object aan de Burg. Jhr. Hoeufftlaan 12 te Vianen, met als doel na samenvoeging 

met het naastgelegen pand een complex voor starters te realiseren;
- De start van de ontwikkeling project Hazelaarplein te Vianen;
- Verkoop complex ´De Poort van West´, Meesplein te Leerdam uit hoofde van eerdere 

afspraken met Kleurrijk Wonen;
- Nieuwbouw 39 eengezinswoningen fase 4h in Hoef en Haag (gemeente Vijfheerenlanden).

• In kader van de Woningwet:
- De vaststelling dat er in 2020 aan de principes van de Governancecode is voldaan en in 

2020 onafhankelijke toezicht is uitgeoefend (voor een schaduwraad blijft het besluit zo 
nodig gebruik te maken van de VTW-pool);

- Goedkeuring verleend aan de uit te brengen biedingen voor het jaar 2021 in het kader 
van artikel 44 Woningwet;

• Goedkeuring aan de bezoldiging van de Raad van Commissarissen in 2020 conform de 
beroepsregels VTW;

• De jaarstukken 2020 van stichting LEKSTEDEwonen, alsmede van Vereenigd Belang Holding 
BV, LEKSTEDE energie BV zijn vastgesteld;

• Goedkeuring aan het door de directeur-bestuurder vastgestelde Jaarplan 2021, de Begroting 
2021, het Treasuryjaarplan 2021 en het investeringskader 2021;

• Goedkeuring aan de vervolgopdracht voor BDO Accountants & Adviseurs voor de controle 
jaarstukken 2020. 

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

De Raad is trots op het aantal gerealiseerde nieuwe woningen en de andere uitgevoerde taken.
LEKSTEDEwonen beschikt over voldoende mogelijkheden om in samenwerking met 
belanghouders de verdere woningbehoefte in de komende jaren in te vullen. In dat verband
is de Raad en het bestuur zich bewust van de oproep van de Autoriteit woningcorporaties 
om de investeringscapaciteit goed en zorgvuldig te benutten. We willen graag komen tot de
invulling van de ambitie voor wat betreft de verduurzamingsopgave en de voorgenomen
nieuwbouwactiviteiten.
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Perspectief
LEKSTEDEwonen beschikt over voldoende investeringscapaciteit de opgave in zowel de gemeente
Vijfheerenlanden als de gemeente Bunnik in te vullen. Daarbij zullen we ons ook richten op de 
opgave voor nieuwe middenhuurwoningen. Niet als doel, maar als middel om te werken aan het
invullen van de grote tekorten in dit segment in de Utrechtse regio. In een in 2021 nieuw op te 
stellen Ondernemingskoers zullen we de mogelijkheden opnemen om te voorzien in de grote 
behoefte aan nieuwe woningen. LEKSTEDEwonen is bereid hierin stappen te zetten en 
aanvaardbare risico’s te nemen. Daarbij zal ook een appel worden gedaan op gemeenten om 
creatief mee te denken. Een onderdeel daarvan is het invullen met tijdelijke woningen van 
locaties die daarvoor geschikt zijn.
We zien ook uit naar de energietransitievisies van de gemeenten, om in samenhang met het eigen
beleid toe te zien op een verdere invulling van de verduurzamingsopgave van het bestand bezit
van LEKSTEDEwonen.

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 inzag, inhoudelijk achter stond en de risico’s aanvaardbaar vond. 
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 zag in het verslagjaar geen
aanleiding besluiten van het bestuur te schorsen of ongedaan te maken. 
De Raad is van mening dat hij de toezichthoudende taak tijdig, volledig en juist heeft uitgevoerd. 

Verklaring van de Raad van Commissarissen

In dit jaarverslag is opgenomen het volkshuisvestingsverslag en het financiële verslag 2020,
zoals deze zijn opgesteld door de directeur-bestuurder en gecontroleerd door de accountant. 
In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 10 mei 2021 heeft de Raad kennisge-
nomen 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 € 41,9 miljoen positief (2019: € 20,3 miljoen po-
sitief), waardoor per saldo het Eigen Vermogen is toegenomen van € 387,1 miljoen naar €
429,1 miljoen. 

Waardering
In het bestuursverslag 2020 worden de forse bijdragen aan de beschikbaarheid, de 
betaalbaarheid, de duurzaamheid en de kwaliteit van dienstverlening zichtbaar. 
De Raad spreekt ondanks de beperkende maatregelen vanwege COVID-19 zijn waardering
uit voor de door de organisatie behaalde resultaten, die het grootste deel van alle 
voornemens voor het jaar 2020 heeft kunnen realiseren.
Vanuit een krachtige financiële positie blijft LEKSTEDEwonen in staat een goede en gedegen
rol te vervullen in de huisvesting van huurders en woningzoekenden in de Utrechtse regio,
meer in het bijzonder in de gemeenten Vijfheerenlanden en Bunnik.
De Raad blijft ook in 2021 de directeur-bestuurder uitdagen de sociaal-maatschappelijke 
opdrachten proactief binnen de gestelde kaders in te vullen en hem waar nodig en wenselijk
daarbij ondersteunen. 
De Raad is blij met alle betrokkenheid van de diverse belanghouders waarmee 
LEKSTEDEwonen een relatie onderhoudt.

Vianen, 10 mei 2021

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

Mevrouw H.C. van Eyck van Heslinga
Mevrouw A. Nijhuis
Mevrouw M.M.A. Rovers
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 met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet een enkelvoudige
jaarrekening opgesteld. Artikel 35 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 door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, 
waaronder in het bijzonder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ (herzien 2016)
toegepast alsmede de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT). De jaarrekening is opgemaakt op 10 mei 2021.

Kapitaalbelangen
LEKSTEDEwonen heeft een belang van 100% in de deelneming Vereenigd Belang Holding BV.
Daarnaast heeft LEKSTEDEwonen nog een verbinding met WoningNet NV. Omdat er geen sprake
is van een economische eenheid, maar slechts van een duurzame financiële band door middel
van een gering belang in het aandelenkapitaal komt deze verbinding niet in aanmerking voor
consolidatie.

Het belang in LEKSTEDE energie BV is per 1 oktober 2020 beëindigd doordat LEKSTEDE energie
BV al haar taken heeft overgedragen aan LEKSTEDEwonen. LEKSTEDE energie BV is per 1 oktober
2020 geliquideerd.

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 is op het geheel van LEKSTEDEwonen van te verwaarlozen betekenis. Op grond
van artikel 2:407.1 BW wordt er afgezien van het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening.

8.2 F I N A N C I E E L  B E L E I D

Om de maatschappelijke opgave te kunnen realiseren is de beschikbaarheid van financiële 
middelen op korte en lange termijn essentieel. Daarom stelt LEKSTEDEwonen eisen aan haar
vermogenspositie en een voldoende weerstandsvermogen, dat is gebaseerd op de risico’s die
zij loopt. Het vermogen van LEKSTEDEwonen moet toereikend zijn om eventuele tegenvallers
te kunnen opvangen. Daarom hanteren we een betrouwbaar financieel beleid en nemen we 
mitigerende maatregelen op de financiële risico’s.

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 2020 is het financiële beleid gepresenteerd voor de periode 2021 - 2025. 
In het financieel beleid komen de volgende punten aan de orde; de ontwikkeling van 
renterisico’s, de ontwikkeling van kasstromen, de ontwikkeling van het jaarresultaten en van de
vermogenspositie.

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 2020 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.

Om adequaat te kunnen reageren op marktomstandigheden wordt van een treasurystatuut 
en een treasuryjaarplan gebruik gemaakt. Het treasurystatuut van LEKSTEDEwonen is een 
gedragscode als het gaat om financierings- en beleggingsbeslissingen. Hierin zijn geregeld 
de hoofdlijnen van het financierings- en beleggingsbeleid, de bevoegdheden en de 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van dit beleid alsmede de informatie-
voorziening.
Door de ontwikkelingen in de voortgang van enkele nieuwbouwprojecten heeft tussentijds een
herijking van de prognose van de liquiditeiten ten opzichte van de begroting plaatsgevonden.

8 FINANCIEEL BELEID      (alle bedragen in tabellen en grafieken x € 1.000, tenzij anders vermeld)
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Leningen
Eind 2020 bedraagt het schuldrestant vreemd vermogen € 104,3 miljoen (2019: € 105,1 miljoen).
De leningenportefeuille is ten opzichte van het vorige boekjaar beperkt gedaald. Uitgedrukt in
kasstromen is in 2020 voor een bedrag van € 16,7 miljoen (2019: € 17,5 miljoen) geïnvesteerd in
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Deze investeringen zijn gefinancierd uit de aanwezige liquide
middelen en operationele kasstromen. De aflossingsverplichting op de leningenportefeuille in
2020 bedroeg € 26,0 miljoen. Er is voor € 24,2 miljoen aan nieuwe financieringen aangetrokken. 
Het saldo liquide middelen is ultimo 2020 € 1,0 miljoen (2019: € 2,6 miljoen). Conform de 
liquiditeitsprognose 2021 zijn in dat jaar vanwege investeringen en aflossingen nieuwe 
financieringen nodig. 

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. De huidige portefeuille derivaten bedraagt € 8 miljoen (2019: 
€ 28 miljoen). De duration van de swapportefeuille bedraagt 1,76 jaar.
LEKSTEDEwonen is niet voornemens haar derivatenpositie verder uit te breiden. 

Eind 2019 heeft LEKSTEDEwonen een plan van aanpak opgesteld voor de  herstructurering 
van de derivatenportefeuille. De herstructurering betrof het noveren en doorzakken van drie
bestaande swaps van Deutsche Bank. Dit plan van aanpak is op 20 januari 2020 in de vergadering

ONTWIKKELING TOTALE FINANCIERING

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Leningen aflosbaar -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
leningen (excl.investeringen) -94.192 -86.151 -76.109 -76.064 -71.018 -61.969 -61.918 -53.865 -53.810 -53.751 
Finacieringssaldo -28.769 -68.613 -106.875 -117.157 -128.619 -133.114 -131.454 -132.906 -124.933 -118.313 
Omvang Financiering -127.961 -159.764 -187.984 -198.221 -204.637 -200.083 -193.372 -186.771 -178.743 -172.064 
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door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Vervolgens is het plan door de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) samen met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
beoordeeld. Zij hebben vastgesteld dat met het plan van aanpak voldaan is aan de noodzakelijke
vereisten. De herstructurering heeft 1 maart 2020 plaatsgevonden. Het effect hiervan is dat het
risico van de verplichte toekomstige breakclausules is weggewerkt en LEKSTEDEwonen nu 
langjarige renteafspraak heeft voor de nieuwe lening.

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 
€ 0,7 miljoen negatief (2019: € 12,7 miljoen negatief ). De markwaarde is berekend met behulp
van de rentecurve van 31 december 2020 11.53 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 3,960% (2019: 3,502%). 

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

De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de uitgangs-
punten zoals deze door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) zijn voorgeschreven.
Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel
van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen 
uitgaande van het beleid van LEKSTEDEwonen. De netto contante waarde berekening van 
de marktwaarde wordt hiertoe aangepast op vier onderdelen die duiding geven aan de maat-
schappelijke opgave. Hiermee wordt, uitgaande van het beleid van LEKSTEDEwonen, inzicht 
gegeven in de verdiencapaciteit van het vastgoed in exploitatie. 

De horizon die gehanteerd is bij de bepaling van de beleidsnormen bedraagt 15 jaar. Om tot de
beleidswaarde te komen worden ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat de 
volgende vier afslagen gehanteerd:
1 Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario ‘doorexploiteren’ (in plaats van de hoogste 

van ‘doorexploiteren’ en ‘uitponden’). Bovendien wordt er geen rekening gehouden met 
verkopen.

2 De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk 
vastgestelde streefhuur in plaats van de markthuur. LEKSTEDEwonen hanteert in haar beleid 
een streefhuur van 70% van de maximaal redelijke huurprijs bij eengezinswoningen en tussen 
de 70% en 82,5% bij appartementen. Bij woningen waarvan de huidige huurprijs zich al boven 
de streefhuur bevindt, blijft de huur gelijk. 

3 De beleidsnorm voor onderhoud is afgeleid vanuit het meerjarenperspectief en heeft het 
karakter van een langjarig gemiddelde met een horizon van 15 jaar exploitatie. Deze norm is 
gebaseerd op de posten uit de functionele winst-en-verliesrekening van de meerjaren-
begroting 2021-2030, zoals die ook zijn gebruikt voor de verantwoordingsstukken dPi 2020.

4 De beleidsnorm voor beheer is afgeleid vanuit het meerjarenperspectief en heeft het karakter 
van een langjarig gemiddelde met een horizon van 15 jaar exploitatie. Deze norm is gebaseerd 
op de posten uit de functionele winst-en-verliesrekening van de meerjarenbegroting 2021-
2030, zoals die ook zijn gebruikt voor de verantwoordingsstukken dPi2020. 

Marktwaarde derivaten d.d. 31 december 2020 
met de rentecurve van 31 december 2020 11:53 uur                                                                  
                                                                                                                                                                                  
Tegenpartij                                                                                                                   ABN/AMRO bank

Hoofdsom                                                                                                                                   8.000.000

Vaste rente                                                                                                                                      3,960%

Variabele rente                                                                                                                              EUR 6M

Startdatum                                                                                                                              01-10-2012

Einddatum                                                                                                                               01-10-2022

Marktwaarde inclusief opgelopen rente                                                                           - 722.282

Opgelopen rente                                                                                                                         - 88.785

Marktwaarde bij 1,0% rentedaling                                                                                      - 855.381

Marktwaarde bij 2,0% rentedaling                                                                                      - 992.965

Marktwaarde obv 1% curve                                                                                                   - 526.965

Duration                                                                                                                                                 1,47

Gemiddelde looptijd                                                                                                                          1,76



Verloop Marktwaarde > Beleidswaarde (bedragen x € 1.000)
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De beleidswaarde van de vastgoedportefeuille bedraagt ultimo 2020 € 269 miljoen (ultimo 2019:
€ 287 miljoen) en is als volgt berekend: 

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 verlaging 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 € 100,- per jaar.

Beleidsmatige beschouwing
Er is een beschouwing gemaakt van het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde
van het vastgoed in exploitatie. Per 31 december 2020 is in totaal € 268,7 miljoen aan ongerea-
liseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2019: € 236,4 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 waarderingsgrondslag en
daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarrekening.
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) 

De effecten van de sensitiviteitsanalyse zijn:

Omschrijving                                                                                                                   Bedragen x € 1.000

Beleidswaarde ultimo 2020                                                                                                                         268.909
Effect aanpassing disconteringsvoet (0,5% hoger)                                                                             - 23.520

Beleidswaarde ultimo 2020                                                                                                                         268.909
Effect aanpassing disconteringsvoet (0,5% lager)                                                                                   28.327

Beleidswaarde ultimo 2020                                                                                                                         268.909
Effect aanpassing norm onderhoud -/- € 100                                                                                         12.227

Beleidswaarde ultimo 2020                                                                                                                         268.909
Effect aanpassing norm onderhoud +/+ € 100                                                                                     - 12.503

Beleidswaarde ultimo 2020                                                                                                                         268.909
Effect aanpassing norm algemeen beheer -/- € 100                                                                               12.247

Beleidswaarde ultimo 2020                                                                                                                         268.909
Effect aanpassing norm algemeen beheer +/+ € 100                                                                        - 12.249

Beleidswaarde ultimo 2020                                                                                                                         268.909
Effect aanpassing streefhuur +/+ € 25                                                                                                        16.465

Beleidswaarde ultimo 2020                                                                                                                         268.909
Effect aanpassing streefhuur -/- € 25                                                                                                       - 18.557

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) huurwo-
ningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huis-
vesting 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 uitzon-
deringssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds-
en beheerkosten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwa-
liteit- en beheersituatie.

Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en daar-
mee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd.
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Er is 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 € 275 miljoen (2019: € 210 miljoen). Het verschil tussen de
marktwaarde en de beleidswaarde van het DAEB-bezit ultimo 2020 bestaat uit de volgende 
onderdelen:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Jaar 2020 Jaar 2019 afslag 2020 afslag 2019

Marktwaarde ultimo 543.480 464.585 - -
MW afsl. Beschikbaarheid 585.665 474.481 42.184 9.896
MW afsl. Betaalbaarheid 369.462 324.325 -216.203 - 150.156
MW afsl. Kwaliteit 328.127 295.122 -41.334 - 29.203
MW afsl. Beheer = BW ultimo 268.909 255.130 -59.218 - 39.992

De afslag beschikbaarheid is een negatieve afslag. Doordat in de beleidswaarde gekozen wordt
voor doorexploiteren vervalt de 8% overdrachtsbelasting uit het uitpondscenario. Dit resulteert
in een hogere waardering met als gevolg een negatieve afslag.

De uitkomst impliceert dat circa 63% (2019: 61%) van het totale eigen vermogen niet of eerst
op zeer lange termijn realiseerbaar is. 

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 noodzaken tot een allocatie van financiële middelen.
Het inzetten van financiële middelen kan op twee manieren, namelijk door te investeren of door
het doen van uitgaven. In beide gevallen geldt dat ze maatschappelijk nuttig en wenselijk 
moeten zijn.
Bij investeren gaat het veelal om de bouw van nieuwe of de renovatie c.q. verduurzaming van
bestaande sociale huurwoningen. Bij dit soort investeringen wordt een belangrijk deel 
terugverdiend door de huuropbrengsten. Bij uitgaven ligt dat anders. Daar staan veelal geen 
directe inkomsten tegenover. Uitgaven kunnen wel een positief effect hebben op de
(waarde)ontwikkeling van een wijk of buurt. 

LEKSTEDEwonen beschikt ultimo 2020 over een eigen vermogen van € 429,1 miljoen (2019: 
€ 387,1 miljoen), waarvan een bedrag van € 268,7 miljoen (2019: € 236,4 miljoen) bestaat uit 
de herwaarderingsreserve. Dat vermogen is voornamelijk geïnvesteerd in huurwoningen. 
De marktwaarde van de totale vastgoedportefeuille (DAEB en niet-DAEB) bedraagt € 543,5 
miljoen (2019: € 500,8 miljoen). 

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

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.

8.3.1 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 2018-2021 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 langdurig ziekteverzuim en werkpieken op door
tijdig interim medewerkers in te huren.

Gedrag van medewerkers is moeilijk te beïnvloeden en vormt daarmee een risico voor de 
organisatie. Vertrouwen is de grondhouding naar 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 wederom voor meer dan 95% beschikbaar geweest.
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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 en toezichthouder van groot
belang zijn. Dit geeft een grote mate van verantwoordelijkheid. Om risico’s op dit gebied te 
beperken heeft LEKSTEDEwonen een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

8.3.2 E X T E R N E  R I S I C O ’ S

Wet- en regelgeving
LEKSTEDEwonen is afhankelijk van de van overheidswege opgelegde wetswijzigingen. LEKSTE-
DEwonen heeft de financiële systemen zo ingericht dat kan worden voldaan aan de eisen van
wet- en regelgeving.
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft in 2020 een reguliere toets uitgevoerd op de 
governance en het risicoprofiel van LEKSTEDEwonen. Uit de beoordelingsbrieven blijkt dat er
geen aanleiding is voor een nader onderzoek of interventies. 

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. Daarvoor is begin 2021 een
wensportefeuille opgesteld, ondermeer aan de hand van de woonvisies van de gemeenten. 
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 huurprijsontwikkeling 
borgen we door zoveel als mogelijk aansluitend te verhuren en dit te monitoren. We zijn in 
staat om onze woningen tegen betaalbare huren aan te bieden en we hanteren 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 (in samenwerking met 
verschillende partners) 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 twee geëffectueerde ontruimingen. 

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 
opdrachtnemers 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. De controle op
de toepassing van de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) wordt 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 hoofdzakelijk
gebruik van bouwconcepten. 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 gedurende de ontwikkelings-
fase, in het goedkeuringsproces, bijvoorbeeld vanwege een vigerend bestemmingsplan, of 
obstakels bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning bijvoorbeeld vanwege het overleg
met belanghebbenden. De gemeenten en het politieke krachtenveld vervullen hierin een 
essentiële rol. 

LEKSTEDEwonen heeft met de gemeente Vijfheerenlanden prestatieafspraken gemaakt waarin
ook het proces van de projectontwikkeling is benoemd. Hierover vindt een aantal keren per jaar
intensief overleg plaats tussen de gemeente en LEKSTEDEwonen met als doel het realiseren van
de in de prestatieafspraken vastgelegde uitgangspunten. 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 
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 achteruitgaat. 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. 
Voor een beperkt aantal woningen is er in de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat
rekening gehouden met achterstallig onderhoud. Het betreft woningen die op de nominatie
staan om binnen vijf jaar een traject van heroriëntatie c.q. sloop-/nieuwbouw in te gaan. Bij deze
woningen heeft LEKSTEDEwonen besloten alleen nog het minimale onderhoud uit te voeren. 

Milieurisico’s
Duurzaamheid van ons woningbezit is een belangrijk uitgangspunt. Het beheersen van milieu-
risico’s is daarom een belangrijk aandachtsgebied. Niet alleen met het oog op het milieu, maar
ook ter voorkoming van hoge saneringskosten en verlies van reputatie. Om die reden beoordelen
wij bij renovatie- en nieuwbouwprojecten de gevolgen daarvan voor het milieu. Het gaat 
bijvoorbeeld om rapportages over bodemverontreiniging en fijnstof en bij renovaties over 
asbestsanering en mitigerende maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

Rente- , valuta- en fundingrisico’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 treasury-
commissie worden de renterisicomomenten in kaart gebracht en wordt waar nodig actie 
ondernomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van externe  treasurydeskundige. LEKSTEDEwonen
zorgt ervoor teneinde de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren de benodigde 
financieringen te kunnen aantrekken tegen bedrijfseconomisch acceptabele voorwaarden, 
rekening houdend met het renterisico. Om dit risico te beperken voldoet LEKSTEDEwonen aan
de eisen die interne en externe toezichthouders stellen met betrekking tot liquiditeit en 
solvabiliteit. 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 bedrijfs-
voering. Behalve het zorgvuldig naleven van belastingverplichtingen zorgen wij ook steeds voor
een fiscale optimalisatie. Naast kennis die in de organisatie aanwezig is, maken we gebruik van
diensten van taxadviseurs. Zij verzorgen voor ons de toetsing van de fiscale positie in de 
jaarrekening en de aangiften vennootschapsbelasting. Nieuwe vastgoedprojecten worden 
vanuit de fiscale wetgeving steeds op optimalisatie getoetst.

8.3.3 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 werkzaamheden.
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.

Risicobereidheid 
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
risicoprofiel. 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, ondernemingsdoelstel-
ling 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 voeren soms experimenten uit om de gestelde doelen tijdig te bereiken.

Strategie uit ondernemingsplan 2019-2022
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 vastgoedportefeuille moet in de toekomst voldoen aan de ambities volgens de Routekaart
CO2-neutraal en de voorwaarden voor verduurzaming van woningen uit het Klimaatakkoord.
Bij de vastgoedprojecten worden deze doelstellingen meegenomen bij de ontwerpen en in 
financieel opzicht. Alle te maken keuzes 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.
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Actualiteit interne risico’s
Operationele risico’s
In onze risicoanalyse is de ‘kwetsbaarheid van de organisatie’ geformuleerd als een risico. 
Verschillende oorzaken liggen daaraan ten grondslag, in het bijzonder de omvang van de 
organisatie. In dat verband zijn er in 2019 en 2020 wijzigingen in de organisatie aangebracht, is
er een onderzoek naar de werkdruk uitgevoerd, is voorzien in tijdelijke inleenkrachten en is 
de klantbediening efficiënter en concreter ingericht met het Team Klantenservice. 
We monitoren dit risico frequent en spreken ervoor met alle medewerkers.
We hebben tevens in 2020 met het Managementteam workshops gehouden met betrekking tot
de herijking van de top 7 van de risico’s en over het onderwerp risicobewustzijn.
Er is daarnaast een frauderisico-analyse opgesteld, waarbij de daaruit voortvloeiende acties zijn
uitgevoerd.

Financiële risico’s
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 en hebben permanent de aandacht. 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 worden voor de stijging van bouwkosten in het algemeen 
contractuele afspraken gemaakt. 

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 Waarborgfonds Sociale Woningbouw aangegeven aspecten is door
LEKSTEDEwonen actie ondernomen. Dat heeft voor het WSW, met betrekking tot de risico-
beoordeling 2020, 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’. Inmiddels is bekend dat het WSW de 
borgingsruimte voor maximaal twee jaar vrijgeeft, zodat we voor nieuwbouwprojecten met een
horizon van twee jaar en verder daarvoor voorzieningen in de opdrachtformulering zullen 
opnemen.  

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 waarderings-
systematiek 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
Sinds 2019 is de aftrekbaarheid van betaalde rente door de wetgever ingeperkt. Voor de 
financiering van de vastgoedprojecten worden nieuwe externe financieringen aangetrokken
waardoor in de toekomst de aftrekbaarheid van rente vanwege genoemde regeling wordt 
beperkt en de te betalen vennootschaps-belasting in de toekomst zal oplopen. Deze 
zogenaamde ATAD regeling (Anti-Tax Avoidance Directive) heeft voor LEKSTEDEwonen vanwege
de hoogte van de rentelasten nu nog geen impact, omdat wij onder de vrijstelling vallen. 

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.
We hanteren onverkort de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gestelde Beleidsregels
voor derivaten. LEKSTEDEwonen bouwt de derivatenportefeuille af.
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Het onderscheid tussen een DAEB- of een Niet-DAEB-woning wordt niet bepaald door de 
liberalisatiegrens van € 737,14, 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. 

Woningaantallen en WOZ-waarde

9.1 J A A R R E S U LTA AT  2020

LEKSTEDEwonen heeft in 2020 een positief jaarresultaat gerealiseerd van € 41,9 miljoen (2019: € 20,3
miljoen positief). Het positieve jaarresultaat wordt in belangrijke mate bepaald door waarde-
veranderingen in het vastgoed. Hiervan heeft € 32,3 miljoen betrekking op de mutatie herwaardering. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen neemt in 2020 per saldo toe met € 41,9 miljoen en komt uit op € 429,1 miljoen.

2020 2019 Mutatie

Herwaarderingsreserve 268.714 236.435 32.279
Overige reserve 160.338 150.682 9.656
Totaal 429.052 387.117 41.935

Kasstromen
Naast het boekhoudkundige positieve resultaat beoordeelt LEKSTEDEwonen ook haar kasstromen.
De gerealiseerde kasstroom uit bedrijfsoperaties bedraagt  € 8,0 miljoen (2019: € 9,9 miljoen). 
In deze kasstroom zijn de renteverplichtingen van € 3,7 miljoen (2019: € 3,6 miljoen) inbegrepen. 
Derhalve  bedraagt de kasstroom uit operationele activiteiten exclusief de rente- en aflossings-
verplichtingen € 11,7 miljoen positief (2019: € 13,5 miljoen). 

2020 2019 Mutatie

Operationele kasstromen 8.033 9.858 1.825
Kasstromen (des)investeringen - 7.804 - 15.476 -7.672
Kasstroom financieringsactiviteiten - 1.841 - 3.641 -1.800
Totaal - 1.612 - 9.259 -7.647

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. 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten
en de  direct toerekenbare bedrijfskosten. 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.

Omschrijving Aantal Aantal WOZ x 1.000 WOZ x 1.000
2020 2019 2020 2019

Sociaal bezit
Zelfstandige woningen 2.785 2.730 506.539 479.039  
Onzelfstandige woningen 890 896 73.509 69.052  
Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed 40 47 6.790 7.759 

3.715 3.673 586.838 555.850 

Commercieel bezit
Zelfstandige woningen 207 209 42.858 41.473 
Onzelfstandige woningen 1 1 142 137 
Garages/parkeerplaatsen 63 61 1.087 995 
Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed 9 9 604 537 

280 280 44.691 43.142 

Totaal bezit 3.995 3.953 631.529 598.992 

Vaste activa in exploitatie 2020 2019 Mutatie

Sociaal vastgoed in exploitatie 505.047 464.585 40.462
Commercieel vastgoed in exploitatie 38.433 36.260 2.173
Totaal 543.480 500.845 42.635

9 FINANCIËLE CONTINUÏTEIT (alle bedragen in tabellen en grafieken x € 1.000, tenzij anders vermeld)
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ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING

2020 2019

Huuropbrengsten 25.903 25.110
Opbrengsten servicecontracten 2.773 2.509
Lasten servicecontracten -2.355 -2.109
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.420 -3.441
Lasten onderhoudsactiviteiten -5.009 -3.596
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -4.301 -4.239
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 14.591 14.234

Toegerekende organisatiekosten

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 9.074 2.749
Toegerekende organisatiekosten -11 -9
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -6.178 -1.976
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.885 764

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.161 -207
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 33.234 12.296
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 
onder voorwaarden 114 23
Waardeverandering vastgoedportefeuille 31.187 12.112

Overige bedrijfsopbrengsten 208 51
Overige bedrijfskosten
Nettoresultaat overige activiteiten 208 51

Overige organisatiekosten -212 -214

Leefbaarheid -387 -370

BEDRIJFSRESULTAAT 48.272 26.577

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 48 43
Rentelast en soortgelijke kosten -3.673 -4.062
Financiële baten en lasten -3.625 -4.019

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 44.647 22.558

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.738 -2.126
Resultaat deelnemingen 26 -86

Resultaat na belastingen 41.935 20.346

ONTVANGSTEN 2020

UITGAVEN 2020

HUUR 68%

RENTELASTEN 9%

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille en onrendabel investeren
Maatschappelijk is er in 2020 voor afgerond € 2,2 miljoen onrendabel geïnvesteerd.
De specificatie is als volgt:

2020 2019

Onrendabele investeringen nieuwbouw -5.263 -3.225

Terugname eerdere afwaarderingen vanwege onrendabele investeringen 3.102 3.018

Totaal - 2.161 - 207

OVERIG 1%

SERVICEKOSTEN 7%

NIEUWBOUW EN 
VERBETERINGEN 41%

ONDERHOUD 11%

BEHEER- EN 
SERVICEKOSTEN 13%

PERSONEEL 7%AANKOOP 1%
BELASTINGEN 6%

VERHUURDER- EN 
SECTORHEFFING 7%

AFLOSSINGEN 5%

Verdeling kasstromen

VERKOOP 24%
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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 2020 sloot LEKSTEDEwonen af met een positief resultaat van € 41,9 
miljoen. In de begroting 2020 hielden wij rekening met een positief resultaat van 
€ 10,0 miljoen. Het verschil is als volgt te verklaren:

Verklaring verschil op hoofdlijnen

Omschrijving                                                                  Begroting          Realisatie Verschil
                                                                                                           2020                   2020 Begroting ‘20
                                                                                                                                                     Realisatie ‘20

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen                                                              12.257                44.647 32.390
Elimineren: Post waardeveranderingen
(niet beïnvloedbaar)                                                              - 312           - 31.187 - 30.875
Resultaat voor belastingen
exclusief  waardeveranderingen                              11.945                13.460 1.515
Belastingen                                                                          - 2.261             - 2.738 - 477
Deelnemingen                                                                                 -                    26 26
Resultaat na belastingen 
exclusief  waardeveranderingen                                 9.684                10.748 1.064

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum is er sprake van enkele ontwikkelingen die een vermelding en een
duiding behoeven. Het betreft een voor de sector getroffen Vestia-deal, de wetgeving
rondom de eenmalige huurverlaging en de huurbevriezing voor sociale huurwoningen
op 1 juli 2021.
Een nadere toelichting is opgenomen in het bestuursverslag.

Deze ontwikkelingen zijn gebeurtenissen na balansdatum en geven geen nadere
informatie op de feitelijke situatie op de balansdatum en zijn daarom niet in de 
jaarrekening verwerkt.
De effecten van de coronacrisis zijn voor LEKSTEDEwonen in financieel opzicht tot nu
toe marginaal en zijn als niet materieel te kwalificeren.
Er hebben zich verder geen gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum die 
vermelding in de jaarrekening vereisen. 

WINST-EN-VERLIESREKENING LEKSTEDEwonen (enkelvoudig) Bedragen (x €1.000)

Omschrijving Begroting 2020 Jaarrekening 2020 Afwijkingen

Huuropbrengsten 26.171 25.904 267 
Opbrengsten servicecontracten 2.467 2.774 -307 
Lasten servicecontracten -2.184 -2.355 171 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -2.900 -2.422 -478 
Lasten onderhoudsactiviteiten -5.876 -5.009 -867 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -4.768 -4.301 -467 
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12.910 14.591 -1.681 

Opbrengst verkocht vastgoed (in ontwikkeling) 9.537 9.074 463 
Toegerekende organisatiekosten - -11 11 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -6.412 -6.178 - 234 
Nettoresultaat verkocht vastgoed (in ontwikkeling) 3.125 2.885 240 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -7.630 -2.161 5.469 
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille 7.942 33.234 -25.292 
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille (VOV) - 114 -114 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 312 31.187 -30.875 

Overige bedrijfsopbrengsten 133 208 -75
Overige bedrijfskosten - - -  

Netto resultaat overige activiteiten 133 208 -75 

Overige organisatiekosten -215 -212 - 3 

Leefbaarheid -270 -387 117 

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten - - -
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 48 -48 
Rentelasten en soortgelijke lasten -3.738 -3.673 -65 

Saldo financiële baten en lasten -3.738 -3.625 -113 

Buiengewone baten en lasten - -   - 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 12.275 44.647 -32.390 

Belastingen -2.261 -2.738 477 

Resultaat deelnemingen -                    26 - 26 

Resultaat na belastingen 9.996 41.935 -31.939 
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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 2020 - 2025
LEKSTEDEwonen heeft haar volkshuisvestelijke activiteiten voor een reeks van jaren geprog-
nosticeerd. Als vertrekpunt voor deze raming dient het huidige ondernemingsplan en de 
going-concern gedachte voor bestaande complexen. De effecten van de nieuwbouwportefeuille
alsmede de investeringen zijn ingerekend en er is een budget voor sociaal maatschappelijke 
activiteiten toegevoegd. 
In totaliteit gaat het in de periode tot en met 2025 om de realisatie van circa 450 
nieuwbouwwoningen. De effecten van de integrale belastingheffing en de verhuurderheffing
zijn afzonderlijk in de prognose opgenomen. 

Verwachte jaarresultaten
Op basis van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2025 verwacht 
LEKSTEDEwonen de volgende ontwikkeling van het jaarresultaat (met inbegrip mogelijke
verhuurderheffing en Saneringssteun):

Begroting Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Verwacht) jaarresultaat 2020 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12.910 14.591 11.764 13.428 14.706 14.555 13.918  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 3.125 2.885 329 729 489 338 338 

Overige kosten/opbrengsten -352 -391 -141 -142 -144 -146 -148 

Bedrijfsresultaat 15.683 17.085 11.952 14.015 15.051 14.747 14.108 

Financiële baten en lasten -3.738 -3.625 -3.190 -3.144 -2.839 -2.834 -2.994 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering 11.945 13.460 8.762 10.871 12.212 11.913 11.114 

(beïnvloedbaar)

Waardeverandering vastgoedportefeuille 312 31.187 6.019 2.729 1.492 6.110 6.840 

(niet beïnvloedbaar)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen 12.257 44.647 14.781 13.600 13.704 18.023 17.954 

Belastingen -2.261 -2.738 -2.182 -2.253 -2.599 -2.558 -2.380 

Resultaat deelnemingen -   26 -   -   -   -   -  

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering na belastingen 9.996 41.935 12.599 11.347 11.105 15.465 15.574

*  De jaren na 2020 zijn afkomstig van de in november 2020 vastgestelde meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2021 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2020.
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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. 
Het Financiële Dashboard staat op de volgende pagina.

Ontwikkeling solvabiliteit op basis van beleidswaarde
De solvabiliteit op basis van de beleidswaarde 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 2020 zijn afkomstig van de in november 2020 vastgestelde meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2021 en verderniet
zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2020.

De prognose geeft aan dat de solvabiliteit de komende jaren licht zal dalen. De verwachte 
afname is het gevolg van de productievoornemens voor nieuwbouw en verduurzaming.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Om woningen te kunnen bouwen en te onderhouden sluit LEKSTEDEwonen leningen af 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. Daardoor zorgen wij voor voldoende
eigen vermogen en voldoende borgingsfaciliteiten 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 05-juni-2020) 2020 2021 2022

Geborgde leningportefeuille WSW (01-jan-2019) 116.268 120.335 130.932 
Uitbreiding portefeuille 8.067 10.597 19.237 
Borgingstegoed -4.000 - - 
Interne financieringsbronnen -   -   -   

Borgingsplafond per jaar 120.335 130.932 150.169 
Verwachte omvang WSW-geborgde portefeuille ultimo jaar 111.231 103.192 95.151 

Mogelijkheid tot aantrekken WSW-geborgde financiering
(cumulatief) 9.104 27.740 55.018

SOLVABILITEIT op basis van beleidswaarde
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* De jaren na 2020 zijn afkomstig van de in november 2020 vastgestelde meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2021 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2020.

ANALySE EN WAARDERING kritisch redelijk                 goed Prognose Jaarrekening Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
KENGETALLEN                             2020 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

Solvabiliteit % (beleidswaarde) < 20,0% 20,0% - 30,0%        > 30,0% 58,1% 52,8% 56,5% 52,0% 46,9% 45,1% 44,5%

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

Liquiditeit < -0,3 -0,3 - 0                0,0 - 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4

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

Dekkingsratio (maximaal 70%) > 50% nvt                     < 50% 27,3% 29,2% 27,7% 31,3% 31,6% 30,5% 29,7%

Verhouding beleidswaarde en schuldrestant WSW geborgde leningen                                  goed goed goed goed goed goed goed

Direct rendement >4% <3%               >3%- <4% 2,4% 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 2,5% 2,2%

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

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

Betaalde rente x 100%/gemiddeld lang vreemd vermogen (leningen)                             goed goed goed goed goed goed goed

Rentabiliteit eigen vermogen (REV) < 2,5% 2,5% - 3,5%            > 3,5% 3,1% 9,2% 3,1% 3,3% 3,5% 3,8% 3,7%

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

Rentabiliteit Vreemd Vermogen < 4,0% 4,0% - 6,0%            > 6,0% 10,2% 33,1% 11,3% 8,4% 7,1% 8,7% 8,5%

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

Interestdekking (ICR) < 1,4 1,4 - 1,5                 > 1,5 2,4 3,2 2,5 3,3 3,8 4,1 3,8

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

Loan to value (beleidswaarde) > 75% > 70% - < 75%         < 70% 35,2% 38,8% 38,6% 47,6% 51,9% 52,0% 52,7%

Schuldpositie/beleidswaarde                             goed goed goed goed goed goed goed

Vreemd Vermogen per gewongen Vhe x € 1.000 > 60 50- 60                    < 50 26,8 26,3 28,9 36,1 40,6 42,0 43,2

Schuldpositie/gewogen aantal Vhe                             goed goed goed goed goed goed goed
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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 85%. Vermogensontwikkeling is wel een belangrijke indicator voor de 
omvang van de te betalen vermogenskosten.

*  De jaren na 2020 zijn afkomstig uit de Beleidswaarde-variant die berekend is op basis van de Marktwaarde en de Beleidswaarde 
per 31 december 2020.

ICR LTV beleidswaarde
4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

2020 2021*                    2022* 2023* 2024* 2025*

ICR                       Minimum norm ICR DAEB                             Minimum norm ICR niet-DAEB

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
2020 2021*                    2022* 2023* 2024* 2025*

Loan to Value beleidswaarde (%) Maximum norm LTV beleidswaarde (%)

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. 

*  De jaren na 2020 zijn afkomstig van de in november 2020 vastgestelde meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2021 en verder niet 
zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2020.
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Onderpandsratio WSW
De onderpandsratio geeft de verhouding weer tussen de marktwaarde van de bij WSW geborgde
leningen per ultimo boekjaar en het in onderpand gegeven vastgoed in het betreffende 
boekjaar. Deze mag niet boven de norm van 70% uitkomen. Zoals uit onderstaande grafiek 
blijkt, ligt de marktwaarde van de opgenomen leningen bij LEKSTEDEwonen lager en komt 
uit op 32,5%.

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

Vennootschapsbelasting
De aangiften tot en met het boekjaar 2018 zijn door de Belastingdienst definitief afgehandeld
en vastgesteld. De aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 2019 is door ons ingediend. 
Voor de jaren 2019 en 2020 is de fiscale positie in de jaarrekening verwerkt. Per saldo komt de
geschatte acute belastinglast voor 2020 uit op € 2,8 miljoen. 

Loonbelasting
In 2020 blijven de personeelskosten binnen het gestelde maximum van de werkkostenregeling.ONDERPANDSRATIO WSW
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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.

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.

Statutaire doelstellingen
Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar Geen
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden Nee, op grond van toepassing 

consolidatievrijstelling

Financiële gegevens 2020
Eigen vermogen €  269.524 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%

10.2 W O N I N G N E T  N V

LEKSTEDEwonen heeft nog een verbinding met een ondergeschikt belang in de vorm van
aandelen in Woningnet NV.
De toegevoegde waarde van de deelneming bestaat voor LEKSTEDEwonen uit een deelname
aan een geautomatiseerd woonruimteverdeelsysteem.
De directeur-bestuurder vertegenwoordigt LEKSTEDEwonen in deze verbinding.
Het belang omvat € 909, bestaande uit 101 aandelen á € 9.

10 VERBINDINGEN              (alle bedragen x € 1,-)
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BALANS (in miljoenen euro’s)

Bezittingen Schulden en eigen vermogen

2020 2019 2020 2019

Woningen, gronden en Groepsvermogen
overige verhuurde bezittingen; Herwaarderingsreserve 268,7 236,4
kantoor, auto's, e.d. 563,3 519,6 Overige reserve 160,3 150,7

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groeps-
maatschappijen 0,3 0,2
Amortisatie rente leningen 1,1 0 Voorzieningen 9,5 7,3

Voorraden, vorderingen
en transitoria 1,2 0,9 Langlopende schulden 106,1 104,0

Geldmiddelen 1,0 2,6 Kortlopende schulden 22,3 24,9

Totaal 566,9 523,3 566,9 523,3

Nadere toelichting bij een aantal posten

Woningen, gronden en overige verhuurde bezittingen
Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de waarde met € 43,8 miljoen toegenomen. 
Deze waardestijging is als volgt te verklaren:
- Waardemutatie als gevolg van marktwaardestijging € 33,2 miljoen
- Waardemutatie als gevolg van marktwaardestijging VOV € 0,9 miljoen
- Waardemutatie als gevolg van oplevering nieuwbouw € 15,1 miljoen
- Waardemutatie als gevolg van verkopen € 6,1 miljoen -/-
- Waardemutatie als gevolg van aankopen € 0,4 miljoen
- Mutatie activa in ontwikkeling € 0,5 miljoen
- Mutatie activa ten dienste van € 0,2 miljoen -/-

De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van het bezit bedraagt 
€ 632 miljoen (2019: € 599 miljoen).

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deze post betreft de verbindingen, te weten Verenigd Belang Holding BV en de participatie in 
WoningNet NV. 

Amortisatie rente leningen
In verband met het vervroegd aflossen van langlopende leningen o/g is rente geactiveerd, dat wordt
toegerekend aan het restant van de looptijd van een nieuwe lening.

Liquide middelen
Eind 2020 bedraagt het saldo liquide middelen € 1,0 miljoen (2019: € 2,6 miljoen). 
De operationele kasstroom is € 8,0 miljoen positief, dit is € 1,9 miljoen lager dan in 2019. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door grotere betalingen vanwege belastingen en heffingen
(€ 2,4 miljoen) en hoger onderhoudsuitgaven (€ 1 miljoen). Hier tegenover staan hogere 
inkomsten (€ 1,5 miljoen)
In totaal zijn de liquide middelen in 2020 afgenomen met € 1,6 miljoen. 

Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:
- Voorziening nieuwbouw (onrendabele investeringen) € 9,4 miljoen
- Overige voorzieningen € 0,1 miljoen
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Langlopende schulden
Het saldo van langlopende leningen komt uit
op € 88,3 miljoen (2019: € 87,1 miljoen). 
In 2020 is er voor € 26,0 miljoen aan leningen
afgelost en is er voor € 24,2 miljoen aan
nieuwe leningen aangetrokken. Er is voor
een bedrag van € 12,2 miljoen (2019: € 11,5
miljoen) opgenomen vanwege een terug-
koop-verplichting voor 49 Koopgarant-
woningen (2019: 52 woningen), die in het
verleden zijn verkocht onder voorwaarden.
Onder de langlopende schulden zijn ook 
verantwoord de vooruit ontvangen exploitatie-
bijdragen, bestaande uit een afgekochte 
bijdrage over een periode van 40 jaar, netto
contant berekend vanaf start exploitatie,
voor het project De Prenter in Vianen. Jaar-
lijks wordt een bedrag onttrokken ten gunste
van de exploitatie en er wordt jaarlijks 4,75%
rente aan de egalisatierekening toegerekend. 

Kortlopende schulden
De belangrijkste post kortlopende schulden
bettreffen de aflossingsverplichtingen voor
2021 van leningen voor een bedrag van 
€ 16,0 miljoen (2019: € 18,0 miljoen).
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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)

2020 2019
Huren en vergoedingen 28,7 27,6
Lasten servicecontracten - 2,4 - 2,1
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten - 2,4 - 3,4
Lasten onderhoudsactiviteiten - 5,0 - 3,6
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit - 4,3 - 4,2

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 14,6 14,2

Verkoopopbrengst vastgoed 9,1 2,7
Boekwaarde verkocht bezit - 6,2 - 2,0

Netto gerealiseerd resultaat verkopen 2,9 0,8

Onrendabele investeringen - 2,2 - 0,2
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoed 33,3 12,3

Waardeverandering vastgoedportefeuille 31,2 12,1

Overige bedrijfsopbrengsten 0,2 0,1
Overige organisatiekosten 0,0 0,0
Leefbaarheid - 0,4 - 0,4
Netto resultaat overige activiteiten en leefbaarheid - 0,2 - 0,3

BEDRIJFSRESULTAAT 48,3 26,6

Financiële baten en lasten - 3,6 - 4,0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 44,7 22,5
Belastingen - 2,7 - 2,1
Resultaat deelnemingen 0,0 0,0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 41,9 20,4
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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 2020. In mindere mate wordt de toename
veroorzaakt door individuele huurverhoging als gevolg van aangebrachte voorzieningen en door het
harmoniseren van de huurprijzen bij bewonersmutaties.

Lasten servicecontracten
De kosten hebben betrekking op de levering van o.a. gas, elektra en water. Huurders betalen hiervoor
tegelijk met 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 kostenverdeelstaat.
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, onderhoud, projectontwikkeling,
verkoop en leefbaarheid. Het betreft kosten welke direct aan de exploitatie toe te wijzen zijn. De totale
kosten zijn lager dan in 2019 omdat vanaf dit boekjaar een deel van de organisatiekosten wordt 
doorbelast aan het onderhoud. Hiermee wordt bereikt dat de lasten verhuur en beheeractiviteiten 
zuiverder worden verantwoord. 

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 deels veroorzaakt doordat
geplande werkzaamheden voor 2019 zijn doorgeschoven naar 2020. De kosten voor dagelijks onderhoud
zijn te verdelen in klachten- en mutatieonderhoud. Daarnaast zijn dit jaar voor de eerste keer de kosten
van vraaggestuurd onderhoud verantwoord. Met ingang van het boekjaar 2020 wordt een deel van de
organisatiekosten doorberekend aan de lasten onderhoud. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen
in de totale onderhoudskosten.

Overige directe operationele lasten
Deze kosten bestaan grotendeels uit de verhuurderheffing € 2,8 miljoen (2019: € 2,6 miljoen). 
De overige exploitatielasten vastgoed voor bedragen € 1,5 miljoen. Dit betreft de niet rechtstreeks aan
de exploitatie toe te rekenen kosten die afzonderlijk worden weergegeven.

Nettoresultaat verkopen
Het netto gerealiseerde resultaat verkopen komt in 2020 uit op € 2,9 miljoen (2019: € 0,8 miljoen). 
In 2020 zijn er 4 individuele woningen in Vianen verkocht en is conform een afspraak uit het verleden
het complex De Poort van West in Leerdam met 47 verhuureenheden verkocht aan KleurrijkWonen. 
Daarnaast zijn er drie woningen in Koopgarant teruggekocht. Hiervan zijn er twee als vrije sector 
huurwoning door ons verhuurd aan huishoudens met een middeninkomen. Eén teruggekochte 
Koopgarantwoning in Leerdam is conform afspraak doorverkocht aan KleurrijkWonen.

Onrendabele investeringen
De onrendabele investeringen voor -/- € 5,3 miljoen (2019: -/- € 3,2 miljoen). hebben betrekking op de
waardevermindering vanwege (voorgenomen) investeringen in nieuwbouw en herstructurering 
waarvoor feitelijke of juridische verplichtingen zijn aangegeven. Ook verwerkt is de terugname van 
onrendabele waarderingen uit eerdere jaren voor € 3,1 miljoen (2019: € 3,0 miljoen). De terugname 2020
vloeit voort uit de financiële afwikkeling van opgeleverde nieuwbouwprojecten en de herijking van het
onrendabel deel van projecten in aanbouw.

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

Nettoresultaat overige activiteiten en leefbaarheid
Een belangrijk onderdeel in deze post wordt gevormd door de kosten van vastgoed gerelateerde 
leefbaarheidsuitgaven.

Financiële baten en lasten
Onder deze post zijn de renteopbrengsten en de rentelasten van leningen en de derivatenportefeuille
verantwoord. 

Belastingen
Dit betreft de verschuldigde vennootschapsbelasting. Ten aanzien van de acute belastinglast en 
belastinglatenties heeft LEKSTEDEwonen een aantal standpunten ingenomen die door de Belasting-
dienst  bij afwerking van de aangifte over het verslagjaren 2019 en 2020 zullen 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. 
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11.3 C O N T R O L E V E R K L A R I N G  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 2020 in hoofdstuk 11 van Stichting LEKSTEDEwonen te Vianen is 
ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting LEKSTEDEwonen.

Naar ons oordeel is het bijgesloten financieel verslag in hoofdstuk 11 in alle van materieel
zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting 
LEKSTEDEwonen.

Het financieel verslag in hoofdstuk 11 bestaat uit:
1. de samengevatte balans per 31 december 2020;
2. de samengevatte winst-en-verliesrekening over 2020; en
3. de bijbehorende toelichtingen.

Financieel verslag
Het financieel verslag 2020 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 jaarverslag 2020 en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats 
treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting 
LEKSTEDEwonen en onze controleverklaring daarbij. Het financieel jaarverslag 2020 en de
gecontroleerde jaarrekening 2020 bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 12 mei 2021.  

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2020 van
Stichting LEKSTEDEwonen in onze controleverklaring van 12 mei 2021.

Die controleverklaring bevat twee benadrukkingen, inzake: 
1. de naleving van de anticumulatiebepaling WNT (in overeenstemming met het 

Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling niet gecontroleerd); en
2. de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie 

(LEKSTEDEwonen waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie 
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat 
deze actuele waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde).

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 2020. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor
het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

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, 9 juni 2021

BDO Audit & Assurance B.V.                      
namens deze,

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 Stichting LEKSTEDEwonen
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2020 2019 2018

Aantal verhuureenheden (VHE)
Woongelegenheden in exploitatie
- vooroorlogs 81 81 81 
- naoorlogs 3.804 3.755 3.680  
Totaal aantal woningen 3.885 3.836 3.761 
waarvan onzelfstandige 893 897 878

Garages in exploitatie 63 61 60
Bedrijfsruimten in exploitatie 14 23 15
Maatschappelijk vastgoed in exploitatie 24 24 24
Standplaatsen 9 9 9
Totaal aantal niet zijnde woningen 110 117 108

Totaal aantal verhuureenheden (ongewogen) 3.995 3.953 3.869 
Totaal aantal gewogen verhuureenheden 3.513 3.397 3.317 

Verhuureenheden komend jaar in aanbouw 57 91 136
Gemiddelde grondslag WOZ per VHE (€ 1.000) € 168 € 152 € 150

Mutaties in aantal verhuureenheden
Opgeleverd/in exploitatie genomen woningen 91 72 115
Aangekocht/teruggekocht 2 8
Verkochte woningen -43 -5 -19
Uit exploitatie genomen (tijdelijk: voorraad op balans) -1 -6
Mutatie woningen 49 75 90

In exploitatie genomen bedrijfruimten 8
Verkochte bedrijfsruimten -9
In exploitatie genomen parkeerplaatsen 2 1
Gesplitst 4
Gesloopt
Mutatie niet zijnde woningen -7 9 4

Totaal mutaties (ongewogen) 42 84 94    

Aantal vhe woongelegenheden naar huurprijsklassen
(zelfstandige woonruimte en studenteneenheden) 
Kwaliteitskortingsgrens (t/m € 432,51) 301 326 338 
In procenten 10% 11% 12%
Aftoppingsgrens hoog (t/m € 663,40) 1.896 1.913 1.901 
In procenten 63% 65% 66%
Maximale huurprijsgrens (t/m € 737,14) 645 548 442 
In procenten 22% 19% 15%
Duur (boven € 737,14) 150 152 202 
In procenten 5% 5% 7%

Kwaliteit
Aantal reparatieverzoeken 3.019 2.546 2.832 
Reparatie- & mutatieonderhoud per vhe (€) € 541 € 398 € 492 
Planmatig onderhoud per vhe (€) € 551 € 539 € 779 
Totale onderhoudskosten per vhe (€) € 1.091 € 937 € 1.271 

2020 2019 2018

Prijs- kwaliteitverhouding
Gemiddelde aantal punten per vhe 160 147 164
Gemiddelde netto-maandhuur per vhe (€) € 550,76 € 546,32 € 534,17 
Gemiddelde maximaal redelijk huur per vhe (€) € 755,46 € 677,46 € 681,58 
% netto huur van maximaal redelijk 73% 81% 78%
Gemiddelde puntprijs (€) € 3,45 € 3,71 € 3,26 

Verhuren van woningen
Mutatiegraad 6,6% 7,7% 9,4%
Huurachterstanden in percentage van huren 0,52% 0,56% 0,74%
Derving in percentage van huren en vergoedingen 0,47% 0,77% 0,73%

Financiële continuïteit
Interest Coverage Ratio (ICR) 3,2 3,7 2,3 
Loan to value (LTV) o.b.v. beleidswaarde (%) 38,8% 36,7% 40,6%
Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde (%) 52,8% 55,9% 72,2%
Onderpandsratio o.b.v. marktwaarde (%) 32,5% 31,1% 25,5%
Gemiddelde rentevoet leningportefeuille (%) 3,1% 3,5% 3,6%

Balansposten per gewogen vhe (€)
Materiële vaste activa € 141.004 € 131.433 € 127.266 
Financiële vaste activa € 68 € 41 € 65 
Eigen vermogen € 107.397 € 97.930 € 94.797 
Voorziening € 2.381 € 1.843 € 2.377 
Langlopende schulden € 26.549 € 26.320 € 28.869 
Kortlopende schulden € 5.585 € 6.289 € 5.031 

Winst- en verliesrekening per gewogen vhe (€)
Huuropbrengsten € 6.484 € 6.352 € 6.199 
Opbrengsten servicecontracten € 694 € 635 € 645 
Overige bedrijfsopbrengsten € 52 € 13 € 28
Totale opbrengsten € 7.231 € 7.000 € 6.872 

Lasten servicecontracten € -589 € -534 € -555 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten € -606 € -870 € -710 
Lasten onderhoudsactiviteiten € -1.254 € -910 € -1.236 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit € -1.077 € -1.073 € -1.049 
Totale lasten € -3.526 € -3.386 € -3.549 

Resultaat verkocht vastgoed € 722 € 193 € 96 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille € 7.807 € 3.064 € 12.116 
Overige organisatiekosten € -53 € -54 € -49 
Leefbaarheid € -97 € -94 € -100 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten € -907 € -1.017 € -1.152 
Belastingen € -685 € -538 € -289 
Deelnemingen € 7 € -22 € -10 
Resultaat na belastingen € 10.497 € 5.147 € 13.936 

Personeel (fte)
Totaal fte 35,8 35,5 35,2
Totaal fte per 1.000 vhe 8,9 9,0 9,1 

BIJLAGE: KENGETALLEN
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