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vOOrWOOrD
voor u ligt het jaarverslag van leKsTeDewonen.

Wij zijn een woningcorporatie met een bezit van circa 3.800
verhuureenheden en daarmee een belangrijke sociale verhuurder
in de regio Utrecht, in het bijzonder in de gemeente vianen.
Wij zorgen er dagelijks voor dat mensen die zijn aangewezen op
een sociale huurwoning op een betaalbare, veilige, gezonde en
steeds meer energiezuinige manier goed kunnen wonen.
Dat doen we naar beste kunnen, met de werkorganisatie.

Veel van onze werkzaamheden zijn voor de inwoners van de gemeenten waarin wij
werkzaam zijn zichtbaar in de projecten die wij realiseren. Niet minder belangrijk, maar
misschien niet zo goed zichtbaar, zijn de grote hoeveelheid inspanningen die wij leveren
op het gebied van het verhuren van woningen, het dagelijks onderhouden van onze
woningen en het aandacht hebben voor de leefbaarheid van wijken en buurten. Vooral
de betaalbaarheid en de duurzaamheid zijn de vraagstukken die ons dagelijks bezig
houden. Het zijn allemaal zaken die horen tot de kerntaak en waarover u meer in dit
verslag kunt lezen. Wij streven steeds naar een goede dienstverlening aan onze bewoners
en woningzoekenden in de regio.

Veel tijd is er dit jaar besteed aan het inbedden van de Woningwet in onze organisatie.
We hebben voor de eerste keer biedingen uitgebracht voor het jaar 2017 aan de vijf
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gemeenten waarin wij werkzaam zijn. Ook is de eerste versie van het scheidingsvoorstel

Voor de doelgroep

tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten opgesteld en aan de Autoriteit woningcorporaties

Onze vrijgekomen woningen zijn in 2016 voor 96,9% toegewezen aan de doelgroep met

(Aw) aangeboden. Veel overleg is daarvoor met de gemeenten en het Huurdersberaad

lagere inkomens (de norm ligt op minimaal 90%).

gevoerd. Het brengt een nieuwe dimensie met zich mee die zich vooral uit in het
hebben van een goede samenwerking met belanghouders.

Investeringen onderhoud en verbeteringen
We investeerden € 3,3 miljoen in onderhoud en verbetering van onze woningen en voor

Met onze visie op de scheiding van activiteiten beogen wij ook een aanbod voor de

bijna € 12 miljoen in projecten en nieuwbouw van huurwoningen.

huishoudens met lage middeninkomens te creëren, nu dat door de regelgeving nauwelijks
meer mogelijk is. Hun situatie is in de overspannen woningmarkt van de regio Utrecht

Aedes benchmark

soms nijpend.

In de landelijke Aedes-benchmark, een onderzoek naar de prestaties van woningcorporaties, noteerden wij aan bedrijfslasten € 627,- per verhuureenheid (in 2015 € 645,-)

De cijfers en het beeld voor 2016 zien er als volgt uit:

ten opzichte van een landelijk gemiddelde van € 853,-. Hiermee behoren wij wat betreft
dit onderdeel bij de best presterende corporaties.

Tevredenheid
Tevreden huurders zijn ons doel. De klanttevredenheid scoorde in 2016 een 6,8 bij nieuwe

Nieuwbouwproductie

huurders, een 6,8 bij vertrokken huurders en een 7,0 bij huurders met een reparatieverzoek.

We hebben 85 nieuwe huurwoningen, 12 koopwoningen en drie garages opgeleverd.

De scores zijn gedaald ten opzichte van 2015 en wij werken aan verbeteringen.

Tot en met 2020 zijn wij voornemens om circa 200 nieuwe huurwoningen in Vianen en
Bunnik te bouwen. In het nieuwe dorp aan De Lek (Hoef en Haag) nemen wij tot en met

Huurachterstand

2028 maximaal 360 sociale huurwoningen voor onze rekening.

Door actief incassobeleid bedraagt de achterstand van zittende bewoners 0,35% van de bruto
jaarhuur. Het aantal gedwongen huisuitzettingen daalde van zes in 2015 naar één in 2016.
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Woningbestand

het inzetten van middelen die nodig zijn om betaalbaar, veilig en energiezuinig te kunnen

Op verzoek van twee collega-corporaties zijn 202 huurwoningen in Houten en Leerdam

wonen. We denken ook na om woningzoekenden met lagere middeninkomens in de regio

verkocht aan de lokale corporaties. Een aantal jaren terug realiseerde LEKSTEDEwonen

van passende huisvesting te voorzien. Deze groep heeft in de regio Utrecht nauwelijks

voor hen deze woningen en konden wij daardoor versneld een gewenste bijdrage leveren

mogelijkheden om zich te huisvesten. Dat trekken we ons aan.

aan de volkshuisvesting in beide gemeenten. De afspraak om deze woningen te verkopen

We vertrouwen erop dat Vianen, bij de herindeling tot de nieuwe gemeente

was eerder voorzien. De collega-corporaties nemen het eigendom en beheer van deze

Vijfheerenlanden, onderdeel wordt van de provincie Utrecht. Naar onze mening geeft

woningen nu weer op zich. In Bunnik hebben wij 18 huurappartementen gekocht van

dat ruimte aan de gespannen woningmarkt in de Utrechtse regio en kunnen we onze

collega-corporatie Mitros.

middelen het meest eﬀectief inzetten.

Het woningbestand van LEKSTEDEwonen is per saldo met 99 woningen afgenomen.
De komende jaren zal dat weer sterk groeien door de voorgenomen nieuwbouwproductie

We kijken daarom met vertrouwen vooruit.

in Vianen en Bunnik.
Mede namens alle medewerkers van LEKSTEDEwonen
Jaarresultaat

wens ik u veel plezier bij het lezen van dit verslag.

Het jaar is afgesloten met een positief jaarresultaat en een toename van het groepsvermogen met € 28,9 miljoen. Deze toename is voor een belangrijk deel veroorzaakt door

Vianen, 19 juni 2017

de herwaardering van ons woningbestand en het resultaat uit verkopen.
LEKSTEDEwonen beschikt over ruim voldoende vermogen om de opgaven in de regio

E. de Groot

in te vullen. Nu de Woningwet is geïmplementeerd, kunnen we ons nog meer richten op

Directeur-bestuurder

de volkshuisvesting. We richten onze investeringen vooral op de gemeenten Vianen en
Bunnik. In 2017 starten we met de realisatie van de nodige nieuwbouwprojecten.
We werken aan het opstellen van een nieuw Ondernemingsplan, waarin we onze
belanghouders een belangrijke plaats geven. Doen wat de samenleving van ons vraagt en
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1 - besTUUrsverslaG eN GOverNaNCesTrUC TUUr

1.1

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

bestuur en directie
Het bestuur is belast met het besturen van de corporatie. Daarmee is het bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de corporatie, het beleid en de daaruit
voortvloeiende resultaatontwikkeling. Het bestuur is verder verantwoordelijk voor:
- De naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- Het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
- De naleving van de Governancecode voor corporaties;
- De financiering van de corporatie.
Primair ligt de focus op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen, waarbij
de taken van het bestuur geformuleerd staan in de statuten van Stichting LEKSTEDEwonen.
Besluiten worden genomen door de directeur-bestuurder, waarbij de afdelingsmanagers en
medewerkers een adviserende rol hebben. Zij beoordelen vanuit hun afdelingsverantwoordelijkheid en met hun kennis en kunde de voorstellen waarover de directeur-bestuurder een
besluit neemt.
De directeur-bestuurder legt 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 Raad van
Commissarissen is niet afhankelijk van de informatie van de directeur-bestuurder. Een belangrijk
deel van de vergaderingen van de Raad wordt bijgewoond door de leden van het Managementteam. Daarnaast informeert de Raad zich door gesprekken te voeren met de Ondernemingsraad
en het Huurdersberaad van LEKSTEDEwonen en door gesprekken te voeren met relevante
stakeholders. In de gesprekken die leden van Raad voeren met de Ondernemingsraad en
het Huurdersberaad is de directeur-bestuurder niet aanwezig. Ook voert de Raad van
Commissarissen gesprekken met de gemeenteraad van Vianen en met de externe accountant.
In hoofdstuk 7 doet de Raad van Commissarissen verslag van zijn toezichthoudende taak.
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De heer Kooij, Manager Financiën, is sinds februari 2013 tevens aangesteld als plaatsvervangend
directeur. Hij draagt bij ontstentenis van de directeur-bestuurder zorg voor de going-concern
van de organisatie. De bestuurlijke taken worden daarbij niet overgedragen.
LEKSTEDEwonen wil elke vorm van belangenverstrengeling tussen de organisatie en de
directeur-bestuurder vermijden. Daarom moet de Raad van Commissarissen altijd goedkeuring
geven aan transacties, als die zich al voordoen, waarbij mogelijk tegenstrijdige belangen van de
directeur-bestuurder spelen. De directeur-bestuurder verklaart dat er in 2016 geen tegenstrijdige
belangen aan de orde waren.
De directeur-bestuurder zorgt ervoor dat belangverstrengeling tussen LEKSTEDEwonen en de
medewerkers van LEKSTEDEwonen wordt vermeden en als er sprake is van een mogelijke
belangenverstrengeling dit op een juist en integere wijze wordt opgelost. Daarom is er een
klimaat binnen LEKSTEDEwonen waar over integriteitskwesties, dilemma’s en belangenverstrengeling wordt gesproken. De cultuur van openheid en transparantie levert ook een
bijdrage in de vergroting van de bereidheid van medewerkers om te praten over zaken die met
integriteit te maken hebben. Directie en Managementteam van de organisatie hebben daarbij
een belangrijke functie.
raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van LEKSTEDEwonen bestaat uit vijf leden. De Raad van
Commissarissen conformeert zich aan de Governancecode woningcorporaties 2015. In 2016
zijn geen zittingstermijnen overschreden en hebben er gezien het rooster ook geen
herbenoemingen plaatsgevonden.
Vanwege het vertrek van een Commissaris heeft er in 2016 een werving van een nieuw lid op
de zetel vastgoed/corporate governance plaatsgevonden. Per 1 februari 2017 is na ontvangst
van een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) mevrouw mr. C.N. Siewers
aangesteld. De heer Brouwer en mevrouw Rovers zijn benoemd op voordracht van het
Huurdersberaad en voeren namens de Raad het gesprek met het Huurdersberaad. De heren
Brouwer (voorzitter) en Van der Bruggen hebben zitting in de remuneratiecommissie en de heren
Jansen (voorzitter) en Van der Bruggen hebben zitting in de auditcommissie. Beide commissies
informeren de voltallige Raad.

De vergaderingen van de Raad worden voorbereid door de directeur-bestuurder met de voorzitter van de Raad of in sommige gevallen van de voorzitter van een commissie. De Raad van
Commissarissen vergadert statutair minimaal vier keer per jaar. In de praktijk is dat veelal zes tot
acht keer per jaar. De vergadering van de Raad worden bijgewoond door de directeur-bestuurder
en het Managementteam.
statuten
In verband met de noodzakelijke aanpassingen aan de Woningwet heeft stichting LEKSTEDEwonen sinds 11 augustus 2016 nieuwe statuten. De statuten zijn aangepast op basis van de
voorschriften van de Woningwet. Per brief van 7 juli 2016 heeft de Autoriteit woningcorporaties
(Aw) haar instemming gegeven op de inhoud van de nieuwe statuten.
De werkorganisatie
Bij LEKSTEDEwonen is de afdeling Wonen verantwoordelijk voor de klantrelaties en voor de
verhuur van ons bezit. Tevens is de afdeling Wonen verantwoordelijk voor leefbaarheid in wijken
en buurten. De afdeling Vastgoed verzorgt het fysieke beheer van de vastgoedportefeuille in
alle facetten. De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor de administratieve processen,
de ICT en de ondersteuning van de operationele processen. Nieuwbouwprojecten worden
geïnitieerd vanuit de Projectmanager, onderdeel van de staf. De realisatie vindt plaats door de
Projectcoördinator, onder verantwoordelijkheid van de afdeling Vastgoed. Voorts vindt er
ondersteuning door de staf plaats vanuit het directiesecretariaat en de Bestuurssecretaris/
Beleidsadviseur.
Ten opzichte van 2015 is het aantal fte’s van de organisatie licht toegenomen van 33,5 naar
34,7 fte, waarvan ultimo 2016 32,5 fte zijn ingevuld.

1.2

PRESTATIES IN 2016

Het jaar 2016 heeft bij LEKSTEDEwonen in het teken gestaan van de implementatie van de
Woningwet. Er zijn voor de eerste keer biedingen aan de gemeenten uitgebracht om te komen
tot prestatieafspraken voor het jaar 2017 en er is een concept scheidingsvoorstel DAEB/nietDAEB portefeuille opgesteld. In januari 2016 is de visitatie afgerond met mooie resultaten.
Voorts is begin 2016 de strategie voor het toekomstige portefeuillemanagement opgesteld en
heeft LEKSTEDEwonen een eerste concept voor een nieuw Duurzaamheidsbeleid opgesteld.
Het doel is om voor 2021 gemiddeld een Energielabel B voor ons woningbezit te halen.
Bijzondere vermelding verdient de verkoop van twee grote complexen in Houten en Leerdam
aan de collega-corporaties Viveste respectievelijk KleurrijkWonen. Het ging om Castellum-West
in Houten en de Raadsliedenbuurt in Leerdam. In 2009 is uit hoofde van onze collegiale
hulp om deze nieuwbouwprojecten destijds te realiseren, contractueel afgesproken dat de
plaatselijke corporaties deze complexen in de toekomst zouden aankopen. Oorspronkelijk is een
termijn van 10 tot 12 jaar na start exploitatie aangehouden. Door de Woningwet en de noodzakelijke scheidingsvoorstellen hebben beide collega-corporaties verzocht deze complexen voor
eind 2016 te verwerven. Deze verkopen zijn in december 2016 geëﬀectueerd.
Op verzoek van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het voormalige Centraal
Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), thans Autoriteit woningcorporaties, hebben wij in januari
2016 een uitgebreide risicoanalyse op de portefeuille zorgvastgoed opgesteld en aan beide
organisaties aangeboden Daarmee is meer zicht ontstaan op de risico’s die verbonden zijn aan
ons zorgvastgoed.
LEKSTEDEwonen is dit jaar in staat geweest een grote hoeveelheid volkshuisvestelijke
doelstellingen en ambities, gebaseerd op het Ondernemingsplan, te realiseren.
De belangrijkste bestuursbesluiten hadden in 2016 betrekking op de investeringen in onderhanden
projecten, de gerealiseerde doelen en opgaven alsmede op de vaststelling van beleidsnotities,
(meerjaren)begroting en jaarstukken.
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De belangrijkste prestaties in 2016 betreﬀen:
beheer
- Het voorgenomen planmatig onderhoud 2016 is aanbesteed of (ingeval van geringe werkzaamheden) in opdracht gezet en gerealiseerd. Er zijn geen overloopposten naar 2017. In enkele complexen
zijn nog conventionele isolatiemaatregelen in het kader van duurzaamheid aangebracht.
- De huurverhoging is per 1 juli 2016 aan alle bewoners aangezegd, waarbij we een gelijk
percentage van 1,0% hebben gehanteerd. Er is geen inkomensafhankelijke huurverhoging
toegepast, waardoor een flinke bijdrage is geleverd aan de betaalbaarheid.
- Met de gemeente Vianen en ZorgSpectrum zijn diverse gesprekken gevoerd gevolgd door
afspraken over een flexpool van huurwoningen (in relatie tot extramurale zorgverlening) voor
het complex Hof van Batenstein.
- In het complex Hof van Batenstein heeft een herindeling van de commerciële ruimten tussen
de huurders plaatsgevonden, nadat ZorgSpectrum een huurdeel heeft opgezegd.
- Verhuringen van opgezegde woningen hebben plaatsgevonden met inachtneming van alle
regelgeving en in het bijzonder van de passendheidstoetsen. De inzet op het terugdringen
van frictieleegstand is succesvol geweest.
- De noodtrappenhuizen bij de appartementengebouwen Vijfheerenlanden zijn, ter voorkoming van structureel oneigenlijk gebruik, voorzien van akoestische signalen om daarmee
de leefbaarheid te vergroten.
- Het beheer van de eenheden op het terrein van de University College Utrecht (UCU), inclusief
de summerschools, is succesvol gerealiseerd.
- Bij University College Utrecht zijn zomer 2016 keukeneenheden geïnstalleerd vanuit een wens
van de studenten om in de units zelf te kunnen koken.
beleid
- Het visitatierapport is definitief afgerond en met stakeholders gedeeld. We zijn zeer tevreden
over de behaalde resultaten en realiseren ons dat het moeilijk zal zijn deze resultaten in de
toekomst vast te houden.
- De Prestatieafspraken 2015 - 2018 zijn met de gemeente Vianen en het Huurdersberaad
opgesteld, ondertekend en in werking getreden.
- Met de gemeente Vianen is intensief gesproken over de samenwerking op het gebied van de
activiteiten in het sociaal domein. Er zijn heisessies met alle betrokken leidinggevenden en
medewerkers gehouden.
- Met de gemeente Vianen is verder gespreken over de invulling van de claims uit hoofde van
de Samenwerkingsovereenkomst Vijfheerenlanden en de eerste invullingen zijn gemaakt
(project Helsdingen II en toezegging Stadshoflocatie).
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- Er is in juni 2016 conform de Woningwet een bod uitgebracht aan de gemeenten Bunnik,
Houten, Leerdam, Utrecht en Vianen voor onze voorgenomen activiteiten in 2017.
- De herziene Woningwet is voor LEKSTEDEwonen geïmplementeerd, meer specifiek voor het
scheidingsvoorstel, het Reglement Financieel Beleid en Beheer en een groot aantal
reglementen, alsmede het komen tot de werving en aanstelling van een interne Auditor.
- Het rapport verbetering leefbaarheid in de buurt Vijfheerenlanden is afgerond en zal begin
2017 leiden tot verdere beleidsvoorstellen.
- In het dorp Everdingen is een woonwensenonderzoek afgerond. Op basis daarvan is een
gebiedsvisie voor het dorp opgesteld en aangeboden aan de gemeente Vianen;
- Het bewonersblad is twee keer uitgegeven.
- Er is een folder voor het tuinenbeleid opgesteld en uitgegeven, mede naar aanleiding van
klantenpanel 2015.
- Het Convenant Vroeg-Erop-Af, in het kader van vroegtijdig signaleren van huurachterstanden
en acties, is ondertekend in relatie met de Lekstroomgemeenten en zeven corporaties.
- Het Portefeuillemanagement is met een drieluik ingericht, goedgekeurd en vastgesteld;
- De definitieve afwikkeling van de certificaten in het Wooninvesteringsfonds (WIF), waarin wij
participeerden, is afgerond.
- We ondertekenden een convenant om in Vianen buurtbemiddeling op te starten.
Financiën
- De jaarrekening en het jaarverslag 2015, inclusief van de verbindingen, is opgemaakt en
vastgesteld met goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
- Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft het borgingsplafond voor de jaren
2016 tot en met 2018 beschikbaar gesteld.
- De voorgenomen treasuryactiviteiten 2016 zijn uitgevoerd, met dien verstande dat de verkoop
van een groot complex ultimo 2015 voor voldoende liquiditeiten heeft gezorgd. Er hebben
wel mutaties op de roll-over leningen plaatsgevonden en er zijn per 26 februari 2016 drie
nieuwe roll-over leningen onder bestaande swaps aangetrokken. Om het marktwaarderisico
onder de payer swaps in de toekomst af te dekken is een extra roll-over lening met een
hoofdsom van € 9 miljoen aangetrokken. De investeringen zijn nagenoeg vanuit de aanwezige
Eigen Middelen bekostigd.
- De jaarbegroting 2017 en de financiële meerjarenraming 2017 en verder is opgesteld,
goedgekeurd en vastgesteld.
- De gegevens voor CorpoData over 2015 (dVi), voorzien van een accountantsrapport, en de
Begroting 2017 (dPi) zijn opgesteld en ingezonden.
- Het scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB is volgens de vereiste procedure doorlopen en
vergezeld van vereiste zienswijzen ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Er is

voor beide bedrijfsonderdelen sprake van een levensvatbare en financierbare businesscase.
- We ontvingen van de Autoriteit woningcorporaties eind 2016 een beoordelingsbrief over
2015, waarin geen interventies zijn aangekondigd.
Organisatie
- Er heeft een uitgebreid MedewerkersTevredenheidsOnderzoek plaatsgevonden op initiatief
van de Ondernemingsraad. In samenspraak met de Ondernemingsraad worden drie items tot
en met april 2017 verder uitgewerkt door de organisatie.
- Er is parttime (32 uur per week) een (trainee) Bestuurssecretaris/beleidsadviseur aangesteld.
- Er is verder gewerkt aan de inrichting van ons Document Management Systeem (DMS).
- Een geautomatiseerd systeem voor de verlofadministratie en als vervanging van papieren
salarisstroken is ingericht en treedt in werking vanaf januari 2017.
- Er is veel energie gestoken in het organisatorisch inbedden van de leefbaarheid, gericht op
de bestaande medewerkers, maar ook op de keuze om hiervoor (in 2017) een nieuwe
medewerker als formatie-uitbreiding te werven.
- Het werken op vrijdagmiddag is verder uitgebreid en we hebben afspraken over afwijkende
werktijden gemaakt.
- De vacature Opzichter klachten- en mutatieonderhoud is, na vertrek per juli 2017, als proef
niet opgevuld om te bezien in hoeverre de werkzaamheden met een kleinere bezetting
kunnen worden ingevuld.
- Door het Managementteam is weer veel aandacht besteed aan de toenemende agressie en
aan de verbetering van communicatieprocessen naar onze klanten.
Projecten
Verwezen wordt naar hoofdstuk 6 waarin de onderhanden projecten zijn beschreven. Voor ieder
project zijn aan de hand van fasedocumenten bestuurlijke besluiten voor elke vervolgstap genomen.
Wat is in 2016 niet gerealiseerd?
- De voorgenomen sloop van gebouw Goudhaver in Vijfheerenlanden is vanwege onvoorziene
asbestperikelen pas voorjaar 2017 afgerond.
- Het bouwen in de gemeente Bunnik, omdat het gemeentebestuur en de politiek in 2016 een
lager tempo hebben gemanifesteerd dan wij hadden verwacht.
- Het definitief maken van ons leefbaarheidsbeleid en het communicatiebeleid.
- Het uitrollen van een serviceabonnement voor huurders in Vianen, omdat er sprake is van veel
afstemming met regel- en wetgeving.
- De herijking van ons Strategisch Voorraad Beleid, omdat de herziene Woningwet leidt tot de
aanpassing van keuzen (nu voorzien zomer 2017).

- De verbouwing van ons kantoor, waarbij de werkplaats wordt verkleind.
- Het realiseren van vier energieneutrale woningen als experiment voor het verduurzamen van
bestaand bezit (realisatie verwacht in 2017/’18).
- Met het gemeentebestuur van Bunnik is gewerkt aan een plan voor semipermanente
huisvesting van vergunninghouders in Odijk, waarbij de gemeente uiteindelijk besloot dit
project niet te realiseren.
- Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar woningbouw op twee locaties in de historische
binnenstad van Vianen. Onze uitwerking voor de locatie Voorstraat 17-19 is door de gemeente
Vianen van de hand gewezen, maar het project Voorstraat 94 krijgt een vervolg.
Woningwet
LEKSTEDEwonen heeft de verplichtingen uit de Woningwet, ingevoerd per 1 juli 2015, in 2016
uitgewerkt en ingevoerd. Wij hebben alle reglementen en interne statuten hierop aangepast.
Ook is het Financieel Reglement Beleid en Beheer opgesteld en door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedgekeurd.
Vanzelfsprekend hebben we voor 1 juli 2016 onze biedingen aan de gemeenten uitgebracht, waarbij
de focus lag op onze plannen en visies met betrekking tot betaalbaarheid, duurzaamheid en het
nieuw bouwen van woningen. Deze biedingen brengen tegelijk een nieuwe dynamiek in het overleg met onze samenwerkingspartners. Een traject van gesprekken en afstemming maakt dat onze
plannen meer onderbouwd worden en we afspraken voor het komende jaar hebben kunnen maken.
Eind 2016 is het concept voor het scheidingsvoorstel tussen DAEB- en niet-DAEB-activiteiten tot
stand gekomen en is dit voorstel voorzien van zienswijzen van de gemeenten en ons Huurdersberaad. Ook het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen (MPL) heeft een inbreng geleverd
voor hun zienswijze.
De door LEKSTEDEwonen gekozen lijn is erop gericht om een deel van het bestaande woningbezit in Vianen over te hevelen naar het niet-DAEB segment en op termijn te verkopen. Daarvoor
in de plaats vernieuwen wij de vastgoedportefeuille, waardoor de kwaliteit van onze DAEB-woningen de komende jaren sterk verhoogd kan worden. Het scheidingsvoorstel is ingediend bij
de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
visitatie
In het vorige jaarverslag zijn de resultaten van een eind 2015 afgeronde visitatie opgenomen.
We behaalden een gemiddeld score van een 7,7, waarop we zeer trots zijn.
De aanbevelingen uit het rapport zijn:
- Verbetering van de communicatie, waarbij we vooral het afhandelen van reparatieverzoeken
en de voortgang daarvan kunnen verbeteren. Een intensief traject daarvoor is in 2017 van
start gegaan.
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- Anticiperen op de gemeentelijke herindeling, waarbij is opgemerkt dat er op strategisch
niveau verdieping nodig is. De uitwerking daarvan is direct opgepakt in de vorm van
gesprekken met collega-corporaties in de nieuw te vormen gemeente en het opstellen van
een paper “Plezierig wonen in Vijfheerenlanden” dat aan de wethouders van de huidige
gemeenten is aangeboden. In 2017 krijgt dit een vervolg met het lanceren van een
gemeenschappelijke website over wonen in de nieuwe gemeente, bedoeld om een Woonvisie
voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden op te stellen.
- Voor een relatief kleine werkorganisatie de mogelijke kwetsbaarheid verkleinen, dat wordt
vormgegeven door meer procedures vast te leggen en te verankeren in ICT-systemen.
- De relatie tussen het Huurdersberaad en het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen
verhelderen en de beleidsbeïnvloeding vorm en inhoud geven. Dit onderdeel wordt in 2018
aan de hand van een nieuw Ondernemingsplan vormgegeven.
- Voorlichting bij medische woningaanpassingen: we verwachten hierover in de tweede helft
2017 met de gemeente Vianen meer duidelijkheid te kunnen geven, zodat we goed voorlichtingsmateriaal kunnen opstellen.
- Ambities over de verkoop van woningen: LEKSTEDEwonen heeft in het kader van de strategie
medio 2016 een beleidsvoorstel opgesteld om te komen tot de verkoop van circa 230
woningen in de komende jaren. Dit voorstel is verwerkt in het concept scheidingsvoorstel
DAEB / niet-DAEB activiteiten. Bij een akkoord van de Minister op het concept scheidingsvoorstel zullen wij najaar 2017 de verkoop opstarten.
- Proactief successen uitdragen (PR) om het profiel van LEKSTEDEwonen te versterken: dit heeft
geleid tot het opstellen van een communicatiebeleidsplan dat in 2017 wordt vastgesteld.
- Organisatorisch: Er zijn aanbevelingen gedaan om tegenkracht te organiseren en rekening te
houden met de veranderende bestuurlijke omgeving. We pakken dit op door meer met de
samenleving te communiceren en vast te stellen wat nodig is voor de volkshuisvesting.
Tegenkracht willen we bewerkstelligen door expertisebevordering bij het management in
te richten.
Daarmee blijkt dat de uitkomsten van de visitatie steeds waardevol zijn om tot een verdere
verbetering en professionalisering van onze werkorganisatie te komen.
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1.3

CODE EN MONITORING

rapportages
We stellen ieder kwartaal een rapportage op. Deze kwartaalrapportage bestaat onder meer uit:
- Een inleiding en algemene beschouwing van de directeur-bestuurder;
- De rapportage over de voortgang van de gestelde doelen en het jaarplan;
- De stand van zaken in de financiële voortgang en de relatie met de goedgekeurde en
vastgestelde begroting;
- De resultaten van verhuur, onderhoud en sociaal beheer;
- De voortgang van de projectontwikkeling;
- Klachtenmanagement;
- De treasury en de wijze waarop het treasurybeleid is uitgevoerd.
De kwartaalrapportage is een belangrijk instrument voor het kunnen volgen van de prestaties
van de organisatie. Dit geldt voor zowel de Raad van Commissarissen als voor de directie en
werkorganisatie.
Met betrekking tot treasury wordt jaarlijks een zogenaamd treasuryjaarplan opgesteld en
voorgelegd aan de directie en aan de Raad van Commissarissen. De plan regelt de invulling van
liquiditeiten en het rentemanagement. Belangrijk is de toets aan het treasurystatuut en de daarin
gestelde uitgangspunten en grenzen.
Codes
LEKSTEDEwonen handelt naar de Governancecode Woningcorporaties 2015. Afwijkingen van
de Governance zijn gemeld in het verslag van de Raad van Commissarissen.
Het is een belangrijke taak van bestuur/directie, medewerkers en Raad van Commissarissen om
toezicht te houden op de juiste naleving van ‘Good Governance’. In 2016 hebben er ten aanzien
van governance en integriteit geen zaken gespeeld die aanleiding gaven tot interventies.

1.4

OVERHEDEN EN EX TERN TOEZICHT

Overleg met overheden
Er is veelvuldig bestuurlijk overleg met Colleges van Burgemeester en Wethouders van de
gemeenten Vianen en Bunnik gevoerd. Voor de gemeenten is LEKSTEDEwonen een belangrijke
partner. Daarnaast zijn er verschillende overlegstructuren met de ambtelijke organisaties op
uitvoerend niveau. Het gaat daarbij om gesprekken over de sociaal domein, overleg over
onderhanden projecten, het overleg vergunningen, over de woonruimteverdeling en over
veiligheidsvraagstukken. Circa acht keer per jaar wordt er in Vianen een Bestuurlijk Overleg over
onderwerpen in het kader van de volkshuisvesting en het wonen in brede zin alsmede separaat
voor de onderhanden projecten gevoerd.
Met de gemeente Bunnik zijn wij vanaf najaar 2016 een dergelijk bestuurlijk overleg gestart om
meer structuur te geven aan de voortgang van onderhanden actualiteiten.
Najaar 2016 hebben wij de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van het College van
Burgemeester en Wethouders van Vianen uitgenodigd om resultaten op verschillende deelgebieden en de actualiteiten rondom de consequenties van de Woningwet alsmede de
gemeentelijke herindeling te bespreken. In 2016 zijn voor de gemeente Vianen nieuwe
Prestatieafspraken 2015 – 2018 tot stand gekomen en ondertekend. Het Huurdersberaad heeft
daarin een belangrijke positie vervuld.
Met het gemeentebestuur van Leerdam zijn afspraken gemaakt om de leegstaande bedrijfsruimte in de Raadsliedenbuurt om te bouwen tot 4 appartementen. Na de nodige perikelen is
een omgevingsvergunning verkregen en konden wij de ombouw eind 2016 starten.

extern toezicht
Het externe toezicht wordt voor corporaties ingevuld door de Autoriteit woningcorporaties,
onderdeel van de ILenT in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). In de oordeelsbrief van 30 november 2016 van de Autoriteit woningcorporaties is
aangegeven dat er geen aanleiding is tot het doen van interventies. Wel is geadviseerd de
begroting meer risicobewust op te stellen vanuit risicobeheersing. Deze aanbeveling is opgepakt
en zal onder meer leiden tot het inrichten van een verder uitgewerkt risico-managementsysteem
in 2017.
Voorjaar 2016 hebben we een kennismakingsgesprek gehad met onze accountmanager van de
Autoriteit. Aangekondigd is in 2017 een governance-inspectie uit te voeren door de Autoriteit
woningcorporaties (Aw).
Januari 2016 hebben wij vanwege een extra toezichtonderzoek een daarvoor opgetelde risicoanalyse voor ons zorgvastgoed toegezonden naar de Autoriteit. Wij gaan ervan uit dat ons
risicobeoordeling als voldoende wordt beschouwd, nu wij geen reactie op deze rapportage
hebben ontvangen.
Overleg stakeholders
LEKSTEDEwonen voert op verschillende fronten een permanente dialoog met de omgeving.
Het gaat dan om gesprekken met belanghouders, collega-corporaties en huurdersvertegenwoordigers. LEKSTEDEwonen hanteert hiervoor de Governancecode, waarmee duidelijk wordt
aangegeven waarop we aanspreekbaar zijn. In 2016 is in overeenstemming met deze Code
gehandeld.

Minder intensief dan in 2015 is ook dit jaar frequent gesproken over de huisvesting van de
stroom vluchtelingen. We hebben de taakstellingen in Vianen nagenoeg behaald en voorjaar
2017 zijn concrete afspraken met de gemeente Bunnik gemaakt over de taakstelling.
biedingen aan gemeenten
In juni 2016 hebben wij na een overlegfase onze biedingen voor 2017 uitgebracht aan de
gemeenten waarin we werkzaam zijn.
Bij de gemeente Vianen is onze bieding gebaseerd op de Prestatieafspraken 2015 - 2018. In de
andere gemeenten hebben wij ons bod gerelateerd aan ons woningbestand. Met de gemeenten
Bunnik, Houten en Utrecht hebben gesprekken plaatsgevonden en zijn er concrete afspraken
gemaakt. Onze bouwproductie richt zich vooral op de gemeenten Vianen en Bunnik.
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1.5

ONT WIKKELINGEN, FINANCIËN EN CONCLUSIE

Ontwikkelingen en trends
We hebben begin 2016 ons portefeuillemanagement voor de komende jaren afgerond. Een
belangrijke doelstelling is het vernieuwen van onze woningportefeuille in de gemeente Vianen.
Er is een verkoopvijver samengesteld, die is verwerkt in het scheidingsvoorstel DAEB en
niet-DAEB activiteiten. Na instemming van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) op het
scheidingsvoorstel, zal in 2017 de verkoop van start gaan. Tegelijk vernieuwen we onze
portefeuille in Vianen door een flink aantal nieuwbouwwoningen toe te voegen.
We verwachten vanuit een in 2016 opgestelde gebiedsvisie met de gemeente Vianen in 2017
afspraken te kunnen maken over ons woningbestand in de dorpen Everdingen en Hagestein
(gemeente Vianen).
In 2017 stellen we ons duurzaamheidsbeleid vast en starten met het complexgewijs aanbrengen
van zonnepanelen. In de meerjarenbegroting zijn daarvoor extra middelen gereserveerd voor
de jaren 2017 tot en met 2021.
Betaalbaarheid blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt. De methode van de huursombenadering biedt daarvoor voldoende aanknopingspunten om de jaarlijkse huurverhogingen
te kunnen matigen. Daarbij is het voor ons van belang dat we voor elke complex voldoende
rendement kunnen behalen. We zijn vanuit ons portefeuillemanagement goed in staat aan de
vraag van de primaire en secundaire doelgroepen van het volkshuisvestelijk beleid te voldoen.
We beschikken over voldoende woningen, die bereikbaar zijn voor huishoudens die aangewezen
zijn op het gebruik van Huurtoeslag.
In 2016 is de bouw gestart van de eerste huurwoningen in het nieuwe dorp Hoef en Haag,
onderdeel van de gemeente Vianen. De realisatie van de koopwoningen door de partijen in het
daarvoor gevormde Consortium verloopt zeer voorspoedig, zodat wij verwachten dat de
realisatie van de huurwoningen ook sneller kan verlopen. LEKSTEDEwonen heeft afspraken om
in principe hiervan 360 sociale huurwoningen te realiseren in een tijdshorizon van 12 tot 15 jaar.
Onze operationele kasstroom blijft voldoende op peil om in aanmerking te kunnen komen voor
borgstelling door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ons beleid gaat ervan uit dat de
financieringsbehoefte per project bestaat uit de marktwaarde in verhuurde staat van de nieuw
te bouwen woningen. Onrendabele delen van investeringen in nieuwbouw willen we bekostigen
uit de jaarlijkse kasstroom uit de exploitatie.
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Vanaf 2016 werken we aan het verminderen van het aantal verbindingen. Najaar 2016 is een
besluit genomen BV Vrijstad, maatschappij voor stadsherstel te liquideren en in 2017 zal het
complex aan de Donkerstraat via een openbare verkoping worden verkocht. Daardoor zijn we
in staat, bij een succesvolle verkoop, Machado BV te liquideren.
Financiën
Het jaarverslag 2016 geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, van de
ontwikkelingen gedurende het boekjaar en de resultaten van LEKSTEDEwonen en de verbonden
deelnemingen waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. Het geeft
ook een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op balansdatum, de ontwikkelingen
gedurende het boekjaar en van de behaalde resultaten. Voor zover noodzakelijk is een analyse
van financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personele
aangelegenheden opgenomen. Er is een stelselwijziging doorgevoerd door te waarderen op
voorgeschreven marktwaarde in verhuurde staat. Dit heeft ook geleid tot een aanpassing
van de cijfers 2015.
Het jaarverslag geeft een beschrijving van de voornaamste risico’s met betrekking tot de
realisatie van de strategie, de operationele activiteiten, de financiële processen en verslaglegging
alsmede van toepasselijke wet- en regelgeving.
Het jaarresultaat over het boekjaar 2016 bedraagt € 28,9 miljoen positief, waarvan € 14,2 is
toegevoegd aan de herwaarderingsreserve en € 14,7 miljoen aan het Eigen Vermogen.
De toevoeging aan het Eigen Vermogen bestaat voor € 10,4 miljoen uit resultaten uit verkopen,
omdat er in 2016 een tweetal complexen uit het eerdere project vermogensovermaat zijn
verkocht aan collega-corporaties KleurrijkWonen te Tiel en Viveste te Houten. Het groepsvermogen van LEKSTEDEwonen bedraagt ultimo 2016 € 291,8 miljoen.
In het jaarverslag wordt ook aandacht besteed aan de verwachte gang van zaken uitgedrukt
in kasstromen voor de middellange termijn, inclusief de uitwerking van de kengetallen.

algehele conclusie
Wij zijn van mening dat we in 2016 goed hebben gepresteerd. Naast een hoeveelheid volkshuisvestelijke prestaties in de vorm van het dagelijks beheer, hebben we veel nieuwe woningen
kunnen opleveren. Ook zijn voorbereidingen getroﬀen om vanaf 2017 extra aandacht te geven
aan de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen.
We werken weliswaar met lage beheerkosten, maar kunnen op klantgerichtheid nog beter
presteren. Daar zal vanaf 2017 ook veel aandacht aan besteed worden.
We volgen de geformuleerde koers en zullen daaraan blijven werken. Dat zal in 2017 verankerd
worden in een nieuw Ondernemingsplan met een looptijd van 2018 tot en met 2021.
Werken tot tevredenheid van onze bewoners kan alleen als onze medewerkers in de toekomst
ook met plezier en met een gevoel van uitdaging en ambitie aan de slag zijn.
We kunnen constateren dat onze medewerkers zich enorm hebben ingespannen en er voor
gezorgd hebben dat we het jaar 2016 met een positief gevoel hebben afgesloten.

verKl arING vaN De DIreC TeUr-besTUUrDer

Ik ben van mening dat in het boekjaar 2016 wederom op een juiste wijze inhoud is gegeven
aan de verantwoordelijkheden uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting (BTIV), van toepassing vanaf 1 juli 2015. Uit dit verslag blijkt welke
resultaten er zijn behaald. Ik verklaar dat alle middelen in het verslagjaar uitsluitend zijn
ingezet in het belang van de volkshuisvesting in de regio.
Met betrekking tot het in-control zijn, wordt verklaard dat ondanks een goed intern
risicobeheersing- en controlesysteem er nooit absolute zekerheid kan worden geboden
dat de doelstellingen op het gebied van strategie, operatie, berichtgeving en naleving van
alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving altijd worden bereikt. De werkelijkheid is
dat bij het nemen van beslissingen menselijke beoordelingsfouten kunnen optreden en dat
er bij het aanvaarden van risico’s en het treﬀen van beheersingsmaatregelen steeds kostenbaten afwegingen 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 risicobeheersingen controlesystemen het bestuur een redelijke mate van zekerheid dat, in 2016 en in 2017
tot het moment van ondertekenen van dit jaarverslag:
a)
Het bestuur op de hoogte is van de mate waarin de strategische en operationele
doelstellingen van LEKSTEDEwonen worden gerealiseerd;
b)
LEKSTEDEwonen zich houdt aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Ten aanzien van de financiële verslaglegging wordt verklaard dat:
a)
De financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat, en
b)
De risicobeheersing- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben
gewerkt.
w.g.
E. de Groot
Directeur-bestuurder
19 juni 2017
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2 - leKsTeDewonen

2.1

GRONDSL AG, DOELSTELLING EN MISSIE

Primaire doelgroep
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 Vianen en is
opgericht op 6 januari 1911. De vigerende statuten zijn van 16 juni 2011. Het werkgebied omvat
de woningmarkt regio Utrecht (U-16 gemeenten) en de gemeente Leerdam.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht
onder nummer 23036735 en het VROM-nummer is L0144.
- Aangesloten bij en lid van Aedes, Vereniging van Woningcorporaties
- Lid van Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU)
- Lid van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU)
Doelstelling, kernwaarden en missie
LEKSTEDEwonen is een maatschappelijke onderneming: verantwoordelijk voor de zelfstandige
en bedrijfsmatige zorg voor goed en betaalbaar wonen. Solidair, verbindend en ondernemend
zijn onze kernwaarden in onze werkwijze. Tevens is rentmeesterschap een drijfveer voor ons
doen en laten.
We werken aan gevarieerde woonmilieus, aan vitale wijken en buurten primair in de gemeente
Vianen en in de regio. We richten ons op een door de klant gewenste wooncarrière met respect
voor de verschillende woon- en leefstijlen. Kijk voor meer informatie op www.lekstedewonen.nl.
Onze visie
LEKSTEDEwonen staat voor kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen die geen
vrijemarktprijs voor een huurwoning (of betaalbare koopwoning) kunnen betalen en daarnaast
voor hen voor wie de huisvesting extra zorg vraagt. Dit alles in gevarieerde en vitale buurten.
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2.2

WERKORGANISATIE

2.2.1

LEKSTEDEWONEN

bestuur
De corporatie wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder, de heer De Groot. Hij is sinds
15 januari 2007 aangesteld voor onbepaalde tijd. De directeur-bestuurder heeft geen andere
nevenfuncties dan die welke voortvloeien uit zijn functie. Er is geen sprake van geen tegenstrijdige belangen. De nevenfuncties die voortvloeien uit de functie van bestuurder zijn
beschreven in hoofdstuk 7.
Gedurende het verslagjaar is het toezicht op het bestuur uitgeoefend door de Raad van
Commissarissen. In hoofdstuk 7 is het toezicht en de verantwoording van het toezicht beschreven.
Managementteam
Het Managementteam is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de eigen afdeling en
is onder aansturing van de directeur gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenhang tussen
de afdelingen.
Het Managementteam overlegt, met ondersteuning van de directiesecretaresse, twee maal per
maand. Op 31 december 2016 bestond het Managementteam uit de volgende leden:
- De heer E. de Groot, Directeur-bestuurder;
- De heer H. Kooij, Manager Financiën;
- De heer A.W.M. Kooijman, Manager Vastgoed
- Mevrouw I.M.J. Berndsen, Manager Wonen
Sinds februari 2013 zorgt de heer Kooij in de functie van plaatsvervangend directeur bij
ontstentenis van de directeur-bestuurder voor de going-concern van het bedrijf. De bestuurlijke
taken zijn daarbij niet overgedragen.

Goed werkgeverschap en een goed personeelsbeleid zijn een voorwaarde voor het realiseren
van de gestelde doelen. De medewerkers zijn en worden goed toegerust voor alle uit te voeren
taken. Naast het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen streeft de organisatie naar:
- Het hebben van een hoogwaardige klantgerichte organisatie, die leidt tot een hoge mate van
klanttevredenheid;
- Het waarborgen van eﬃciënt en eﬀectief werkende bedrijfsprocessen en het steeds
verbeteren van deze processen;
- Een aansturing vanuit Plan-Do-Check-Act cyclus.
Elke afdeling werkt met goedgekeurde jaarplannen waarin de activiteiten voor een lopend jaar
zijn opgenomen. De noodzakelijke capaciteit wordt aan de goedgekeurde afdelingsplannen
ontleend.

Bestuur
Directeur-bestuurder

staf

Afdeling
Financiën

Afdeling
vastgoed

Afdeling
Wonen

afdelingen
- Financiën: verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering van de organisatie in alle
facetten, waaronder de ICT. Deze afdeling stuurt in samenspraak met de overige afdelingen
op het financiële rendement. Uitgangspunt is een juiste en verantwoorde inzet van financiële
middelen in het belang van de volkshuisvesting.
- Vastgoed: verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed, daaronder begrepen alle taken
bij University College Utrecht. Ook is de afdeling belast met de realisatie van vastgoedprojecten. Met het beheer zorgt de afdeling voor een duurzame en kwalitatief goede woningportefeuille;
- Wonen: staat voor een optimale dienstverlening aan zowel huidige als de toekomstige
huurders. Vanuit deze afdeling worden de klantprocessen aangestuurd, waaronder ook de
verhuur en de leefbaarheid.
- Staf: deze afdeling bestaat uit een bundeling van ondersteunende functies op het gebied van
beleid en directiesecretariaat. Ook de Projectmanager, verantwoordelijk voor de projecten tot
de uitvoering, valt onder de stafafdeling.
Formatie en personele opbouw
De kwaliteit van de organisatie worden in belangrijke mate bepaald door de medewerkers,
hun inzet, de aanwezige competenties bij de medewerkers en de onderlinge samenwerking.
Vanuit die visie zetten we in om de gevraagde diensten optimaal te leveren.

Personele opbouw

Fulltime

Parttime

Totaal

Vrouwen
Mannen

2
19

17
-

19
19

Totaal

21

17

38

31-12-2016

31-12-2015

Financiën
Vastgoed
Woondiensten
Stafafdeling

5,1
16,8
8,3
4,5

5,2
16,8
7,2
4,3

Totaal

34,7

33,5

Formatieplaatsen (fte)

In- en uitstroom van medewerkers
Op 31 december 2016 waren er 38 (2015: 38) medewerkers in dienst bij LEKSTEDEwonen. In
2016 zijn er twee nieuwe medewerkers in dienst gekomen. In het eerste kwartaal is onze medewerker Financiën en Informatievoorziening uit dienst getreden en begin derde kwartaal is een
Opzichter Dagelijks Onderhoud uit dienst getreden. In beide gevallen is een functie elders aanvaard.
De mutaties in de formatie in 2016 waren:
- Uitbreiding uren (trainee) Bestuurssecretaris/Beleidsadviseur
0,2 fte
- Uitbreiding uren Medewerker Klantencontacten
0,2 fte
- Uitbreiding met formatie Medewerker Leefbaarheid
0,8 fte
- Minder uren Medewerker Financiën (eﬀectief per 1/1/2017)
0,1 fte - / -
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Per 31 december 2016 zijn er twee openstaande formatieplaatsen. Voor de vacature Medewerker
Leefbaarheid is de procedure tot werving in januari 2017 gestart. Tevens staat de vacature voor
Opzichter Dagelijks Onderhoud, na het vertrek van de medewerker per 4 juli 2016, nog open.
Voor de invulling van deze functie binnen de afdeling Vastgoed zal na herschikking van de
takenpakketten in 2017 een besluit worden genomen.
Op de afdeling Wonen maken twee medewerkers gebruik van ouderschapsverlof (totaal 12 uur).
De totaal ingevulde formatie bestaat derhalve ultimo 2016 uit 32,5 fte.
Eind 2016 is gestart met de verving van de interne Auditor, die de control-functie die is voorgeschreven vanuit de Woningwet op zich zal nemen. Per 9 januari 2017 is gestart met de
werkzaamheden gedurende 8 uur per week.
Inzet tijdelijke medewerkers
In 2016 is in verband met de implementatie van de Woningwet vanuit een extra budget een
aantal keren een beroep gedaan op externe krachten, die zich vooral hebben ingezet om
programmatuur op een juiste wijze voor de vereisten uit de Woningwet in te vullen.
Daarnaast is er in verband met de onderhanden projecten een aantal malen een beroep gedaan
op medewerkers die vanuit een flexibele schil hiervoor worden ingezet. In totaal betrof dit
afgerond 0,3 fte op jaarbasis. Voor de schoonmaakwerkzaamheden van ons kantoor, voorheen
uitgevoerd in eigen beheer, is in 2016 nog steeds gebruik gemaakt van een extern bedrijf.
Deze inzet is niet meegeteld bij de tijdelijke medewerkers.
Personeelsbeoordeling- en ontwikkeling
LEKSTEDEwonen hanteert een functionerings- en beoordelingssystematiek. Leidinggevende en
medewerker gaan volgens deze systematiek twee keer per jaar met elkaar in gesprek en maken
afspraken, gevolgd door een beoordeling eind van het jaar.
In 2016 is de systematiek door een afvaardiging van medewerkers en in overleg met de
Ondernemingsraad door een extern bureau aangepast.
Opleiding en ontwikkeling
In 2016 hebben medewerkers verschillende trainingen en opleidingen gevolgd. Naast trainingen
ter verbetering van kennis en kunde, zijn er specifieke opleidingen georganiseerd vanwege de
implementatie van de Woningwet. De Managers Financiën en Vastgoed participeren in een
regionale Kring om ervaringen en ontwikkelingen uit te wisselen. Ook worden er specifieke
bijeenkomsten bijgewoond, zoals de Huismeesterdagen. De directeur-bestuurder volgde enkele
opleidingen om de PE-punten te behalen.
In totaal is voor afgerond € 18.000,- (2015: € 48.000,-) aan opleidingen en trainingen uitgegeven.
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secundaire arbeidsvoorwaarden
In de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen de zakelijke reiskosten, vergoeding
woon-werkverkeer, de eindejaarsuitkering met gratificatieregeling op basis van geleverde prestaties, de feestdagenregeling en een verplichte vrije dag van de werkgever.
Personeelsvereniging
LEKSTEDEwonen beschikt over een actieve personeelsvereniging. Naast presentjes bij
verjaardagen en andere gebeurtenissen, wordt er jaarlijks een personeelsuitje georganiseerd.
In december 2016 is, na het succes in 2015, voor medewerkers met kinderen Sinterklaas gevierd.
2.2.2

ARBO-Z AKEN

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2016 gemiddeld 2,1% (2015 3,5%) en is uitgekomen
onder de intern gestelde norm van 4,0%. De verdere afname is veroorzaakt door een daling van
het langdurig ziekteverzuim. Met medewerkers die frequent verzuimen (drie keer of meer per
jaar) voert de leidinggevende een frequent verzuimgesprek om het patroon van ziekmelding
bespreekbaar te maken. De meldingen afgelopen jaar waren niet werk gerelateerd.
verzuimbegeleiding
De externe begeleiding van arbeidsongeschiktheid vindt plaats door ArboNed, waarmee in 2013
een Arbo-overeenkomst is gesloten. Het risico van langdurig verzuim is niet afgedekt met een
verzuimverzekering. Een medewerker moet na verzuim makkelijk terug kunnen keren naar het
werk. De begeleiding gebeurt daarom in nauwe samenwerking met de medewerker, de
leiding-gevende en de arbodienst.
risico-inventarisatie en evaluatie
In 2016 is er een nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld voor de risico’s en
knelpunten op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Hiervoor is gebruik gemaakt van
een branche specifieke RI&E van FLOW. De uitkomsten waren goed en hebben er toe geleid dat
begin 2017 er enkele aanpassingen op basis van het rapport zijn gedaan.

Integriteit en klokkenluidersregeling
Om integer handelen te waarborgen, heeft LEKSTEDEwonen een regeling integriteit en een
klokkenluidersregeling. Door integriteit bewust regelmatig op de agenda te zetten, blijven
medewerkers zich bewust van het belang van integer handelen.
LEKSTEDEwonen verplicht alle nieuwe medewerkers voor indiensttreding de integriteitsregeling
te ondertekenen en in functies waarbij sprake is van klantencontacten wordt ook een verklaring
omtrent gedrag gevraagd. In 2016 hebben zich geen incidenten op het gebied van integriteit
voorgedaan.
vertrouwenspersoon
Indien een medewerker behoefte heeft om een vertrouwenskwestie te besproken, kan hij
terecht bij de Arbodienst of bij een externe vertrouwenspersoon. In 2016 is de vertrouwenspersoon niet ingeschakeld.
bedrijfshulpverlening
LEKSTEDEwonen beschikt over drie bedrijfshulpverleners die allen een opleiding als bedrijfshulpverlener hebben gevolgd en zij worden jaarlijks bijgeschoold. Deze medewerkers verlenen
ondersteuning in situaties waarbij eerste hulp moet worden toegepast, maar ook bij ontruimingen
van het kantoor.
Aan de hand van het ontruimingsplan zijn er in 2016 twee ontruimingsoefeningen gehouden.
Medewerkers zijn op de hoogte van het protocol bij ontruimingen.
Huisvesting
De werkorganisatie is gehuisvest in het pand Hogelandseweg 44 te Vianen.
Daarnaast is er een dependance op het terrein van de University College Utrecht en werken de
complexbeheerder en de huismeester vanuit een kantoor-/werk ruimte in gebouw Donjon in
Vianen. De voorgenomen aanpassing van ons kantoorgebouw heeft in 2016 nog niet plaatsgevonden.

2.3

ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers. De Ondernemingsraad
praat mee over bedrijfseconomische beslissingen van de directie, overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten
hij voorbereidt en bespreekt hoe de Ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.
De Ondernemingsraad geeft op een constructieve en adequate manier invulling aan zijn taken
en betrekt de medewerkers goed bij actuele ontwikkelingen. Medewerkers hebben ook
gelegenheid om input te geven en zo bij te dragen aan de onderneming.
samenstelling
De Ondernemingsraad LEKSTEDEwonen bestaat ultimo 2016 uit:
Vincent Beringen
Voorzitter
Sinds 2013 (2e zittingstermijn)
Otto Wellner
Secretaris
Sinds 2015 (1e zittingstermijn)
Marcel Gijsbertse
Algemeen lid
Sinds 2007 (3e zittingstermijn)
verkiezingen
Ieder jaar is één lid van de Ondernemingsraad aftredend. 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 februari 2016 hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden bij gebrek aan kandidaten.
De heer Beringen is daarom voor een periode van drie jaar herbenoemd. In november 2016
zijn de verkiezingen voor februari 2017 voorbereid, waarbij de heer Gijsbertse aftredend is.
vergaderingen
Afgelopen jaar hebben er vijf Overlegvergaderingen plaatsgevonden tussen de directeurbestuurder en de Ondernemingsraad. Vier reguliere Overlegvergaderingen en één extra overleg
vanwege de nieuwe HR-cyclus (gesprekken en formulieren). Belangrijke onderwerpen van
overleg tijdens de vergaderingen waren:
- Actuele zaken en bedrijfsmatige ontwikkelingen
- Voortgang / Afronding beperkte reorganisatie
- MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO)
- Rapport Atrivé (Beoordelingscycli, HR-formulieren en eindejaarsgratificatie)
- Scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB
- Regelingen verlof en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Uitkomsten visitatiecommissie en Aedes Benchmark
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-

CAO Woondiensten
Voortgang serviceabonnement
Werktijden, kantoortijden en pauze
Jaarrekening 2016 en begroting 2018

Overleggen
Maandelijks vergadert de Ondernemingsraad om de algemene gang van zaken te bewaken.
Zij bereiden zaken voor die met de directeur-bestuurder worden besproken, stellen de adviezen,
reacties en nieuwsbrieven op en behandelen de input en vragen van medewerkers.
De Ondernemingsraad heeft in november 2016 gesproken met een vertegenwoordiging
van de Raad van Commissarissen, de heren Van den Bruggen en Brouwer als leden van
de remuneratiecommissie. Onderwerpen van gesprek waren vooral het functioneren van de
organisatie, de tevredenheid van medewerkers (MTO-uitkomsten), overleg en afstemming
tussen werkgever en Ondernemingsraad en de (toekomstige) ontwikkelingen. Er is een open
en prettig gesprek gevoerd, waarbij zowel de positieve als de kritiekpunten van LEKSTEDEwonen
zijn benoemd.
MTO en adviezen
Afgelopen jaar heeft de Ondernemingsraad veel werk verzet. Het uitgevoerde MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) heeft inzicht gegeven in “hoe het met de medewerkers en de
organisatie gaat”. De Ondernemingsraad is tevreden met de hoge respons en de veelal positieve
uitkomsten. De drie ingestelde werkgroepen van medewerkers zorgen voor de uitwerking van
de verbeterpunten en prioriteiten, zodat er een volgende keer beter gescoord kan worden.
Daarnaast heeft de Ondernemingsraad diverse adviezen en reacties uitgebracht over ‘medewerkerszaken’, onder andere over:
- (Her)benoeming Raad van Commissarissen
- Advies nieuwe formulieren HR-gesprekscyclus
- Reactie rapport ‘Schouw op de beoordelingscyclus’
- Reactie scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB
- Advies pauze- en werktijden
- Opiniërend advies bij kortduren zorgverlof
- Voortgang beperkte reorganisatie
- Advies Wachtdienstregeling

2.4

KL ACHTENCOMMISSIE

Ontevreden klanten kunnen zich melden bij onze onafhankelijke en lokale Klachtencommissie.
In de meeste gevallen wordt een klacht in eerste aanleg door de werkorganisatie verholpen. Het
kan voorkomen dat het probleem niet of niet tot tevredenheid van de klant wordt opgelost.
Voor dit soort geschillen wordt de klachtencommissie ingezet.
De klachtencommissie bestond in 2016 uit drie leden, namelijk
- De heer W.G.J. Ammerlaan (Voorzitter)
- De heer H.J.H. Bolk (Lid)
- ambtelijke ondersteuning, ingevuld door de heer A.W.M. Kooijman (Manager Vastgoed)
Eind 2016 is besloten aan te sluiten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht
(KWRU), waaraan meerdere corporaties in de regio deelnemen. Voordeel hiervan is dat er meer
deskundigheid kan worden opgebouwd, omdat er meerdere klachten behandeld worden.
Ook bestaat deze commissie uit juridische specialisten. In goed overleg met de lokale Klachtencommissie en na het informeren van het Huurdersberaad heeft LEKSTEDEwonen zich per 1
januari 2017 bij de KWRU aangesloten. Van de leden van de lokale commissie is passend afscheid
genomen, onder dankzegging voor hun jarenlange inzet voor LEKSTEDEwonen en de huurders.
In 2016 zijn er vier oﬃciële klachten ingediend, gericht aan de Klachtencommissie.
Twee klachten hadden betrekking op ongewenst bewonersgedrag in complexen. LEKSTEDEwonen
heeft de betreﬀende overlastveroorzakers aangeschreven, waarmee beide klachten zijn opgelost.
Eén klacht had betrekking op onderhoudszaken in het complex Achterstraat. Er zijn in dit
complex de nodige werkzaamheden uitgevoerd, waardoor de klager heeft ingestemd met de
geboden oplossingen. Eén klacht had betrekking op het woongenot op een balkon en de (naar
de mening van de huurder) onjuiste afhandeling van een reparatieverzoek.
Alle klachten zijn afgehandeld door de werkorganisatie respectievelijk door de directeurbestuurder. Het Managementteam heeft naar aanleiding van de evaluatie van de klachten
verbeteringen in enkele werkprocessen doorgevoerd.
Ingediende klachten
2016
2015
2014
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4
5
2

Afgehandeld door werkorganisatie Behandeld door klachtencommissie
4
4
2

0
1
0

II • vOlKsHUIsvesTelIJK verslaG

3 - HUreN eN verHUreN

3.1
leKsTeDewonen is een sociale verhuurder met een bezit in vianen, bunnik,
Houten, leerdam en Utrecht. In totaal hebben wij ultimo 2016 3.784 verhuureenheden in deze vijf gemeenten. Het woningbestand in vianen bestaat
grotendeels uit sociale huurwoningen 98,2% (2015: 94,1%). Per saldo is het

DOELGROEPEN

LEKSTEDEwonen zet zich al jarenlang in voor alle huishoudens die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Ook in 2016 heeft LEKSTEDEwonen zich gehouden aan de Europese
Beschikking die voorrang geeft aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 35.739,-. Van alle
vrijkomende sociale huurwoningen is 96,9% aan deze doelgroep toegewezen. In de gemeente
Vianen blijft de wachttijd voor een betaalbare huurwoning lang en in de regio Utrecht is dat niet
anders. Het afgelopen jaar is de invloed van de nieuwe huisvestingsverordening en passend
toewijzen zichtbaar geworden. Hierdoor bepaalt de wachttijd van een kandidaat niet altijd meer
zijn positie en zijn ook de slaagkansen van diverse doelgroepen veranderd.

totale bezit met 112 verhuureenheden afgenomen ten opzichte van het
3.1.1

PRIMAIRE DOELGROEP

voorgaande jaar. Dit vanwege de oplevering van nieuwbouwprojecten in vianen
en aankoop van een complex in bunnik, maar ook vanwege het stoppen van de
exploitatie van een aantal woningen in vianen, de verkoop van twee complexen

volkshuisvestelijke doelgroep
De volkshuisvestelijke doelgroep van beleid bestaat uit huishoudens met een jaarinkomen tot
€ 35.739,-. Primair richten alle activiteiten van LEKSTEDEwonen zich op deze doelgroep. Binnen
deze doelgroep onderscheidt LEKSTEDEwonen een aantal bijzondere groepen die hieronder
zijn beschreven.

in Houten en leerdam en de verkoop van enkele huurwoningen in vianen.
Het totaal aantal verhuringen in ons woningbestand in 2016 komt uit op 440
(2015: 478 verhuringen).

senioren
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.
De regering hervormt de langdurige zorg met als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente, zorg via de zorgverzekering of
door een beroep te doen op mantelzorgers. De zorg moet betaalbaar blijven, door beter in te
spelen op de persoonlijke situatie en te kijken naar wat men zelf nog kan doen, zodat mensen
over hun eigen leven kunnen blijven beslissen. De ontwikkeling om langer thuis te blijven wonen
is al langer gaande, maar sinds 2013 gaat deze ontwikkeling in een versneld tempo.
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Door het “scheiden van wonen en zorg”, komen mensen met een ‘lage’ zorgbehoefte (ZorgZwaartePakket (ZZP) 1 tot en met 4) niet meer in aanmerking voor het wonen in een
verzorgingshuis. Het gaat hierbij veelal om 75-plussers die afhankelijk zijn van hulp en graag
willen wonen met verzorging, maar niet meer worden toegelaten. Daarom hebben ZorgSpectrum, LEKSTEDEwonen en de gemeente Vianen al in 2013 afspraken gemaakt over de
teruggave en toewijzingsvoorwaarden van 24 (zorg)appartementen in het complex Hof van
Batenstein in Vianen. Deze appartementen, die eerder onder het verzorgingshuisdeel vielen,
worden nu als “zelfstandige huurwoningen” en met voorrang toegewezen aan ouderen met
behoefte aan zorg (ZZP 1 tot en met 4). ZorgSpectrum draagt kandidaten voor en LEKSTEDEwonen verhuurt het appartement, waarna de bewoners zelf de benodigde zorg “inkopen”.
De verwachting was dat de 24 appartementen binnen twee jaar voor verhuur beschikbaar
kwamen, maar tot en met december 2016 zijn er in totaal 22 (zorg)appartementen teruggegeven. In 2016 zijn er op deze wijze vijf appartementen in Hof van Batenstein verhuurd, waarvan
één appartement voor de eerste keer (teruggekregen van ZorgSpectrum) en de andere vier zijn
vanwege (herhaalde) mutatie opnieuw verhuurd.
In 2016 is in nieuwbouwproject ‘De Poorten van Oranje’ het woongebouw ‘Amaliahof’
opgeleverd. In dit gebouw zijn twaalf driekamerappartementen gerealiseerd die geschikt zijn
voor senioren. Deze zelfstandige appartementen zijn geschikt voor het verlenen van zorg: nu of
in de toekomst en zijn met voorrang toegewezen aan senioren met een leeftijd vanaf 65 jaar.
Door de teruggave van de appartementen in Hof van Batenstein en de oplevering van Amaliahof
is het aantal seniorenwoningen in ons bezit afgelopen jaar gestegen tot 423 stuks.
Hiervan zijn er 193 woningen die voldoen aan de voorwaarden (labels) en geschikt zijn voor
ouderen in verschillende levensfasen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nultredenwoningen
(geschikt voor rolstoel en rollatorgebruik), woningen met zorgvoorzieningen (aanleunwoningen), voorzieningen die getroﬀen zijn (elektrische deuropener op de voordeur of bredere
deuren) en levensloopbestendige woningen
starters
LEKSTEDEwonen werkt actief aan het vergroten van een passend en betaalbaar aanbod voor
jongeren om te voorkomen dat steeds meer jongeren (noodgedwongen) uit Vianen wegtrekken.
Ondanks diverse inspanningen blijft de woningnood onder jongeren in Vianen groot. Eind 2016
staan er in totaal 1.727 jongeren in Vianen onder de 35 jaar (34,6%) ingeschreven als woningzoekende, terwijl dat er eind 2015 nog 1.603 waren (33,0%).

De afgelopen jaren zijn onder andere de volgende initiatieven gerealiseerd of in voorbereiding
om de starters op de woningmarkt beter te bedienen:
- In totaal zijn er 111 woningen in Vianen gelabeld voor jongeren tot en met 29 jaar. Het gaat
hierbij om 12 eenkamerappartementen in de Vijfheerenlanden, de appartementen aan de
Benedictushof en Ursulinenhof (wijk Monnikenhof ) en in het centrum. Daarnaast wijzen wij
de helft van alle vrijkomende tweekamerappartementen in de Vijfheerenlanden toe aan
jongeren tot en met 29 jaar.
- In juni 2016 is nieuwbouwcomplex Clarissenhof in Vianen opgeleverd met 40 appartementen. Tien van de 40 appartementen zijn met voorrang toegewezen aan jongeren tot en met
29 jaar.
- In de Vijfheerenlanden zijn de gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen in 2012 gestart met een
woonexperiment om jongeren nog meer kansen op de woningmarkt te bieden. Als eerste in
de regio Utrecht behouden jongeren tot 23 jaar hun inschrijfduur als woningzoekende bij
acceptatie van een eenkamerappartement in de Vijfheerenlanden. Daarmee kunnen zij vanuit
een zelfstandige woonsituatie sneller doorstromen naar een andere woning.
In 2016 is er binnen dit experiment één appartement toegewezen. Sinds 2014 bestaat het
experiment uit 12 appartementen (in de gebouwen Boterbloem en Kruisdistel).
Vanwege het teruglopende aanbod eenkamerappartementen in de Vijfheerenlanden en
rekening houdend met de veranderde regelgeving en omstandigheden, zou het experiment
en de eﬀecten in 2016 worden geëvalueerd. Deze evaluatie is verschoven naar 2017.
- In het verleden zijn er een aantal sociale koopwoningen voor starters (onder het label
Koopgarant) gerealiseerd in Vianen, Houten en Leerdam. In 2016 zijn drie Koopgarantwoningen teruggekocht. Daarvan zijn twee woningen opnieuw als Koopgarantwoning
verkocht en één woning is als ‘reguliere’ koopwoning verkocht. Begin 2016 stonden er nog
twee in 2015 ingekochte Koopgarantwoningen op de balans. Daarvan is één woning opnieuw
als Koopgarantwoning verkocht en de andere als ‘reguliere’ koopwoning verkocht. Per saldo
neemt het aantal Koopgarantwoningen af met twee stuks tot 61 Koopgarantwoningen
ultimo 2016.
Dit jaar zijn er 28 ‘gelabelde’ woningen met voorrang aan jongeren tot en met 29 jaar verhuurd.
Een groot deel hiervan bevindt zich in de Clarissenhof (tien woningen). Drie woningen liggen
in de Vijfheerenlanden, negen in de Monnikenhof en zes woningen in het centrum (Langendijk/
Badhuisstraat). Zoals hierboven genoemd wordt de helft van de vrijkomende tweekamerappartementen in de Vijfheerenlanden met voorrang toegewezen aan jongeren, maar opvallend
genoeg wordt ook het grootste deel van de andere appartementen (“50% niet voorrang”) aan
deze leeftijdscategorie verhuurd.
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Het aantal verhuringen aan jongeren onder de 25 jaar is iets gedaald. In 2016 zijn er 32 woningen
aan deze doelgroep toegewezen (13,9% van alle verhuringen), terwijl dat er in 2015 nog 36
waren (14,4%). Het aantal verhuringen aan 25 tot 35 jarigen is wel aanzienlijk gestegen, vooral
dankzij de oplevering van nieuwbouwcomplexen waar veel jongeren zijn gaan wonen. Ondanks
deze positieve ontwikkeling blijven wij mede vanwege de veranderde (markt)omstandigheden
extra aandacht besteden aan deze doelgroep.
studenten en afgestudeerden
Studenten en afgestudeerde studenten beschouwen wij, naast de starters, als een aparte
doelgroep. Deze groep bevindt zich vooral in Utrecht, waar we in samenwerking met SSH Utrecht
huisvesting voor hen realiseren. Naast de 773 eenheden die LEKSTEDEwonen op University
College Utrecht in eigendom heeft, zijn we deelnemer in commanditaire vennootschappen om
zo de nood onder studenten en net afgestudeerden te verkleinen. Sinds 2011 verhuren wij in
het monumentale Huis Zoudenbalch in het centrum van Utrecht in totaal 24 sociale en vrije
sectorappartementen, waarvan een deel in eigendom van Machado BV en collega-corporatie
Woongoed Zeist. In Huis Zoudenbalch krijgen afgestudeerden voorrang op andere woningzoekenden bij de verhuur van sociale huurappartementen. In 2016 hebben wij in totaal
vijf bewoners de sleutels van hun nieuwe appartement mogen overhandigen. Van deze vijf
verhuringen (in 2015: elf stuks) huren twee bewoners bij LEKSTEDEwonen.
bijzondere aandachtsgroepen
- Tot het bezit van LEKSTEDEwonen horen twee gezinsvervangende tehuizen (GVT’s). Eén
bevindt zich in Vianen (De Regenboog) en het gebouw is in 2016 uitgebreid tot 14 appartementen. Het andere gebouw bevindt zich in Leerdam (De Poort van West) en beschikt over
16 appartementen. Beide GVT’s beschikken over één of twee gezamenlijke huiskamers.
- In het overige bezit zijn 44 woningen op een relatief eenvoudige wijze aan te passen aan
bewoning door gehandicapten. Het gaat om zes appartementen in de Donjon en 38 appartementen in Hof van Batenstein.
- In appartementencomplex ‘De Plataan’ wonen sinds de zomer 2013 jongeren met een licht
verstandelijke beperking of een vorm van autisme. In de 16 appartementen kunnen zij met
begeleiding van stichting Syndion zelfstandig wonen. Een eigen thuis voor deze jongeren is
mogelijk geworden dankzij de samenwerking van Ouderinitiatief Stichting Steevast en Syndion.

vergunninghouders
Elke gemeente krijgt elk half jaar een taakstelling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (BZK) voor de te huisvesten vergunninghouders. Gemeenten moeten op de
peildata 1 januari en 1 juli de taakstellingen van het afgelopen half jaar hebben gerealiseerd.
Sinds 2013 stellen gemeenten (en corporaties) op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers
(COA) woningen beschikbaar en hoeven zij deze niet zelf “actief” aan te bieden. Het is de
bedoeling dat deze personen tien weken na koppeling (“aanvraag”) door het COA aan een
woning zijn geholpen. Ook vanuit het Ministerie wordt druk uitgeoefend op de gemeenten
om, vanwege het toegenomen aantal vluchtelingen, de taakstelling te realiseren en meer
vergunninghouders te huishuisvesten.
De totale taakstelling 2016 bedroeg voor de gemeente Vianen, en daarmee voor LEKSTEDEwonen, 51 vergunninghouders: het eerste halaar 24 en tweede halaar 27 personen.
Door de “voorstand” van vijf personen* per 1 januari 2016 moesten we in het eerste halaar van
2016 nog 19 vergunninghouders (24 - 5) huisvesten. Dit aantal is in het eerste half jaar, mede
dankzij een goede samenwerking met de gemeente Vianen en Vluchtelingensteunpunt Vianen,
voor 100% gerealiseerd.
Voor het tweede halaar van 2016 moesten er 27 vergunninghouders (27 – 0) worden gehuisvest. In deze periode zijn er 21 vergunninghouders gehuisvest (inclusief gezinshereniging) en
heeft een administratieve correctie* (twee personen) plaatsgevonden. Hierdoor zijn er in het
tweede halaar in totaal 23 personen geplaatst. Dit betekent dat er over geheel 2016 vier vergunninghouders te weinig zijn geplaatst en deze achterstand wordt meegenomen naar 2017.
In 2015 veroorzaakte de extra instroom van vluchtelingen de nodige onrust in Nederland. Naast
de maatschappelijke discussie vroeg dit om extra inspanningen voor tijdelijke en permanente
huisvesting. Enerzijds voor (tijdelijke) opvang van vluchtelingen en anderzijds voor de versnelde
huisvesting van vergunninghouders (ruimte maken in COA-locaties). De angst was dat de
(extra) toewijzingen aan vergunninghouders zou leiden tot krapte op de woningmarkt en het
verdrukken van ‘regulier woningzoekenden’ op de woningmarkt. In Vianen was dit eﬀect in
2016 nauwelijks merkbaar, mede dankzij het feit dat wij relatief veel grote gezinnen hebben
gehuisvest. Hierdoor zijn er weinig (extra) woningen onttrokken uit het reguliere aanbod,
namelijk tien woningen, tegen twaalf woningen in 2015.

* twee toewijzingen in 2015 zijn door het COA niet gekoppeld aan Vianen. Hierdoor rekent het Ministerie van BZK in de taakstelling 2016
met een voorstand van vijf in plaats van zeven personen. Dit is uiteindelijk in het tweede halaar administratief gecorrigeerd door het COA.
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3.1.2

SECUNDAIRE DOELGROEP

De groep woningzoekenden met een inkomen van € 35.740,- tot en met € 46.735,-, de zogeheten
middeninkomensgroep, kan wel in de eigen woningbehoefte voorzien, maar heeft vaak moeite
om een kwalitatief goede woning te bemachtigen. In Vianen is er te weinig diversiteit in het
woningaanbod en voor veel mensen is de stap tussen huren en kopen (te) groot. Ook stellen
mensen in verschillende levensfasen of omstandigheden andere eisen aan hun woning.
Deze groep is omvangrijk en zal naar verwachting de komende jaren verder groeien. Vooral door
de Europese Beschikking is een grotere groep woningzoekenden nu (gedwongen) aangewezen
op de vrije sector en vooral middeninkomens en gezinnen vallen veelal tussen wal en schip.
Jaarlijks onderzoeken wij de mogelijkheden om het aanbod in de hogere huurprijsklasse te
vergroten, om aan de toenemende vraag van deze groep te voldoen. Besloten is om de
middeninkomens extra kansen te bieden door hen enkele woningen met voorrang aan te bieden.
In 2016 waren dit:
- Vier woningen in het nieuwbouwproject ‘De Poorten van Oranje’ in Vianen zijn geadverteerd
voor woningzoekenden met een inkomen tussen € 39.875,- en € 46.735,-. In totaal hebben er
49 kandidaten gereageerd met een passend middeninkomen en uiteindelijk zijn drie van de
vier woningen toegewezen aan deze kandidaten.
- In Vianen zijn er drie bestaande eengezinswoningen geadverteerd, waarop ook woningzoekenden met een middeninkomen van € 39.875,- tot en met € 46.735,- konden reageren.
Op deze woningen ontvingen wij in totaal 62 reacties, waarvan 56 woningzoekenden een
inkomen boven de € 39.875,- hadden. Alle woningen zijn uiteindelijk toegewezen aan
kandidaten met een middeninkomen.

3.2

VERHUUR

3.2.1

VERHUUR

In Vianen hebben in 2016 153 huurders hun huurovereenkomst opgezegd, wat aanzienlijk lager
is dan het aantal opzeggingen in 2015 (279 stuks). Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt
door een daling van de opzeggingen van ‘projectwoningen’.
Het aantal afgesloten huurovereenkomsten in Vianen is met 230 iets lager dan vorig jaar, toen
er 250 verhuringen waren.
Huurovereenkomsten vianen

2016
2015
2014
2013
2012

Opzeggingen

verhuringen

153
279
251
252
177

230
250
267
224
164

Bijzonderheden
- Met de oplevering van de nieuwbouwprojecten is ons woningbestand in Vianen met 69
woningen en appartementen toegenomen.
- De afgesloten tijdelijke huurovereenkomsten voor de Stammershoefstraat (in het kader
van de Leegstandswet) zijn wel in de verhuringen meegenomen. De woningen die
LEKSTEDEwonen aan Totaal Leegstandsbeheer heeft overgedragen en waarvoor een gebruiksovereenkomst is afgesloten, zijn niet meegeteld.
In Bunnik, Houten en Leerdam verloopt de verwerking van huuropzeggingen en de verhuur via
de collega-corporaties waaraan het beheer is uitbesteed.
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Toewijzingen
Met de invoering van de nieuwe Woningwet is lokaal maatwerk vervallen. Conform de ‘Regionale
Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente Vianen’ zijn er daarvoor in de plaats gemeentelijke beleidsregels opgesteld. Het gemeentelijk woonbeleid valt daarmee onder ‘reguliere
verhuur’ en heeft betrekking op de volgende onderwerpen:
- Bezettingsnorm
- Woningtype
- Doorstroming
- Binding
- Bijzondere doelgroepen
Met de gemeente Vianen maken wij jaarlijks afspraken over de invulling van deze onderwerpen.
Met betrekking tot de bezettingsnorm en woningtype zijn er geen veranderingen ten opzichte
van voorgaande jaren. In 2016 hebben wij beperkt gebruik gemaakt van toewijzingen in het
kader van doorstroming (bemiddeling), binding en bijzondere doelgroepen. Dit jaar zijn ook
voorbereidingen getroﬀen voor een doorstroomproject bij een beoogd nieuwbouwproject in
de buurt Helsdingen in Vianen. De toewijzingspercentages waren in 2016 als volgt:
Reguliere verhuur (230 woningen = 100%), waarvan:
- Tijdelijke verhuur via Leegstandswet (15 woningen = 6,5%)
- Verhuur conform gemeentelijke woonbeleid (11 woningen = 4,7%)
- 1,3% Binding (Everdingen, Hagestein en Zijderveld)
- 0,8% Doorstroming (Bemiddeling)
- 0,4% Bijzondere doelgroepen (Experiment jongerenhuisvesting Vijfheerenlanden)
- 2,2% Woningtype (Wonen en zorg, appartementen Hof van Batenstein)
De leegkomende woningen in Everdingen, Hagestein en Zijderveld worden met voorrang
toegewezen aan de inwoners van de drie dorpen. Dit jaar zijn drie van de negen vrijgekomen
woningen (33,3%) met kernbinding toegewezen, tegen 42,9% in 2015. Het percentage kernbinding was de laatste jaren toegenomen, maar lijkt nu te dalen, wellicht door het ontbreken
van nieuwbouw dit jaar. Daarnaast is het opvallend dat woningzoekenden, die met kernbinding
voorrang krijgen, een zeer korte wachttijd hebben ten opzichte van verhuringen aan ‘regulier
woningzoekenden’ (1 tot 4 jaar in plaats van een gemiddelde wachttijd van 8 jaar).
verhuringen naar leeftijd
Dit jaar zijn er meer woningen toegewezen aan jongeren tussen de 25 en 35 jaar. Dit wordt
veroorzaakt door de oplevering van de stadsappartementen aan de Langendijk / Badhuisstraat
en de nieuwbouwappartementen aan de Clarissenhof. Ook het aantal verhuringen aan jongeren
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onder de 25 jaar blijft relatief hoog, vooral dankzij de tijdelijke verhuur in het kader van de
Leegstandswet.
Het aantal toewijzingen aan senioren (65-plussers) is behoorlijk verminderd. Enerzijds omdat er
minder “seniorenwoningen” beschikbaar zijn gekomen voor verhuur (mutatie of nieuwbouw),
anderzijds omdat er ook “seniorenwoningen” aan 55-plussers zijn toegewezen, omdat
65-plussers voor deze woningen geen belangstelling hadden.

Totaal
2016
2015
2014

230
250
267

< 25 jaar

25 – 35 jaar

35 – 65 jaar

65 jaar >

32 13,9%
36 14,4%
40 15,0%

77 33,5%
60 24,0%
85 31,8%

82 35,6%
96 38,4%
106 39,7%

39 17,0%
58 23,2%
36 13,5%

Herkomst huurders
In 2016 zijn 108 woningen (46,9%) van het vrijkomend woningbezit in Vianen verhuurd aan
inwoners uit de gemeente Vianen. Ten opzichte van vorig jaar (61,7%) is dat een aanzienlijke
daling. Afgelopen 10 jaar werd gemiddeld 2/3 deel van alle vrijkomende woningen aan eigen
inwoners verhuurd. Dit percentage zien wij de laatste jaren langzaam dalen. Dit kan veroorzaakt
worden doordat de bindingseisen bij woningtoewijzing zijn komen te vervallen en/of dat
inwoners uit de regio Utrecht een langere wachttijd hebben dan Vianezen.
leegstand en huurderving
Dit jaar stonden er aan het eind van ieder kwartaal in Vianen gemiddeld tien woningen leeg,
tegenover gemiddeld 15 woningen in 2015. De gemiddelde leegstandsperiode tussen twee
verhuringen, vanwege reguliere mutatiewerkzaamheden, komt in 2016 uit op 15 dagen, dat is
gelijk aan 2015. Het sturen op leegstand is manifest en daar is afgelopen jaren sterk op ingezet.
Met name de leegstandsperiode in het tweede halaar is sterk verbeterd en wij sturen erop dat
deze trend in 2017 wordt gecontinueerd.
University College Utrecht
Op het terrein van University College in Utrecht hebben wij 677 onzelfstandige studenteneenheden. Door de aard van deze huisvesting spreken we niet over ‘verhuringen’ maar
van ‘instroom’. Elk jaar 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 2016 vonden er in totaal 842 mutaties plaats. Daarnaast zijn er tijdens

de jaarlijkse Summerschool 230 extra studenten gehuisvest, wat bijna een verdubbeling is
ten opzichte van 2015.
Daarnaast hebben wij in Utrecht 96 zelfstandige studenteneenheden in eigendom, die
via collega-corporatie SSH Utrecht worden verhuurd. In 2016 zijn er in totaal 176 huurovereenkomsten afgesloten met Short Stay studenten en docenten, met een maximale
contractduur van één jaar.

Instroom studenten UCU

aantal verhuringen door ssH Utrecht

2016
2015
2014

2016
2015
2014

3.2.2

842 studenten
851 studenten
832 studenten

176
194
181

VERANT WOORDING

europese beschikking
Vanwege de herziene Woningwet moeten corporaties ‘passend toewijzen’, maar is er ook ‘ruimte’
om woningen aan middeninkomens toe te wijzen. Met ingang van 2016 is de 90% toewijzingsregel veranderd in de 80-10-10-regel.
- Minimaal 80% toewijzen aan de primaire doelgroep: huurders met een inkomen tot € 35.739,-.
- Maximaal 10% toewijzen aan middeninkomens: huurders met een inkomen van € 35.739,- tot
en met € 39.874,-.
- Maximaal 10% vrij toewijzen, met voorrang voor urgenten.
Het percentage toewijzingen boven de € 35.739,- kwam in 2016 uit op 3,1%, ofwel 96,9% van
alle vrijkomende sociale huurwoningen in ons bezit zijn conform de Europese Beschikking
toegewezen. In 2015 hebben wij nagenoeg hetzelfde percentage toegewezen aan de primaire
doelgroep, namelijk 96,7%.
LEKSTEDEwonen heeft al eind 2010 besloten om, vanwege de toen geldende Europese
Beschikking, voorlopig geen huurwoningen in Vianen toe te wijzen aan huishoudens met een
hoger inkomen. Wij kiezen er sindsdien voor de 10% vrije ruimte primair in te zetten om
huishoudens met een hoger inkomen te huisvesten die vanwege sloop of renovatie dringend
een andere woning nodig hebben. Ook met onze collega-corporaties in Houten, Leerdam en
Utrecht hebben wij deze basisafspraak gemaakt, behoudens de verhuur van (eventuele) nieuwbouwprojecten. In Vianen vallen onder deze 10%-norm de volkshuisvestelijke urgenten uit onze

sloop-nieuwbouwprojecten. Ook moeten wij rekening houden met het huisvesten van
“reguliere” urgenten uit Vianen en de regio, waarvoor deze 10%-norm primair bedoeld is.
Met invoering van de nieuwe regeling is echter besloten om enkele huurwoningen uit het
DAEB-segment toch beschikbaar te stellen voor de middeninkomens, die nu moeilijk aan een
sociale huurwoning kunnen komen.
Middeninkomens
LEKSTEDEwonen zet zich al langere tijd in voor de middeninkomens, vooral ook om een extra
aanbod te creëren, omdat deze groep binnen de huidige wet- en regelgeving “buiten boord
valt” en slecht aan een sociale huurwoning kunnen komen. Al eerder is besloten dat woningen
met een huurprijs vanaf € 650,- aangeboden mogen worden aan woningzoekenden met een
middeninkomen, maar afgelopen jaren is daar weinig gebruik van gemaakt. In 2015 is uiteindelijk
slechts één woning aan middeninkomens verhuurd, terwijl er in 2016 in totaal zes woningen
aan deze doelgroep zijn verhuurd.
Bij de besluitvorming voor het benutten van de 10% ruimte voor middeninkomens heeft
LEKSTEDEwonen de bovengrens van € 46.735,- gehanteerd, conform de ‘Regionale Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente Vianen’. In de praktijk betekent dat dus een hogere
inkomensgrens dan die van de 80-10-10 regeling, zoals vastgelegd in de Woningwet (te weten
€ 39.874,-). Het gevolg hiervan is dat slechts één van de zes toewijzingen onder deze 10% norm
voor middeninkomens valt. De overige vijf toewijzingen met hogere inkomens zijn verantwoord
in de categorie “10% vrij toewijzen”.
Vanaf 2017 wordt een nieuw voorstel opgesteld met daarin een herziening van het huidige
beleid voor de middeninkomens. Zowel om deze groep actiever en meer kunnen bedienen,
maar ook om passend binnen de Woningwet (10% middeninkomens) te kunnen toewijzen.
Passend toewijzen
Van de 230 woningen die in Vianen zijn verhuurd, waren er 138 verhuringen waarbij de huurprijs
onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag lag. Hiervan zijn 136 woningen ‘passend
toegewezen’ en daarmee heeft LEKSTEDEwonen ruimschoots voldaan aan de eisen (95%) van
passend toewijzen, namelijk 98,6%. ‘Passend’ betekent een sociale huurwoning, passend
voor die inkomensgroep, gebaseerd op het aantal personen, de leeftijd, het inkomen en de
netto-huurprijs.
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verantwoording conform europese beschikking (80-10-10)
Plaats

vianen
bunnik
Houten
leerdam
Utrecht
Utrecht

(verhuurd door)

(leKsTeDewonen)
(leKsTeDewonen)
(viveste)
(KleurrijkWonen)
(leKsTeDewonen)
(ssH Utrecht)

Totaal
Procentueel

Totaal
Inkomens
sociale huur < € 35.739

eenpersoonshuishoudens*
Midden
Inkomens

(80%)

(10%)

Urgenten
& vrij
toewijzen
(10%)

220
1
23
4
2
135

212
1
23
4
2
130

1
-

7
5

385

372
96,9%

1
0,3%

12
2,8%

leeftijd Inkomen Huurgrens
vianen bunnik Houten leerdam Utrecht Totaal
< 65
≤ 22.100 ≤ 409,92
27
1
28
409,93 - 586,68
33
131
164
≥ 586,69
0
<65
> 22.100 ≤ 409,92
7
7
409,93 - 586,68
1
1
≥ 586,69
39
7
3
33
82
≥ 65
≤ 22.100 ≤ 409,92
1
1
409,93 - 586,68
12
12
≥ 586,69
3
3
≥ 65
> 22.100 ≤ 409,92
0
409,93 - 586,68
1
1
≥ 586,69
6
6
Totaal

130

0

7

3

165

305

verantwoording conform europese beschikking (90-10)

Tweepersoonshuishoudens*

Plaats

(verhuurd door)

vianen
bunnik
Houten
leerdam
Utrecht
Utrecht

(leKsTeDewonen)
(leKsTeDewonen)
(viveste)
(KleurrijkWonen)
(leKsTeDewonen)
(ssH Utrecht)

leeftijd Inkomen Huurgrens
vianen bunnik Houten leerdam Utrecht Totaal
< 65
≤ 30.000 ≤ 409,92
2
2
409,93 - 586,68
21
21
≥ 586,69
0
<65
> 30.000 ≤ 409,92
0
409,93 - 586,68
1
1
≥ 586,69
11
1
3
10
25
≥ 65
≤ 30.050 ≤ 409,92
0
409,93 - 586,68
8
8
≥ 586,69
3
1
4
≥ 65
> 30.050 ≤ 409,92
0
409,93 - 586,68
1
1
≥ 586,69
6
1
7

Totaal
Totaal 2015

Totaal

sociale huur sociale huur vrije sector
< € 35.739
> € 35.739
(90%)
(10%)

230
1
24
9
2
174

213
1
23
4
2
130

7
5

10
1
5
39

440
478

373
414

12
14

55
50

Totaal
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53

0

1

5

10

69

3.3

ONT WIKKELINGEN OP DE HUURMARKT

Meerpersoonshuishoudens*
leeftijd Inkomen Huurgrens
vianen bunnik Houten leerdam Utrecht Totaal
< 65
≤ 30.000 ≤ 409,92
0
409,93 – 628,76 29
7
36
≥ 628,77
3
1
4
<65
> 30.000 ≤ 409,92
0
409,93 – 628,76
1
1
2
≥ 628,77
14
8
1
1
24
≥ 65
≤ 30.050 ≤ 409,92
0
409,93 – 628,76
0
≥ 628,77
0
≥ 65
> 30.050 ≤ 409,92
0
409,93 – 628,76
0
≥ 628,77
0
Totaal

47

1

16

1

* Verantwoording naar huishoudsamenstelling van alle 440 verhuringen (sociale huur + vrije sector).

1

66

LEKSTEDEwonen opereert in het marktgebied van de regio Utrecht. De toewijzing van
huurwoningen met een (reken)huurprijs tot € 710,68 per maand vindt plaats conform de
Huisvestingsverordening regio Utrecht 2016 (gemeente Vianen). 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 markten managementinformatie en kunnen wij samen met onze maandrapportages (NCCW) de
ontwikkelingen goed monitoren.
In Leerdam opereren wij in de woningmarktregio Woongaard. Het beheer en de verhuur is
uitbesteed aan collega-corporatie Kleurrijk Wonen.
3.3.1

DE VRAAG

Woningzoekenden
Het aantal woningzoekenden met een woonadres in Vianen is in 2016 verder gestegen.
De mijlpaal van 5.000 woningzoekenden wordt waarschijnlijk komend jaar bereikt. Ook
in de regio blijft het aantal ingeschreven woningzoekenden gestaag stijgen. De stijging in
Vianen en de regio komt geheel door een toename van “overig woningzoekenden”, ofwel de
starters (onzelfstandig wonend) en huiseigenaren die op termijn een woning willen huren.
Bij “doorstromers” is er al sinds 2011 sprake van een daling.
Het grootste deel van de woningzoekenden in Vianen bestaat uit jongeren onder de 35 jaar
(34,7%), waarvan de meesten nog onzelfstandig wonen (thuis of op kamers) en op zoek zijn naar
hun eerste huis. Daarnaast bestaat een belangrijk deel uit 65-plussers (26,7%), waarvan de
meesten zich vooral preventief hebben ingeschreven, namelijk om op termijn te kunnen
verhuizen naar een senioren- of een zorgwoning (‘slapende inschrijvingen’). Regionaal vormen
jongeren, hoe kan het ook anders met “Utrecht studentenstad”, het grootste aandeel woningzoekenden (44,2%). Veel jongeren willen in de regio Utrecht gaan wonen en anderen willen er
ook na hun studie blijven wonen.
Het aantal woningzoekenden in Vianen dat actief andere woonruimte zoekt, is gestegen. Dit jaar
heeft 13,9% van alle woningzoekenden (693 huishoudens) minimaal één keer op een vrijkomende woning gereageerd, tegen 11,9% (577 huishoudens) in 2015. Het lijkt er ook dit jaar
op dat men in Vianen meer verhuisgeneigd wordt, wellicht omdat men meer vertrouwen heeft
in de economie/toekomst.
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Regionaal is het totaal aantal actieven beperkt gedaald (van 33.913 naar 32.720), maar vanwege
de stijging van het totaal aantal woningzoekenden ontstaat er procentueel gezien een aanzienlijke daling (1%).
Zoals hiervoor gemeld, bestaat het grootste deel van de actieven uit “overig woningzoekenden”,
ofwel de starters op de huurmarkt. Afgelopen jaar was 77,3% een starter en in 2015 lag dat
percentage nog op 76,2%. Op basis van leeftijdsklassen bestaat 61% van alle actieven in de regio
uit jongeren onder de 35 jaar.

De meeste urgenten in Vianen hebben een volkshuisvestelijke urgentie, die door LEKSTEDEwonen is aangevraagd vanwege onze sloop-/nieuwbouwprojecten. De bewoners van de
Vijfheerenlanden en Wilhelminastraat e.o. zijn allemaal verhuisd en de verhuizingen vanuit
Stammershoefstraat (hoogbouw) zijn afgelopen jaren goed op gang gekomen.
Vanwege de schaarste op de woningmarkt worden urgentieverklaringen alleen verstrekt aan
mensen die het echt nodig hebben, om zo een noodsituatie op te lossen. Afgelopen jaren was
er al sprake van een stringent urgentiebeleid en met de invoering van de Woningwet en nieuwe
Huisvestingsverordening (2015) is dat verder aangescherpt.

Woningzoekenden naar label

Doorstromers
vianen Utrecht
2016
2015
2014

1.363
1.378
1.424

Overig
woning-zoekenden
vianen Utrecht

53.946
54.957
56.067

3.634
3.481
3.345

183.633
176.341
168.421

Totaal
vianen Utrecht
4.997
4.859
4.769

237.579
231.298
224.488

Actief
woningzoekenden
vianen Utrecht
13,9%
11,9%
12,4%

13,8%
14,7%
15,2%

Dit is regionaal duidelijk zichtbaar in een daling van het aantal afgegeven urgentieverklaringen.
Zo worden er in geval van relatiebreuk/echtscheiding (sociale indicatie) nauwelijks urgenties
afgegeven en ook het aantal volkshuisvestelijke urgenten is regionaal gedaald, veelal door het
opschorten van sloop/nieuwbouwplannen bij andere corporaties. Daarentegen is er wel een
stijging van het aantal medische indicaties en urgenties op basis van een ‘hardheidsclausule’,
omdat gemeenten sommige mensen ‘moeten helpen’. Van de ‘mantelzorgindicatie’ wordt
vooralsnog nauwelijks gebruik gemaakt: regionaal elf stuks ten opzichte van vijf stuks in 2015.

aantal woningzoekenden naar urgentie in vianen per jaar ultimo
Woningzoekenden naar leeftijd

2016
2015
2014

< 35 jaar
vianen
Utrecht

35 – 65 jaar
vianen
Utrecht

65 plussers
vianen
Utrecht

1.727
(34,6%)
1.603
(33,0%)
1.514
(31,7%)

1.929
(38,6%)
1.884
(38,8%)
1.853
(38,9%)

1.341
(26,8%)
1.372
(28,2%)
1.402
(29,4%)

104.454
(44,0%)
98.122
(42,4%)
91.184
(40,6%)

97.058
(40,8%)
96.297
(41,6%)
95.371
(42,5%)

36.067
(15,2%)
36.879
(16,0%)
37.933
(16,9%)

Urgenten
Het aantal woningzoekenden in Vianen met een urgentie is in 2016 gedaald naar 13 personen.
Het aandeel urgenten binnen het woningzoekendenbestand in Vianen komt uit op 0,26% (in
2015 nog 0,31%) en ligt daarmee ruim onder het regionaal percentage van 0,42%. Regionaal
hadden 999 woningzoekenden een urgentie en eind 2015 waren dat er nog 1.637 (0,71%).
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2016
2015
2014

3.3.2

sociale
indicatie

Medische Hardheids- volkshuisindicatie clausule
vestelijk

Overig Totaal

%
urgenten

1
5
6

1
1
2

0
0
1

0,26%
0,31%
1,14%

2
0
1

9
9
44

13
15
54

HET AANBOD

Regionaal is er al jaren sprake van een dalend aanbod van sociale huurwoningen. In 2016 zijn er
via WoningNet in de regio totaal 5.473 woningen verhuurd, wat neerkomt op een mutatiegraad
van 5,3%. Bijna vijf jaar geleden was het aanbod ruim 1.500 huurwoningen groter. Het totale
aanbod is gedaald vanwege minder verhuizingen, het aantal sloop- en nieuwbouwprojecten,
de stijging van het aantal vrije sector huurwoningen (van DAEB naar niet-DAEB) en de verkoop
van huurwoningen.

Deze daling komt door de gemaakte beleidskeuzen van corporaties, maar ook door de regelgeving. Sommige corporaties hadden meer inkomsten nodig en sommige corporaties maakten
keuzes om meer gediﬀerentieerde wijken te laten ontstaan.
In Vianen is er sprake van een relatief stabiel aanbod van huurwoningen. Afgelopen jaren kon
LEKSTEDEwonen naast de reguliere mutaties ook diverse nieuwbouwprojecten opleveren. Ondanks de sloop van twee grotere complexen, het sporadisch verkopen van huurwoningen en
de veranderende regelgeving, ligt de mutatiegraad in Vianen hoger dan in de regio en is er voor
woningzoekenden jaarlijks voldoende aanbod beschikbaar.

Totale voorraad
vianen
regio
2016
2015
2014

2.577
2.571
2.455

verhuringen*
vianen
regio

107.677
110.551
110.476

192
206
180

5.473
6.046
6.250

Mutatiegraad
vianen
regio
7,5%
8,0%
7,3%

5,3%
5,5%
5,7%

* Dit zijn alle woningen die via WoningNet zijn geadverteerd en in het WoningNet-systeem als verhuurd zijn afgemeld.
Aangezien bemiddelde woningen niet zijn geadverteerd, wijkt het aantal verhuringen van WoningNet af van de cijfers in de
paragraaf Verhuur (verantwoording op basis van het aantal afgesloten huurovereenkomsten).

3.3.3

HET RESULTAAT EN WACHT TIJDEN

reacties
Het gemiddeld aantal reacties op een huurwoning zegt iets over de populariteit van een woning.
Het gaat hier om alle ‘goede reacties’ op het verhuuraanbod van WoningNet en exclusief de
reacties op nieuwbouwprojecten gedurende het jaar.
Op de woningen in Vianen hebben gemiddeld 68 belangstellenden gereageerd, tegen 67
reacties in 2015. Het gemiddeld aantal reacties in de regio Utrecht bedraagt 100 per woning
(in 2015 nog 90). Er is in de regio dus sprake van een toenemende vraag, waarschijnlijk veroorzaakt door een dalend aanbod van huurwoningen in de gehele regio.
Overigens zijn er enorme verschillen in populariteit in de regio en per gemeente. Op sommige
woningen reageren géén of slechts enkele woningzoekenden, terwijl er op andere woningen
soms meer dan 1.000 woningzoekenden reageren. In het laatste geval gaat het vaak om
goedkopere en/of ruime eengezinswoningen in Utrecht.
Gemiddelde wachttijd
De gemiddelde wachttijd is vorig jaar iets korter geworden. Gemiddeld moeten woningzoekenden in Vianen 7,6 jaar op een woning wachten, in plaats van 8,0 jaar in 2015.

De wachttijd voor een appartement bedraagt 6,9 jaar en voor een eengezinswoning
gemiddeld 9,7 jaar. Het jaar ervoor was de wachttijd voor beide woningtypen 7,2 jaar respectievelijk ruim 10 jaar.
Regionaal is er sprake van een kleine stijging van de wachttijd. Gemiddeld staan woningzoekenden 8,0 jaar ingeschreven tegen 7,6 jaar het jaar ervoor. Waarschijnlijk wordt de regionale
stijging veroorzaakt door een combinatie van een dalend aanbod (minder woningen, dus langer
wachten) en de kritische woningzoekende. Men wil de opgebouwde wachttijd verzilveren voor
de voor hen perfecte en gewenste woning. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat zij zich
opnieuw moeten inschrijven om wederom wachttijd bij WoningNet op te bouwen voor een
(eventueel) volgende verhuizing. Gevolg van dit ‘systeem’ is ook dat woningen (onnodig) vaak
geweigerd worden, ondanks de veelal goede staat van de woning.
Gelet op de verschillende leeftijdscategorieën is de wachttijd van jongeren tot 35 jaar ‘relatief’
laag, namelijk gemiddeld 6,7 jaar. De wachttijd van 65-plussers bedraagt ruim 12 jaar. Dit verschil
is te verklaren door het feit dat jongeren een noodzaak hebben om te verhuizen en graag hun
eerste huurwoning willen verwerven. Daarentegen bouwen 65-plussers al wachttijd op
gedurende hun wooncarrière en hebben zich vaak preventief ingeschreven. Overigens staan
doorstromers in Vianen 10,5 jaar ingeschreven en ‘overig woningzoekenden’ 8,4 jaar voordat zij
verhuizen. Regionaal komt de gemiddelde wachttijd van beide categorieën uit op 10,8 jaar
(doorstromers) en 8,0 jaar (overige woningzoekenden).
Wachttijd of zoektijd?
De “gemiddelde wachttijd” is het gemiddeld aantal jaren dat een woningzoekende staat
geregistreerd op het moment van acceptatie van een woning (de verhuring). Sinds twee jaar
wordt er ook gekeken naar de “gemiddelde zoektijd”. Hierbij gaat het om het gemiddeld aantal
jaren dat een woningzoekende ingeschreven staat berekend vanaf zijn eerste reactie op een
woning (“actief worden”) tot op het moment dat deze een woning accepteert. Dan ontstaan
er aanzienlijke verschillen. Regionaal was de wachttijd gemiddeld 8,0 jaar, terwijl de zoektijd
uitkwam op 4,2 jaar (in 2015 nog 3,9 jaar). In Vianen kwam de gemiddelde wachttijd uit op
7,6 jaar en de zoektijd op 3,7 jaar (in 2015 was de zoektijd nog 3,4 jaar).
slaagkans
De slaagkans van de actief woningzoekenden in Vianen kwam in 2016 uit op 3,6%. In vergelijking
met voorgaande jaren is er sprake van een rekenkundig lichte daling (- 0,3%). De slaagkans is
namelijk een fictief cijfer en geeft de verhouding weer tussen het aantal verhuringen (de geslaagden) en degenen die reageerden op de aangeboden woningen (de actieven). Bij een dalend
woningaanbod en een stijging van het aantal actieven, daalt de slaagkans van woningzoekenden.
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Regionaal komt de slaagkans in 2016 uit op 8,4%, dat een daling is ten opzichte van het
voorgaande jaar (9,0% in 2015).
De gemiddelde slaagkans zegt niets over de kansen van de verschillende leeftijdscategorieën,
laat staan over de slaagkans van individueel woningzoekenden. De uiteindelijke selectie en
toewijzing worden immers bepaald door de voorwaarden en regelgeving, zoals wachttijd,
inschrijfduur, urgentie, voorrangsregelingen en passend toewijzen.
Zo hebben senioren van oudsher altijd de grootste slaagkans, voorheen vanwege de gelabelde
seniorenwoningen (uitsluitend voor 55+) en tegenwoordig vanwege de voorrangsregeling
(65-plussers). In Vianen komt de slaagkans van 65-plussers uit op 22% en in de regio op 16%
(in 2015 nog 25% respectievelijk 18%). Jongeren tot 35 jaar komen er in de regio minder goed
vanaf: in 2016 bedroeg hun slaagkans 12% (in 2015 nog 11%). In Vianen maken jongeren
veel minder kans, aangezien hun slaagkans slechts 5% bedraagt (in 2015 nog 4%). Door de
veranderende regelgeving en het verschillend toepassen van de voorrangsregels binnen
de regio (voor 65-plussers en jongeren) ontstaan er grote verschillen in de slaagkans binnen de
leeftijdscategorieën.
aanbiedingsresultaat
Het aanbiedingsresultaat is in 2016 verslechterd en met een 0,5 gestegen tot 4,1 kandidaat.
Dat wil zeggen dat gemiddeld iedere woning in Vianen drie keer is geweigerd alvorens te worden
geaccepteerd. Bij het aanbiedingsresultaat van LEKSTEDEwonen moet bij de verantwoordingssystematiek van WoningNet een kanttekening geplaatst worden. De belangrijkste reden van
weigeren (wat bepalend is voor dit cijfer van het aanbiedingsresultaat), was het “niet voldoen
aan de advertentievoorwaarden”. Dit wordt veroorzaakt door de voorrangsregeling voor 65plussers, waarbij wij alle jongere kandidaten (dus niet 65+) direct ‘verwijderen’ van de wachtlijst
en hierbij wordt deze “weigeringsreden” als omschrijving meegeven. Dit is een bewuste keuze
van LEKSTEDEwonen, aangezien wij willen dat deze woningen ook daadwerkelijk verhuurd
worden aan de primaire doelgroep (in dit geval 65-plussers).
Dit jaar bedroeg het percentage van woningzoekenden, dat wij voor aanbieding hebben
verwijderd, bijna 55% (673 van de 1.226 weigeringen). De andere belangrijkste weigeringsredenen in Vianen zijn ‘geen reactie van de woningzoekende’ (17%) en ‘persoonlijke
omstandigheden’ (9%). In 2015 waren de meest voorkomende redenen het ‘niet of niet
tijdig reageren van de kandidaat’ (40%), de ‘woning is niet goed’ (12%) of omdat de ‘woonomgeving niet goed is’ (8%).
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In vergelijking met de regio Utrecht is ons resultaat nog steeds goed, aangezien de regionale
aanbiedingsgraad uitkwam op 4,8 (in 2015: 4,5). De belangrijkste redenen zijn geen reactie van
de woningzoekende’ (39%), ‘persoonlijke omstandigheden’ (22%) en ‘reden onbekend’(11%).
De weigeringsreden het “niet voldoen aan de advertentievoorwaarden” komt regionaal uit op
5%. In 2015 waren de meest voorkomende redenen in de regio ‘geen reactie van de woningzoekende’ (45%) en het ‘niet of niet tijdig reageren van de kandidaat’ (20%).
Sinds 2015 streven de corporaties, vanwege de continue achteruitgang van het aanbiedingsresultaat, naar het terugdringen van het aantal weigeringen en “no-shows”. Door de digitalisering
en het werken met strakke(re) aanbiedingstermijnen leveren de meeste kandidaten niet of niet
tijdig aan, waardoor de woning automatisch wordt geweigerd. Ondanks de inspanningen en
een lichte verbetering (van 45% naar 39%) blijft het aantal “no-shows” regionaal gezien hoog,
wat ook in 2017 vraagt om concrete acties en verbeteringen vanuit WoningNet. De werkgroep
van SWRU is momenteel bezig met de uitwerking hiervan.

Gemiddeld aantal
Gemiddelde
reacties
wachttijd
vianen Utrecht vianen Utrecht
2016
2015
2014

68
67
58

100
90
70

7,7
8,0
7,9

8,0
7,6
7,0

slaagkans
vianen Utrecht
3,6%
3,9%
4,2%

8,4%
9,0%
9,6%

aanbiedingsresultaat
vianen Utrecht
4,1
3,6
3,6

4,8
4,5
5,0

3.4

HUURPRIJZEN EN HUURINC ASSO

In 2016 hebben 126 woningen (2015: 166) een huurprijs in het vrije sectorsegment. Dit is iets
meer dan 3,3% van het totale bezit (2015 is 2,2%). Hiervan vallen 61 woningen in het sociale
segment (DAEB) en 65 woningen in het commerciële segment (niet-DAEB). De gemiddelde
huurprijs van alle zelfstandige huurwoningen ligt ultimo 2016 op gemiddeld € 528,- per maand.
De stijging ten opzichte van 2016 heeft, naast de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging,
te maken met de oplevering van nieuwbouwwoningen. Daarnaast hebben wij in 2015 ons
huurprijsbeleid geactualiseerd, zodat de huurprijzen beter afgestemd worden op de kwaliteit
van de woningen.
Wij proberen van veel woningen de huren onder de aftoppingsgrens te houden, waardoor huurders aanspraak kunnen maken op Huurtoeslag als zij in inkomen terugvallen. Vanwege het
‘passend toewijzen’ is het met ingang van 2016 niet meer vanzelfsprekend dat (nieuwe) huurders
in aanmerking komen voor Huurtoeslag.
Huurprijsbeleid
Wij voeren een gematigd huurprijzenbeleid. Er wordt bij mutaties geharmoniseerd naar een huurprijs van 70% voor eengezinswoningen en naar 75 % tot 77,5% bij appartementen. Vanwege de
betaalbaarheid voor de primaire doelgroep wordt bij een aantal woningen bij mutaties beleidsmatig
de huurprijs afgetopt tot een eerste of tweede aftoppingsgrens van de Wet op de Huurtoeslag.
Bij nieuwbouwprojecten is het beleid om de huurprijs bij mutatie gedurende de eerste vijf jaar
niet te harmoniseren
3.4.1

JAARLIJKSE HUURVERHOGING

In 2016 was er wederom de mogelijkheid voor een inkomensafhankelijke huurverhoging, echter
vanwege de (ver)late duidelijkheid vanuit de rijksoverheid en het risico op vertraging in het
proces en de uitwerking hebben wij onze eigen koers bepaald. Vooruitlopend op de definitieve
wet- en regelgeving hebben wij besloten ons huurverhogingsbeleid als volgt toe te passen.
In 2016 is met één huurverhogingspercentage voor alle inkomenscategorieën gewerkt. Dat heeft
geresulteerd in aanmerkelijk lagere percentages. LEKSTEDEwonen spant zich jaarlijks vooral in
om bij de uitwerking van de huurverhoging de lagere inkomens te ontzien. Echter, ook voor
huurders met een inkomen boven € 34.678,- is de huurverhoging dit jaar gematigd doorgevoerd.
Hierdoor is in 2016 aanzienlijke korting gegeven ten opzichte aanzien van de maximaal
toegestane huurverhoging. In 2016 hanteerde LEKSTEDEwonen voor sociale huurwoningen in
Vianen de volgende huurverhogingspercentages:

Inkomenscategorie

Maximaal wettelijke
verhoging

Lager dan € 34.678,2,1%
Tussen € 34.678,- en € 44.360,- 2,6%
Hoger dan € 44.360,4,6%

Huurbeleid
leKsTeDewonen

Toegepaste
korting

1,0%
1,0%
1,0%

52,4%
61,5%
78,3%

Per 1 januari 2017 is uit de Wet Doorstroming Huurmarkt de huursombenadering ingevoerd. Deze
methodiek zorgt ervoor dat corporaties de mogelijkheid krijgen op termijn de huurprijs beter
aan te laten sluiten bij de kwaliteit. Bovendien zal de betaalbaarheid beter geborgd worden.
bijzonderheden
- Voor woningen met een sloopbesluit (zoals Stammershoefstraat hoogbouw) zijn de huren
“bevroren” en gold géén huurverhoging (0%);
- Voor enkele woningen is om redenen een afwijkend huurverhogingspercentage gehanteerd;
- LEKSTEDEwonen hanteerde in 2016 een Vangnetregeling bij aantoonbare inkomstenterugval
in 2015 op basis van een toegekend bezwaarschrift.
- Voor vrije sector woningen (huurprijs boven € 710,68) is ook een huurverhoging van 1,0%
toegepast.
Informatieverstrekking
We hebben de bewoners rondom de huurverhoging zorgvuldig geïnformeerd. Allereerst hebben
alle huurders voor 30 april 2016 de schriftelijke aanzegging voor de huurverhoging ontvangen.
Via een verwijzing in de brief naar het klantenportaal konden alle huurders de puntenwaardering
van hun woning inzien. Daarnaast hebben zij een toelichting op het huurbeleid van LEKSTEDEwonen, de inkomensafhankelijke huurverhoging en de bezwaarprocedure ontvangen. Meer
informatie, de veel gestelde vragen (FAQ) en een contactformulier zijn geplaatst op de website.
bezwaren
In 2016 ontvingen wij vijf bezwaren tegen de aangekondigde huurverhoging.Uiteindelijk is
geen enkel bezwaar gegrond verklaard. Het jaar ervoor ontvingen wij 69 bezwaren tegen de
aangekondigde huurverhoging, waarvan er 53 gegrond zijn verklaard.
Daarnaast hebben 11 (2015: 13) huurders een rappelbrief ontvangen, omdat zij de huurverhoging niet (tijdig) hebben betaald. Uiteindelijk hebben wij één (2015: vier) bezwaarschriften
van huurders ter behandeling doorgezonden naar de Huurcommissie. De Huurcommissie heeft
uitspraak gedaan en LEKSTEDEwonen is in het gelijk gesteld.
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3.4.2

HUURACHTERSTANDEN

De totale huurachterstand in Vianen bedraagt eind 2016 € 92.442,-, wat neerkomt op 0,35% van
de bruto jaarhuur. Het bedrag en achterstandspercentage zijn lager dan eind 2015. Sinds twee
jaar werken wij met een sociale, maar zakelijke aanpak, die duidelijk eﬀect sorteert. De aanpak
van LEKSTEDEwonen houdt in dat we huurders met een achterstand strak manen en hen
vragen om contact met ons op te nemen. Als zij dit niet doen, nemen wij zelf contact op
(telefonisch) of gaan op huisbezoek. Ook maken wij steeds meer gebruik van email om
betalingsherinneringen te versturen. Indien we vermoeden dat huurders niet in staat zijn
om zelfstandig hun betalingsachterstand op te lossen, verwijzen wij ze door naar het Sociaal
Team, Schuldhulpmaatjes Vianen en/of naar Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).
Het totaalbedrag voor en het aantal betalingsregelingen van zittende huurders is aanzienlijk
gedaald. Eind 2016 waren er 95 regelingen afgesloten voor een totaalbedrag van € 98.592,-. Ook
het gemiddeld bedrag per betalingsregeling is in 2016 met bijna € 150,- gedaald. De daling
van het aantal regelingen en het gemiddelde bedrag is mede veroorzaakt door het opschonen van
de betalingsregelingen vanwege het afschaﬀen van de acceptgirokaart per 1 januari 2017.
De totale huurachterstand van vertrokken huurders is in 2016 gestegen naar afgerond
€ 192.000,- (in 2015 afgerond € 180.000,-). In 2016 betrof het 55 dossiers met een gemiddelde hoofdsom van € 3.493,- en in 2015 ging het om 63 dossiers met een gemiddelde hoofdsom van € 2.860,-.

Achterstand zittende huurders
2016 € 92.442
2015 € 116.509
2014 € 149.808
Betalingsregelingen
2016 € 50.244
2015 € 98.592
2014 € 86.586
Achterstand vertrokken huurders
2016 € 192.000
2015 € 180.000
2014 € 195.000

Aantal huurders

Gemiddelde achterstand % van bruto jaarhuur

147
188
195

€ 628
€ 620
€ 768

Aantal huurders

Gemiddeld bedrag

95
146
128

€ 528
€ 675
€ 671

Aantal huurders

Gemiddelde achterstand

55
63
64

€ 3.491
€ 2.860
€ 3.047
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0,35
0,43
0,60

afschaﬀen acceptgirokaart
LEKSTEDEwonen is met ingang van 1 januari 2017 gestopt met het versturen van acceptgirokaarten. Dit vanwege het teruglopend gebruik door onze huurders en vooruitlopend op de
afschaﬃng door De Nederlandse Bank. Ook uit oogpunt van kostenbesparing en eﬃciency is
hiertoe besloten. Maandelijks werden er ruim 800 acceptgiro’s verstuurd, waarvan er ongeveer
400 daadwerkelijk werden gebruikt. De meeste huurders gebruikten de acceptgiro alleen om
het nummer over te nemen bij internetbankieren, als reminder of om mee naar kantoor te
nemen om te pinnen.
De voorbereidingen voor het afschaﬀen van deze betaalmogelijkheid zijn in oktober gestart.
Hierbij was het uitgangspunt dat wij geen “alternatief product of betaalwijze” opsturen naar deze
huurders. Denk aan een maandelijkse brief (zorgt u ervoor dat u de huur voor de 1e van de maand
betaalt?) of een digitale factuur/acceptgirokaart (via derden). Huurders zijn namelijk zelf
verantwoordelijk voor het tijdig overmaken van de huur en hiervoor zijn voldoende betaalwijzen
voorhanden: doorlopende machtiging (voorkeur), internetbankieren en iDEAL (zelf en via ons
digitale klantenportaal), pinnen op ons kantoor, maandelijkse overboeking en via de deurwaarder.
We hebben onze bewoners hierover zorgvuldig geïnformeerd. In november en december zijn
alle bewoners, die gebruik maakten van de acceptgirokaart voor de betaling van de huur of een
betalingsregeling, schriftelijk geïnformeerd. Bij deze brief is het machtigingsformulier voor
doorlopende machtiging (SEPA-incasso) bijgevoegd en zijn bewoners ook gewezen op andere
betaalmogelijkheden. Via onze website en in het bewonersblad is de wijziging nadrukkelijk
aangekondigd.
Met succes, want eind december 2016 zijn circa 200 ingevulde machtigingsformulieren verwerkt
in onze administratie. Daarnaast betalen veel meer bewoners nu via ‘Mijn LEKSTEDEwonen’
(iDEAL) of zetten zelf een betaling vast in internetbankieren. De afschaﬃng van de acceptgirokaart heeft weinig vragen of reacties bij huurders opgeroepen en ook het betaalgedrag is (nog)
niet gewijzigd. Kortom, het lijkt erop dat de huurder zijn weg heeft gevonden tot het anders
betalen van de huur.
Ontruimingen
Vanzelfsprekend zijn bewoners er niet mee geholpen om achterstanden te laten oplopen, dus
zetten wij de tussenkomst van een deurwaarder in als instrument om met enige externe dwang
de huurbetaling weer te continueren en de aflossing op te pakken. Het aantal dossiers van
zittende huurders bij de deurwaarder bedraagt 23 stuks. Door ons strakkere, maar sociale
incassobeleid is het aantal ten opzichte van 2015 (33 stuks) verder gedaald.

Dit jaar zijn er 15 vonnissen uitgesproken, waarvan tien vonnissen tot ontbinding van de
huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, de overige vijf vonnissen betreﬀen
betaalvonnissen.
Uiteindelijk is in 2016 één ontruimingsvonnis daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. De uitgevoerde
ontruiming betrof een alleenstaande vrouw met dochter. Hierbij was sprake van ernstige overlast
en huurschuld. Ondanks de inzet van alle mogelijke hulpverlenende instanties (waaronder ook
psychische hulpverlening en zorg voor het kind) bleek ontruiming niet te voorkomen.
Eén bewoner is halverwege de procedure bij de deurwaarder ‘spoorloos verdwenen’ (vertrokken
naar het buitenland), terwijl de schuldhulpverlening al in een ver stadium was. De snelste manier
voor LEKSTEDEwonen om toegang tot de woning te verkrijgen was het behalen en uitvoeren
van een ontruimingsvonnis. Deze ontruiming is (conform ons beleid) derhalve niet meegenomen
in het totaal aantal uitgevoerde ontruimingen.
LEKSTEDEwonen is tevreden over de afname van het aantal ontruimingen ten opzichte van 2015,
waar vier van de zes uitgevoerde ontruimingen op basis van huurachterstand waren. Wij zien
het als een goede ontwikkeling en als bevestiging dat onze aanpak bij huurachterstand tot een
duidelijke afname van het aantal huisuitzettingen leidt.
Ook regionaal is er een afname zichtbaar van het aantal ontruimingen. Zo hebben de corporaties
in de Utrechtse regio (U16) in totaal 149 sociale huurwoningen ontruimd. Dit is een afname van
circa 20 % ten opzichte van 2015, toen nog 185 woningen werden ontruimd.

2016
2015
2014

Dossiers deurwaarder

vonnissen

Ontruimingen

23
33
41

15
16
24

1
6
8

Gebruiksovereenkomst na ontbinding huurovereenkomst
Sinds januari 2016 werken wij met een gebruikersovereenkomst voor de periode van één jaar
waarin het vonnis van de rechtbank (ontbinding huurovereenkomst) uitvoerbaar blijft. Huurders
komen in aanmerking voor een gebruikersovereenkomst, door volledige betaling of een
deelbetaling (2/3 deel) met een regeling voor het restant. Het aanbieden van een dergelijke
overeenkomst is geen vanzelfsprekendheid. In uitzonderlijke en gemoveerde casussen kiezen
wij er bewust voor om over te gaan tot ontruimen.

Het tekenen van een gebruikersovereenkomst betekent dat als de bewoner opnieuw hapert in
betalingsgedrag, de wijze van bewoning of anderszins het niet nakomen van de bepalingen in
deze overeenkomst (zoals het regelen van beschermingsbewind), wij alsnog overgaan tot het
ontruimen van de woning. Hiermee houden we een juridische en spreekwoordelijke “stok achter
de deur”. Gedurende deze periode, maar uiterlijk twee maanden voor de einddatum van het
vonnis (één jaar na uitspraak) wordt bezien of LEKSTEDEwonen bereid is de bewoner een
huurovereenkomst aan te bieden.
In 2016 zijn er in totaal tien gebruikersovereenkomsten afgesloten. Acht op basis van huurachterstand, één op basis van huurachterstand én overlast en één enkel op basis van overlast.
De bewoner met huurachterstand én overlast heeft inmiddels een bewindvoerder en psychische
begeleiding.
Werk en Inkomen lekstroom (WIl)
De wachttijden bij Werk en Inkomen Lekstroom zijn kort en aanvragen worden over het
algemeen vlot afgehandeld. Zodra de hulpvrager zijn administratie op orde heeft, kan snel
een afspraak worden gemaakt voor een zogeheten workshop. Bij deze intake-workshop
’administratie op orde’ wordt onder andere gekeken of gebruik wordt gemaakt van alle
voorzieningen/toeslagen of dat men nog ergens aanspraak op kan maken. Aansluitend volgt
een individueel gesprek met een consulent schuldhulpverlening om te kijken of bewoner in het
traject kan worden opgenomen of dat er nog extra informatie moet worden verzameld.
Hierbij wordt ingezet op eigen verantwoordelijkheid en medewerking bij het beheren van de
financiën.
Het duurt daarna nog enige tijd voordat de procedure voor schuldhulpverlening is afgerond en
de schuldhulpverlening is opgestart: de schulden moeten worden geïnventariseerd, met
schuldeisers moet een akkoord worden overeengekomen en het inkomen moet worden
gestabiliseerd. Vaak wordt ook bij een minnelijk traject een bewindvoerder aangesteld.
De achterstand loopt echter niet verder op, 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 heeft wel tot gevolg dat de totale achterstandscijfers hoger worden;
achterstandsbedragen van bewoners die zijn opgenomen in de schuldsanering of waarvan de
aanvraag nog in behandeling is, blijven staan en kunnen pas na afloop van de saneringsperiode
(drie jaar) worden afgewikkeld. Maakt een bewoner opnieuw schulden tijdens de aanvraag voor
een schuldsaneringstraject, dan gaat LEKSTEDEwonen niet meer akkoord met schuldsanering.
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schuldhulpverlening
Eind 2016 maken 20 bewoners gebruik van beschermingsbewind of budgetbeheer. Dit is verplicht in het Wettelijke Schuldsaneringstraject, maar hiervoor kan ook vrijwillig worden gekozen.
Het aantal minnelijke schikkingen (MSNP) lag eind 2016 op dertien stuks en drie bewoners met
achterstand zijn opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Een aantal
bewoners heeft zelf gekozen voor een budgetbeheerder ter voorkoming van (verdere) financiële
problemen. Van vier bewoners weten wij dat zij gebruik maken van “individueel budgetbeheer”.
Het aantal huurders met een lopende aanvraag voor een schuldsaneringsprocedure bedroeg
eind 2016 drie personen. Twee van hen worden in 2017 tot de MSNP toegelaten en voor één
bewoner volgt het zwaardere WSNP-traject.
In de periode totdat de schuldhulpverlening is toegekend, wordt de achterstand bevroren
maar moet de lopende huur wel worden betaald. De huurachterstand van een bewoner in een
schuldsaneringstraject blijft drie jaar staan totdat het schuldhulptraject is afgesloten, deze
achterstand blijft zichtbaar in het achterstandspercentage. Betalingsregelingen moeten vaak
over een langere termijn worden uitgesmeerd, simpelweg omdat de betalingscapaciteit bij de
huurders ontbreekt.
Een saneringskrediet wordt uitgekeerd door WIL en is een lening waarbij éénmalig een bedrag
wordt verdeeld onder de schuldeisers. De huurder betaalt dit dan maandelijks terug aan WIL.
Huurders die hier gebruik van mogen maken, zijn aanvragers waarbij niet wordt verwacht dat het
inkomen zal stijgen. Zij betalen dan de maximale aflossing op bijstandsniveau. Dit is in 2016 voor
één bewoner van toepassing geweest, waarbij wij 10% van onze vordering hebben ontvangen.

schuldhulpverlening

2016
bedrag

Gem.

aantal

€ 10.664

€ 820

11

€ 9.163 € 833

3

€ 3.124 € 1.041

6

€ 12.289 € 2.457

3

€ 1.146

€ 382

6

€ 7.254 € 1.209

19 € 14.934
4
-

€ 786
-

aantal

Minnelijke Schuldregeling
Natuurlijke Personen (MSNP)
Wet schuldsanering
Natuurlijke Persoon (WsNP)
Aanvraag Minnelijk
of Wettelijk Traject
Totaal
Individueel budgetbeheer
(voor zover bij ons bekend)

13
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2015
bedrag

Gem.

23 € 28.706 € 1.248
0
-

‘vroeg eropaf’
In 2016 is de pilot ‘Vroeg Eropaf’ tussen zeven corporaties uit de regio en Werk en Inkomen
Lekstroom (WIL) voortgezet. Hierbij leggen een corporatiemedewerker en medewerker van de
WIL gezamenlijk huisbezoeken af bij huurders met beginnende huurachterstanden om zo in
een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden en grotere problemen te voorkomen.
In 2016 hebben LEKSTEDEwonen en WIL in Vianen in totaal 25 huishoudens bezocht. Uit het
merendeel van deze gesprekken zijn betalingsregelingen voortgekomen en hebben bewoners,
indien nodig en gewenst, adviezen gekregen om het inkomen te stabiliseren. Van alle bezoeken
is er slechts één bewoner daadwerkelijk het schuldhulpverleningstraject ingegaan. Deze
bewoner heeft gedurende het traject laten blijken niet zelfstandig met geld om te kunnen gaan,
waardoor er nieuwe schulden zijn ontstaan. Besloten is dat de WIL zijn inkomen gaat beheren
en de vaste lasten betaalt. De bewoner krijgt uitsluitend leefgeld en wordt begeleid in het
zelfstandig met zijn inkomen om te gaan.
Ook is in 2016 de pilot geëvalueerd en de uitkomsten zijn positief: "Huurders hebben er weer
vertrouwen in dat ze uit hun problemen kunnen komen". Op 13 september 2016 is het convenant
Vroeg Eropaf ondertekend door alle participerende corporaties, gemeenten (Sociaal Domein)
en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Een werkgroep heeft hiervoor alle voorbereidende werkzaamheden verricht waarbij LEKSTEDEwonen een prominente rol heeft ingenomen. Tevens heeft
de werkgroep haar aandacht gericht op de Wet op de Privacy betreﬀende het delen van
informatie met derde partijen. Dit heeft geresulteerd in bewerkersovereenkomsten. Ook de werkafspraken op uitvoeringsniveau zijn verder afgerond en maken onderdeel uit van het convenant.
laatste kansbeleid
Het Laatste kansbeleid (Traject Voorkomen Huisuitzetting) is er voor huurders die een
ontruimingsvonnis hebben ontvangen op basis van huurachterstand, maar waarbij meerdere
problemen blijken te bestaan. Veelal gaat het om een combinatie van “niet met geld kunnen
omgaan”, relatieproblemen, problematiek met de kinderen of psychische problemen. Bij dit
traject werken meerdere hulpverleningsinstanties samen om een zo volledig mogelijk zorgpakket op te stellen en eventueel een schuldbemiddeling of -sanering te starten, samen met de
betrokken huurder. Een dergelijk traject heeft een looptijd van één jaar, zodat na deze periode
een goede begeleiding is opgezet. Werkt een huurder niet mee, dan wordt alsnog ontruiming
aangezegd en de hulpverlening gestaakt. De gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen zorgen voor
de financiering en de coördinatie is in handen van de GGD-Midden Nederland.
Het Laatste kansbeleid is in 2016 niet ingezet voor bewoners met huurachterstand. Door
vroegtijdige benadering van huurders, onze aangescherpte incassoprocedure en de inzet van
het Sociaal Team is hulpverlening al vroegtijdig aanwezig tijdens de incassoprocedure.

sociaal Team
In 2016 zijn door LEKSTEDEwonen negentien aanmeldingen gedaan bij het Sociaal Team
voor huurders met betalingsproblemen. Uitsluitend in gevallen waarbij de huurder
aangeeft het zelf moeilijk/lastig te vinden om contact te zoeken, gebeurt de aanmelding
door LEKSTEDEwonen. Dit gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming van
bewoner, dit om de privacy van bewoner te waarborgen en te handelen volgens de Wet
op de Privacy. Indien het zover komt dat de deurwaarder wordt ingeschakeld voor de
incasso, dan doet LEKSTEDEwonen standaard melding bij het Sociaal Team.

3.5

OPBOUW BEZIT

De opbouw van ons bezit per 31 december 2016 is als volgt:
sOCIaal

vianen Utrecht Houten bunnik leerdam Totaal

Woningen / woongebouwen
2.553
Woonzorgcomplex verzorgingseenheden
106
Woonzorgcomplex verpleegeenheden
50
Studenteneenheden onzelfstandig
0
Studenteneenheden zelfstandig
0
Maatschappelijke ruimten (incl. huiskamer)
15
Garages / parkeerplaatsen
3
Standplaatsen
9
Warmte Koude Opslag Installaties (WKO)
2
Totaal sociaal
2.738

11
0
0
701
96
0
0
0
0
808

36
0
0
0
0
0
0
0
0
36

30
0
0
0
0
0
0
0
0
30

16 2.646
0
106
24
74
0
701
0
96
7
22
0
3
0
9
0
2
47 3.659

49
51
8
108

16
0
0
16

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

65
51
9
125

Woningen / woongebouwen
2.602
Woonzorgcomplex verzorgingseenheden
106
Woonzorgcomplex verpleegeenheden
50
Studenteneenheden onzelfstandig
0
Studenteneenheden zelfstandig
0
Maatschappelijke ruimten (incl. huiskamer)
15
Garages / parkeerplaatsen
54
Standplaatsen
9
Warmte Koude Opslag Installaties (WKO)
2
Commerciële ruimten
8

27
0
0
701
96
0
0
0
0
0

36
0
0
0
0
0
0
0
0
1

30
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
0
24
0
0
7
0
0
0
0

2.711
106
74
701
96
22
54
9
2
9

TOTaal beZIT

824

37

30

47 3.784

COMMerCIeel
Woningen / woongebouwen
Garages / parkeerplaatsen.
Commerciële ruimten
Totaal Commercieel
sOCIaal eN COMMerCIeel

2.846
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4 - GOeD WONeN

4.1
Goed wonen begint met een prettig huis: een goed onderhouden woning in een
prettige woonomgeving. Wij schenken daarom de nodige aandacht aan de
leefbaarheid in de wijken, want een schone, hele en veilige omgeving is minstens
zo belangrijk als een prettige en comfortabele woning. Ook duurzaamheid is een
speerpunt in ons beleid en we troﬀen voorbereidingen om in 2017 nog meer
aandacht aan dit actuele onderwerp te besteden.

KWALITEIT VAN DE WONINGEN

LEKSTEDEwonen zorgt voor betaalbare en kwalitatief goed onderhouden woningen. In deze
paragraaf worden de resultaten voor de onderdelen dagelijks-, mutatie- en planmatig
onderhoud, veiligheid en woningaanpassingen van onze inzet voor de woningen binnen de
gemeenten Vianen en Utrecht verantwoord. Voor een deel van onze woningen is het beheer
ondergebracht bij de collega-corporaties Viveste (Bunnik en Houten), KleurrijkWonen (Leerdam)
en SSH Utrecht (Utrecht). Zij voeren op basis van beheercontracten het dagelijks-, mutatie- en
planmatig onderhoud uit. Met deze corporaties wordt jaarlijks overleg over de uitgevoerde
werkzaamheden en het gehanteerde prijs- en kwaliteitsniveau. Voor het planmatig onderhoud
wordt in het jaarlijks overleg een doorkijk gemaakt naar de geplande meerjarenactiviteiten.
De implementatie van het kwaliteitsbeleid is in het verslagjaar voortgezet. Bij bewonersmutaties
worden alle woningen op het niveau van de vastgestelde basiskwaliteit gebracht, zowel
technisch als energetisch. In het kader van het strategisch voorraadbeheer wordt de diﬀerentiatie
van de kwaliteit op complexniveau verder ingevuld.
4.1.1

DAGELIJKS ONDERHOUD

LEKSTEDEwonen beschikt over een klein eigen Serviceteam, dat wordt ingezet voor het
uitvoeren van kleinere en spoedeisende reparatieverzoeken en eenvoudige mutaties (klasse A).
Ook wordt ons Serviceteam ingezet voor het leveren van extra service aan bewoners, zoals het
controleren en bijvullen van cv-installaties in seniorenwoningen, vervangen van batterijen in
rookmelders, het smeren van kunststof kozijnen en het nazien van tochtstrippen.
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.
Voor enkele typen reparatieverzoeken dienen de bewoners zelf contact op te nemen met het
betreﬀende servicebedrijf. Het gaat dan om storingen aan de CV, glasbreuk en verstoppingen
in het riool. Op basis van periodieke beoordelingen van deze servicebedrijven blijven we op de
hoogte van de ontwikkelingen en kan zo nodig snel bijgestuurd worden. Buiten kantooruren
worden bewoners automatisch doorgeschakeld naar de meldkamer.
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In 2016 hebben wij voor de woningen binnen de gemeenten Vianen en Utrecht (Donkerstraat
en University College) 3.079 reparatieverzoeken ontvangen. Een aanzienlijke daling ten opzichte
van 2015, waarin wij bijna 1.000 verzoeken meer ontvingen. De gemiddelde kosten per
reparatieverzoek zijn in 2016 toegenomen tot afgerond € 210 per verzoek. De toename is vooral
veroorzaakt door reparaties aan nieuwe woningelementen, zoals intercoms, automatische
deurdrangers en automatische deuren. Voorheen waren deze voorzieningen niet of sporadisch
aanwezig. Als gevolg van verschillende nieuwbouwcomplexen en het groot onderhoud
Vijfheerenlanden is het aantal nieuwe installaties toegenomen.
reparatieverzoeken

aantal

Gemiddelde kosten

2016
2015
2014

3.079
4.033
5.134

€ 210
€ 167
€ 146

4.1.2

MUTATIEONDERHOUD

In 2014 is de basiskwaliteit van het mutatieonderhoud aangepast naar de huidige tijdsgeest.
Er was een diﬀuus gebied ontstaan in de taakverdeling tussen huurder en verhuurder
(zoals deze is vastgelegd in onze huurovereenkomst en Algemene Huurvoorwaarden) en de
dagelijkse praktijk. De nieuwe basiskwaliteit sluit beter aan bij de wettelijke taakverdeling tussen
huurder en verhuurder. In 2016 is de basiskwaliteit geëvalueerd en op onderdelen aangepast.
Net als in voorgaande jaren is ook in 2016 de nodige aandacht besteed aan het zoveel mogelijk
aansluitend verhuren van woningen. De ingevoerde werkwijze heeft samen met de aanpassing
van de basiskwaliteit geleid tot een kostenreductie en een betere beheersing van het proces.

- Klasse B-mutaties (van € 4.000 tot maximaal € 10.000,-)
Woningen waarbij naast kleine reparaties één renovatie (badkamer, keuken of toilet)
plaatsvindt. Voor deze klasse wordt gewerkt met een werkomschrijving, op basis waarvan
één aannemer een aanbieding doet. De renovaties gebeuren vrijwel altijd op basis van
vastgestelde prijsafspraken. De opzichters Klachten- en mutatieonderhoud begeleiden de
uitvoering.
- Klasse C-mutaties (groter dan € 10.000,-)
Woningen waarbij naast kleine reparaties meerdere renovaties (badkamer, keuken en/of toilet)
plaatsvinden. Voor deze klasse wordt een bestek gemaakt op basis waarvan drie aannemers
worden uitgenodigd een prijsaanbieding te doen. De opzichters Klachten- en mutatieonderhoud begeleiden de uitvoering.
- Klasse D
Woningen waarvan bij een bewonersmutatie behalve één of meerdere renovaties ook de
woningplattegrond wordt gewijzigd. Voor deze klasse wordt een bestek gemaakt op basis
waarvan drie aannemers worden uitgenodigd een prijsaanbieding te doen. De opzichter
Planmatig Onderhoud begeleidt de uitvoering.
Het aantal reguliere mutaties in het werkgebied Vianen was met 143 stuks behoorlijk lager
dan de 194 mutaties in 2015. Deze daling werd vooral veroorzaakt door dat er minder verhuisbewegingen waren als gevolg van minder projectwoningen (sloop, nieuwbouw en tijdelijke
verhuur). De gemiddelde kosten per mutatie zijn toegenomen. Deze stijging wordt, vooral
veroorzaakt door meer mutaties in 2016 van langdurig bewoonde woningen (langer dan
25 jaar). Binnen deze woningen (C- en D-mutaties) moeten meer (herstel)werkzaamheden
worden uitgevoerd alvorens ze opnieuw verhuurd worden.

Het mutatieonderhoud is verdeeld in vier klassen:

reguliere mutaties

aantal

Gemiddelde kosten

- Klasse A-mutaties (tot maximaal € 4.000,-)
Woningen waarbij vooral op bruikbaarheid en veiligheid een aantal zaken wordt nagelopen
en kleinere reparaties worden uitgevoerd op basis van een werkomschrijving. Deze woningen
worden zo veel mogelijk door het eigen Serviceteam uitgevoerd. Is dat niet mogelijk dan
worden de werkzaamheden in regie uitgevoerd door vaste geselecteerde partners.
De teamleider Dagelijks onderhoud begeleidt de uitvoering.

2016
2015
2014

143
194
207

€ 2.399
€ 2.016
€ 2.872
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University College Utrecht
Het mutatieproces bij de studentenwoningen University College Utrecht (UCU) heeft een heel
afwijkend karakter ten opzichte van woningen in de gemeente Vianen en aan de Donkerstraat
(Utrecht). Het proces bij UCU wordt gekenmerkt door de zeer korte periode waarin de eenheden
aan het einde van het semester worden gemuteerd voor het volgende semester. Het grootste
mutatieproces vindt plaats in de zomervakantie, maar ook rond de jaarwisseling vinden de
nodige mutaties plaats. Buiten het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud verzorgen
we op UCU ook de inventaris van onze woningen: controleren, herstellen en waar nodig vervangen.
Aan het einde van het schooljaar 2015/2016 zijn meerdere studenteneenheden gereed gemaakt
voor enkele summerschools. Deze eenheden zijn aansluitend op de summerschools gereed
gemaakt voor het komende semester. Deze woningen muteren in de zomerperiode dus
tweemaal. In totaal zijn er bij UCU 1.248 mutaties uitgevoerd in 2016, tegen 1.158 mutaties in
2015. Opgemerkt moet worden dat de mutatiekosten bij UCU oplopen als gevolg van de
gemiddelde leeftijd van de eenheden. Hierdoor zijn er veelal aanvullende werkzaamheden nodig
om de kwaliteit op een gelijk niveau te houden. Denk hierbij aan extra kosten voor schilderwerk,
sauzen en herstel meubilair.
4.1.3

PL ANMATIG ONDERHOUD

Doel van het planmatig onderhoud is het handhaven van het afgesproken kwaliteitsniveau van
de ‘schil’, de installaties en de collectieve voorzieningen van woningen en gebouwen. Om te kijken
of de onderhoudsprognose nog overeenkomt met de werkelijkheid wordt jaarlijks een derde
van het bezit geschouwd op de onderhoudsstatus. Waar nodig vindt op basis van deze schouw
een bijstelling plaats (naar voren of achteren in tijd) binnen de meerjaren-onderhoudsplanning
In 2016 is wederom een gedeelte van onze woningen en gebouwen geschilderd. Tot het
planmatig onderhoud worden de contractwerkzaamheden gerekend, zoals het regulier
onderhoud van cv-ketels, liften, automatische deuren, deuropeners en collectieve installaties
(blokverwarming, mechanische ventilatie en branddetectie) Grote klussen waren het vervangen
van hydrofoors in de appartementengebouwen Vijfheerenlanden, enkele zware gevel- en
kelderrenovaties, het verwijderen van asbesthoudende schuurdaken en het vervangen van
133 badkamerdeuren in drie woongebouwen University College. Tot het planmatig onderhoud
behoren ook de renovaties van toiletten, badkamer en keukens. In 2016 zijn er 20 toiletten en
30 badkamers gerenoveerd en zijn er 37 keukens vervangen.
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
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van de vastgestelde aannemerslijst worden bedrijven uitgenodigd. Ook in 2016 hebben we nog
voordeel gehad van het economische klimaat en de aanbestedingen leverden veelal goede
resultaten op. De totale uitgaven voor het planmatig onderhoud bedragen € 1,77 miljoen.
De onderhoudswerkzaamheden 2016 zijn op één project na allemaal uitgevoerd. Dit werk is
eind eerste kwartaal 2017 afgerond.
In 2013 zijn we gestart met het onderbrengen van de onderhoudsgegevens van ons woningen
en gebouwen in het softwarepakket IBIS-main. Op basis van de jaarlijkse schouw kan gesteld
worden dat de prognose niet veel afwijkt van de werkelijkheid en er geen grote bijstellingen
nodig waren. In het kader van beheersbaarheid van het pakket zijn in 2016 de onderhoudsplannen van woningniveau omgezet naar complexniveau.
Spiegelen aan NEN2767
In 2016 zijn een viertal complexen gespiegeld aan de conditiemeting volgens de NEN2767,
de kwaliteit van het onderhoudsniveau. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
beoordeelt of het onderhoudsbeleid dat de corporatie voert in lijn is met de portefeuille strategie,
passend bij de feitelijke conditie van het bezit en is gericht op een gemiddeld onderhoudsniveau
van minimaal NEN2767 score 3 of hoger (of vergelijkbare objectieve norm). Omdat LEKSTEDEwonen werkt met een eigen opnamemethode zijn vier complexen gespiegeld aan de NEN2767.
Uit deze toets kwam naar voren dat de beoordeelde complexen voldoen aan de minimale score 3.
4.1.4

VEILIGHEID

Het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren is in 2016 gecontinueerd. Bij elke mutatie worden
de gas- en elektrische installaties van de woning gecontroleerd. Als er onveilige zaken worden
geconstateerd, zoals ondeugdelijke uitbreidingen van de installatie door de vertrokken huurder,
vinden herstellingen plaats en wordt een keuring uitgevoerd. Open verbrandingstoestellen
(geisers) worden vervangen door gesloten toestellen (boilers).
Buiten de hiervoor genoemde onderwerpen vallen binnen Veiligheid ook legionellapreventie,
controle brandblusmiddelen, noodverlichting, brandmeldinstallaties en klim- en valbeveiliging.
Op basis van Arbowetgeving wordt ook het gereedschap waarmee het Serviceteam werkt
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 2016 heeft LEKSTEDEwonen in totaal voor € 218.000,- aan asbest gesaneerd. Binnen mutatieonderhoud bedroegen de saneringskosten € 58.000,-, bij reparatiewerkzaamheden is afgerond
€ 37.000,- uitgegeven en binnen planmatig onderhoud € 50.000,- aan asbestsanering.
Daarnaast is er voor € 73.000,- asbest gesaneerd vanwege de sloop van gebouw Goudhaver
Vijfheerenlanden.
Realistische brandweeroefeningen
Jaarlijks zijn er ruim 5.000 woningbranden in Nederland. Om in tijden van nood snel en adequaat
te kunnen optreden is het belangrijk dat brandweerpersoneel geoefend blijft. Het is daarbij van
belang dat bij oefeningen situaties zo realistisch mogelijk worden nagebootst.
Omdat veiligheid van bewoners een speerpunt vormt voor zowel LEKSTEDEwonen als de
Veiligheidsregio Utrecht, werken wij sinds 2013 samen. In onderling overleg heeft de brandweer,
waaronder ook de jeugdbrandweer, dit jaar acht oefeningen gehouden in woningen van
LEKSTEDEwonen. Vanwege het realiteitsgehalte werd oefenrook gebruikt en werden
hulpmiddelen ingezet om vlamvorming te simuleren. Ook moest de brandweer vermisten
uit woningen redden. Omdat het sloopwoningen betrof kon de brandweer ook het ‘kraken’ van
binnendeuren oefenen. Voor aanvang van de oefening zijn omwonenden geïnformeerd.
4.1.5

WONINGAANPASSINGEN

In 2016 is in samenwerking met de gemeente Vianen het overzicht afgerond van alle woningen
waarin in het verleden voorzieningen zijn aangebracht in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO).
Dit jaar hebben er meerdere gesprekken met de gemeente Vianen plaatsgevonden over wat
wel of niet valt binnen de WMO. De gesprekken hebben geleid tot een voorstel dat aan de
bestuurder(s) van zowel de gemeente als LEKSTEDEwonen is voorgelegd. Besluitvorming wordt
in het tweede kwartaal van 2017 verwacht.
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn er in 2016 geen woningen voor
individuele belanghebbenden aangepast.
Van de opgeleverde nieuwe verandawoningen in het project “De Poorten van Oranje” is vanwege
de toewijzing aan een gezin met de gehandicapt kind in overleg met de gemeente Vianen een
forse individuele woningaanpassing aangebracht, gefinancierd vanuit de WMO.

4.2

DUURZ AAMHEIDSBELEID

Onze woningvoorraad in Vianen is voor een belangrijk deel meer dan 40 jaar oud. Het verduurzamen van de woningen is een belangrijke opgave. In het Energieakkoord zijn afspraken
vastgelegd over het energiezuinig maken van (sociale huur)woningen tot en met 2020 en het
verminderen van het gebruik van fossiele brandstoﬀen. Een energiezuinige woningvoorraad
heeft namelijk vele voordelen, zoals 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 dus ook lagere en stabiele woonlasten. Daarnaast kunnen ook duurzame
manieren van energieopwekking toegepast worden in de woningen of de directe omgeving.
Duurzaamheid wordt ook bepaald door de toekomstwaarde van woningen. Een technisch goed
onderhouden en energiezuinige woning heeft een aangenamer woonklimaat en biedt ook meer
wooncomfort. Door (nieuwe) woningen energiezuinig en duurzaam te maken, blijft er in de
toekomst ook vraag naar deze woningen. Naast technische en bouwkundige aanpassingen
vergt energiezuinigheid ook een aanpassing van het gedrag van huurders/bewoners.
Een energiezuinige woning is één, maar een energiezuinig gebruik van de woning is twee;
voorlichting is daarbij essentieel.
energiebesparing
Op 28 juni 2012 hebben het Rijk, Aedes, de Woonbond en Vastgoedbelang hun gezamenlijke
ambities en doelstellingen vastgelegd in het geactualiseerde Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Aedes tekende twee deelconvenanten: het Convenant
Energiebesparing Corporatiesector en het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw. Als de
convenanten zijn uitgevoerd dan hebben in 2021 de corporatiewoningen een gemiddeld
Energielabel B. Dat komt neer op een energiebesparing tussen 2008 en 2021 van 33%.
LEKSTEDEwonen spant zich in om uiteindelijk in 2021 een gemiddeld Energielabel B te hebben
voor haar woningbezit. De doelstelling van LEKSTEDEwonen is om het Energielabel van alle
woningen met een Energielabel E of lager met minimaal twee labelstappen te verbeteren.
beleid
In 2016 is een concept voor een nieuw Duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren opgesteld.
Buiten de technische maatregelen is ingegaan op interne- en externe kaders, financiële middelen
en het betrekken en motiveren van bewoners op bewustwording. Ook wij onderzoeken de
mogelijkheden van het toepassen van duurzame energiebronnen en het treﬀen van energiebesparende maatregelen, waaronder het voornemen om collectief zonnepanelen aan te
brengen. Begin 2017 wordt het nieuwe Duurzaamheidsplan besproken met de Raad van
Commissarissen en vervolgens met het Huurdersberaad.
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Basis van ons beleid is de Trias Energetica, namelijk:
1. Beperking van de energievraag (isoleren);
2. Voor resterende energiebehoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten (zon, wind
water);
3. Het eﬃciënt gebruiken van eindige (fossiele) brandstoﬀen.
Vanuit de Trias Energetica worden de aanvullende maatregelen voor verduurzaming van ons
bezit bepaald.
energiemaatregelen
Bij de uitvoering van planmatig onderhoud wordt gekeken of we tegelijk energiemaatregelen
kunnen uitvoeren. Tegenover de maatregelen die als planmatig onderhoud worden uitgevoerd,
staan geen inkomsten zoals huurverhogingen. In dit verband zijn in 2016 vanwege planmatig
onderhoud 37 cv-ketels vervangen door energiezuinige ketels.
Bij grotere mutaties worden de nodige energiemaatregelen doorgevoerd, zoals het isoleren van
gevels, daken en vloeren en het plaatsen van dubbel glas. In bewoonde staat blijkt het om
verschillende redenen lastig om energiemaatregelen door te voeren.
energie-index
Op 1 januari 2015 zijn de Energielabels vervangen door de energie-index. De indeling in letters
(A t/m G) is verdwenen en is vervangen door een cijfer. Hoe lager het cijfer des te beter de
energieprestatie. Een gemiddeld Energielabel B komt overeen met een energie-index van 1,25.
Label B heeft een range van 1,2 tot 1,4.
In de tabel Energie-index staat aangegeven hoe de verdeling van de labels is binnen het totale
woningbestand van LEKSTEDEwonen. In de tabel is dit zowel in procenten als in aantal woningen
aangegeven.
In 2016 is de gemiddelde energie-index opgelopen van 1,57 (eind 2015) naar 1,59. De verkoop
van 202 relatief nieuwe woningen in Leerdam en Houten aan respectievelijk KleurwijkWonen
en Viveste geeft een negatieve verschuiving binnen het overzicht. Doordat deze woningen een
goede energie-index hadden, is de gemiddelde energie-index van LEKSTEDEwonen licht
gedaald. In nevenstaand overzicht zijn ook de 18 aangekochte appartementen in Bunnik en
nieuwbouwcomplex Amaliahof in Vianen met 12 appartementen opgenomen. Toegevoegd ten
opzichte van het overzicht van vorig jaar zijn de 98 zelfstandige units op University College
Utrecht en enkele woningen, die nog niet in het overzicht stonden.

energie-index
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2.705

Op basis van de huidige projecten en plannen voor energiemaatregelen bij bestaand bezit
komen we in 2020 uit op een gemiddelde energie-index van 1,46. Ondanks dat we goed op weg
zijn, wordt buiten de nieuwbouw een extra inspanning gevraagd om ultimo 2020 gemiddeld
een energie-index van 1,25 te halen.
In dit doorzicht is nog geen rekening gehouden met mutatiewoningen, het verder conventioneel
isoleren van ons woningbezit, geplande (onderhouds)projecten en het eventueel afstoten van
woningen in de jaren tot 2021. Wel zijn de geplande nieuwbouwwoningen tot 2021 ingerekend.
De verwachting is dat we met het aanbrengen van zonnepanelen op bestaand bezit ultimo 2020
de doelstelling van gemiddeld een energie-index van 1,25 halen.
Duurzaam bouwen
Bij al onze (ver)bouwactiviteiten maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen.
We gebruiken FSC hout, recyclebare pvc-leidingen, high-solidverf, waterbesparende douchekoppen en toiletreservoirs en voeren het afval op verantwoorde wijze af. Daar waar mogelijk
passen we ook LED-verlichting toe.
LEKSTEDEwonen heeft twee warmte- en koude opslag installaties (WKO-installaties), namelijk
in de gebouwen De Prenter/Bascule en De Plataan in Helsdingen, bouwjaar 2013. In 2015 is het
onderhoud en beheer aanbesteed en ondergebracht bij één partij. In 2016 zijn de prestatie- en
balansgegevens overlegd aan de provincie Utrecht.
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In 2016 hebben op het gebied van duurzaam bouwen verdere verkenningen plaatsgevonden
voor zonnepanelen en een experiment met energieneutrale woningen. Daarvoor zijn
bijeenkomsten bijgewoond die zijn georganiseerd door de provincie Utrecht, is de Kenniskring
Duurzaamheid bezocht, zijn gesprekken met collega-corporaties gevoerd en zijn gerealiseerde
projecten bekeken.
Duurzaam Bouwen manifesteert zich ook bij de ontwikkling van nieuwe projecten. Wij hanteren
voor nieuwbouw een GPR-score van gemiddeld een 7 of hoger. De GPR-score staat voor
Gemeentelijke Praktijk Richtlijn en is ontwikkeld voor gemeenten en onder andere corporaties,
De score meet een vijftal aspecten, te weten energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde

4.3

LEEFBAARHEID

4.3.1

LEEFBAARHEIDSBELEID

LEKSTEDEwonen hecht veel waarde aan leefbaarheid. De verantwoordelijkheid voor onze
huurders houdt niet op bij het goed onderhouden van hun woning. Pas wanneer ook de directe
woonomgeving en het welzijn van de bewoners op orde is, kan men echt prettig wonen.
Als dit is gerealiseerd is voor LEKSTEDEwonen de leefbaarheid optimaal. Tot nu toe heeft
LEKSTEDEwonen hard gewerkt aan leefbaarheid, maar dit is niet vanuit een overkoepelend
leefbaarheidsbeleid gedaan (met uitzondering van de Donjon en Vijfheerenlanden). In 2016
is een opzet gemaakt voor een overkoepelend leefbaarheidsbeleid voor het woningbezit in de
gemeente Vianen.
In het leefbaarheidsbeleid is een strategie geformuleerd van waaruit LEKSTEDEwonen leefbaarheid komende jaren gaat aanpakken. LEKSTEDEwonen wil extra inzet plegen in die
woonomgevingen waar dat nodig is. In 2017 wordt het leefbaarheidsbeleid voorgelegd aan het
Huurdersberaad en wordt het hierna definitief vastgesteld en geïmplementeerd.
Leefbaarheidspilot
In 2013 is LEKSTEDEwonen gestart met een leefbaarheidspilot in de Donjon en Vijfheerenlanden.
In samenhang met het groot onderhoud is deze leefbaarheidspilot verder uitgewerkt en
geoptimaliseerd. Sinds 2014 is de pilot op basis van de positieve evaluatie en in overleg met de
bewonerscommissies en de gemeente, omgezet in een leefbaarheidsbeleid voor beide
complexen.
In 2016 is daarnaast door een extern bureau onderzocht hoe de leefbaarheid in de Vijfheerenlanden verder kan worden geborgd. Daarbij is gekeken naar zowel de beleidsmatige kant als
naar de inhoudelijke praktische kant. Eén van de verbetervoorstellen heeft erin geresulteerd dat
er is besloten tot een in 2017 in te vullen formatieplaats voor Medewerker Leefbaarheid.
Ook dit jaar hebben de huismeester en complexbeheerder in samenwerking met de woonconsulent Projecten & Leefbaarheid dagelijks het leefbaarheidsbeleid in de Vijfheerenlanden en
Donjon gecontroleerd en gehandhaafd. Een belangrijk onderdeel van het beleid én het dagelijks
beheer is namelijk “doen wat we zeggen”. De meeste bewoners geven gehoor aan onze
verzoeken en de resultaten blijven zichtbaar in de wijk. De meeste meldingen in 2016 gingen
over het plaatsen van spullen op de galerijen/balkons (huisniveau) en over de bergingsgangen
(zowel vervuiling als het plaatsen van spullen). Opvallend genoeg was er in twee specifieke
bergingsgangen sprake van veel meldingen over vervuiling, waarna LEKSTEDEwonen diverse
maatregelen heeft getroﬀen.
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leefbaarheidsmonitor Donjon en vijfheerenlanden

aantal meldingen
Woonomgeving
Bergingsgang
Algemene ruimte
Op huisniveau (balkons, spullen galerij)
Vandalisme
Totaal

4.3.2

2016
29
42
7
62
15
155

AANDACHT VOOR DE WOONOMGEVING

Aandacht geven en aandacht houden voor de leefbaarheid in en rondom onze complexen in
Vianen is een belangrijk speerpunt van LEKSTEDEwonen. Ondanks ons voornemens om in 2016
verder in te zetten op leefbaarheidsprojecten is hiervoor, naast het leefbaarheidsbeleid Donjon
en Vijfheerenlanden, minder aandacht geweest dan gepland. Dit jaar heeft de nadruk gelegen
op het verder optimaliseren van het leefbaarheidsbeleid Donjon en Vijfheerenlanden en het
opzetten van een overkoepelend leefbaarheidsbeleid. Daarnaast blijven de gemeenschappelijke
ruimten punt van aandacht, voeren we overleggen met de gemeente Vianen en zijn er vervolgacties genomen in een klein leefbaarheidsproject rondom de Benedictushof.
Privéruimten
Tuinenbeleid
Naar de huurders van LEKSTEDEwonen wordt duidelijk gecommuniceerd welke onderhoud voor
de huurder is en welk onderhoud voor de verhuurder is. Over het gebruik en het onderhoud van
tuinen was in de huurovereenkomst en de Algemene Huurvoorwaarden niet veel opgenomen.
Middels adviezen van het Huurdersberaad en onze huurders (aan de hand van klantenpeilingen)
is het beleid met betrekking tot het onderhoud van tuinen verder geoptimaliseerd. Dit
beleid is vastgelegd in de folder “De Tuin; het visitekaartje van uw woning” en najaar 2016
gecommuniceerd aan alle huurders met een tuin. De folder maakt sindsdien onderdeel uit van
de huurovereenkomst bij eengezinswoningen en is te downloaden op onze website.
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Gemeenschappelijke ruimten
Sociaal huismeester
Onze huismeester en complexbeheerder borgen een kwalitatief goede leefomgeving in en om
de woongebouwen Donjon en Vijfheerenlanden. De gemeenschappelijke ruimten en de directe
omgeving moeten schoon, heel en veilig zijn en de installaties moeten vanzelfsprekend goed
functioneren.
We streven er naar de bewoners actiever aan te spreken op hun gedragingen. Dit willen we
medio 2017 onder andere doen met de aan te stellen medewerker Leefbaarheid en het verder
stimuleren van bewonerscontacten. De huismeester en complexbeheerder zijn aanwezig bij de
Overlegvergaderingen met hun bewonerscommissie.
Huisregels gebouwen
Bij gestapelde bouw werken wij met huisregels, die duidelijk zichtbaar zijn opgehangen.
De huisregels geven aan wat wij wel en niet accepteren van bewoners én bezoekers. Hiermee
zorgen we voor dat de woningen, gebouwen en directe woonomgeving schoon, heel en ook
veilig blijven. In 2016 is veel aandacht geweest voor de huisregels in het complex Benedictushof.
In dit complex spelen meerdere leefbaarheidsproblematieken en één hiervan is het niet naleven
van de huisregels. Galerijen stonden bijvoorbeeld vol met meubilair en de brandtrappen
werden veelvuldig oneigenlijk gebruikt. Middels de extra inzet (medewerkers, handhaving en
aanspreken/aanschrijven) is er een zichtbare verbetering in het naleven van de huisregels.
Cameratoezicht
In 2015 zijn alle gebouwen in complexen Donjon en Vijfheerenlanden voorzien van cameratoezicht. Het Protocol Cameratoezicht is aangepast, voldoet aan de wet- en regelgeving en is
gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het protocol geeft onder andere
een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht, mede met het oog op de
bescherming van de privacy van de bewoners en bezoekers van deze complexen.
De camera’s zijn geplaatst in de gemeenschappelijke ruimten (entree en liften) en op de
deuropeningen van bergingsgangen. LEKSTEDEwonen werkt ook met mobiele camera’s.
Deze zijn onder andere ingezet in bergingsgangen, in brandtrappenhuizen maar ook boven in
de trappenhuizen. De camera’s werken niet alleen preventief, maar hebben er ook toe geleidt
dat vervuilers en zelfs criminele activiteiten zijn vastgelegd. De veroorzaker(s) hebben de
rekening van de schoonmaakkosten gekregen en beelden van daders die criminele activiteiten
verrichten zijn overgedragen aan de politie.

Brandtrappen
In de complexen Benedictushof, Clarissenhof en Vijfheerenlanden werd veelvuldig overlast
ervaren door het oneigenlijk gebruik van de brandtrappen. Hierop zijn bij de gebouwen in de
Vijfheerenlanden akoestische alarmen geplaatst, die ingeschakeld worden bij het gebruik van
het noodtrappenhuis en/of het openen van de brandtrapdeur.
Ondanks de nodige maatregelen, zijn er nog steeds “hardnekkige” personen die oneigenlijk
gebruik maken van de brandtrap. Daarom is najaar 2016 besloten om nog een ander middel in
te zetten, namelijk het uitdelen van boetes aan huurders die stelselmatig gebruik maken van de
brandtrap. Vanuit onze Algemene Huurvoorwaarden hebben wij bij overtreding hiervan de
mogelijkheid van een onmiddellijke opeisbare boete van € 25,-. Enkele bewoners zijn hiervoor
schriftelijk gewaarschuwd en sindsdien hebben wij niet meer geconstateerd dat zij gebruik
maken van de brandtrap.
Openbare ruimten
Prikactie
Zwerfvuil is een bron van ergernis voor velen en ook slecht voor het milieu (mens/dier/natuur).
De Bewonerscommissie Donjon is trots op hun gebouw en de directe woonomgeving en heeft
in 2015 het initiatief genomen om maandelijks zwerfvuil te prikken. Ook in 2016 faciliteert de
commissie de prikploeg die de openbare buitenruimte schoonhoudt van zwerfafval.
Wat te doen met het groen?
Achter de Benedictushof liggen twee gemeentelijke groenstroken tussen de verschillende
woningen en woongebouwen van LEKSTEDEwonen. Op deze gemeenschappelijke groenstroken
spelen diversen leefbaarheidsproblematieken. In 2015 heeft LEKSTEDEwonen het initiatief
genomen om samen met de gemeente Vianen een project te starten “Wat te doen met het
groen?”. Het doel van dit project is om de verloedering van deze groenstroken tegen te gaan.
Tijdens een informatiebijeenkomst en enquêtes zijn de wensen en bevindingen van de
omwonende van de groenstroken opgevraagd. Met de gemeente Vianen is onderzocht welke
wensen gerealiseerd konden worden. In 2017 zal het project worden afgerond.
veiligheid en (inbraak)preventie
Inbraakpreventie
De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken in de regio fors afgenomen. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat de gemeente Vianen, politie en LEKSTEDEwonen al enige jaren over hun
eigen grens kijken en gezamenlijk inbraakpreventie gestructureerd aanpakken via het project
Waaks!. LEKSTEDEwonen vindt dat iedereen recht heeft op een prettige en veilige leefomgeving.
Woninginbraken hebben namelijk een grote impact op de slachtoﬀers, maar ook op hun directe

omgeving. De afgelopen jaren is gebleken dat deze ketenaanpak werkt, met als hoogtepunt het
winnen van de regionale Preventiecup Woningcorporaties in 2014.
In 2016 hebben de politie, gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen met succes het project Waaks!
doorgezet. Alle inspanningen om inbraken gezamenlijk te voorkomen blijft zijn vruchten
afwerpen. In 2015 was er al een daling van ruim 50%, maar ook dit jaar is het aantal inbraken
gedaald. In 2016 is er ‘slechts’ 38 keer ingebroken en ten opzichte van 2015 (47 woninginbraken)
betekent dat een daling van ruim 20%!
Inzet LEKSTEDEwonen
Naast de samenwerking met onze partners geven we ook inbraakpreventietips aan (nieuwe)
bewoners en treﬀen we ook andere maatregelen. Zo onderzoeken en verbeteren we het huidige
inbraakwerend hang- en sluitwerk in onze woningen, helpen we senioren en hulpbehoevenden
bij extra preventiemaatregelen en is cameratoezicht in de complexen Donjon en Vijfheerenlanden ingevoerd. Soms willen bewoners nog extra voorzieningen bij het hang- en sluitwerk
aanbrengen. Die uitbreidingen zijn voor eigen verantwoordelijkheid van bewoners en wij geven
daarover graag advies. Voor 65-plussers en hulpbehoevenden zijn wij bereid om extra inbraakwerend hang- en sluitwerk (geen alarminstallaties) kosteloos te verzorgen. De aanschaf van de
materialen betaalt de bewoner zelf. Wij verzorgen de montage ervan en nemen ook de loonkosten voor onze rekening. Hiervan hebben afgelopen jaar een aantal senioren gebruik gemaakt.
Waaks!
LEKSTEDEwonen verzorgt voor Waaks! de administratie en in overleg met de politie de
publiciteit. Eind 2016 waren er ongeveer 200 deelnemers aan Waaks!. Door de succesvolle daling
van het aantal inbraken in Vianen de afgelopen jaren, is besloten om te blijven inzetten op
communicatie via Waaks!. De inzet van preventieavonden is alleen gebruikt als hiervoor een
aanleiding was, bijvoorbeeld door onverwachte stijging van het aantal inbraken in een bepaalde
wijk. In de hoge afname van het aantal inbraken is duidelijk merkbaar dat de alertheid van
bewoners en sociale cohesie is vergroot.
4.3.3

SOCIAAL BEHEER

De keerzijde van het overheidsbeleid rond het scheiden van Wonen en Zorg en de veranderingen
in de algehele zorgwetgeving, worden steeds meer zichtbaar. Een aantal mensen die vroeger in
aanmerking kwamen voor een plek in een instelling voor (psychiatrische of andere) zorg, blijven
nu wonen in “gewone” huurwoningen. Dit alles leidt tot een toename van overlast en samenlevingsproblemen in de buurt als gevolg van afwijkend woon- en leefgedrag van deze mensen.
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Individuele overlast
LEKSTEDEwonen ziet hierdoor een behoorlijke toename in dossiers en meldingen. In 2016
heeft LEKSTEDEwonen 252 meldingen ontvangen. De overlast- en de zorgmeldingen gaan voor
het grootse gedeelte over deze kwetsbare huurders. Deze casussen zijn vaak structureel en
ernstig van aard. Bij het sociaal beheer hebben we dagelijks te maken met huurders met een
psychiatrische stoornis, vervuiling, hoarding en huurders met meervoudige en complexe
problematiek en middelengebruik. Opvallend is dat in 2016 landelijk enkele casussen de krant
of een tijdschrift hebben gehaald. Er zijn dit jaar door ons 156 meldingen afgehandeld of na
doorverwijzing in behandeling bij een ketenpartner.
Deze maatschappelijke uitdagingen vragen erom dat verschillende organisaties de handen
ineenslaan. Alleen wanneer gemeenten (onder andere Sociaal Domein), zorginstellingen en
woningcorporaties optimaal samenwerken, kunnen vraagstukken op het gebied van de
decentralisaties eﬀectief worden aangepakt. De samenwerking wordt bemoeilijkt door de
privacywetgeving en beroepsgeheimen.
De toename van verward gedrag van deze kwetsbare huurders die zelfstandig wonen in
huurwoningen is nu ook, net als eerder door woningcorporaties, geconstateerd door het kabinet.
Om betere zorg en begeleiding aan te bieden is er door de overheid een zogenaamd
aanjaagteam in het leven geroepen.
Jaar

Meldingen

afgehandeld

2016
2015
2014

252
165
174

156
132
155

Overleggen met interne en externe partners
Incasso
Overlast en huurachterstand gaan vaak samen. Het incasseren van huurachterstanden bij
huurders met multi-problemcasuïstiek, psychische en/of sociale problematiek is in de afgelopen
jaren steeds complexer geworden. Daarnaast wordt door de toenemende schuldenproblematiek
extra nadruk gelegd op vroegsignalering om huisuitzettingen te beperken.
De samenwerking tussen de Medewerker Huurincasso en Woonconsulent Sociaal Beheer is in
2016 verder uitgewerkt, er wordt structureel overlegd en de Sociaal Beheerder is leidend in zware
incassotrajecten in combinatie met multi-problematiek. Het incasseren van huurachterstanden
en het voorkomen van huisuitzettingen bij kwetsbare huurders is complex en het aantal zware
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incassotrajecten neemt toe. Door grenzen en voorwaarden te stellen aan de kwetsbare
huurder(s) en goed samen te werken met interne en externe partners kan huisuitzetting worden
beperkt. Dit jaar hebben we veel gewerkt met zogenaamde gebruikersovereenkomsten.
Viaans Integraal Overleg Overlast & Leefbaarheid (VIOOL)
De gemeente Vianen, politie, Sociaal Team en LEKSTEDEwonen participeren in het Viaans
Integraal Overleg Overlast & Leefbaarheid (VIOOL). Het aanpakken van de complexe multiproblem casussen door middel van een integrale aanpak is het algemene doel van het VIOOL,
waarbij de partners vanuit hun eigen doelstellingen, perspectieven en belangen werken.
Binnen het VIOOL is de samenwerking in 2016 gestagneerd, veroorzaakt door één van de
vertegenwoordigers. De oorzaak van deze stagnatie is het afwijken van het huidige en geldend
convenant, de eenzijdig wijzigen van het convenant door de gemeente, de beperkingen vanuit
de privacywetgeving en het beroepsgeheim. Hierdoor zijn er bijna geen nieuwe casussen
aangeleverd en worden lopende zaken niet integraal besproken. Om deze onvrede over de
samenwerking te herstellen en vertrouwen in de noodzakelijke samenwerking te krijgen hebben
er verschillende sessies en een teambuildingsdag plaatsgevonden waarbij het Sociaal Team,
leden van het VIOOL, de politie en LEKSTEDEwonen aanwezig waren.
Buurtbemiddeling
In het vierde kwartaal van 2016 is het convenant Buurtbemiddeling getekend door Stichting
Welzijn Vianen (SWV), de politie, gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen. Buurtbemiddeling kan
helpen de leefbaarheid in een straat of wijk te verbeteren, want problemen tussen buren of
buurtgenoten beginnen vaak met kleine irritaties. Als het niet lukt deze samen op te lossen, kan
de situatie behoorlijk uit de hand lopen. Een buurtbemiddelaar kan dan de helpende hand
bieden om kleine huis-, tuin- en keukenconflicten op te lossen en/of te bemiddelen. De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers en worden gecoördineerd door SWV. Maandelijks worden de
zaken tussen SWV en LEKSTEDEwonen besproken en er zijn in 2016 twee zaken aangemeld voor
Buurtbemiddeling.
Politie
Er vindt op regelmatige basis overleg plaats met de wijkagenten over de aanpak van woonoverlast. Het doel van deze gezamenlijke overleggen is tot de meeste passende aanpak van
een casus te komen. Er worden huisbezoeken, bemiddelingsgesprekken of casusoverleg
georganiseerd en op locatie samengewerkt. Hiernaast worden de delicten besproken die op de
camerabeelden zijn geregistreerd.
De camera’s hangen in de Vijfheerenlanden en de Benedictushof. De politie vraagt deze beelden
op via een vordering die door de Oﬃcier van Justitie wordt afgegeven

Stedin / Hennep
Eén keer per twee maanden vindt er met de fraudespecialist van Stedin overleg plaats over
meldingen en constateringen van hennepplantage/-drogerij of andere activiteiten die op grond
van de Opiumwet strafbaar zijn. Wij beschouwen een hennepplantage als een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. LEKSTEDEwonen voert
al jaren een zerotolerance-beleid tegen artikelen die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn,
overeenkomstig het Hennepconvenant Midden-Nederland. Het doel van de convenantpartners
is het ontmoedigen en het nemen van preventieve en repressieve maatregelen.
In 2016 zijn er vier hennepkwekerijen/drogerijen aangetroﬀen in huurwoningen van LEKSTEDEwonen. Bij drie hennepkwekerijen hebben de huurders vrijwillig de huurovereenkomst met
wederzijds goedvinden beëindigd. Bij één van de hennepkwekerijen weigerde de huurder de
huurovereenkomst zelf te beëindigen en heeft deze huurder een advocaat in de arm genomen.
LEKSTEDEwonen heeft hierop een juridische procedure opgestart om te komen tot ontbinding
van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. De rechtszaak dient in 2017.

Begin 2016 waren er 21 openstaande meldingen. Gedurende dit jaar hebben wij nieuwe
14 meldingen ontvangen en zijn er 12 meldingen afgerond. De overige 23 meldingen worden
in 2017 opgepakt.

Drugs
Acht Nederlandse gemeenten hebben meegewerkt aan een onderzoek naar drugsresten in
het rioolwater. Het is voor het eerst dat Nederlandse gemeenten dit doen, voorheen werd
drugsbeleid vastgesteld op basis van enquêtes. In eerste instantie gaat het om een proef in
acht Utrechtse gemeenten waaronder Vianen. Het rioolwater werd geanalyseerd op de
aanwezigheid van vijf verdovende middelen, namelijk amfetamine (speed), MDMA (ecstasy/XTC),
methamfetamine, cocaïne en cannabis. Rioolonderzoek is uiterst nauwkeurig en het brengt het
drugsgebruik in kaart. In Vianen is de score hoog met op een resultaat van vier van de vijf
onderzochte drugssoorten.
Woonfraudebeleid
LEKSTEDEwonen heeft als verhuurder de plicht om het niet nakomen van de verplichtingen uit
de huurovereenkomst en Algemene Huurvoorwaarden aan te pakken en het bestrijden van
onrechtmatige bewoning (‘woonfraude’) valt hier ook onder. LEKSTEDEwonen en de gemeente
Vianen zijn hier samen verantwoordelijk voor en LEKSTEDEwonen wil de komende jaren actiever
woonfraude bestrijden. Voorgaande jaren heeft dit onvoldoende prioriteit gehad en was het
bestrijden beleidsmatig nog onvoldoende uitgewerkt.
Najaar 2015 is gestart door actiever onderzoek te verrichten en dit jaar is het Woonfraudebeleid
conceptueel geschreven. Hierna is het beleid verstuurd aan het Huurdersberaad en zij brengen
medio 2017 een advies uit. Beschreven zijn de verschijningsvormen van woonfraude, waarop
LEKSTEDEwonen zich met name gaat richten, de in te zetten middelen en de door LEKSTEDEwonen op te leggen sancties.

LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2016 - 51

5 - saMeNWerKeN MeT

5.1

IN GESPREK MET HUURDERS

LEKSTEDEwonen wil een klantgerichte organisatie zijn en open communicatie met huurders is
daarbij een belangrijke voorwaarde. Om dit blijvend te realiseren overleggen wij structureel met
onze huurdersvertegenwoordigingen in Vianen, zoals het Huurdersberaad en de Bewonerscommissies. In de gemeenten Bunnik, Houten en Leerdam wordt de bewonersparticipatie op
grond van de beheerovereenkomsten door de collega-corporaties uitgevoerd.
5.1.1

HUURDERSBERAAD

‘Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEwonen Vianen’ vertegenwoordigt alle huurders van
LEKSTEDEwonen in Vianen. Conform de “Wet op het Overleg Huurders Verhuurder” (Wohv), ofwel
de Overlegwet, is het Huurdersberaad de formele gesprekspartner voor LEKSTEDEwonen in
alle zaken die van belang zijn in de verhouding huurder-verhuurder. In de Samenwerkingsovereenkomst zijn nadere afspraken gemaakt om tot een optimale samenwerking te komen
met respect voor elkaars standpunten en wederzijdse doelstellingen.
De samenstelling van het Huurdersberaad is in 2016 gewijzigd door de aanstelling van twee
nieuwe leden. Allereerst is het gelukt om een geschikte kandidaat te vinden voor de Jongerenzetel, de heer Roobol. Daarnaast heeft het Huurdersberaad besloten om een kandidaat vanuit
de Bewonerscommissie Vijfheerenlanden als extra lid aan te stellen, de heer Van Os.
Sinds 2013 waren er binnen het Huurdersberaad drie vacatures, voor de wijkzetel Amaliastein,
wijkzetel Centrum/Hogeland en de Jongerenzetel. Afgelopen jaren heeft het Huurdersberaad
zich voorbereid op het vinden van nieuwe kandidaten.
Mede op initiatief van LEKSTEDEwonen zijn in februari 2016 advertenties geplaatst in Het Kontakt
en ook op onze website hebben wij de nodige aandacht aan de vacatures besteed. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot de invulling van de jongerenzetel, waar zowel LEKSTEDEwonen en het Huurdersberaad
zeer tevreden mee zijn. Vanwege het niet kunnen vinden van geschikte kandidaten voor de overige
twee openstaande vacatures/wijkzetels, heeft het Huurdersberaad besloten om een extra kandidaat
namens de Bewonerscommissie Vijfheerenlanden aan te stellen. De verwachting is dat met deze
bredere bezetting het Huurdersberaad een nog betere invulling kan geven aan zijn taken die als
gevolg van de Woningwet zijn toegenomen en een nieuwe dynamiek brengen.
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samenstelling Huurdersberaad per 31 december 2016
- De heer A. Baauw (Voorzitter)
Bewonerscommissie Mariënhof
- Mevrouw D. Breedveld (Secretaris)
Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
- De heer B. den Breejen
Kernen
- De heer F. Docter
De Hagen Laagbouw
- De heer P. Heil (Penningmeester)
Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
- De heer F. van der Kuil
Monnikenhof 2 (Kampen)
- Mevrouw C. Lenting-Klinkhamer
Monnikenhof 3 (Molens)
- De heer G. van Os
Bewonerscommissie Vijfheerenlanden
- De heer D. Roobol
Jongeren
- De heer R. Verhoeven
Senioren Hoogbouw
- De heer T. Wammes
Senioren Laagbouw
- Vacature
Amaliastein
- Vacature
Centrum / Hogeland
Overleg
Het Huurdersberaad is dit jaar een groot aantal keer bijeengekomen, waaronder vijf Overlegvergaderingen met LEKSTEDEwonen en twee gecombineerde vergaderingen van het
Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen en het Huurdersberaad. Daarnaast heeft het
Dagelijks Bestuur één keer met de twee vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen
gesproken.
Het Huurdersberaad heeft dit jaar enkele extra vergaderingen nodig gehad, naast de eigen
reguliere vergadering, om alle actiepunten en adviesaanvragen van LEKSTEDEwonen af te
kunnen handelen. Vanwege alle actuele ontwikkelingen en veranderde regelgeving hebben
verschillende leden extra cursussen gevolgd.

Belangrijke onderwerpen tijdens de Overlegvergaderingen tussen het Huurdersberaad en
LEKSTEDEwonen waren:
- Onderhoudsplanning en -begroting LEKSTEDEwonen;
- Inkomensafhankelijke/Jaarlijkse huurverhoging per juli 2016 (regelgeving en uitwerking);
- Jaarlijkse verantwoordingsplicht (Huurderskrant en Jaarvergadering);
- Prestatieafspraken 2015 – 2018;
- Woningwet / Herziening Woningwet (Veegwet)
- Bod aan de gemeente Vianen
- Strategisch Voorraadbeheer
- Scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB
- Verkoopstrategie
- Algemene Huurvoorwaarden en nieuwe Huurovereenkomst
- Serviceabonnement
- Warmtewet en Warmtetarieven (regelgeving en uitwerking);
- Jaarplanning 2016-2017
- Wijziging woningwaarderingsstelsel (WWS)
- Vernieuwing Sociaal Statuut
- Relatie tussen Huurdersberaad en LEKSTEDEwonen
- Leefbaarheid (tuinenbeleid/tuinenfolder, leefbaarheidsbeleid Vijfheerenlanden,
(pilot) Vroeg eropaf );
- Bewonersparticipatie en klantenpeilingen;
- Vacatures in het Huurdersberaad;
- Begroting Huurdersberaad en Bewonerscommissies;
- Actualiteiten en voortgang projecten.
verantwoordingsvergadering
Het Huurdersberaad heeft, volgens de Overlegwet en de afgesloten Samenwerkingsovereenkomst
tussen Huurdersberaad en LEKSTEDEwonen, de verplichting om jaarlijks een verantwoordingsvergadering te organiseren.
Eerder is, in afwijking van artikel 1 lid 4, een keer ontheﬃng verleend om de verantwoording
naar de achterban per krant te mogen doen, onder voorwaarde dat huurders in Vianen jaarlijks
de gelegenheid hebben om kennis te nemen van het werk van het Huurdersberaad. Zo heeft in
2015 de verantwoording plaatsgevonden op de landelijke ‘Dag van het Huren’, die door LEKSTEDEwonen is gecombineerd met de feestelijke afronding van de wijkvernieuwing Vijfheerenlanden.
Op die manier kon het Huurdersberaad zich presenteren, verantwoording afleggen aan de
achterban en in gesprek gaan met de huurders; specifiek in de wijk Vijfheerenlanden.
Hierop heeft het Huurdersberaad besloten om in 2016 in eenzelfde setting een bewonersavond

te organiseren. In november 2016 heeft het Huurdersberaad deze bewonersavond, met ondersteuning van LEKSTEDEwonen, georganiseerd. In het dorpshuis van Zijderveld waren alle
huurders van LEKSTEDEwonen welkom, en specifiek de bewoners van de drie kernen. Dat was
ook een belangrijke reden om deze bewonersavond in deze kern te organiseren en de bewoners
van de drie kernen daarvoor persoonlijk (uitnodigingsbrief ) te benaderen. Het was een
geslaagde en succesvolle avond met een hoge opkomst: de huurders waren positief gestemd
en de hoge opkomst onderstreept het belang om huurders op te zoeken.
Daarnaast heeft het Huurdersberaad ook in 2016 verantwoording afgelegd door middel van een
krant, die onder alle huurders is verspreid.
vergoedingen
LEKSTEDEwonen vergoedt de kosten voor zover die redelijkerwijs gerelateerd en noodzakelijk
zijn voor de activiteiten van het Huurdersberaad en de aangesloten bewonerscommissies met
betrekking tot:
- De oprichting en instandhouding van het Huurdersberaad en de aangesloten
Bewonerscommissies;
- De communicatie met de huurders, zoals het betrekken van de huurders bij haar
standpuntbepaling, informatievoorziening en het beleggen van vergaderingen;
- (De voorbereiding van) het overleg met LEKSTEDEwonen;
- (De voorbereiding van) de uitoefening van het informatie- en adviesrecht.
Het Huurdersberaad heeft in 2016 afgerond € 16.500,- aan voorschotten ontvangen om zijn
taken te kunnen vervullen. Naast deze voorschotten heeft LEKSTEDEwonen circa € 2.800,aan vergaderkosten uitgegeven. Deze voorschotten zijn inclusief de bijdragen aan de actieve
bewonerscommissies.
In 2015 bedroeg de bijdrage van LEKSTEDEwonen aan het Huurdersberaad (en Bewonerscommissies) afgerond € 18.500,- en de vergaderkosten circa € 3.200,-.
5.1.2

BEWONERSCOMMISSIES

In 2016 waren er twee bewonerscommissies actief, namelijk voor de complexen Donjon en
Vijfheerenlanden. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners in hun
complex en zetten zich onder andere in voor de leefbaarheid en veiligheid in en rondom de
woningen. Sinds 2011 is de samenwerking tussen de Bewonerscommissies, het Huurdersberaad
en LEKSTEDEwonen oﬃcieel bekrachtigd door ondertekening van het Bewonerscommissiereglement. Met de geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst Huurdersberaad is in februari
2014 het Bewonerscommissiereglement op een aantal punten geüpdatet, dat sindsdien geldt
voor alle nieuw op te richten commissies.
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In 2016 zijn er in totaal negen Overlegvergaderingen geweest met de twee Bewonerscommissies. Wij zijn blij met de betrokkenheid en inzet van onze commissies, want op die manier
kan het beleid van LEKSTEDEwonen worden getoetst en kunnen problemen snel worden
opgelost. De leden van de commissies denken en praten actief mee en dragen ook zelf
onderwerpen aan. Onderwerpen die jaarlijks structureel aan de orde komen zijn:
- jaarlijkse huurverhoging;
- servicekosten (omvang, afrekening en aanpassing);
- onderhoud en beheer van de woningen;
- leefbaarheid en woonomgeving.
Met de bewonerscommissie vijfheerenlanden is na de afronding van het groot onderhoud
(zomer 2015) weer overgegaan tot een regelmatige en reguliere overlegstructuur. Tijdens de
vergaderingen is de nodige aandacht besteed aan de sloop-nieuwbouw van gebouw Goudhaver
en de nieuwbouw aan de Hoekenstraat. Daarnaast zijn zij betrokken bij het proces rondom de
borging van de leefbaarheid in de wijk. In dit kader heeft de commissie input geleverd voor het
vernieuwde woonreglement Vijfheerenlanden. Daarnaast was net als vorig jaar een belangrijk
onderwerp van gesprek de leefbaarheid en onderhoud aan de gebouwen.
Helaas werd er dit jaar de nodige overlast ervaren door ‘hangjongeren’ rondom de gebouwen,
met name in het prieel achter gebouw Watergentiaan. In samenspraak met de Bewonerscommissie zijn hier maatregelen voor genomen en is tijdelijk een beveiligingsbureau
ingeschakeld. Tevens werd er overlast ervaren door het oneigenlijk gebruik van de brandtrappen.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot het plaatsen van een akoestisch alarm dat ingeschakeld wordt
bij het gebruik van het noodtrappenhuis. De eﬀecten hiervan zijn regelmatig besproken en
hebben geleid tot (kleine) aanpassingen. Tot slot heeft de commissie in samenspraak met een
communicatieadviseur de flatberichten geoptimaliseerd. De bewonerscommissie verspreidt
tweemaal per jaar deze flatberichten onder alle bewoners in hun complex om hen te informeren
over hun activiteiten. Bij elke nieuwe verhuring in de Vijfheerenlanden wordt flatberichten door
LEKSTEDEwonen aan de nieuwe bewoners meegegeven.
De bewonerscommissie Donjon heeft dit jaar zich vooral gericht op goede bewonerscontacten,
de directe woonomgeving en het vinden van nieuwe leden.
In samenwerking met de vrijwilligers van de huiskamer en Stichting Welzijn Vianen (SWV) is
opnieuw een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd, om vooral de sociale
contacten tussen de bewoners te stimuleren. Ook om de bewoners te informeren over en te
interesseren voor de werkzaamheden van de commissie. Daarnaast is er een brandpreventiemiddag georganiseerd voor de bewoners van de Donjon.
Net als voorgaande jaren heeft de commissie zich ingezet voor de directe woonomgeving van
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de Donjon door bijvoorbeeld bij de gemeente Vianen aandacht te vragen voor het opruimen
van zwerfafval en het extra plaatsen van plastic- en papiercontainers. Daarnaast faciliteert de
commissie de prikploeg die sinds 2015 maandelijks de openbare buitenruimte schoonhoudt
van zwerfafval. Op initiatief van de commissie is ook dit jaar het Repair Café uitgenodigd in de
huiskamer. Door een terugloop van bezoekers is besloten dit eenmaal per jaar door te zetten.
De commissie wil hiervoor in de plaats een andere activiteit organiseren en dit wordt in 2017
nader uitgewerkt.
Conform het Bewonerscommissiereglement heeft de commissie een jaarverslag geschreven.
Hierin legde de commissie verantwoording af over haar werkzaamheden tot heden en
presenteerde zij haar plannen voor het komende jaar.
5.1.3

BEWONERSINFORMATIE EN PARTICIPATIE

Klantenportaal en website
Huurders kunnen op onze website gebruikmaken van een klantenportaal “Mijn LEKSTEDEwonen”. Hiermee kunnen zij altijd online hun persoonlijke gegevens inzien en eventueel
wijzigen, hun woninggegevens bekijken, de huur online betalen (iDEAL), een reparatieverzoek
melden of direct contact met ons opnemen. Eind 2016 maken ongeveer 900 huurders gebruik
van ons klantenportaal, wat neerkomt op afgerond 35% van onze huurders. Vanwege het
afschaﬀen van de acceptgirokaart was er in de maand december een forse stijging van het aantal
(nieuwe) gebruikers zichtbaar en werd het klantenportaal vaker gebruikt (iDEAL betalingen).
Komende jaren worden de functionaliteiten van het Klantenportaal verder uitgebreid, dit in
samenhang met het nieuwe communicatiebeleid, zodat we het steeds meer en ook interactiever
kunnen inzetten. Daarmee verwachten wij ook een verdere stijging van het aantal gebruikers.
De website en het klantenportaal worden actueel gehouden met nieuwsberichten, projecten
en actueel woningaanbod. Vooral de digitale nieuwsbrieven van LEKSTEDEwonen worden
door woningzoekenden en huurders gewaardeerd, want hierdoor zijn zij als eerste op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met name bij (nieuwbouw)projecten een erg eﬀectief
communicatiemiddel dat de nodige respons oplevert. Het aantal aanmeldingen op de diverse
nieuwsbrieven is afgelopen jaar aanzienlijk gestegen.
eigenPleK
Ook in 2016 zijn twee edities van ‘eigenPLEK’, het bewonersblad van LEKSTEDEwonen,
uitgegeven. Het bewonersblad wordt nog steeds door onze huurders en relaties goed ontvangen. Bij het uitgeven van ‘eigenPLEK’ vindt een voortdurende verbeteringsslag plaats, om zo
elke editie de huurders goed te informeren over zaken die past bij de doelgroep en doelstellingen.

Klantenpeilingen
In 2016 is het eerste resultaat van de klantenpeiling zichtbaar geworden; een Tuinfolder. Deze
folder is tot stand gekomen uit de klantenpeiling over de tuinen en het daaropvolgende advies
van het Huurdersberaad. In deze folder staat het (vernieuwde) beleid rondom tuinonderhoud
op een aantrekkelijke manier omschreven. Er worden tips gegeven voor goed tuinonderhoud.
Daarnaast zijn er in 2016 twee klantenpeilingen uitgevoerd, waarin is onderzocht hoe huurders
het proces van oplevering & sleuteluitgifte en van het zoeken naar een woning tot de daadwerkelijke sleuteluitgifte ervaren. Twee spannende processen, waarbij naast feitelijke activiteiten
ook emoties en perceptie een belangrijke rol spelen. De resultaten van deze onderzoeken
hebben tot aanbevelingen geleid voor deze processen. In 2017 wordt dit verder uitgewerkt.
leeFfonds
In 2016 is eenmaal gebruik gemaakt van het LEEFfonds. In september 2016 kwam vanuit een
groep bewoners van de wijk ‘De Poorten van Oranje’ de vraag of wij hulp wilden bieden bij het
organiseren van een straatbarbecue om zo meer verbinding te krijgen onder de bewoners.
LEKSTEDEwonen wil initiatieven van betrokken huurders, die bijdragen aan een prettig
woon- en leefklimaat, graag ondersteunen. Daarom hebben wij gehoor gegeven aan deze vraag,
maar het idee tegelijkertijd breder getrokken. Aangezien de laatste woningen in de wijk
‘De Poorten van Oranje’ in 2016 zijn opgeleverd, is er uiteindelijk een ‘opleverfeest’
georganiseerd voor alle bewoners. Het feest was bedoeld om de oplevering van de wijk te vieren
en elkaar beter te leren kennen. De gehele organisatie lag in handen bij de groep bewoners,
LEKSTEDEwonen heeft waar nodig gefaciliteerd.
Voor de nieuwe huurders zijn bij de verhuur van deze woningen ook kaarten voor het bijwonen
van het jaarlijkse Oranjeconcert in Vianen beschikbaar gesteld. Vooral nieuwe bewoners van
buiten Vianen hadden zo de gelegenheid kennis te maken met bijzondere evenementen in Vianen.
Het opleverfeest van ‘De Poorten van Oranje’ was een succes en is een gezellige en informele
middag geworden. Er waren allerlei leuke activiteiten voor de kinderen in het thema van
‘De Poorten van Oranje’ en ondertussen konden de volwassenen kennis maken en bijpraten
met elkaar. Dat alles onder het genot van een drankje en snacks.

5.2

MAATSCHAPPELIJK PL AFORM LEKSTEDEWONEN

Het onderhouden van een goede verbinding met maatschappelijke stakeholders is voor
LEKSTEDEwonen belangrijk. Daarvoor wordt onder meer het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen (MPL), ingezet. Dit orgaan heeft ook een statutaire rol bij het functioneren van onze
werkorganisatie. Het platform vervult voor de Raad van Commissarissen, voor de directeurbestuurder en voor de werkorganisatie de functie van maatschappelijk klankbord.
Daarnaast heeft het platform op grond van de statuten formeel de volgende bevoegdheden:
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Commissarissen en de directeurbestuurder.
- Het uitbrengen van een gekwalificeerd advies over een voorgenomen besluit tot fusie,
een voorgenomen besluit tot het aangaan van een belangrijke samenwerkingsovereenkomst
met andere rechtspersonen en ten aanzien van een voorgenomen besluit tot wijziging van
de statuten.
- Goedkeuring verlenen voor de competenties en de vaardigheden van de profielen van
twee leden van de Raad van Commissarissen, die statutair worden voorgedragen door
het Huurdersberaad.
Werkwijze
Het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen komt in principe drie keer per jaar bijeen,
waarvan minimaal één keer in een gecombineerde vergadering met de leden van het
Huurdersberaad. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur-bestuurder, een
vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen en een vertegenwoordiging van het
Managementteam. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zit de vergaderingen van het
platform voor. De directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen hebben
geen stemrecht in de vergaderingen van het platform. In de statuten zijn voorts onverenigbaarheden voor het vervullen van het lidmaatschap van het platform geformuleerd. Er spelen
geen onverenigbaarheden bij de leden van het platform.
De leden van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen dienen te beschikken over:
- Aﬃniteit met de sociale en maatschappelijke doelstelling van de corporatie;
- Inzicht op een goed evenwicht tussen de sociale doelstellingen en de bedrijfsmatige inzet van
de beschikbare middelen;
- Een brede maatschappelijke belangstelling, ervaring en inzicht in de politieke krachtenvelden
waarin de corporatie zich bevindt.
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samenstelling Maatschappelijk Platform leKsTeDewonen per 31 december 2016
- De heer B. den Breejen (lid Huurdersberaad)
- De heer C. Bouwstra
- De heer J. Bruning (jeugd en opvoeding)
- De heer F. Docter (lid Huurdersberaad)
- Mevrouw S. Gimenez-Odijk (sociale binding)
- Mevrouw I. Heil (starters en multiculturele samenleving)
- Mevrouw A.G.M. Jansen-Bakker
- Mevrouw P.H.A. de Jong
- De heer Th.B.M. Kerkhof (milieu en natuur)
- De heer J. de Ridder
- De heer H.J.G.M. Steur
- De heer R. Tips
- De heer T.C.S. Wammes (lid Huurdersberaad)
(specifieke deskundigheid bij benoeming leden)
In de vergadering van 23 mei 2016 zijn mevrouw Jansen-Bakker en de heer De Ridder per
november 2016 benoemd als nieuwe leden van het platform. Zij zijn via een advertentie
geworven. In de vergadering van 30 november 2016 is onder dankzegging voor hun inzet
gedurende vele jaren afscheid genomen van mevrouw Van Es en de heer Uittenbogaard.
Mevrouw Heil en de heer Bouwstra zijn in deze vergadering herbenoemd voor een (laatste)
periode van vier jaar.
In 2017 zijn twee leden aftredend en niet herbenoembaar. Vanuit het platform zal een
aangestelde benoemingscommissie zich, met ondersteuning van de bestuurssecretaris van
LEKSTEDEwonen, inzetten voor de werving van twee nieuwe leden.
vergaderingen
Het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen is in 2016 drie keer in vergadering bijeen
geweest, waarvan dit jaar twee maal gedeeltelijk in aanwezigheid van de leden van het
Huurdersberaad. De leden van het platform zijn bijgepraat over de onderhanden projecten en
de daarin gemaakt keuzen. Het platform heeft kennis genomen van de ontwikkelingen bij
LEKSTEDEwonen, de behaalde resultaten en de reguliere bedrijfsmatige zaken.
Met het platform zijn de resultaten van het visitatierapport uitgebreid gedeeld. Ook is het
opgestelde portefeuillemanagement uitvoerig toegelicht.
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In een interactieve setting zijn in twee vergaderingen de volgende bijzondere onderwerpen aan
de orde geweest: het communicatiebeleid en duurzaamheid (in het bijzonder het collectief
aanbrengen van zonnepanelen). Voor beide onderwerpen zijn externe sprekers gevraagd dit in
te leiden en toe te lichten. De leden van het platform hebben hun visies en meningen over deze
onderwerpen uitgesproken. Het is aan LEKSTEDEwonen deze mee te nemen bij de verdere
beleidsmatige uitwerking van deze onderwerpen.
In de gecombineerde vergadering op 30 november 2016 heeft de heer Baauw, voorzitter
van het Huurdersberaad, een mondelinge uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden die
afgelopen jaar door het Huurdersberaad zijn verricht. Het Huurdersberaad heeft vanwege
de Woningwet veel extra werk verricht, onder andere bij de totstandkoming van de Prestatieafspraken Vianen 2015 - 2018. De heer Baauw heeft ook met trots verteld over de belangstelling
bij de eind 2016 gehouden verantwoordingsvergadering van het Huurdersberaad.

5.3

GEMEENTE VIANEN

5.3.1

PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 - 2018

Op 9 juni hebben gemeente Vianen, LEKSTEDEwonen en het Huurdersberaad nieuwe prestatieafspraken ondertekend. Onder de titel “Samenwerken aan prettig wonen” zijn de belangrijkste
ambities en opgaven op het gebied van wonen in Vianen opgenomen. Deze afspraken moeten
de komende vier jaar leiden tot 300 extra huurwoningen, aandacht voor levensloopbestendig
bouwen en wonen met zorg, een woonlastenonderzoek, verduurzaming van het woningbestand
en een goede samenwerking tussen (hulp)instanties bij probleemsituaties.
afspraken komende vier jaar
De Prestatieafspraken Vianen 2015 – 2018 zijn een verdere uitwerking van de Woonvisie Vianen
en het Ondernemingsplan van LEKSTEDEwonen. De belangrijkste ambities en opgaven op het
gebied van wonen zijn vertaald naar vier gezamenlijke thema’s, namelijk; betaalbaarheid,
beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. In de afspraken zijn de ontwikkeling van de
voorraad sociale huurwoningen en de betaalbaarheid van de huren leidend. Het realiseren van
een woningvoorraad passend bij de huidige en toekomstige inwoners van Vianen, onder het
motto “hun huis hun thuis” heeft tijdens de totstandkoming van de prestatieafspraken centraal
gestaan. Enkele afspraken op een rij:
* Betaalbaarheid:
- LEKSTEDEwonen bouwt de komende jaren circa 300 extra sociale huurwoningen en 35
betaalbare koopwoningen.
- Er blijven voldoende huurwoningen met een huur tot € 618,24 beschikbaar voor de lagere
inkomens.
- Samen zorgen we dat huurders de kosten van hun levensonderhoud kunnen blijven
betalen.
- De woonlasten van huurders/bewoners worden inzichtelijk gemaakt door het uitvoeren
van een woonlastenonderzoek.
* beschikbaarheid:
- We zorgen voor voldoende woningen om mensen passend te kunnen huisvesten, niet
alleen financieel, maar ook naar leeftijd en naar zorgmogelijkheden.
- In Hoef en Haag is 20% van de kavels bedoeld voor sociale huurwoningen.
- We bevorderen de doorstroming door voorrang te geven aan senioren die een eengezinswoning vrij maken, zodat deze beschikbaar komen voor starters en jonge gezinnen.

* Duurzaamheid:
- LEKSTEDEwonen verduurzaamt de huurwoningen complexgewijs, waarbij het energielabel
met minimaal twee stappen wordt verbeterd.
- We stimuleren en motiveren bewoners om bewustwording, gedragsverandering en het zelf
aanbrengen van energiebesparende maatregelen te realiseren.
- De gemeente stelt een revolverend fonds op ten behoeve van de duurzaamheidslening.
* leefbaarheid:
- We zorgen voor structurele samenwerking tussen (hulp)organisaties bij de aanpak van
financiële en sociale problematiek, (buren)overlast en zorg en welzijn.
- We stimuleren en faciliteren initiatieven van betrokken bewoners, die een bijdrage leveren
aan het verbeteren van de leefbaarheid.
- Gemeente en LEKSTEDEwonen schouwen jaarlijks met de direct betrokkenen een buurt of
wijk op leefbaarheid en buitenomgeving.
Prettig wonen realiseren
De huurdersorganisatie heeft, conform de nieuwe Woningwet voor het eerst, volwaardig
meegepraat en geadviseerd bij het maken van de afspraken. De komende tijd worden nog
nadere afspraken gemaakt over Wonen en Zorg, de verdeling van de sociale voorraad over de
wijken en het passend huisvesten van de doelgroepen.
Jaarlijks monitoren de betrokkenen de voortgang van het afgesproken programma, wordt
verantwoording afgelegd over de gemaakte vorderingen en kan worden ingespeeld op
tussentijdse of nieuwe ontwikkelingen. We zijn zeer tevreden over de voorliggende afspraken,
kijken met een gevoel van tevredenheid terug op het doorlopen proces en zien uit naar de
realisatie van de ambities en opgaven. Alles is ingericht om het prettig wonen op een goede
manier te faciliteren en te realiseren: “Van en Voor Vianen”.
5.3.2

SOCIAAL TEAM (GEMEENTE VIANEN)

Vanwege de decentralisatie van de zorg richting de lokale overheden is in 2014 door de
gemeente Vianen het Sociaal Team aangesteld om de dienstverlening aan inwoners van Vianen
te verbeteren op het gebied van zorg en welzijn. Het Sociaal Team is een verzameling van
professionals dat bestaat uit medewerkers van onder andere Stichting MEE, Rivas Maatschappelijk
Werk en thuiszorg, Stichting Welzijn Vianen, jeugdzorgorganisaties en de gemeente Vianen.
Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de bewoner thuis en wordt gekeken wat de
hulpvraag precies is. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan hulp om het inkomen weer
stabiel te krijgen of de inzet van een schuldhulpmaatje. Er wordt hierbij ingezet op zelfredzaamheid van de hulpvrager.

LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2016 - 57

Ook op andere terreinen kan het Sociaal Team hulp bieden, hierbij kan onder meer worden
gedacht aan de persoonlijke woon- en gezinssituatie, sociale contacten, daginvulling-dagbesteding en geestelijke gezondheid.
verbeteringstraject samenwerking
De samenwerking met en het functioneren van het Sociaal Team wordt met enige regelmaat
geëvalueerd op bestuurlijk- en managementniveau. Het jaar 2016 stond met name in het teken
van transformatie op deze gebieden, aangezien werkwijzen binnen het Sociaal Team nog niet
op het gewenste niveau waren. Hierdoor hebben er gedurende eerste helft van 2016 op
management- en uitvoerend niveau overleggen plaatsgevonden tussen LEKSTEDEwonen en
het Sociaal Team om de samenwerking en sturing op de werkwijzen te verbeteren. Zelfs op
bestuurlijk niveau hebben er interventies plaatsgevonden. Onderwerpen die ter discussie
stonden waren onder andere het delen van privacygevoelige informatie, vertrouwensgebrek en
ontbreken van inzicht in elkaars werkwijzen.
De interventies hebben onder meer geresulteerd in een aantal gezamenlijke heisessies waarbij
we ondersteund zijn door een externe adviseur. Deze adviseur heeft de begeleiding en
uiteindelijke rapportage verzorgd. De resultaten van de heisessies zijn begin juni door de
managers van LEKSTEDEwonen en de gemeente Vianen aan de deelnemende medewerkers
en beide besturen gepresenteerd.
In het derde en vierde kwartaal heeft LEKSTEDEwonen het initiatief genomen en een werkgroep
samengesteld van de drie partijen, zodat alle uitwerkingen van de heisessies opgepakt en
afgerond konden worden. LEKSTEDEwonen had haar punten eind vierde kwartaal grotendeels
afgerond. Gedurende het eerste kwartaal van 2017 pakt de gemeente haar acties op.
Ook is er in het vierde kwartaal tijdens een extra ingelast Bestuurlijk Overleg (tussen LEKSTEDEwonen en de gemeente Vianen) het tempo van de uitwerking en urgentie van samenwerking
door LEKSTEDEwonen nogmaals benadrukt. De deadline voor de uitwerking en uitrol van de
heisessies is vastgesteld op uiterlijk 31 maart 2017.
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5.4

CORPORATIES

5.4.1 COLLEGA-CORPORATIES
Vanwege de herindeling van de gemeente Vianen met de gemeenten Leerdam en Zederik zijn
contacten gelegd met de collega-corporaties in deze gemeenten: KleurrijkWonen en
Omnivera/GWZ.
Besloten is vooruitlopend op de herindeling de woningmarkt in de drie gemeenten goed in
beeld te brengen om daarmee een aanzet te kunnen maken voor een integrale nieuwe
Woonvisie voor de nieuw te vormen gemeente. De drie corporaties hebben dit uitgewerkt in
een nota ‘Plezierig wonen in Vijfheerenlanden’ en deze nota is eind 2016 aan de wethouders
aangeboden. De gegevens worden ook opgenomen in een gebouwde website, die medio 2017
live zal gaan en aan de gemeenteraadsleden op een zgn. Vijfheerenlandenberaad zal worden
aangeboden.
De nieuwe gemeente komt te liggen in twee huidige woningmarktregio’s. Vanuit de Woningwet
zal dit de nodige consequenties met zich brengen voor de woningzoekenden en de corporaties.
Uiteraard wordt hierover het gesprek in 2017 voortgezet en moeten er ook keuzes gemaakt
worden.
5.4.2 CORPORATIES IN REGIONAAL VERBAND
LEKSTEDEwonen participeert al jaren als lid in het samenwerkingsverband van woningcorporaties in de Utrechtse regio, het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) waarbij
23 woningcorporaties aangesloten zijn. De directeur-bestuurder van LEKSTEDEwonen is
voorzitter van dit platform en participeert daardoor in het DB en het AB.
Onderwerp van gesprek zijn alle volkshuisvestelijke onderwerpen die vanuit de Utrechtse regio
actueel zijn. Uiteraard ging dat in 2016 over de Woningwet en over de Aedes benchmark.
Doelstelling is ook van elkaar te leren en te trachten vanuit de regionale binding afspraken te
maken met lokale overheden in de regio, gebundeld in hun U10 en/of U16-verband.
Op verzoek van de wethouders in de regio is het Regioplatform gestart met een onderzoek in
hoeverre de voorraad sociale huurwoningen in de Utrechtse regio tot en met 2020 netto met
3% zou kunnen toenemen. Ultimo 2016 werd duidelijk dat de corporaties deze opgave kunnen
invullen en over voldoende investeringsruimte beschikken. Verwacht wordt dat de gemeenten
in 2017 hun plannen en locaties hebben geïnventariseerd, zodat er afspraken over de
nieuwbouwproducties gemaakt kunnen worden. De toename van de voorraad betaalbare
woningen in het DAEB-segment is broodnodig gezien de grote vraag van woningzoekenden.
Bestuurskracht zal moeten aantonen of de realisatie mogelijk wordt.
In de gemeenten Vianen en Bunnik wordt de gestelde ambitie met de voorgenomen productie
van LEKSTEDEwonen ruimschoots gehaald.
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6.1
leKsTeDewonen investeert in nieuwbouw van sociale huurwoningen voor
diverse doelgroepen. De projectenportefeuille richt zich op activiteiten die vallen
in de categorie Diensten van algemeen economisch belang (Daeb).
In 2016 hebben nog opleveringen plaatsgevonden van enkele duurdere
woningen en koopwoningen van projecten die voor de komst van de
Herzieningswet al zijn opgestart.
In 2016 zijn in totaal 82 nieuwe sociale huurwoningen, drie vrije sector huurwoningen, 12 koopwoningen en drie nieuwe garages opgeleverd. Per jaar ultimo
zijn twee complexen in aanbouw met in totaal 40 huurwoningen. bij de projecten
in uitvoering en in ontwikkeling is de status van de goedkeuring aangegeven.

OPGELEVERDE PROJEC TEN

Clarissenhof (vianen)
In juni 2016 zijn de sleutels van de 40 sociale huurappartementen in het project Clarissenhof
aan de eerste bewoners opgeleverd. De bouw van het complex is september 2015 gestart en
woningen zijn door bouwbedrijf BAM Wonen turnkey aan LEKSTEDEwonen opgeleverd.
Het project omvat 30 driekamerappartementen en 10 tweekamerappartementen. Er was onder
de woningzoekenden met circa 250 reacties een grote belangstelling waaruit blijkt dat een
toevoeging van nieuwe sociale huurwoningen aan onze voorraad in Vianen noodzakelijk blijft.
De stichtingskosten van de nieuwbouw bedroegen in totaal € 7.268.513,-. De gemiddelde kale
huur van de nieuwe woningen bij eerste ingebruikname was € 637,50 per maand.
De Poorten van Oranje - fase II (vianen)
Na de sloop zomer 2015 van de laatste acht bestaande woningen van het oude complex,
is tussen mei en juni 2016 de nieuwbouw in fase II opgeleverd. Het betreft twaalf huurappartementen (complex Amaliahof), vier verandawoningen (huur), twaalf eengezinswoningen
in het betaalbare koopsegment en drie garages.
Aannemersbedrijf Veluwezoom Verkerk uit Zevenaar heeft de bouw op zich genomen.
De nieuwe woningen zijn ontworpen door LOKO architecten.
Met de oplevering van deze woningen is er een fraaie nieuwe woonbuurt in dit deel van de jaren
’60 wijk Hogeland ontstaan met een mix van verschillende woningtypen, waarmee diverse
doelgroepen bediend kunnen worden. De herstructurering van deze buurt is hiermee afgerond.

eind 2016 is een duurzaamheidsbeleid tot stand gekomen dat ook voorziet in
verdere ambities om bij de nieuwbouw- en groot onderhoud projecten hogere
eisen te stellen.
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langendijk / badhuisstraat (vianen)
November 2016 is de bouw van negen stadsappartementen aan de Langendijk en Badhuisstraat
in de oude binnenstad van Vianen afgerond. Het betreft acht sociale huurappartementen en
één vrije sector huurwoning, verdeeld over twee woongebouwen.
Door de bouw is eindelijk een goede invulling gegeven aan dit oude fabrieksterreintje, waardoor
het wonen in dit deel van de binnenstad van Vianen nog aantrekkelijker is geworden. Daarmee
is ook een goed eindresultaat voor dit langjarig dossier gecreëerd.

De nieuwbouw is uitgevoerd door bouwbedrijf Van den Engel uit Maarssen naar een ontwerp
van Verlaan & Bouwstra Architecten uit Vianen.
De totale stichtingskosten voor de nieuwbouw kwamen uit op gemiddeld € 196.542,- voor de
acht sociale huurappartementen en € 260.239,- voor de vrije sector huurwoning.
Merenborch 23, project ‘De regenboog’ (vianen)
Juni 2016 zijn de vier nieuwe appartementen opgeleverd in het project ‘De Regenboog’,
bedoeld voor verstandelijk gehandicapten die begeleid wonen.
Door deze uitbreiding heeft het totale project ‘begeleid wonen’ een nieuw perspectief gekregen
en kan de zorgfinanciering over meer cliënten worden gespreid. De uitbreiding is grotendeels
gerealiseerd in een daarvoor aangekochte particuliere woning Merenborch 23, die thans
onderdeel uitmaakt van het totale complex.
Aannemersbedrijf C. van Dillen uit Culemborg heeft de realisatie verzorgd. In september
was onder grote belangstelling de feestelijke opening van de nieuwe appartementen.
De stichtingskosten bedroegen in totaal € 467.347,-.

6.2

PROJEC TEN IN VIANEN IN UIT VOERING EN IN ONT WIKKELING

Dorpsweg (Zijderveld)
Als afronding van de vernieuwingswerkzaamheden van het plan aan de Dorpsweg in Zijderveld
dienen nog twee woningen gebouwd te worden. Voor de kavel in eigendom van ontwikkelaar
Giessen Projectontwikkeling uit Hardinxveld-Giessendam is najaar 2016 een koper gevonden.
Begin 2017 heeft bouwbedrijf Gebroeders Blokland uit Hardinxveld-Giessendam de bouw
gestart van de laatste twee woningen. LEKSTEDEwonen zal de voor haar bestemde woning als
huurwoning exploiteren indien er drie maanden voor de oplevering geen koper is gevonden.
Na de realisatie van de woningen (eind 2017) is het totale vernieuwingsplan in dit centrale
gedeelte van het dorp Zijderveld afgerond.
De Raad van Commissarissen heeft deze investering in september 2013 goedgekeurd.
Helsdingen - fase II (vianen)
In deze nieuwe woonbuurt in Vianen werkt LEKSTEDEwonen aan het ontwerpen van een
gebouw met 27 driekamerappartementen in het DAEB-segment bestemd voor ouderen.
De gemeente Vianen heeft ons een kavel toegewezen vanwege het vereﬀenen van een deel van
de bouwclaim uit de Samenwerkingsovereenkomst II van het project Vijfheerenlanden.
Projectontwikkelaar Blauwhoed heeft in deze buurt, in co-creatie met toekomstige eigenaren,
circa 100 nieuwe koopwoningen ontwikkeld.
In 2016 is voor het appartementengebouw een beeldkwaliteit en een globaal ontwerp gemaakt
aan de hand waarvan begin 2017 een marktkuitvraag voor de realisatie is gedaan. De verwachting
is dat eind 2017 of uiterlijk begin 2018 de bouw kan starten.
LEKSTEDEwonen heeft voor dit gebouw een doorstroomexperiment voor 65-plussers aan de
gemeente Vianen voorgesteld. De inzet is om senioren, woonachtig in grote eengezinswoningen
in de aangrenzende woonwijken Monnikenhof en Amaliastein, met voorrang in de nieuwbouw
te huisvesten.
Grote sociale eengezinswoningen zijn schaars. Een deel van deze schaarse woningen worden
ook nog bewoond door senioren die veelal te ruim wonen. LEKSTEDEwonen wil daarom middels
een experiment ‘een steentje’ bijdragen aan de doorstroming op de (overspannen) woningmarkt
in Vianen. We proberen 65-plussers in een grote eengezinswoning te verleiden om te
verhuizen naar een kleinere woning. De woning die zij achterlaten komt dan beschikbaar voor
(jonge) gezinnen, die juist meer behoefte hebben aan ruimte.
In het najaar van 2016 zijn kaders opgezet voor dit doorstroomtraject. De push en pull factoren
voor de doelgroep zijn onderzocht. De voorrang is in overleg met de gemeente Vianen van
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toepassing op een deel van de te bouwen appartementen. De planning is dat de appartementen
eind 2018 worden opgeleverd. Tevens wordt onderzocht of het wenselijk is om tijdelijk een
seniorenmakelaar aan te trekken om de belangstellenden te begeleiden in hun woonwensen
c.q. verhuizing.
De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 25 januari 2016 goedkeuring verleend
aan deze investering.
Het Dorpshart – fase I (Hoef en Haag)
Op basis van de contractuele afspraken met projectontwikkelaar BPD te Hoevelaken, zijn in 2016
van het ontwikkelingsconsortium BPD en AM (Hoef en Haag CV) de gronden van de eerste 36
sociale huurwoningen in het nieuwe dorp aan De Lek aangekocht.
Afgesproken is over een periode van circa 12 jaar grondkavels ten behoeve van het aandeel
sociale huurwoningen (360 woningen, 20% van de totaal verwachte bouwproductie) in dit nieuw
te bouwen dorp Hoef en Haag af te nemen.
De bouw van de eerste 36 eengezinswoningen is september 2016 gestart. BAM Wonen kreeg
opdracht de conceptueel ontwikkelde woningen turnkey te realiseren. Er hebben 720 woningzoekenden zich ingeschreven voor de eerste 36 huurwoningen in Hoef en Haag. De oplevering
van onze woningen zal vanaf april 2017 zijn.
De investering in dit deelplan van Hoef en Haag is op 25 januari 2016 door de Raad van
Commissarissen goedgekeurd.
Het tweede deel van fase I, bestaande uit 37 grondgebonden sociale huurwoningen, wordt in
2017 ontwikkeld. Naar verwachting kan de bouw eind 2017 starten en de oplevering staat
gepland voor het tweede kwartaal 2018.
De verkoop van de geprojecteerde koopwoningen door Hoef en Haag CV verloopt boven
verwachting en levert een extra impuls op voor de aantrekkingskracht van dit uitleggebied.
De eerste indrukken van de begin 2017 opgeleverde nieuwe koopwoningen zijn zeer positief.
Ook de buitenomgeving in Hoef en Haag krijgt een hoogwaardige kwaliteit.
Het Dorpshart – fase II (Hoef en Haag)
Begin 2017 wordt een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van fase II van dit nieuwe dorp.
LEKSTEDEwonen realiseert 37 eengezins-huurwoningen en een appartementengebouw met 22
huurwoningen in fase II van Het Dorpshart.
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Plan De boomgaard (Zijderveld)
Giessen Projectontwikkeling en bouwbedrijf Gebroeders Blokland (beide uit HardinxveldGiessendam) hebben in 2016 verder gewerkt aan de planuitwerking voor de realisatie van circa
22 grondgebonden woningen aan de Kerkweg / Schoolstraat in het dorp Zijderveld. Het plan
wordt inmiddels gecombineerd met een naastgelegen particulier initiatief. LEKSTEDEwonen
heeft eerder een overeenkomst afgesloten om onder voorwaarden 15 sociale huurwoningen
op turn-key basis af te nemen.
De verwachting is dat in 2017 de bestemmingsplanprocedure kan worden doorlopen door
de projectontwikkelaars en dat wij vervolgens nadere afspraken kunnen maken met de
ontwikkelaars over de afname. Een prognose over de start van de bouw van De Boomgaard is
niet bekend.
De Raad van Commissarissen heeft met dit nog uit te werken plan in 2013 ingestemd.
stammershoefstraat - hoogbouw (vianen)
Vanuit het sloopbesluit uit 2014, is in 2016 de uitwerking van de nieuwbouw van 42 sociale
huurwoningen tot stand gekomen. De bewoners, verenigd in een projectgroep, hebben een
belangrijke stem gekregen in de keuze voor de verschillende woningtypen en woninggrootte.
In 2016 is de bestemmingsplanwijziging op verzoek van LEKSTEDEwonen in gang gezet door
de gemeente Vianen en wij hebben de uitvraag voor de nieuwbouw onder ontwikkelende aannemers uitgezet.
De ontwerpen zijn gemaakt door SVP uit Amersfoort. Het nieuwe plan omvat acht eengezinswoningen en 34 appartementen en maisonnettes in verschillende typen. LEKSTEDEwonen heeft
gekozen voor het ingediende plan van Bouwbedrijf Trebbe West uit Nieuwegein.
Met de te herhuisvesten bewoners zijn eind 2016 afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting. Per jaarultimo zijn de tijdelijke huurovereenkomsten op basis van de Leegstandswet
opgezegd en is ook de overeenkomst met Totaal Leegstandsbeheer per 31 maart 2017 opgezegd.
April 2017 worden de bestaande gebouwen leeg opgeleverd aan de aannemer, zodat met de
sloop een aanvang gemaakt kan worden. Naar verwachting zal de bouw van de 42 woningen in
het DAEB-segment september 2017 van start gaan.
In de vergadering van 31 augustus 2016 heeft de Raad van Commissarissen dit plan
goedgekeurd.
Bewoners van oudbouw
Vanaf 2014 zijn de 42 bewoners van dit complex geïnformeerd over de sloop van hun woning.
Daarop volgend hebben gesprekken plaatsgevonden met de aanwezige (tijdelijke) bewonerscommissie, zijn er informatiebijeenkomsten geweest en huisbezoeken afgelegd gericht op de
nieuwbouw en mogelijkheden voor terugkeer. Acht van de 42 nieuwe te bouwen woningen zijn

eengezinswoningen, vier maisonnettes, zeven startersappartementen en 23 appartementen.
Op basis van deze vastgestelde plattegronden en huurprijzen hebben negen bewoners
aangegeven terug te willen keren naar de nieuwbouw.
Gedurende de sloop en wederopbouw verblijven de terugkerende bewoners in een tijdelijke
wisselwoning in Vianen. De verwachting is dat de nieuwbouw wordt opgeleverd in het derde
kwartaal van 2018.

In overleg met de gemeente Vianen is besloten de verdere ontwikkeling van zeven grondgebonden woningen op de locatie Hoekenstraat / Walraven I-straat te stoppen. Behalve het feit
dat de locatie als minder geschikt wordt beoordeeld voor de geplande woningbouw, is voorzien
dat de kosten voor het woon- en bouwrijp maken te hoog uitvallen voor de gemeente.
Vanaf voorjaar 2017 wordt met de gemeente Vianen gewerkt aan een gewijzigde realisatieovereenkomst om de gemaakte afspraken over deze locatie in op te nemen.

Overige communicatie
Bewoners en omwonende zijn in 2016 verder via nieuwsbrieven, koﬃemomenten, informatiebijeenkomsten en persoonlijk contact op de hoogte gesteld van het verloop van het project.

Vanwege de aanpak in de fasen I en II Vijfheerenlanden heeft LEKSTEDEwonen twee claims op
de gemeente Vianen, namelijk een claim van 78 grondkavels sociale woningbouw en een claim
op de locatie Populierenstraat. In principe is afgesproken dat de locaties Helsdingen II en de
nieuwbouw op de Stadshof locatie voor gedeeltelijke invulling van deze claim gebruikt worden.

stammershoefstraat - laagbouw (vianen)
In de in 2012 vastgestelde gebiedsvisie voor de wijk Hogeland is de vervanging van vijf
seniorenwoningen aan de Stammershoefstraat opgenomen. Deze woningen voldoen niet meer
aan de eisen van deze tijd.
LEKSTEDEwonen neemt bij de ontwikkeling een achtergelegen terrein van de gemeente Vianen
mee, dat in gebruik is als volkstuinen. Ook onderzoeken wij om een blokje van drie aangrenzende
bestaande huurwoningen aan de Hogelandseweg in het nieuw plan mee te nemen. Met de
gemeente heeft een afstemming van de stedenbouwkundige randvoorwaarden plaatsgevonden. In 2017 zal de planvorming tot stand komen. Het gaat om acht tot twaalf nieuwe sociale
huurwoningen, bestemd voor kleine huishoudens. LEKSTEDEwonen wil daarmee de diversiteit
in het woningaanbod in de wijk Hogeland verhogen.
vijfheerenlanden - fase III (vianen)
In 2016 is met de gemeente Vianen verder gewerkt aan de voorbereidingen voor fase III van de
aanpak in de buurt Vijfheerenlanden. Bijzonder vermeldenswaardig is het uitvoeren van een
markttoets op basis van de nieuwe Woningwet. Na een gesprek met een ambtelijk vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij
met de gemeente Vianen voor de nieuwbouwlocatie, bestemd voor de realisatie van 23
koopappartementen, een markttoets uitgevoerd. Deze markttoets is voorgeschreven omdat een
deel van het nieuwe gebouw komt op grond in eigendom van de gemeente. De toets is
succesvol doorlopen en afgerond. Er reageerden maar liefst 46 gegadigden, waarvan er door
tien partijen ook concreet een aanbod is gedaan ter overname van deze ontwikkellocatie.
LEKSTEDEwonen en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten met ontwikkelend
bouwbedrijf RoosdomTijhuis uit Rijssen om de gronden over te nemen en de realisatie van de
23 koopappartementen op zich te nemen. In april 2017 start de verkoop van de appartementen
in dit nieuwe complex.

vijfheerenlanden, nieuwbouw locatie Goudhaver (vianen)
Als deelplan voor fase III is in 2016 verder gewerkt aan het ontwerpen van 15 boven- en
benedenwoningen. Hierdoor ontstaan nieuwe woningtypen in de buurt, waardoor er een meer
gediﬀerentieerd aanbod van huurwoningen in het DAEB-segment zal ontstaan. Het vigerende
bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk. Tarra Architectuur en Stedenbouw uit
‘s Hertogenbosch heeft het ontwerp verzorgd.
Medio 2017 zal de uitvraag onder aannemers plaatsvinden en de huidige planning is zomer
2017 de omgevingsvergunningen aan te vragen. Doelstelling is dat de bouw eind 2017 een
aanvang kan nemen.
vijfheerenlanden, nieuwbouw locatie Hoekenstraat (vianen)
Vanuit een realisatieovereenkomst is in 2016 verder gewerkt aan het ontwerpen van
18 appartementen op de kop van gebouw Kruisdistel aan de Hoekenstraat / De Lafayettestraat.
Het gaat om huurappartementen in het DAEB-segment bedoeld voor lage middeninkomens.
Het ontwerp is van Tarra Architectuur en Stedenbouw uit ’s Hertogenbosch.
Door de hoogte met 10 verdiepingen wordt dit gebouw een markant punt voor de buurt
Vijfheerenlanden.
Het bestemmingsplan om de realisatie van deze nieuwbouw mogelijk te maken is in maart 2015
goedgekeurd. De huidige planning voorziet erin medio 2017 een uitvraag te doen onder aannemers en de bouw voor te bereiden. De verwachting is dat de bouw eind 2017 van start kan gaan.
vijfheerenlanden, sloop gebouw Goudhaver (vianen)
De sloop van gebouw Goudhaver moet ruimte geven om de stedenbouwkundige doelstellingen
te verwezenlijken en de twee nieuwe woongebouwen te kunnen realiseren. Op deze locatie
komen 15 huurwoningen van LEKSTEDEwonen en 23 koopappartementen van RoosdomTijhuis.
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Tot en met eind 2015 zijn alle 62 bewoners verhuisd en begin 2016 zijn de sloopvoorbereidingen
gestart.
Juni 2016 heeft LEKSTEDEwonen met een oﬃciële handeling door de heer R.E. van der Linde
(Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal) in aanwezigheid van wethouder J.A.E. Landwehr
van de gemeente Vianen de sloop van het woongebouw Goudhaver gestart. Door onvoorzien
aanwezig asbest heeft de sloop in 2016 een aanzienlijke vertraging opgelopen, waardoor er
ook aanvullende afspraken met het ingeschakelde sloopbedrijf nodig waren. Na de aanvullende
sanering is het gebouw in maart 2017 afgebroken.
De Raad van Commissarissen heeft in de vergadering van 1 juni 2015 zijn goedkeuring verleend
aan deze deelplannen.
voorstraat 94 (vianen)
In 2016 is met het gemeentebestuur van Vianen overeenstemming bereikt om in de oude
binnenstad een project te ontwikkelen van circa 13 woningen. De ontwikkeling van de locatie
Voorstraat 94 zal in 2017 ter hand worden genomen en tevens worden de randvoorwaarden in
een overeenkomst met de gemeente vastgelegd.
Zorglandgoed bloemendaal (vianen)
Het Zorglandgoed Bloemendaal voorziet in levensloopbestendig wonen midden in het groen.
Er komt woonruimte voor de 16 jong volwassenen met een verstandelijke beperking (bewoners
van Stichting De Iris) en voor de huisvesting van ouderen met geheugenproblemen
(16 bewoners van De Herbergier, inclusief een beheerderswoning). In het gebied zal circa
10 hectare worden ingericht als landgoed en toegankelijk zijn voor direct omwonenden,
inwoners van Vianen en toevallige voorbijgangers. Het staat dus open ten behoeve van educatieve en recreatieve doeleinden, waarbij goede combinaties met agrarisch gebruik mogelijk zijn.
In 2016 is de planvorming verder uitgewerkt en met de gemeente Vianen afgestemd. In 2017
zal een bestemmingsprocedure worden doorlopen, zodat het mogelijk wordt gemaakt een
omgevingsvergunning aan te vragen en worden inloopavonden voor omwonenden en belangstellenden georganiseerd. Begin 2017 heeft de provincie Utrecht aangegeven dat zij onder
voorwaarden bereid is medewerking te verlenen aan dit plan dat buiten de rode contouren ligt.
Gestreefd wordt naar het beschikken over een omgevingsvergunning begin 2018, zodat dan de
bouw kan starten.
De Raad van Commissarissen heeft in de vergadering van 24 oktober 2016 zijn goedkeuring
verleend aan dit plan.
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Complexgewijze aanpak
Donjon - 122 appartementen in complex 34 (Vianen)
LEKSTEDEwonen heeft in 2016 een start gemaakt met een onderzoek om de seniorenwoningen
in het complex Donjon te verbeteren. Naast inpandige verbeteringen worden ook de
cv-installaties aangepakt. De doelstelling is de woning meer levensloopbestendig te maken,
zodat de doelgroep ouderen daar langer zelfstandig kan blijven wonen.
De Raad van Commissarissen heeft in de vergadering van maart 2017 goedkeuring verleend aan
dit project. De verwachting is dat de uitvoering van het werk najaar 2017 kan starten.
Mr M.C. van Hallstraat - vier woningen in complex 5 (Vianen)
In 2016 zijn de eerste voorbereidingen getroﬀen om als experiment samen met de gemeente
Vianen te komen tot een aanpak van vier eengezinswoningen aan de Mr M.C. van Hallstraat.
Deze woningen dateren uit 1950 en krijgen een grootschalige aanpak en ombouw tot energieneutrale woningen. De gemeente Vianen is bereid dit experiment financieel te ondersteunen.
Op 6 februari 2017 heeft de Raad van Commissarissen zijn goedkeuring verleend aan deze aanpak. In 2017 wordt het plan voorbereid en worden afspraken met de huidige bewoners gemaakt.
Wijk Hogeland – 69 woningen in complex 6 (Vianen)
In 2016 zijn de voorbereidingen getroﬀen voor de grootschalige aanpak van 69 bestaande
huurwoningen aan de Cambierstraat, Van Mourikstraat en Stammershoefstraat.
Deze verouderede eengezinswoningen (bouwjaar 1956) krijgen een aanpak waarbij ook
vergaande duurzaamheidsmaatregelen worden getroﬀen. Het doel is om de Energie-Index sterk
te verbeteren. De woningen krijgen een levensduurverlenging van minimaal 30 jaar en worden
bestemd voor kleinere huishoudens die zijn aangewezen op woningen in het DAEB-segment.
De planvorming wordt in 2017, na ook een flora- en fauna onderzoek te hebben uitgevoerd,
afgerond waarna de werkzaamheden in 2018 kunnen starten. In de omgeving van de
Stammershoefstraat zullen daardoor, in combinatie met de nieuwbouw aan de overzijde,
langdurig bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

6.3

PROJEC TEN BUITEN VIANEN

De steenen Poort (Houten)
Na een voorspoedige bouw, gestart in juli 2015, zijn in maart de 16 eengezinswoningen (sociale
huursegment) in het nieuwbouwbuurtje De Steenen Poort in Houten opgeleverd. De realisatie
van dit project is gebaseerd op afspraken met collega-corporatie Viveste en de gemeente Houten
over collegiale hulp bij het realiseren van sociale huurwoningen. LEKSTEDEwonen zal na de
realisatie van dit project geen nieuwe investeringen in nieuwbouw van sociale huurwoningen
in Houten doen.
De woningen zijn turnkey afgenomen van Bouwbedrijf RoosdomTijhuis uit Rijssen. Daarvoor
hebben zij hun woonconcept Identis ingezet. Er is extra aandacht besteed aan duurzaamheid
door acht woningen uit te rusten met extra zonnepanelen. De ervaringen worden meegenomen
bij het verder uitwerken van onze duurzaamheidsambities.
De stichtingskosten kwamen uit op € 2.500.172,- (gemiddeld € 156.260,- per woning). Het beheer
van deze woningen is ondergebracht bij Viveste in Houten.
locatie scholeneiland (gemeente bunnik)
In 2016 zijn de contouren van een nieuwbouwproject vormgegeven in een voorlopig ontwerp
van 14 woonstudio’s en 16 appartementen. Het complex is gedeeltelijk bestemd voor
intramuraal wonen voor cliënten van zorgorganisatie Quarijn en voor een deel voor zelfstandig
wonende ouderen die zorgbehoevend zijn. Het nieuwe gebouw wordt gesitueerd naast een
nieuw te realiseren gezondheidscentrum (particulier initiatief ).
Er heeft veel afstemming met de gemeente Bunnik, de omwonenden en het initiatiefnemers
van het gezondheidscentrum plaatsgevonden. Belanghebbenden (omwonenden en van de
naastgelegen schoolgebouwen) hebben veel protesten tegen deze bebouwing laten horen.
Echter, het geheel past binnen het bestemmingsplan dat enkele jaren geleden tot aan de Raad
van State al is bestreden.
Het woongebouw is passend gemaakt binnen het vigerende bestemmingsplan. De verwachting
is dat in 2017 het College van Bunnik een besluit neemt over het plan zodat we kunnen komen
tot een definitief ontwerp. Met QuaRijn zal medio 2017 een overeenkomst voor de realisatie en
afname worden gesloten. Een concrete planning voor de voortgang is nog niet gemaakt.
De Raad van Commissarissen heeft op 24 oktober 2016 zijn goedkeuring verleend aan het
investeringsvoorstel voor dit project.
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locatie stationsweg 51-55 (gemeente bunnik)
In 2016 zijn met het gemeentebestuur van Bunnik gesprekken gevoerd om op deze kavel een
appartementengebouw te realiseren. Eerder hebben wij hiervoor een stedenbouwkundige
studie laten verrichten.
De gemeente Bunnik wil versneld komen tot een aantal sociale woningbouwprojecten.
Nadat wij eind 2016 de uitgangspunten van de gemeente hebben vernomen, is begin 2017 een
opdracht verleend een schetsuitwerking te maken.
De doelstelling is in september 2017 helderheid te hebben over de invulling van deze kavel en
met omwonenden afspraken te hebben gemaakt. De schetsuitwerking voorziet in een plan voor
10 tot 12 huurappartementen in het DAEB-segment.
Omvorming bedrijfsruimte raadsliedenbuurt (gemeente leerdam)
November 2016 heeft LEKSTEDEwonen opdracht gegeven aan BM Bouw uit HardinxveldGiessendam om de leegstaande bedrijfsruimte in het appartementencomplex Raadsliedenbuurt
te Leerdam om te bouwen tot vier appartementen in het DAEB-segment. Voor dit langlopende
traject is uiteindelijk van de gemeente Leerdam een omgevingsvergunning verkregen en is de
benodigde grond van de gemeente verkregen.
De Raad van Commissarissen heeft het investeringsvoorstel voor de ombouw in de vergadering
van 15 april 2014 goedgekeurd.
Op verzoek van Kleurrijk Wonen heeft LEKSTEDEwonen het appartementengebouw en de
andere woningen in de Raadsliedenbuurt in 2016 verkocht aan Kleurrijk Wonen, uit hoofde van
een in 2009 gesloten overeenkomst. De bedrijfsruimte was daar onderdeel van. Afgesproken is
dat LEKSTEDEwonen de appartementen zou realiseren en bij oplevering zou overdragen.
De vier nieuwe appartementen worden in maart 2017 door LEKSTEDEwonen aan collegacorporatie Kleurrijk Wonen opgeleverd.

6.4

TOEKOMSTIGE PROJEC TEN

Dorp everdingen
In 2016 is door LEKSTEDEwonen in samenwerking met de gemeente Vianen een woonwensenonderzoek onder de bewoners van Everdingen gehouden. De uitkomsten geven aan welke
behoeften aan woningbouwplannen er onder de bevolking bestaat. De gemeente besloot ook
een vitaliteitsonderzoek te houden. Najaar 2016 heeft een gesprek met vertegenwoordigers van
de bevolking plaatsgevonden. Het vitaliteitsonderzoek zal zomer 2017 afgerond zijn, waarna de
gemeente een besluit kan nemen over mogelijke planvorming.
LEKSTEDEwonen heeft aan de hand van het woonwensenonderzoek en ons woningbezit in
Everdingen een dorpsvisie opgesteld en najaar 2016 aangeboden aan het gemeentebestuur.
De inzet is te komen tot een uitbreiding en vervanging van de bestaande woningvoorraad in
het dorp.
Dorp Hagestein
In 2016 is ook een vitaliteitsonderzoek onder de bevolking van Hagestein gestart. De verwachting
is dat medio 2017 een standpunt wordt ingenomen door de gemeente Vianen over maatregelen
om de leefbaarheid te borgen en nieuwbouw in Hagestein mogelijk te maken.
LEKSTEDEwonen stelt daarvoor graag de aanwezige grondposities beschikbaar en is daarover
in gesprek met de gemeente en de bewoners van Hagestein.
Gemeente bunnik
Aan de gemeente Bunnik is eerder toegezegd tot en met 2021 circa 65 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen binnen de afgesproken kaders. In 2016 is meerdere keren bestuurlijk
overleg gevoerd over potentiële bouwlocaties. De gemeente heeft aangegeven een versnelling
te brengen in het tempo om kwalitatief goede sociale huurwoningen te bouwen.
Er zijn in samenwerking met de gemeente ook gesprekken gevoerd met projectontwikkelaars
die betrokken zijn bij potentiële bouwlocaties in de gemeente Bunnik. Uitgangspunt van de
gemeente is dat elk ontwikkelingsplan moet voorzien in 30% sociale woningbouw. LEKSTEDEwonen is onder voorwaarden bereid deze sociale woningbouw te realiseren.
locatie stadshof vianen
In 2016 is met de gemeente Vianen gesproken over een nieuwbouwontwikkeling aan het Hazelaarplein, ofwel De Stadshof locatie. In 2017 zal de gemeente een besluit nemen over de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de programmering. Aan LEKSTEDEwonen is toegezegd dat op deze
locatie circa 50 tot 55 sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. De gemeente Vianen is
verantwoordelijk voor de verhuizing van De Stadshof en het opleveren van een bouwrijpe kavel.

6.5

AAN- EN VERKOOP WONINGEN

6.5.1

BEVORDEREN EIGEN WONINGBEZIT

Verkoop van huurwoningen
LEKSTEDEwonen heeft tot en met 2016 een gematigd beleid gevoerd in het verkopen van
huurwoningen. Jaarlijks werden er vanuit een vormgegeven verkoopvijver met een beperkte
omvang bij een bewonersmutaties enkele woningen verkocht.
Medio 2016 is besloten, na instemming met het scheidingsvoorstel, de verkoopvijver te
vergroten. Doelstelling is naast het vernieuwen van de vastgoedportefeuille in Vianen te komen
tot een passend aanbod voor (lagere) middeninkomens. Voor deze groep is nauwelijks aanbod
terwijl de vraag in Vianen groot is. Ook in nieuwbouwprojecten van projectontwikkelaars wordt
een deel van deze doelgroep niet meer bediend. In 2017 zal de uitrol van de nieuwe verkoopvijver van start gaan.
In 2016 heeft LEKSTEDEwonen vier bestaande huurwoningen op de markt verkocht. Het ging
om twee woningen in Vianen en twee woningen in Houten. De woningen in Vianen zijn na een
bewonersmutatie vrijgekomen, waarbij het gaat om woningen in het segment vrije sectorhuur.
De woningen in Houten zijn teruggekochte Koopgarantwoningen. Met instemming van de
gemeente Houten zijn beide woningen als ‘reguliere’ koopwoning verkocht. Deze verkoopopbrengsten worden gebruikt om onrendabele investeringen te bekostigen.
Koopgarant
Voorts zijn drie eerder teruggekochte Koopgarantwoningen doorverkocht binnen de
Koopgarantregeling. LEKSTEDEwonen heeft ultimo 2016 in totaal 61 Koopgarantwoningen.
Met de gemeente Houten en met KleurrijkWonen (voor wat betreft de woningen in Leerdam)
zijn afspraken gemaakt over de afbouw van deze portefeuille. In 2017 worden de gesprekken
over de gewenste afbouw van de portefeuille Koopgarantwoningen in Vianen opgestart.
In het nieuwbouwproject ‘De Poorten van Oranje’ zijn 12 betaalbare koopwoningen gerealiseerd
en opgeleverd aan de kopers. Dit betreft een in 2013 opgestart project waarbij we ten behoeve
van het realiseren van een gemêleerde wijk toen besloten hebben 12 nieuwbouwwoningen
als koopwoningen op de markt te brengen. Met deze verkoop is bovengenoemde doelgroep
bediend.
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6.5.2

AAN- EN VERKOOP COMPLEXEN

Complexen Houten en Leerdam
Vanwege alle wijzigingen uit de Woningwet en het opstellen van de concept scheidingsvoorstellen hebben de collega-corporaties Viveste en KleurrijkWonen ons gevraagd om twee
complexen in 2016 te kunnen aankopen.
Wij hebben deze complexen, Castellum-West in Houten en Raadsliedenbuurt in Leerdam, eerder
uit hoofde van ons project vermogensovermaat gerealiseerd en in eigendom genomen.
Deze inzet destijds maakte het mogelijk extra volkshuisvestelijke prestaties in genoemde
gemeenten te kunnen leveren. Afspraak was dat tussen 2021 en 2023 de corporaties de
complexen zouden aankopen.
Wij hebben onze medewerking verleend om al in 2016 deze complexen te verkopen. Het gaat
om 122 woningen met aanhorigheden in Castellum-West in Houten en om 80 woningen in de
Raadsliedenbuurt in Leerdam. De aankoopprijzen zijn destijds al contractueel overeengekomen.
De leveringen hebben in december 2016 plaatsgevonden.
Thans heeft LEKSTEDEwonen nog een beperkt bezit in de gemeente Houten, bestaande uit de
complexen De Steenen Poort en Hoe V in Castellum-West.
In Leerdam resteert het (woon-/zorg)complex De Poort van West. Voor laatstgenoemd complex
is ook een afspraak met KleurrijkWonen dat wij begin van het volgend decennium leveren tegen
de eerder overeengekomen prijs.
Door deze verkoop is het voor Viveste en KleurrijkWonen mogelijk geworden deze complexen
op te nemen in hun scheidingsvoorstellen.
Hof van Bunnik (Bunnik)
Als onderdeel van de afspraken met de gemeente Bunnik, hebben we afspraken gemaakt over
de aankoop van 18 bestaande huurappartementen (bouwjaar 2012) in het complex Hof van
Bunnik van collega-corporaties Mitros. Mitros heeft om redenen ervoor gekozen hun vastgoedpositie in de gemeente Bunnik te verkopen. Door de aankoop blijven deze appartementen
behouden binnen het DAEB-segment en vervullen ze een belangrijke functie voor de lokale
woningmarkt.
Om de aankoop te kunnen realiseren, heeft de gemeente Bunnik een subsidie beschikbaar
gesteld met de afspraak dat de appartementen langjarig in het DAEB-segment worden verhuurd.
Deze 2-kamer appartementen leveren een belangrijke bijdrage aan de huisvesting van starters
op de woningmarkt. Vanuit deze groep woningzoekenden is zeer veel vraag naar passende
woonruimte in de gemeente.
Op 29 december 2016 zijn de akten bij de notaris gepasseerd en is LEKSTEDEwonen eigenaar
geworden van deze woningen.
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Huis Zoudenbalch (Utrecht)
In 2016 is het besluit genomen om het complex Donkerstraat (Huis Zoudenbalch) in Utrecht
complexgewijs te verkopen. Daardoor wordt het mogelijk de verbinding Machado BV op termijn
te liquideren. Hoewel het gaat om een prachtig monumentaal complex in de oude binnenstad
van Utrecht, zijn wij van mening dat dit complex niet meer past in de vastgoedportefeuille.
Mede-eigenaar stichting Woongoed Zeist heeft ook ingestemd met deze verkoopvoornemens.
De verkoop is begin 2017 onder begeleiding van een derde partij met de nodige expertise op
dit vlak gestart.
Grond woningen Dorpsstraat 25B en 25C (Hagestein)
LEKSTEDEwonen heeft in december 2016 de gronden onder deze woningen aangekocht.
De opstallen waren al in eigendom, echter de gronden waren in erfpacht verkregen van
BV Vrijstad Vianen, Maatschappij tot Stadsherstel.
Vanwege de liquidatie van BV Vrijstad Vianen is er overeenstemming bereikt om de gronden
tegen een berekening op basis van de huurprijzen over te nemen. Daardoor zijn de gronden en
de opstallen Dorpsstraat 25B en 25C nu volledig in eigendom van LEKSTEDEwonen.

I I I • verslaG raaD vaN COMMIssarIsseN

7 - GOverNaNCe eN TOeZICHT

7.1

RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR

LEKSTEDEwonen hanteert de in 2015 door Aedes en de Vereniging voor Toezichthouders in
Woningcorporaties (VTW) vastgestelde ‘Governancecode Woningcorporaties 2015’. De vijf
principes van de Code worden toegepast.
Bij de maatschappelijke taak van LEKSTEDEwonen past een integere bedrijfscultuur. De kern
hiervan ligt in onze integriteitscode en klokkenluidersregeling. Elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. Het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen zijn zich
bewust van hun voorbeeldfunctie op het gedrag van anderen, zowel binnen als buiten de
organisatie.
LEKSTEDEwonen is een stichting die wordt bestuurd door één bestuurder. De Raad van
Commissarissen houdt toezicht op de bestuurder en de algemene gang van zaken. De Raad
beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder.
De huidige bestuurder heeft een benoeming voor onbepaalde tijd. Zijn aanstelling heeft
plaatsgevonden voor 1 juni 2015 (per 15 januari 2007). Dit is passend conform de wettelijke
overgangsregeling.
De Raad van Commissarissen 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. Het bestuur en de leden van de Raad blijven hun kennis
ontwikkelen door middel van het volgen van trainingen en cursussen. Het Permanente
Educatie-systeem wordt toegepast, in overeenstemming met het daarvoor gestelde in de
Governancecode.
De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie en realisatie van de doelstellingen van
LEKSTEDEwonen zoals opgenomen in het Ondernemingsplan 2014 >> 2017. LEKSTEDEwonen
betrekt verschillende belanghouders bij de beleidsvorming. Een bijzondere rol is daarbij
weggelegd voor het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen (MPL).
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Het maatschappelijk presteren wordt eenmaal in de vier jaar onder de loep genomen door
middel van een maatschappelijke visitatie. In januari 2016 is de visitatie over de jaren 2011
tot en met 2015 op een zeer positieve wijze afgerond.
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Hij verschaft de
Raad tijdig informatie die nodig is voor de uitoefening van haar taak. Ook bespreekt hij de interne
risicobeheersings- en controlesystemen. De organisatie bestaat uit vier afdelingen: Financiën,
Vastgoed, Wonen en Staf (waaronder Projecten). De drie managers vormen samen met de
bestuurder het Managementteam.
De wijze van besluitvorming en de rolverdeling tussen bestuur en Raad van Commissarissen is
vastgelegd in een bestuursreglement. De regels met betrekking tot de werkwijze van de Raad
van Commissarissen zijn vastgelegd in een reglement Raad van Commissarissen.

7.2

WERKWIJZE

De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit vijf personen. De Raad heeft als taak toezicht
te houden op de bestuurder en op de algemene zaken bij de corporatie en de met haar verbonden ondernemingen. De leden van de Raad staan daarnaast de bestuurder met raad terzijde.
Het toezicht wordt in het bijzonder gehouden op:
- De realisatie van de doelstellingen van de corporatie en de voortgang van het ondernemingsplan;
- De realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen en het kwaliteitsbeleid;
- De strategie voor en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
- De compliance;
- De werking en opzet van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.
Het toezichtkader wordt bepaald door wet- en regelgeving en door interne documenten en
kaders, vormgegeven in statuten, reglementen en beleidsnotities.
Het toezichtkader omvat onder andere de missie en het ondernemingsplan, de doelstellingen,
de financiële begroting en meerjarenraming, de prestatieafspraken en andere afspraken met de
gemeenten, belanghouders zoals het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen, de risicobeheersingssystemen, de benchmarks, het jaarplan, de afspraken met de directeur-bestuurder
en de aanbevelingen van de externe accountant.
Voor een goede vervulling van de taken van de Raad zorgt de bestuurder er onder meer voor
dat een aantal voorgenomen besluiten vooraf ter goedkeuring en voor de jaarstukken ter
vaststelling, worden voorgelegd. De voornemens hebben onder andere betrekking op het
jaarverslag, de jaarrekening, de begroting, het investeringsprogramma (met gescheiden
investeringsvoorstellen voor projecten), de financiële meerjarenraming, de treasuryactiviteiten
en de samenwerking met gemeenten en andere stakeholders. In de statuten van de Stichting
en in het Financieel Reglement Beleid en Beheer staat aangegeven welke voorgenomen
besluiten het betreft.
De Raad volgt de principes en uitwerkingen van de Governancecode, met uitzondering van
de volgende best practice-bepalingen:
- De directeur-bestuurder is benoemd vóór de invoering van de code en is op grond van zijn
arbeidsovereenkomst benoemd voor onbepaalde tijd;

- Vanwege de keuze te functioneren als team vindt een integrale beoordeling over het
functioneren plaats door de voltallige Raad. De beoordeling op het functioneren van de
individuele leden van de Raad door de voorzitter vindt niet plaats.
Onafhankelijkheid van de raad van Commissarissen
De Raad waakt ervoor dat zijn leden onafhankelijk zijn en blijven in de zin van principe 1
(het hanteren van normen en waarden die passen bij de maatschappelijke opdracht) en principe
3.25 (onder geen beding het verstrekken van leningen, garanties of andere financiële voordelen
aan Commissarissen) uit de Governancecode Woningcorporaties 2015.
Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen enkel lid van de Raad is of
was in het verleden in dienst van LEKSTEDEwonen of onderhoudt een directe of indirecte band
met toeleveranciers of opdrachtnemers van LEKSTEDEwonen. Geen van de leden verleent
andere diensten dan die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Raad of onderhoudt banden
met LEKSTEDEwonen, hetzij direct of indirect, buiten het commissariaat. De Raad is alert op
“onverenigbaarheden”. De regel is dat het verrichten van nevenactiviteiten wordt gemeld en/of
aangevraagd.
Vanwege het aanvaarden van de functie van advocaat bij een maatschap die ook in opdracht
van LEKSTEDEwonen werkt, heeft de heer Gijsbertsen zijn lidmaatschap van de Raad per 1 maart
2016 beëindigd. De heer Gijsbertsen is eervol ontheven als lid van de Raad.
leningen of garanties
LEKSTEDEwonen heeft als beleid geen leningen of garanties te verlenen aan medewerkers, het
bestuur of leden van de Raad. In 2016 zijn geen leningen en/of garanties verstrekt.
Transparantie
De Governancecode schrijft voor dat de verschillende zaken met betrekking tot de governancestructuur op de website van de corporatie worden geplaatst. Daardoor is de toegankelijkheid
voor iedereen gegarandeerd.
De volgende documenten zijn gepubliceerd op www.lekstedewonen.nl:
- Toelichtende tekst onderneming en doelstellingen
- Statuten LEKSTEDEwonen
- Samenstelling en profielschetsen Raad van Commissarissen
- Ondernemingsplan 2014 >> 2017
- Jaarverslagen
- Governancecode woningcorporaties 2015
- Integriteitscode en klokkenluidersregeling
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Informatievoorziening
De Raad baseert haar bevindingen en oordelen ook op extern verkregen informatie van o.a. het
Ministerie, de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de VTW
(Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties), vanuit het overleg en de discussies met het
Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen, vanuit het overleg met de raads- en collegeleden
van de gemeente Vianen, uit vakbladen en de pers en van intern verkregen informatie van de
bestuurder.
Ook het jaarlijkse gesprek met de accountant vormt een belangrijke bron van informatie voor
de Raad.
Een delegatie van de Raad spreekt jaarlijks met het Huurdersberaad en de Ondernemingsraad.
Door de aanwezigheid van alle leden van het ManagementTeam op de vergaderingen van de
Raad beschikt de Raad ook over soft controls met betrekking tot het functioneren van de
onderneming en de bestuurder.
De leden van de Raad nemen deel aan oﬃciële bijeenkomsten in de vorm van seminars of
symposia om kennis te nemen van de ontwikkelingen in de branche.
Ook bezoeken leden van de Raad de projecten die LEKSTEDEwonen onderhanden heeft.
De besprekingen hebben betrekking op de koers van het bedrijf en op de prestaties op het
gebied van huisvesting van de primaire doelgroep, de kwaliteit van de woningen, leefbaarheid
in wijken en buurten, de verduurzaming van het bezit, wonen en zorg en het betrekken van
bewoners bij beleid en beheer, maar ook over de richting waarin het bedrijf koerst.
De verschillende vertegenwoordigers waarmee gesprekken gevoerd worden geven er blijk van
tevreden te zijn over het functioneren van de corporatie en de geleverde volkshuisvestelijke
prestaties in de gemeente. Dit komt tot uitdrukking in de uitkomsten van de maatschappelijke
visitatie die begin 2016 is afgerond.

7.3

SAMENSTELLING EN BEZOLDIGING

De leden van de Raad van Commissarissen worden voor een termijn van vier jaar benoemd en
kunnen één keer worden herbenoemd. De samenstelling van de Raad van Commissarissen per
31 december 2016, inclusief deskundigheid, nevenfuncties en honorarium, is als volgt.
De heer H.a.J.M. van der bruggen (1943), voorzitter
Expertise: financieel-economisch, projectontwikkeling en risicomanagement
Functie: Gepensioneerd wethouder, gepensioneerd ICT-organisatiedeskundige
Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht bibliotheek Lek en IJssel
Benoemd per 1 oktober 2009, herbenoemd in 2013 voor 4 jaar
Lid Auditcommissie en Remuneratiecommissie
Honorarium 2016 € 15.084,- (2015: € 13.637,-) *
Behaalde PE-punten in 2016: 6
De heer mr. a.H. brouwer (1960), vicevoorzitter
Expertise: maatschappelijk middenveld, wonen en openbaar bestuur
Functie: bestuurder van zorgorganisatie Careander te Harderwijk
Relevante nevenfuncties: Vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland
Benoemd (voor de 1e termijn) per 14 mei 2013
Lid Remuneratiecommissie
Honorarium 2016 € 10.056,- (2014: € 9.091,-) *
Behaalde PE-punten in 2016: 6
De heer drs. ing. N.a.a. Jansen (1964), lid
Expertise: financiën en (sociaal en maatschappelijke) projectontwikkeling
Functie: DGA Polar Real te Zeist
Relevante nevenfuncties: Bestuurslid Zakelijk Zeist Onderneemt
Benoemd (voor de 1e termijn) per 11 september 2013
Lid Auditcommissie
Honorarium 2016 € 10.056,- (2015: € 9.091,-) *
Behaalde PE-punten in 2016: 6

* inclusief onkostenvergoeding en exclusief wettelijk verschuldigde BTW.
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Mevrouw drs. M.M.a. rovers (1971), lid
Expertise: volkshuisvesting en bedrijfsvoering
Functie: zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager
Relevante nevenfuncties: geen
Benoemd (voor de 1e termijn) per 1 januari 2015
Honorarium 2016 € 10.056,- (2015: € 8.293,-)
Behaalde PE-punten in 2016: 9
De heer mr. P.J. Gijsbertsen (1978), lid
Expertise: Juridische zaken, welzijn & zorg
Functie: advocaat bij Van Riessen Advocaten te Gouda tot 1 maart 2016
Relevante nevenfuncties: Penningmeester Diaconaal Missionair Orgaan PGU
Benoemd (voor de 1e termijn) per 1 januari 2015; afgetreden per 1 maart 2016
Honorarium 2016 € 2.513,- (2015: € 8.293,-)
Behaalde PE-punten in 2016: 0
De honorering gaat uit van de in 2016 aangepaste adviestabellen volgens de honoreringscode
van de VTW en houdt rekening met de maatschappelijke aanvaardbare normen en is niet
gekoppeld aan de prestaties van LEKSTEDEwonen.
Mevrouw Rovers en de heer Brouwer hebben zitting in de Raad van Commissarissen op
voordracht van het Huurdersberaad van LEKSTEDEwonen.

Profiel en werving lid raad van Commissarissen
Voor het profiel van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de website. Het profiel is
gedurende het verslagjaar aangepast vanwege de vacature die is ontstaan door het vertrek van
de heer Gijsbertsen. Er is aan de hand van de geschiktheidsmatrix van de Autoriteit woningcorporaties een nieuw profiel gedefinieerd voor een lid met juridische kwalificaties op het profiel
vastgoed en corporate governance. Er heeft in 2016 een externe werving met advertenties
plaatsgevonden conform artikel 3.19 van de Governancecode. De procedure, waarop iedereen
kon reageren, is begeleid door het bureau CBK werving & selectie uit Leersum. Uit de procedure
is een kandidaat geselecteerd, die eind december 2016 is voorgedragen aan de Autoriteit
woningcorporaties voor een zienswijze op de geschiktheid en de betrouwbaarheid. De positieve
uitslag hiervan is op 3 februari 2017 ontvangen, waarmee mevrouw mr. C.N. Siewers uit Vianen
per 6 februari 2017 is benoemd als lid van de Raad. De procedure is samen met de bestuurder
doorlopen in nauw overleg en in goede harmonie.

7.4

VERSL AG EN AC TIVITEITEN

De Raad van Commissarissen is in 2016 acht keer bijeengeweest. De Raad heeft ook de drie
reguliere vergaderingen van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen bijgewoond.
De volgende besluiten zijn door de Raad genomen:
- Ingestemming met het Jaarplan 2016 van LEKSTEDEwonen;
- Goedkeuring verleend aan het portefeuillemanagement voor de komende jaren;
- Goedkeuring verleend aan de volgende investeringsvoorstellen:
- Nieuwbouw van 36 eengezinswoningen (huur, DAEB-segment) in fase 1a van de uitbreiding
in Hoef en Haag in Vianen;
- Nieuwbouw van 27 appartementen (huur, DAEB-segment) in nieuwbouwwijk Helsdingen in
Vianen;
- Aankoop van 18 bestaande huurappartementen (DAEB-segment) in het complex Hof van
Bunnik in gemeente Bunnik van collega-corporatie Mitros in Utrecht;
- Nieuwbouw van 33 appartementen en zorgeenheden (DAEB-segment) met begeleid wonen
op de locatie Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen;
- Nieuwbouw van 14 zorgstudio’s en 16 zorgappartementen (DAEB-segment) op de locatie
Scholeneiland in Bunnik.
- Het uitbrengen van een bod aan de gemeente Bunnik ten behoeve van een tijdelijke
huisvestingsvoorziening met 36 semipermanente woningen voor het plaatsen van vergunninghouders. Dit is uiteindelijk niet afgenomen door de gemeente Bunnik;
- In kader van de Woningwet:
- Goedkeuring verleend aan (het concept van) de nieuwe statuten;
- Ingestemd met een extra budget voor inhuur externe krachten ten behoeve van de
implementatie van de Woningwet;
- Goedkeuring verleend aan reglement Raad van Commissarissen;
- Goedkeuring verleend aan reglement directeur-bestuurder;
- Goedkeuring verleend aan het profiel en werving van een Business Controller, onder de
functienaam Interne Auditor zal worden aangesteld;
- Instemming met het voorstel om het woningmarktgebied van de U16-gemeenten als één
woningmarktregio te beschouwen;
- Goedkeuring verleend aan het herijkte concept huishoudelijk reglement voor het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen;
- Goedkeuring verleend aan het verbindingenstatuut;
- Goedkeuring verleend aan de herijking van het investeringsstatuut;
- Goedkeuring verleend aan het Financieel Reglement Beleid en beheer;
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- Goedkeuring verleend aan de herijking van het treasurystatuut;
- Goedkeuring verleend aan het scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB op basis van een
administratieve scheiding;
- Goedkeuring verleend aan de door de bestuurder opgestelde biedingen voor 2017 aan de
gemeenten waarin LEKSTEDEwonen werkzaam is;
- De jaarstukken 2015 goedgekeurd en vastgesteld (zie goedkeuring jaarrekening);
- De werving van een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen op een daarvoor opgesteld
herzien profiel en de goedkeuring verleend aan de bijbehorende procedure;
- De aanstelling van BDO Accountants & Adviseurs als nieuwe accountant (zie externe
accountant)
- Goedkeuring verleend aan de prestatieafspraken 2015-2018 met de gemeente Vianen;
- Instemming met de beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet voor een nieuw
project aan de Voorstraat 94 te Vianen;
- Goedkeuring verleend aan de verkoopstrategie voor het bestaande woningbezit in de
gemeente Vianen, een en ander in relatie met het scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB;
- Instemming met het voornemen over te gaan tot liquidatie van de verbinding BV Vrijstad,
Maatschappij tot stadsherstel in Vianen en de grond onder het object Dorpsstraat 25 te
Hagestein van BV Vrijstad onder voorwaarden aan te kopen;
- Goedkeuring verleend om de complexen Raadsliedenbuurt in Leerdam en Castellum-West
in Houten (complexen die zijn gerealiseerd uit het vermogenovermaatproject) in 2016 te
verkopen aan de corporaties KleurrijkWonen in Tiel respectievelijk Viveste in Houten;
- Instemming met het onderbrengen van de klachtencommissie voor LEKSTEDEwonen bij
de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU);
- Goedkeuring aan het voorstel om de woningen aan de Donkerstraat, deels ondergebracht in
de verbinding Machado BV, in 2017 complexgewijs te verkopen;
- Voornemen om de heer A.H. Brouwer voor een periode van vier jaar te herbenoemen als lid
van de Raad van Commissarissen, onder de conditie dat de Autoriteit woningcorporaties gelet
op haar procedure een positieve zienswijze uitbrengt over deze herbenoeming per 14 mei 2017;
- Goedkeuring verleend aan de door de bestuurder vastgestelde Begroting 2017, inclusief de
gehanteerde normering voor het financiële dashboard, evenals de aan deze begroting
gekoppelde financiële meerjarenraming 2018-2026 waarin begrepen de uitbreiding van de
personeelsformatie per 1 januari 2017 met 32 uur per week;
- Goedkeuring van het treasuryjaarplan 2017.
De Raad van Commissarissen heeft ook kennis genomen van de uitgebrachte directieberichten
en de kwartaalrapporten waarin op het dashboard ook de financiële ontwikkelingen zijn
opgenomen.
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aanwezigheid
Alle leden van de Raad van Commissarissen waren steeds aanwezig tijdens de vergaderingen
van de Raad, behoudens een enkele verhindering die steeds van tevoren kenbaar is gemaakt.
Leden van de Raad, in de meeste gevallen de voorzitter, hebben verschillende oﬃciële bijeenkomsten bijgewoond zoals openingshandelingen en ondertekeningen. Vermeldenswaardig is
deze keer de afronding van het nieuwbouwproject ‘De Poorten van Oranje’, waarbij in een
herstructureringsproject 50 oude woningen in Vianen zijn vervangen door 55 nieuwe huurwoningen voor verschillende doelgroepen en 13 koopwoningen. De realisatie van dit project
was voorzien in een in 2011 opgestelde gebiedsvisie voor de wijk Hogeland in Vianen.
Perspectief
De Raad verwacht dat het intern goedgekeurde scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB een
goede basis vormen voor de invulling van de voor de regio, en voor Vianen in het bijzonder,
gewenste portefeuille. De Raad rekent erop dat de Autoriteit woningcorporaties kan instemmen
met het ultimo 2016 ingezonden scheidingsvoorstel.
Van belang blijft de provinciekeuze voor het herindelingstraject waarin de gemeenten Vianen,
Leerdam en Zederik zich bevinden. Door de gehanteerde procedure is er vertraging ontstaan
en blijft de keuze nog ongewis. Mogelijk zal er in 2017 duidelijkheid hierover ontstaan.
LEKSTEDEwonen heeft, mede vanwege haar functie en rol in de U16-regio, een groot belang bij
de keuze voor de provincie Utrecht.
De Raad zal erop toezien dat nieuwe investeringen worden afgestemd op de Woningwet.
De Raad is verheugd dat de financiële positie van LEKSTEDEwonen een omvang heeft die nieuwe
investeringen maar ook verdere verbeteringen aan het bestaand bezit, met een versnelling van
duurzaamheidsmaatregelen, mogelijk blijft maken. Het blijft een belangrijke taak om het tekort
aan huurwoningen, ook voor de huishoudens met middeninkomens, verder te verkleinen.
borging kwaliteit
Het is van groot belang dat de kwaliteit van de leden van de Raad goed is geborgd met
gekwalificeerde toezichthouders die over verschillende en gespreide deskundigheden
beschikken en die een actieve belangstelling voor de (lokale en regionale) volkshuisvesting
hebben. De Raad schoolt zich daarin en houdt haar kennis up-to-date met vakliteratuur en
specifieke bijeenkomsten en cursussen en trainingen. De behaalde PE-punten per commissaris
staan bij de samenstelling (pagina 70-71).

Zelfevaluatie
September 2016 is besloten een zelfevaluatie met een deskundige uit te voeren. Daarvoor is
mevrouw A. Poelstra, organisatiesocioloog, uit Amsterdam gevraagd dit proces te begeleiden.
In november 2016 zijn alle voorbereidingen getroﬀen door onder andere een persoonlijkheidstest door alle leden van de Raad en de bestuurder uit te laten voeren. De uitkomsten geven
inzicht in het voorkeursgedrag en daarbij behorende valkuilen. Vanuit de gevoerde individuele
gesprekken zijn de sterktes en verbeterpunten binnen de context van de Raad van Commissarissen voorbereid ter bespreking.
Mevrouw Poelstra heeft daarvoor ook de vergadering van de Raad van 28 november 2016
bijgewoond. De interne evaluatie is in februari 2017 afgerond.

7.5

BESTUUR EN WERKGEVERSROL

bestuur en samenstelling
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 E. de Groot (30-04-1962).
Hij bekleedt qualitate qua de volgende nevenfuncties:
- directeur van Vereenigd Belang Holding BV, als dochteronderneming van LEKSTEDEwonen;
- directeur BV Vrijstad Vianen, Maatschappij tot stadsherstel (sinds 15 april 2009) en sinds
november 2016 in liquidatie;
- secretaris van het bestuur van BV Machado te Vianen;
- lid en voorzitter DB- en AB-bestuur RWU (Regionale Woningcorporaties Utrecht);
- Algemeen bestuurslid Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU).
Daarnaast participeert hij in:
- de aandeelhoudersvergadering van Woningnet;
- de Commanditaire Vennootschap Uithof III te Utrecht;
De heer De Groot is tevens lid van een intervisie/Management follow-up groep.
De directeur-bestuurder heeft in 2016 vanwege bijgewoonde studies 41 PE-punten (totaal over
2015 en 2016: 80,5 punten) behaald, te weten voor:
- vervolg Bestuurdersleergang Verandermanagement (18 punten);
- Intervisiegroep (12 punten);
- Kennissessie benchlearning op basis van de Aedes-benchmark (3 punten);
- Masterclass Focus op duurzame kwaliteit van leven (2 punten);
- Cursus scheiding DAEB en niet-DAEB (6 punten).
Werkgeversrol raad van Commissarissen
Naast de werkgeversrol staat de Raad de directeur-bestuurder met raad bij. Over het jaar 2016
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 bestuurder, in februari 2017 gevolgd door een individueel beoordelingsgesprek vanuit de
remuneratiecommissie. Bij de beoordeling zijn betrokken: de behaalde resultaten in relatie tot
het ondernemingsplan en het jaarprogramma 2016, de relatie Raad en bestuurder, het aansturen

LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2016 - 75

van de werkorganisatie, het risicomanagement, de relatie met de gemeenten, stakeholders en
bewoners, de taakopvatting en de werkgeverszorgplicht naar de bestuurder.
De Raad heeft opnieuw haar waardering uitgesproken voor de inzet van de bestuurder en de
door de werkorganisatie behaalde resultaten in het verslagjaar. Een belangrijk deel van het
jaarplan 2016 is gerealiseerd, de Woningwet is geïmplementeerd en er is flink bijgedragen aan
de bouw- en vernieuwingstaak van de corporatie in Vianen.
remuneratie bestuurder
De Raad heeft in haar beloningsbeleid voor de bestuurder gekozen voor een vast salaris, zonder
een bonus of een flexibel deel. De bezoldiging is gebaseerd op de WNT (Wet Normering
Topinkomen), de overgangsregeling.
De werkgeverslast berekend volgens de Wet normering topinkomens (WNT) is in het verslagjaar
met € 5.908,- (in 2015 met € 10.497,-) gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar door een
verdere bijstelling van de pensioenlasten voor de bestuurder.
De beloning van de directeur-bestuurder bedroeg in 2016 € 130.249,- (2015 € 130.249,-). De
beloning past binnen de overgangsregeling die is begrepen in de regeling bezoldigingsmaxima
voor topfunctionarissen bij woningcorporaties. Er is een pensioen toegezegd op basis van een
middelloonregeling, zoals dat door de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties wordt
gehanteerd. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de pensioenlasten oorspronkelijk
geheel zouden worden gefinancierd door LEKSTEDEwonen. Na een afbouwperiode betaalt de
bestuurder sinds 2016 het werknemersdeel van de pensioenpremie zelf en wordt aangesloten
bij de sectorbrede beloningscode bestuurders woningcorporaties. Er zijn ingaande 1 januari
2015 afspraken gemaakt over een aanvullende netto-pensioenregeling, waarvoor de bestuurder
de kosten draagt.
Aan de bestuurder is een dienstauto beschikbaar gesteld. De overige arbeidsvoorwaarden zijn
gebaseerd op de CAO Woondiensten.
De functie van de bestuurder is ingedeeld in klasse E van de Regeling bezoldigingsmaxima voor
topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De Raad heeft eind 2016 op basis
van de van de VTW en NVBW verkregen informatie met de bestuurder afgesproken dat ingaande
2018 de beloning gedurende drie jaren van het overgangsrecht naar het toepasselijk WNTmaximum wordt afgebouwd.
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7.6

AUDITCOMMISSIE EN ACCOUNTANT

auditcommissie
Twee leden van de Raad participeren in de Auditcommissie en nemen daarbij jaarlijks deel
aan de besprekingen met de (interne) Treasurycommissie. De Auditcommissie bespreekt de
Begroting, de meerjarenraming, de jaarstukken en de benodigde financieringen.
Financiële continuïteit
De Raad ziet de financiële continuïteit van het bedrijf als de belangrijkste randvoorwaarde voor
het functioneren als maatschappelijke organisatie en bewaakt dit stringent. De Raad bewaakt
dit met informatie uit de kwartaalrapportages, incidentele tussenrapportages, het projectenoverzicht en toelichtingen. De externe rapportages van de Autoriteit woningcorporaties
(over de solvabiliteit en de continuïteit), het WSW (het borgingsplafond) en de accountant
(managementrapportage en het rapport van bevindingen) worden daarbij betrokken.
Alle investeringen in vastgoedprojecten worden vanwege de impact op het Eigen Vermogen
voorgelegd aan de voltallige Raad. De Raad toetst de voorstellen aan de hand van het
vastgestelde investeringsstatuut en bewaakt door minimale solvabiliteit van 25 % (in 2016
nog gekoppeld aan een waardering op bedrijfswaarde). Het uitgangspunt is de toekomstige
financiële en volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren en de daarbij behorende risico’s
te kunnen opvangen.
Interne auditor
Per 9 januari 2017 is een Interne Auditor aangesteld die als belangrijkste taak heeft bij te
dragen aan good governance, integriteit, compliance en continue verbetering van de
maatschappelijke dienstverlening van de organisatie afgestemd op de missie en visie.
De auditor zal gevraagd en ongevraagd de Raad van Commissarissen en de Directeurbestuurder wijzen op omissies en mogelijkheden tot optimalisering.
Onafhankelijkheid van de externe accountant
De externe accountant wordt benoemd door de Raad na advies van de directeur-bestuurder.
In 2010 is aan PriceWaterhouseCoopers Accountants N.V. (PWC) de opdracht verleend de
jaarlijkse controle uit te voeren en in 2016 heeft PWC de controle over het verslagjaar 2015
voor de laatste keer uitgevoerd.
Na overleg in de Auditcommissie en op advies van de bestuurder heeft de Raad uit een
selectieproces in 2016 opdracht verleend om vanaf verslagjaar 2016 BDO Accountants &
Adviseurs uit Utrecht als externe accountant aan te stellen. Najaar 2016 is BDO gestart met
haar werkzaamheden.

Goedkeuring jaarrekening
De accountant heeft op 25 april 2016 het gedeelte van de vergadering van de Raad bijgewoond
waarin het verslag van de accountant over het onderzoek van de jaarrekening 2015 en van de
verbonden ondernemingen is besproken en waarin is besloten over de goedkeuring van de
jaarrekening. Met de accountant zijn de jaarresultaten, het rapport van bevindingen en de
Managementletter besproken. In deze vergadering is de accountant door de leden van de Raad
bevraagd over de rapportages en de verklaring betreﬀende de getrouwheid van de jaarrekening.
De accountant heeft enkele specifieke actualiteiten, de komende OOB-status, de interne
organisatie van LEKSTEDEwonen en de toename van werkzaamheden vanwege de druk van
wet- en regelgeving, besproken.

7.7

REL ATIES EN VERBINDINGEN

Maatschappelijk Platform leKsTeDewonen
De Raad stelt de deelname aan de besprekingen met het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen zeer op prijs om daardoor voeling te houden met de lokale samenleving.
In het verslagjaar zijn conform de statuten een drietal vergaderingen met het Platform
gehouden.
Leden van het Platform bereiden gedeeltelijk onderwerpen voor een interactieve sessie zelf voor.
In 2016 stonden de besprekingen vooral in het teken van het portefeuillemanagement, de
verduurzaming van bestaand bezit en de nieuwe werkwijze van toezicht houden.
De Raad heeft grote waardering over de inzet en betrokkenheid van de leden van het Platform.
Vanzelfsprekend komen ook de actuele ontwikkelingen bij LEKSTEDEwonen in de vergaderingen
aan de orde. Het Platform heeft ook ingestemd met de wijziging van de statuten vanwege de
herziene Woningwet.
Huurdersberaad
De twee leden van de Raad van Commissarissen, mevrouw Rovers en de heer Van der Bruggen
hebben december 2016 overleg gevoerd met het dagelijks bestuur van het Huurdersberaad.
De nieuwe prestatieafspraken met de gemeente Vianen, het huurbeleid in combinatie met de
betaalbaarheid en het overleg tussen de werkorganisatie en het Huurdersberaad waren de
bespreekpunten tijdens dit overleg.
Het Huurdersberaad heeft geconstateerd dat de communicatie en de aandacht voor de betaalbaarheid belangrijk zijn verbeterd en hebben hun verwachtingen in dit opzicht voor 2017
uitgesproken.
Ondernemingsraad
De twee leden van de remuneratiecommissie uit de Raad hebben in november 2016 overleg
gevoerd met de Ondernemingsraad in verband met de algemene gang van zaken in het bedrijf.
Er is aan de hand van een agenda gesproken over het functioneren van de organisatie en de
arbeidsrechtelijke zaken. Besproken zijn de resultaten van een gehouden MedewerkersTevredenheidsOnderzoek, de aanbevelingen uit een opgestelde rapportage over de jaarlijkse
gesprekkencyclus tussen de managers en de medewerkers en de verstandhouding tussen de
Ondernemingsraad en de bestuurder.
De vertegenwoordigers van de Raad hebben hun dank aan de Ondernemingsraad uitgesproken
voor de inzet van de medewerkers. De leden van de Ondernemingsraad hebben aangegeven
bij de bestuurder voldoende gehoor te vinden voor hun aandachtspunten.
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verbindingen
LEKSTEDEwonen kent een aantal verbindingen, zoals beschreven in hoofdstuk 10. Deze
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.
Zo nodig wordt per kwartaal afzonderlijk gerapporteerd over de activiteiten binnen de
verbindingen.
Conform de Woningwet wordt gestreefd naar het beperken c.q. afbouwen van de verbindingen.
Na de liquidatie van het Wooninvesteringsfonds is in november 2016 met instemming van de
Raad een besluit genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over de
liquidatie van BV Vrijstad. Voorts is ervoor gekozen te onderzoeken of het complex, waarin met
Machado BV wordt geparticipeerd, kan worden verkocht. Deze verkoop zal in 2017 verder vorm
en inhoud krijgen.
In 2016 heeft de Raad een Verbindingenstatuut goedgekeurd. Vanuit dit statuut volgt de Raad
de status van en de ontwikkelingen binnen de verbindingen.

verKlarING vaN De raaD vaN COMMIssarIsseN
In dit jaarverslag treft u het volkshuisvestingsverslag en het financiële verslag 2016 aan,
zoals deze zijn vastgesteld door de bestuurder en gecontroleerd door de accountant.
In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 mei 2017 heeft de Raad kennisgenomen van de bevindingen van de accountant en vervolgens op 19 juni 2017 de
jaarstukken goedgekeurd en vastgesteld in overeenstemming met de Woningwet en
artikel 12, lid 1a van de statuten.
Het groepsresultaat na belastingen bedraagt € 28,9 miljoen positief (2015: € 23,4 miljoen
positief ) en de post waardeveranderingen rechtstreeks ten gunste van het Eigen
Vermogen bedraagt € 14,2 miljoen positief, waardoor per saldo het Eigen Vermogen is
toegenomen naar € 291,8 miljoen.
een woord van dank
De Raad realiseert zich dat er sprake is van een turbulent jaar, waarin een forse hoeveelheid
wet- en regelgeving is ingevoerd en er daarnaast ruimte is geweest om aandacht te
houden voor de volkshuisvestelijke taken, in het bijzonder de oplevering van veel nieuwe
woningen en de verkoop van een tweetal complexen uit het project vermogensovermaat.
De Raad spreekt graag haar dank uit aan de bestuurder, het management en de
medewerkers voor de grote inzet en de behaalde positieve resultaten in het verslagjaar.
Het jaarverslag geeft een goede indruk van de voortgang van de werkzaamheden en
de behaalde resultaten. De Raad is eveneens erkentelijk voor de betrokkenheid van de
leden van het Maatschappelijk Platform LEKSTEDEwonen, de leden van het Huurdersberaad en andere stakeholders waarmee LEKSTEDEwonen een relatie onderhoudt.
Vianen, 19 juni 2017
w.g.

De heer H.A.J.M. van der Bruggen,
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting LEKSTEDEwonen
Mevrouw M.M.A. Rovers
Mevrouw C.N. Siewers
De heer A.H. Brouwer
De heer N.A.A. Jansen
Leden Raad van Commissarissen Stichting LEKSTEDEwonen
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Iv • FINaNCIeel verslaG

8 - FINaNCIeel beleID

8.1

JAARREKENING ALGEMEEN

LEKSTEDEwonen voert al jaren een gedegen financieel beleid. Een beleid waarin sterk is gestuurd
op verlaging van de gemiddelde rentekostenvoet, lage beheerkosten en een heldere
investeringsstrategie. Dit beleid heeft ertoe geleid dat er een sterke financiële positie is. Een
financiële positie waarin wij niet afhankelijk zijn van verkoopopbrengsten van huurwoningen.
LEKSTEDEwonen heeft de geconsolideerde jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel
35 van de Woningwet. Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor,
behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting van toepassing. Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet Normering
bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de door de Raad voor
de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 'Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting’ (herzien 2016) in het bijzonder.
In het boekjaar is er sprake geweest van een stelselwijziging. Deze stelselwijziging wordt
uitgebreid toegelicht in paragraaf 11.1 (Geconsolideerde balans) van dit jaarverslag. In de
vergelijkende cijfers 2015 is rekening gehouden met deze stelselwijzing.
Consolidatie
In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van LEKSTEDEwonen en haar
groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en
economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen
waarin overheersende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de
centrale leiding heeft. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die
kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. Het aandeel van derden in het groepsvermogen
en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.
Volledig geconsolideerd
- Vereenigd Belang Holding BV (100%)
- LEKSTEDE energie BV (100%)
- BV Vrijstad Vianen, Maatschappij tot Stadsherstel (51,375%)
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(Alle bedragen in de tabellen x € 1.000,- tenzij anders vermeld)

LEKSTEDEwonen heeft ultimo 2016 de volgende verbindingen:
- Commanditaire Vennootschap de Uithof III (7,91%)
- Machado BV (50%)
- WoningNet NV (101 aandelen)
Deze verbindingen komen niet in aanmerking voor consolidatie daar er geen sprake is van een
economische eenheid, doch slechts sprake is van een duurzame financiële band door middel
van een verstrekte lening of aandelen.
Financiële sturing
De financiële sturing is in de eerste plaats gericht op het in stand houden van de financiële
continuïteit van de organisatie. Daarbij is het beschikbaar zijn van financiële middelen van groot
belang. Het beleid is gericht op voldoende weerstandsvermogen, maar ook op de beperking
van financiële risico’s. De risico’s in de vastgoedportefeuille zijn op korte en middellange termijn
voldoende in kaart gebracht. Vermogensbestanddelen worden daarnaast ingezet voor onze
maatschappelijk geoormerkte prestaties.
realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie
Per 31 december 2016 is in totaal € 168 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige
reserves begrepen (2015: € 153,8 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 jaarverslaggeving. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk
afhankelijk van het te voeren beleid van LEKSTEDEwonen. De mogelijkheden voor de corporatie om
vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het
DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke
ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen.
Het bestuur van LEKSTEDEwonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.
Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB bezit in exploitatie
en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa€ 167,7 miljoen. Dit impliceert
dat circa 57,5% van het totale Eigen Vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.

8.2

FINANCIEEL BELEID

8.2.1. FINANCIEEL GEZOND BLIJVEN

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, die is gebaseerd op de risico’s die zij loopt. Het vermogen van LEKSTEDEwonen moet toereikend zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Om dit te kunnen
blijven waarmaken, is een betrouwbaar financieel beleid nodig. LEKSTEDEwonen stelt zich
daarbij de volgende vragen:
1. Hoe zorgen we dat wij financieel gezond blijven?
2. Hoe ontwikkelen zich de liquiditeiten?
3. Hoe zetten we onze financiële middelen in?

Bij de keuze om maatschappelijk te ondernemen hoort expliciet het ervoor kiezen om niet altijd
de hoogste opbrengst te realiseren. Dit brengt extra risico met zich mee en dat vraagt weer om
een solide financieel beleid. In 2016 is het financiële beleid gepresenteerd voor de periode
2017 - 2022. Punten die in het financieel beleid aan de orde komen zijn de ontwikkeling van
renterisico’s, de ontwikkeling van kasstromen, de ontwikkeling van het jaar-resultaten en van
de vermogenspositie.

ONTWIKKelING TOTale FINaNCIerING

LEKSTEDE WONEN - JAARVERSLAG 2016 - 81

8.2.2. ONT WIKKELING LIqUIDITEITEN
Wij bewaken onze liquiditeiten met zorg. Dit doen we door een prognose te maken van de
inkomende en uitgaande kasstromen. De prognose monitoren we voortdurend en daar waar
noodzakelijk stellen we deze bij. In 2016 is de liquiditeitsbegroting voor de komende tien jaren
vastgesteld. In de liquiditeitsbegroting wordt onderscheid gemaakt tussen de kasstromen uit
exploitatie, de kasstromen uit investeringen en desinvesteringen en de kasstromen uit financiële
activiteiten.
leningen
Eind 2016 bedraagt het schuldrestant vreemd vermogen € 127,2 miljoen. Het schuldrestant vreemd
vermogen bedroeg in 2015 € 143,5 miljoen. De leningenportefeuille is ten opzichte van het vorige
boekjaar gedaald. In totaal is in 2016, uitgedrukt in kasstromen, voor een bedrag van € 15,0 miljoen
(2015: € 18,6 miljoen) geïnvesteerd in nieuwbouw- en renovatieprojecten. De investeringen zijn
in 2016 grotendeels uit de aanwezige liquide middelen en operationele kasstromen gefinancierd.

Rekening houdend met een aflossingsverplichting van € 30,1 miljoen is er in 2016 voor € 13,8 miljoen
aan financieringen aangetrokken ten behoeve van investeringen.
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 verantwoordelijkheden ten
aanzien van de uitvoering van dit beleid alsmede de informatievoorziening.
Derivaten
Voor het afsluiten van derivaten heeft LEKSTEDEwonen in het verleden zogenaamde ISDAovereenkomsten afgesloten. Het gebruik van derivaten vult het rentemanagement op een
actieve wijze in en beperkt zich tot de huidige portefeuille van € 44 miljoen.
LEKSTEDEwonen is niet voornemens haar derivatenpositie verder uit te breiden.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de marktwaarde en boekwaarde van de
verschillende financiële instrumenten per 31 december 2016:

MarKTWaarDe DerIvaTeN d.d. 02-JaN-2017 MeT De reNTeCUrve vaN 30-DeC-2016 12:02 UUr

Hoofdsom

Tegenpartij

Vaste
rente

Variabele
rente

Startdatum

Einddatum

Break

MW incl.
opg. rente

Marktwaarde bij
1,0% rentedaling

Marktwaarde bij
2,0% rentedaling

Duration

Effectifiteit
Hedge

Gemiddelde
looptijd

8.000.000

Deutsche Bank

3,6450%

EUR 6M

01-10-2010

01-10-2018

-609.635

-742.006

-878.142

1,46

100%

1,75

8.000.000

Deutsche Bank

3,5250%

EUR 6M

01-03-2010

01-03-2019

-878.246

-1.053.739

-1.235.234

1,90

100%

2,17

8.000.000

Deutsche Bank

3,7450%

EUR 6M

01-06-2011

01-06-2020

-1.223.973

-1.496.414

-1.782.326

2,81

100%

3,42

8.000.000

ABNAMRO

3,9600%

EUR 6M

01-10-2012

01-10-2022

-1.835.600

-2.357.342

-2.916.232

5,02

100%

5,76

4.000.000

Deutsche Bank

3,0350%

EUR 6M

26-02-2016

01-03-2061

01-03-2020

-2.661.858

-5.020.686

-8.566.834

28,40

100%

44,16

4.000.000

Deutsche Bank

3,0350%

EUR 6M

26-02-2016

01-03-2061

01-03-2022

-2.661.858

-5.020.686

-8.566.834

28,40

100%

44,16

4.000.000

Deutsche Bank

3,0350%

EUR 6M

26-02-2016

01-03-2061

01-03-2024

-2.661.858

-5.020.686

-8.566.834

28,40

100%

44,16

-12.533.030

-20.711.558

-32.512.438

11.99

44.000.000

3,532%
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14.43

MaTC (Mandatory Termination Clause)
Op ISFS000024 t/m ISFS000026 is een Mandatory Termination Clause van toepassing. Dit
betekent dat per 1 maart 2020, 1 maart 2022 en 1 maart 2024 een renteswap afloopt. Dit houdt
in dat op betreﬀende datum de Swap eindigt en de marktwaarde van dat moment met elkaar
wordt afgerekend. Per ultimo boekjaar zijn er geen renteswaps met een Mutual Termination
Clause.
Toezichtbelemmerende bepalingen
Binnen de afgesloten derivatencontracten zijn geen toezichtbelemmerende bepalingen
opgenomen in de zin van artikel 5 van de Beleidsregel d.d. 5 september 2012.
De marktwaarde van de derivaten inclusief opgelopen rente bedraagt per balansdatum € 12,5
miljoen negatief (2015: € 11,0 miljoen negatief ). De markwaarde is berekend met behulp van
de rentecurve van 31 december 2016 12.02 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 3,532% (2015: 3,72%). De duration van de swapsportefeuille bedraagt 11,99 jaar.
8.2.3. INZET FINANCIËLE MIDDELEN
In de verschillende hoofdstukken van dit jaarverslag is een overzicht gegeven van onze activiteiten. Die activiteiten zijn noodzakelijk om onze maatschappelijke doelen te bereiken.
Daar worden financiële middelen voor gealloceerd. Het inzetten van financiële middelen kan
op twee manieren, namelijk door te investeren of het doen van uitgaven. De overeenkomst is
dat zowel investeringen als uitgaven maatschappelijk nuttig en wenselijk moeten zijn.
Bij investeren kan gedacht worden aan de bouw van sociale huurwoningen. Bij dit soort
investeringen wordt een deel terugverdiend door de huuropbrengsten. Bij uitgaven ligt dat
anders. Vaak staan hier geen directe inkomsten tegenover. Wel kunnen uitgaven een positief
eﬀect op de (waarde)ontwikkeling van een wijk of buurt hebben.
LEKSTEDEwonen beschikt ultimo 2016 over een groepsvermogen van € 291,8 miljoen (2015:
€ 262,9 miljoen). Dat vermogen is voornamelijk geïnvesteerd in huurwoningen. De marktwaarde
van onze woningen (sociaal en commercieel) bedraagt € 382,8 miljoen (2015: € 391,3 miljoen).

8.3

RISICOMANAGEMENT

LEKSTEDEwonen hanteert in de basis voor de beheersing van de risico’s een systeem, waarin
een onderscheid wordt gemaakt naar interne en externe risico’s. Deze zijn onderverdeeld
in verschillende onderwerpen en risicosoorten. In 2017 wordt een nieuw risicomanagementsysteem opgesteld, waarbij een verdere samenhang wordt gecreëerd zodat we de
risicobeheersing nog meer kunnen optimaliseren. De Interne Auditor vervult vanaf 2017
een rol in het risicomanagement en de toetsing daarvan. Tegelijk wordt vermeld dat wij
van mening zijn dat we in 2016 de risico’s op een juiste wijze hebben beheerst.
8.3.1

INTERNE RISICO ’S

strategische risico’s
Dit zijn risico’s die verbonden zijn aan de strategische keuzes van LEKSTEDEwonen. Niets doen
brengt namelijk ook risico’s met zich mee. Om goede strategische keuzes te kunnen maken is in
2014 een nieuw ondernemingsplan gepresenteerd met als titel: “Op koers in roerige tijden”.
Kernwaarden zijn solidair, verbindend en ondernemend. Op de website van LEKSTEDEwonen
staat het huidige ondernemingsplan 2014-2017. In 2017 werken we aan een nieuw ondernemingsplan.
Operationele 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 beperkt. Het risico van vertrekkende
medewerkers is tot nu toe vanwege een gering verloop laag.
We zetten in dit verband in op een flexibele schil en we vangen pieken op door tijdig voor een
afgebakend takenpakket interim medewerkers in te huren.
Gedrag van medewerkers is moeilijk te beïnvloeden en vormt daarmee een risico voor de organisatie. Uiteraard is de grondhouding vertrouwen in elkaar, maar dat is onvoldoende om dit risico
te kunnen handelen. Wij hebben een administratieve organisatie opgezet waarin de interne
controle is verankerd. De belangrijkste onderscheiden bedrijfsprocessen zijn beschreven. Er is
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.
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Informatiesysteem
Het risico bestaat uit ontoereikende beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het informatiesysteem. Het (primaire) informatiesysteem draait op een andere locatie dan onze eigen kantoren.
Van de databestanden wordt dagelijks (zowel bij NCCW als de applicaties in eigen beheer) een
externe back-up gemaakt. De gehele ICT-infrastructuur, inclusief het beheer daarvan is
geoutsourcet aan NEH. Met dit bedrijf is een Service Level Agreement (SLA) gesloten waarin de
afspraken zijn gemaakt rondom de beschikbaarheid van het netwerk. In het afgelopen jaar is
het netwerk voor meer dan 95% beschikbaar geweest.
bestuursaansprakelijkheidsrisico
De directeur-bestuurder is aansprakelijk voor handelingen die als bestuurder van de corporatie
en de vennootschappen worden verricht. Bestuurder en toezichthouders dienen hun werk te
doen op een wijze die bij hun taak hoort. Dus niet alleen naar “beste vermogen” maar bovendien
zoals het een bestuurder en toezichthouders betaamt. Leidraad vormt de Governancecode 2015,
waarbij de ervaring, deskundigheid en integriteit van de directeur van groot belang is. Dit
geeft een grote mate van verantwoordelijkheid. Om risico’s op dit gebied te beperken heeft
LEKSTEDEwonen een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
8.3.2

EX TERNE RISICO ’S

rijksoverheid
LEKSTEDEwonen is afhankelijk van de van overheidswege opgelegde wetswijzigingen.
De afgelopen jaren is met de invoering van de Woningwet de regelgeving verscherpt.
Zo zijn de regels voor woningtoewijzingen, nieuwbouwprojecten, inrichting van de organisatie
en de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB-activiteiten aangepast. De Woningwet is in 2016
geïmplementeerd, waarbij ook de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten in 2017
verder vorm krijgt. We beheersen dit risico door medewerkers te trainen op de inhoud van
wet- en regelgeving.
Marktrisico
Met betrekking tot de vraag- en aanbodverhoudingen in ons marktgebied zijn er risico’s.
Hierbij valt te denken aan een mis match tussen vraag en aanbod. Om dit risico te monitoren
wordt per kwartaal, vanuit het woonruimteverdeling systeem, marktinformatie gegenereerd.
Hierin zijn indicatoren aangegeven waarin tot uitdrukking komt hoe de met 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 aansluitend te verhuren en deze facetten continue te monitoren.
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In 2015 is het strategisch voorraadsbeleidsplannen in 2016 het portefeuillemanagement
vastgesteld. Gelet op de financiële kracht van de organisatie zijn wij in staat om onze woningen
tegen betaalbare huren aan te bieden en hanteren we een bescheiden huurharmonisatiebeleid.
Nakomingsrisico’s huurders
Het risico bestaat uit het huurbetalingsrisico en de verhaalmogelijkheden van schade aan
het gehuurde waardoor achterstanden in betalingen kunnen ontstaan.
Maandelijks wordt een debiteurenoverzicht opgesteld waarin de ontwikkeling van dit risico
wordt gevolgd en zo nodig wordt actie ondernomen. Wij hanteren een sociaal incassobeleid
gericht op het voorkomen van huisuitzetting, waarbij wij onze klanten actief benaderen en
zo nodig huisbezoeken afleggen. Dit beleid resulteert in een achterstand van circa 0,35%
van de jaarhuur voor huidige huurders en een minimaal aantal ontruimingen. Tegelijk spannen
we ons vanuit een sociaal beleid met verschillende partners in om ontruimingen zoveel mogelijk
te voorkomen.
Nakomingsrisico leveranciers
Wanneer werkzaamheden worden uitbesteed, vormt de nakoming van de afspraken door de
wederpartij een risico. Alle (nieuwe) leveranciers worden, afhankelijk van de omvang van de
opdracht, gescreend door het management. LEKSTEDEwonen heeft het screenen van opdrachtnemers geïntensiveerd door bij een externe partij periodiek de “gegoedheid” van onze
leveranciers na te trekken. Wij streven tegelijk naar bestendige relaties met onze leveranciers.
Hiermee wordt het risico op niet deugdelijke nakoming verkleind.
bouwkosten
Bouwkosten uit hoofde van opdrachten bij onderhoud of nieuwbouwprojecten worden bepaald
aan de hand van ons aanbestedingsbeleid. Zo nodig schakelen we bouwkostendeskundigen in
om onafhankelijk de afgegeven prijzen te toetsen.
Ter beperking van bouwkosten bij nieuwbouwprojecten maken we veelal gebruik van
conceptueel bouwen. De kwaliteit van deze producten zijn beproefd en leveren voor sociale
woningbouw een goede kwaliteit.
Procesgang projectontwikkeling
Het realiseren van een project kent veel mogelijk vertragende factoren. Plannen moeten worden
opgesteld en goedgekeurd. Te denken valt aan bestemmingsplannen, stedenbouwkundig plannen en het uiteindelijke bouwplan. De gemeenten en het politieke krachtenveld vervullen hierin
een grote rol. Deze plannen kennen daarnaast een inspraakprocedure voor belanghebbenden.
LEKSTEDEwonen heeft met de gemeente Vianen prestatieafspraken gemaakt waarin ook het

proces van de projectontwikkeling benoemd is. Hierover vindt een aantal keren per jaar intensief
overleg plaats tussen de gemeente en LEKSTEDEwonen. Doelstelling blijft het realiseren van de
in de Prestatieafspraken vastgelegde afspraken betreﬀende projectontwikkeling. Met de
gemeente Bunnik blijven we bestuurlijk en ambtelijk in gesprek over de onderhanden
projecten.
Elk investeringsvoorstel wordt getoetst aan ons (in 2016 herijkte) investeringsstatuut en voorzien
van een risicoparagraaf. Daarin wordt vanuit de klantwaarde de kwaliteit van het project en de
woonomgeving, de betaalbaarheid en verhuurbaarheid getoetst.
Andere risico-elementen, zoals het planologisch risico, het politieke risico, het bouwrisico,
het grond- en bodemrisico, het uitvoeringsrisico en het fiscale risico worden beschreven en
uitgewerkt.
Technische staat van gebouwen
Gebouwen worden ouder, waardoor ook de technische staat achteruit gaat. Wanneer hier geen
rekening mee wordt gehouden, kan LEKSTEDEwonen geconfronteerd worden met onverwachte
uitgaven in het onderhoud.
Jaarlijks wordt een derde van ons bezit op locatie onderzocht, aangevuld met een steekproefsgewijze spiegeling aan de NEN 2767. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt de
meerjarenonderhoudsbegroting geactualiseerd. Het bezit is via de opstalverzekering voldoende
verzekerd voor de risico’s van geheel of gedeeltelijke tenietgaan.
Milieurisico’s
Het beheersen van milieurisico’s behoort tot een belangrijk aandachtsgebied. Niet alleen met
het oog op het milieu, maar ook ter voorkoming van hoge saneringskosten en verlies van
reputatie. LEKSTEDEwonen vindt het belangrijk deze risico’s te beheersen en te monitoren.
Om die reden beoordelen wij bij renovatie- en nieuwbouwprojecten de gevolgen daarvan
voor het milieu. Dit kan zijn een rapportage over bodemverontreiniging, maar eveneens een
rapportage in het kader van fijnstof. Ook krijgt asbestsanering bij renovaties en woningmutaties
beleidsmatig aandacht.
Duurzaamheid van ons woningbezit vormt tevens een belangrijk risico. Wij hebben ons bezit
laten opnemen en voorzien van een Energie-index. Bij mutatie van een woning wordt op basis
van toegepaste energiebesparende maatregelen het label opnieuw vastgesteld.
In 2016 is het concept van ons duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren opgesteld.

Fundingrisico’s
Dit omvat het risico dat LEKSTEDEwonen niet de benodigde financieringen kan aantrekken
tegen bedrijfseconomisch acceptabele voorwaarden om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen
behalen, rekening houdend met het renterisico. Om dit risico te beperken voldoet LEKSTEDEwonen aan de eisen die interne en externe toezichthouders stellen met betrekking tot liquiditeit
en solvabiliteit. Daarnaast reageren wij proactief op de ontwikkelingen op de markt, bijgestaan
door een extern deskundige.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft in 2016 de gehanteerde scan uitgevoerd en heeft
voor de komende jaren het borgingsplafond beschikbaar gesteld.
renterisico’s
De hoogte van de toekomstige financieringsrente en de daarmee samenhangende opslagen
zijn per definitie onzeker. Om dit risico zoveel mogelijk te kunnen elimineren is een treasurystatuut (herijkt in 2016) opgesteld en wordt jaarlijks een treasuryjaarplan vastgesteld.
Fiscaal risico
De fiscaliteiten vormen een belangrijk aandachtspunt in onze bedrijfsvoering. Behalve het
zorgvuldig naleven van belastingverplichtingen zorgen wij ook steeds voor een fiscale
optimalisatie. Omdat de kennis op dit vlak binnen de organisatie niet compleet is, gebruiken
wij diensten van tax-adviseurs. Zij verzorgen voor ons ook de aangiften vennootschapsbelasting.
Nieuwe vastgoedprojecten worden steeds gemonitord op fiscale optimalisatie, waarbij de
zgn. VSO-overeenkomst met de Belastingdienst voor ons het uitgangspunt is.
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9 - FINaNCIËle CONTINUÏTeIT
9.1

JAARRESULTAAT 2016

LEKSTEDEwonen heeft in 2016 in de geconsolideerde jaarrekening een positief jaarresultaat
gerealiseerd van € 28,9 miljoen (2015: € 23,4 miljoen positief ). Het positieve jaarresultaat wordt,
naast waardeveranderingen in het vastgoed, veroorzaakt door de verkoop van complexen aan
collega-corporaties Viveste en KleurrijkWonen.
Groepsvermogen
Het groepsvermogen neemt in 2016 per saldo toe met € 28,9 miljoen en komt uit op € 291,8
miljoen.

Herwaarderingsreserve
Overige reserve
Totaal

2016

2015

Mutatie

167.993
123.798
291.792

153.775
109.109
262.921

14.218
14.689
28.907

Kasstromen
Naast het boekhoudkundige positieve resultaat beoordeelt LEKSTEDEwonen ook haar kasstromen. Ook daarin kan gesteld worden dat LEKSTEDEwonen financieel gezond is. Dit is
gebaseerd op het feit dat uit de kasstroom uit bedrijfsoperaties een positieve kasstroom
(exclusief rentelasten) is behaald van € 12,7 miljoen (2015: € 13,7 miljoen). Deze kasstroom
is ruim voldoende om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Per saldo
bedraagt de kasstroom uit operationele activiteiten € 6,8 miljoen positief (2015: € 8,0 miljoen).

Operationele kasstromen
Kasstromen (des)investeringen
Kasstroom financieringsactiviteiten
Totaal

2016

2015

Mutatie

6.842
28.644
- 16.253
19.233

7.969
2.977
4.969
15.915

- 1.127
25.667
- 21.222
3.318

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

2016

2015

Mutatie

369.191
13.583
382.774

365.146
26.117
391.263

4.045
- 12.534
- 8.489

De daling van de waarde van het commerciële vastgoed wordt enerzijds veroorzaakt door
de verkoop van commerciële woningen aan collega-corporaties. Anderzijds is de regelgeving
gewijzigd. Bij het bepalen of een woning commercieel of sociaal is wordt niet langer uitgegaan
van de grens € 710,68, maar wordt ook gekeken of een woning van oorsprong een sociaal
contract had. Wanneer dat zo is, blijft de woning sociaal ook al is de huurprijs hoger dan € 710,68.
Omschrijving
Sociaal bezit
Zelfstandige wonningen
Onzelfstandige woningen
Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed
Commercieel bezit
Zelfstandige wonningen
Garages/parkeerplaatsen
Bedrijfs- en Maatschappelijk onroerend goed

Totaal bezit
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(Alle bedragen in de tabellen x € 1.000,- tenzij anders vermeld)

Aantal
2016

Aantal
2015

WOZ x 1.000 WOZ x 1.000
2016
2015

2.745
887
27
3.659

2.744
888
36
3.668

420.345
62.059
7.684
490.088

416.364
63.679
7.708
487.752

65
51
9
125

166
53
9
228

12.289
684
485
13.458

33.130
746
524
34.400

3.784

3.896

503.546

522.152

beDrIJFsOPbreNGsTeN (voor belastingen)

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
2016

2015

24.236
2.768
- 1.973
- 3.244
- 2.986
- 3.355
15.446

24.220
2.450
- 1.634
- 3.385
- 4.879
- 3.198
13.574

- 41

- 41

42.645
- 20
- 32.201
10.424

15.641
- 22
- 12.093
3.526

- 3.396
9.529

- 2.294
13.773

-8
6.125

29
11.508

278
- 50
228

284
- 46
238

Overige organisatiekosten

- 205

- 198

leefbaarheid

- 317

- 182

beDrIJFsresUlTaaT

31.660

28.425

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van eﬀecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelast en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten

60
40
- 5.353
- 5.253

95
121
- 6.034
- 5.818

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

26.407

22.607

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2.332
131
28.870

729
96
23.432

- 37

0

28.907

23.432

1%
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht
onder voorwaarden
Waardeverandering vastgoedportefeuille
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfskosten
Nettoresultaat overige activiteiten

Aandeel van derden in het groepsresultaat
resUlTaaT Na belasTINGeN

29%

HUUR EN
SERVICEKOSTEN - 70%
VERKOPEN - 29%
OVERIGE INKOMSTEN - 1%
INKOMSTEN UIT RENTE - 0%

70%

beDrIJFslasTeN (voor belastingen)
2%

14%

34%
16%

2%
13%

19%

RENTELASTEN - 34%
ONDERHOUD - 19%
BEHEERKOSTEN - 16%
PERSONEELSKOSTEN - 14%
OVERHEIDSHEFFINGEN - 13%
AFSCHRIJVINGEN - 2%
LEEFBAARHEID - 2%

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille en onrendabel investeren
Maatschappelijk is er in 2016 voor afgerond € 3,4 miljoen onrendabel geïnvesteerd.
De specificatie is als volgt:

Overige waardeveranderingen

2016

2015

Onrendabele investeringen nieuwbouw
Terugname afwaardering i.v.m. overgang van
waardering op bedrijfswaarde naar waardering
marktwaarde in verhuurde staat
Totaal

5.383

5.401

-3.807
3.396

-3.107
2.294
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relaTIe beGrOTING - JaarresUlTaaT
Omschrijving

9.2

Begroting Jaarrekening
2016
2016
(x € 1.000)
(x € 1.000)

Verschil Jaarrekening
2015
(x € 1.000) (x € 1.000)

REL ATIE BEGROTING - JAARRESULTAAT

Het boekjaar 2016 sloot LEKSTEDEwonen af met een positief resultaat van € 28,9
miljoen. In de begroting 2016 hielden wij rekening met een positief resultaat van
€ 3,3 miljoen. Het verschil is als volgt te verklaren (zie rechterkolom):

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

24.875
2.291
-1.888
-3.440
-4.698
-3.355
13.785

24.236
2.681
-1.947
-3.204
-2.961
-3.355
15.450

-639
390
-59
236
1.737
0
1.665

24.220
2.376
-1.611
-3.356
-4.850
-3.200
13.579

-43

-40

3

-40

1.034
-22
-407
605

42.645
-19
-32.200
10.426

41.611
3
-31.793
9.821

15.641
-19
-12.095
3.527

-9.048
2.723

-3.329
9.529

5.719
6.806

-2.294
13.773

-6.325

-8
6.192

-8
12.517

29
11.508

161
-50
111

278
-50
228

117
0
117

262
-46
216

Overige organisatiekosten

-217

-205

12

-195

Leefbaarheid

-175

-317

-142

-182

Bedrijfsresultaat

7.741

31.734

23.993

28.413

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

74
88
-5.568

60
40
-5.353

-14
-48
215

96
121
-6.035

Financiële baten en lasten

-5.406

-5.253

153

-5.818

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

7.741

26.481

24.146

22.595

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen

-1.353
0

2.332
94

3.685
94

730
108

982

28.907

27.925

23.432

Rechtstreekse mutatie eigen vermogen

2.271

0

-2.271

Totale mutatie Eigen Vermogen

3.253

28.907

25.654

verklaring verschil op hoofdlijnen
Toegerekende organisatiekosten
Resultaat extra verkoopopbrengsten
(Vermogensovermaat Leerdam en Houten)
Mutatie herwaardering
Belastingen (minder Vennootschapsbelasting en opnemen
van belastinglatenties)
Lagere lasten onderhoud
Overig

9.821
10.246
3.685
1.737
165
25.654

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

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfskosten
Netto resultaat overige activiteiten

Resultaat na belastingen
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9.3

FINANCIËLE VERWACHTINGEN

activiteitenplan 2017 - 2022
LEKSTEDEwonen heeft haar volkshuisvestelijke activiteiten voor een reeks van jaren uitgezet.
Als vertrekpunt voor deze raming heeft het ondernemingsplan en voor de bestaande complexen
de going-concern gedachte als basis gediend. Het beheer van het woningbezit wordt vanzelfsprekend gecontinueerd, projecten zijn vanuit de portefeuille ingerekend en een budget voor
sociaal maatschappelijke activiteiten is toegevoegd.
In totaliteit gaat het in de periode tot en met 2022 om de realisatie van ruim 400 nieuwbouwwoningen en herstructurering van 42 woningen. De eﬀecten van de integrale belastingheﬃng
en de verhuurdersheﬃng zijn afzonderlijk in de prognose opgenomen.

bedragen x € 1.000
(verwacht) jaarresultaat

Jaarrekening Jaarrekening
2015
2016

verwachte jaarresultaten
Op basis van de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2021 verwacht LEKSTEDEwonen de volgende ontwikkeling van het jaarresultaat (met inbegrip mogelijke verhuurdersheﬃng en Saneringssteun):

begroting
2017*

begroting
2018*

begroting
2019*

begroting
2020*

begroting
2021*

begroting
2022*

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Waardeverandering vastgoedportefeuille
Overige kosten

13.574
3.526
11.508
-183

15.446
10.424
6.125
-335

12.900
1.169
-10.705
-262

12.493
750
-1.733
-266

12.733
881
-2.037
-282

13.716
860
1.993
-291

14.320
1.367
2.204
-301

15.080
1.005
2.997
-34

Bedrijfsresultaat

28.425

31.660

3.102

11.244

11.295

16.278

17.590

19.048

Financiële baten en lasten

-5.818

-5.253

-4.757

-4.773

-4.999

-5.317

-5.478

-5.771

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering
voor belastingen

22.607

26.407

-1.655

6.471

6.296

10.961

12.112

13.277

729
96

2.332
131

0
0

0
0

0
0

-2.217
0

-2.481
0

-2.608
0

23.432

28.870

-1.655

6.471

6.296

8.744

9.631

10.669

0

-37

0

0

0

0

0

0

23.432

28.907

-1.655

6.471

6.296

8.744

9.631

10.669

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Groepsresultaat na belastingen
Aandeel derden in groepsresultaat
resultaat na belastingen

* Het betreft de enkelvoudige cijfers waarbij de cijfers van 2016 zijn ontleend aan de gepresenteerde jaarrekening 2016. De overige jaren zijn afkomstig van de in november 2016 vastgestelde
meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2017 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2016.
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Ontwikkeling solvabiliteit
De solvabiliteit wordt bepaald door het groepsvermogen uit te drukken in een percentage van
het totale vermogen. Op basis van onze financiële meerjarenprognose ontwikkelt de solvabiliteit
zich als volgt:

sOlvabIlITeIT
groepsvermogen/totaal vermogen

intern bepaalde bandbreedtes zijn de financiële kengetallen gerubriceerd in kritisch (rood),
redelijk (geel) en goed (groen). Met dit dashboard wordt inzicht verkregen wat de gevolgen zijn
van de diverse beleidsbeslissingen (zie rechterpagina).
Waarborgfonds sociale Woningbouw (WsW)
Om woningen te kunnen bouwen en te onderhouden moet LEKSTEDEwonen leningen afsluiten
om in de financieringsbehoefte te voorzien. De financieringen worden aangetrokken op de
geld- en kapitaalmarkt. Een goede solvabiliteit en positieve operationele kasstromen zijn
belangrijk om de toegang tot de geld- en kapitaalmarkt te garanderen. Dat betekent dat wij
moeten zorgen voor voldoende eigen vermogen en een voldoende borgingsplafond bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Het WSW hanteert het begrip borgingsplafond. Het borgingsplafond is de maximale omvang
van de geborgde leningenportefeuille van een corporatie gedurende het betreﬀende kalenderjaar. Met de introductie van het borgingsplafond biedt het WSW corporaties de gelegenheid de
maximale borgstelling eenvoudiger te bewaken.
borgingsruimte
De borgingsruimte van het WSW is door LEKSTEDEwonen maximaal benut. Door het grote aantal
verkopen in 2016 beschikt LEKSTEDEwonen ultimo 2016 over een hoog liquiditeitensaldo.
Met deze liquiditeiten worden investeringen en aflossingen gedaan. Vanaf medio 2018 verwacht
LEKSTEDEwonen opnieuw financieringen te moeten aantrekken.

Het betreft de enkelvoudige cijfers waarbij de cijfers van 2016 zijn ontleend aan de gepresenteerde jaarrekening 2016. De overige jaren zijn afkomstig van de in november 2016 vastgestelde
meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2017 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk
resultaat 2016.
De solvabiliteit laat in 2016 ten opzichte van de prognose een sterke stijging zien. Deze stijging
wordt veroorzaakt de door de overgang op waardering van het onroerend goed op marktwaarde
in verhuurde staat en de verkoop van woningen aan Viveste en KleurrijkWonen. De prognose
geeft aan dat de solvabiliteit de komende jaren stabiel blijft. De beperkte fluctuatie is toe te
schrijven aan de productievoornemens.
Het Financiële Dashboard
Om de ontwikkelingen van de diverse financiële kengetallen te kunnen volgen werkt
LEKSTEDEwonen met een zogenaamd monitoringsdashboard. Aan de hand van een aantal
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risicobeoordelingsmodel
Het WSW werkt met een viertal monitoringsprofielen. De inschaling is gebaseerd op:
- De financiële positie van een corporatie;
- de markt waarin een corporatie opereert;
- de organisatie en het management van een corporatie;
- de risico’s en (niet uit de balans blijkende) verplichtingen van een corporatie.
Voor de kwalitatieve toets heeft het WSW een toetsingskader gepubliceerd. Onderdeel hiervan
vormen de bevindingen uit de managementletter en het accountantsverslag. De kwaliteit van
de ingeleverde dPi en dVi nemen een belangrijke plaats in het toetsingskader in. In kwantitatieve
zin zijn de kengetallen van een aangepaste normering voorzien. Door LEKSTEDEwonen is de
door het WSW beschikbaar gestelde berekeningsmethodiek gehanteerd om haar interne kengetallen uit te lijnen analoog aan het beoordelingskader van het WSW. Deze berekeningen geven
de navolgende uitkomsten:

ANALYSE EN WAARDERING KENGETALLEN

kritisch

redelijk

goed

Prognose
2016

Begroting
2017*

Prognose
2018*

Solvabiliteit %

< 20,0%

20,0% - 30,0%

> 30,0%

65,1%

59,6%

58,5%

57,4%

goed

goed

goed

2,55

2,00

kritisch

Eigen vermogen x 100% / totaal vermogen
Liquiditeit

< -0,3

-0,3 - 0

Vlottende activa / vlottende schulden

> 0,60

0,3 - 0,6

Dekkingsratio

> 50%

nvt

0,0 - 0,3

< 50%

Verhouding onderpandswaarde WOZ en schuldrestant WSW geborgde leningen
Direct rendement

<3%

3%-4%

>4%

Operationele kasstroom + rente + vpb / gemiddelde actuele waarde in enig jaar
Rente lang vreemd vermogen

> 5,8%

4,8%- 5,8%

< 4,8%

Betaalde rente x 100% / gemiddeld lang vreemd vermogen
Rentabiliteit eigen vermogen (REV)

< 2,5%

2,5% - 3,5%

> 3,5%

(jaarresultaat voor belastingen) x 100% / eigen vermogen
Rentabiliteit Vreemd Vermogen

< 4,0%

4,0% - 6,0%

> 6,0%

(jaarresultaat + betaalde rente) x 100% / totaal vreemd vermogen
Interestdekking (ICR conform dPi)

Debt service coverage ratio (DSCR)

Loan to value (op basis van marktwaarde)

< 1,4

<0

> 75%

1,4 - 1,5

0 -1

> 70% - < 75%

> 1,5

>1

< 70%

Leningen inclusief aflossing kortlopend/vaste activa exclusief verkoop onder voorwaarden
Vreemd Vermogen per Vhe x € 1.000

> 50

40 - 50

< 40

Prognose Prognose
2019*
2020*

Prognose
2021*

Prognose
2022*

56,9%

57,7%

59,0%

goed

goed

goed

goed

0,97

1,16

1,25

1,48

1,50

kritisch

kritisch

kritisch

kritisch

kritisch

kritisch

27%

22%

23%

24%

25%

24%

23%

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

3,36%

3,74%

3,98%

3,79%

3,89%

3,94%

3,95%

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

redelijk

3,96%

4,09%

3,98%

3,80%

3,79%

3,86%

4,08%

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

9,0%

-0,8%

2,9%

2,8%

4,6%

4,9%

5,2%

goed

kritisch

redelijk

redelijk

goed

goed

goed

21,9%

2,2%

7,0%

6,6%

7,8%

8,4%

9,4%

goed

kritisch

goed

goed

goed

goed

goed

2,24

2,17

2,55

2,45

2,09

1,96

2,04

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

3,14

1,40

1,57

1,63

1,40

1,32

1,18

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

33%

37%

38%

40%

42%

40%

39%

goed

goed

goed

goed

goed

goed

goed

33,6

34,3

36,8

38,9

41,2

40,5

39,8

goed

goed

goed

goed

redelijk

redelijk

goed

* Het betreft de enkelvoudige cijfers waarbij de cijfers van 2016 zijn ontleend aan de gepresenteerde jaarrekening 2016. De overige jaren zijn afkomstig van de in november 2016 vastgestelde
meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2017 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2016.
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Interest Coverage ratio (ICr)
Het WSW hanteert de interest coverage ratio (ICR) om vast te stellen in hoeverre een corporatie
in staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. Voor financiers is de ICR, samen met de
DSCR, een belangrijke indicatie van een financieel gezonde exploitatie van huurwoningen.
Een ICR lager dan 1,4 geeft het WSW een signaal dat een corporatie bij een slechtweerscenario
al snel niet meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen en dan onvoldoende middelen
beschikbaar heeft voor aflossingen.
LEKSTEDEwonen voldoet aan de norm van het WSW.

DebT servICe COveraGe raTIO (DsCr)
WsW-methodiek

INTeresT COveraGe raTIO (ICr)
WsW-methodiek

* Het betreft de enkelvoudige cijfers waarbij de cijfers van 2016 zijn ontleend aan de gepresenteerde
jaarrekening 2016. De overige jaren zijn afkomstig van de in november 2016 vastgestelde meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2017 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2016.

lOaN TO valUe
op basis van bedrijfswaarde

* Het betreft de enkelvoudige cijfers waarbij de cijfers van 2016 zijn ontleend aan de gepresenteerde
jaarrekening 2016. De overige jaren zijn afkomstig van de in november 2016 vastgestelde meerjarenbegroting, waarbij de cijfers 2017 en verder niet zijn aangepast aan het werkelijk resultaat 2016.

Debt service coverage ratio (DsCr)
Het WSW beoordeelt de aflossingsruimte binnen kasstromen met behulp van de debt service
coverage ratio (DSCR): een kengetal dat aangeeft of er voldoende operationele kasstromen
worden gegenereerd voor rente en aflossing. Hoe hoger de DSCR, des te gunstiger. De DSCR
behoort minimaal 1,0 te bedragen. De cijfers na 2016 zijn ontleend aan de begroting 2017 en
niet aangepast.
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loan to value (op basis van bedrijfswaarde)
De Loan to Value geeft aan welke waarde van het bezit is gefinancierd, ofwel de financiering
uitgedrukt in een percentage van de waarde van het bezit. Als vuistregel voor deze ratio houden
wij een norm aan van 75%. Vermogensontwikkeling is wel een belangrijke indicator voor de
omvang van de te betalen vermogenskosten. Daarmee is sprake van een directe relatie met het
directe rendement en de ICR. De Loan to Value steeg van 59% (2015) naar 60% (2016).

9.4

Oordeelsbrief 2016 autoriteit woningcorporaties (aw)
Eind november 2016 heeft LEKSTEDEwonen de zogenaamde oordeelsbrief van de Aw ontvangen. De financiële beoordeling richt zich op een zestal toezichtterreinen die van invloed
kunnen zijn op de financiële continuïteit van een corporatie. Deze terreinen zijn:
- kwaliteit financiële verantwoording;
- behoud maatschappelijk gebonden vermogen;
- financieel risicobeheer;
- liquiditeit;
- solvabiliteit;
- draagkracht naar vermogen.
De financiële beoordeling van LEKSTEDEwonen geen aanleiding tot het doen van interventies.
In de periode 2015 tot en met 2020 blijft het Volkshuisvestelijk vermogen van LEKSTEDEwonen
boven de door de Autoriteit woningcorporaties gehanteerde minimale buﬀer.

Ten aanzien van de eerder door LEKSTEDEwonen ingenomen standpunten heeft de Belastingdienst verklaard deze standpunten te accepteren dan wel op onderdelen te hebben aangepast.
De aangiften tot en met 2014 zijn inmiddels definitief vastgesteld. De aangifte voor het boekjaar
2015 is ingediend en de aangifte 2016 moet nog worden ingediend.

BEL ASTINGEN

vennootschapsbelasting
De aangiften tot en met 2015 en de geschatte aangifte (fiscale positie) over 2016 zijn in de
jaarrekening verwerkt. Per saldo is de geschatte acute belastinglast voor 2016 nihil en ontstaat
er een compensabel verlies waarvoor een latente belastingvordering in de balans is opgenomen.

loonbelasting
In 2016 blijven de personeelskosten binnen het gestelde maximum van de werkkostenregeling.

vOlKsHUIsvesTelIJK verMOGeN eN bUFFer
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10 - v e r b I N D I N G e N
10.1

VEREENIGD BEL ANG HOLDING BV

Deelneming van LEKSTEDEwonen in Vereenigd Belang Holding BV:

algemene gegevens
Naam verbinding
Rechtsvorm
Vestigingsplaats

vereenigd belang Holding bv
BV
Vianen

statutaire doelstellingen
- Het uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting, welzijn, zorg en
dienstverlening;
- Het beleggen en herbeleggen van vermogensbestanddelen van welke aard ook, evenals
het instaan voor schulden onder meer aan LEKSTEDEwonen gelieerde rechtspersonen;
- Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen
van, evenals het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
- Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van onder meer
aan LEKSTEDEwonen gelieerde rechtspersonen;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar
Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden

Geen
Ja

Financiële gegevens 2016
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Intrinsieke waarde
Overige deelnemers

€ 269.372 positief
€
657 negatief
100%
Nihil
Geen

Geldstromen van TI naar verbinding
Doorberekende kosten aan de verbinding
Waarde verstrekte lening
Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen
Inzet van personeel van de TI

< € 5.000,N.v.t.
Geen
Directeur en management

Geldstromen van verbinding naar TI
Ontvangen winstuitkering
Afgegeven zekerheden
Maximaal risico-exposure/aansprakelijkheid

Geen
Geen
100%

risicobeheersing
LEKSTEDEwonen is bestuurder en enig aandeelhouder van Vereenigd Balang Holding 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.

94 - JAARVERSLAG 2016 - LEKSTEDE WONEN

10.2

BV VRIJSTAD VIANEN

10.3

Deelneming van LEKSTEDEwonen in BV Vrijstad Vianen:

Deelneming van LEKSTEDEwonen in LEKSTEDE energie BV:

algemene gegevens
Naam verbinding
Rechtsvorm
Vestigingsplaats

LEKSTEDE ENERGIE BV

algemene gegeven
bv vrijstad vianen, Maatschappij tot stadsherstel
BV
Vianen

statutaire doelstellingen
- Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 november 2016 is besloten om
BV Vrijstad Vianen op te heﬀen. Tijdens de ALV is de liquidatiebalans gepresenteerd.
Naar verwachting wordt de BV Vrijstad Vianen in 2017 daadwerkelijk geliquideerd.
De cijfers over 2016 zijn ontleend aan het grootboek per 31 december 2016. In verband
met de liquidatie is er geen jaarrekening opgesteld.

Naam verbinding
Rechtsvorm
Vestigingsplaats

leKsTeDe energie bv
BV
Vianen

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

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar

Restauratie panden

Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden

Ja

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden

Exploiteren twee Warmte Koude
Opslaginstallaties
Ja

Financiële gegevens 2016
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Intrinsieke waarde
Overige deelnemers

€ 1.152 positief
€ 75.456 negatief
51,375%
€ 92.000
Aandeelhouders

Financiële gegevens 2016
Eigen vermogen
Jaaromzet
Belang in %
Intrinsieke waarde
Overige deelnemers

€ 847 negatief
€ 2.457 positief
100%
nihil
geen

Geldstromen van TI naar verbinding
Doorberekende kosten aan de verbinding
Waarde verstrekt rekening courant krediet
Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen
Inzet van personeel van de TI

< € 5.000
n.v.t.
Geen
Directeur en medewerkers

Geldstromen van TI naar verbinding
Doorberekende kosten aan de verbinding
Waarde verstrekt rekening courant krediet
Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen
Inzet van personeel van de TI

< € 5.000
n.v.t.
Geen
Directeur en medewerkers

Geldstromen van verbinding naar TI
Ontvangen winstuitkering
Afgegeven zekerheden
Maximaal risico-exposure/aansprakelijkheid

Geen
Geen
100%
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10.4

OVERIGE VERBINDINGEN

LEKSTEDEwonen heeft nog de volgende verbindingen met een ondergeschikt belang.
Aangegeven wordt de toegevoegde waarde van de samenwerking voor LEKSTEDEwonen.
De directeur-bestuurder vertegenwoordigt LEKSTEDEwonen in deze verbindingen.
Commanditaire vennootschap de Uithof III
Belang:
€ 1.950.000 is gelijk aan 10%
Betreft:
Aandeel in studentenhuisvesting in het wooncomplex Casa Confetti
op het Utrechtse universiteitsterrein De Uithof in Utrecht.
Machado bv
Belang:
Betreft:

€ 915.000 (waarvan € 465.000 agio) is gelijk aan 50%
Studentenhuisvesting, deels in een luxer segment in monumentaal
pand in Utrecht. De overige woningen zijn in bezit van de corporaties.

WoningNet Nv
Belang:
€ 909 (101 aandelen á € 9)
Betreft:
Woonruimteverdelingssysteem.

96 - JAARVERSLAG 2016 - LEKSTEDE WONEN

11 - F I N a N C I e e l v e r s l a G
11.1

GECONSOLIDEERDE BAL ANS

stelselwijziging
Met ingang van boekjaar 2016 is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instelling Volkshuisvesting
van toepassing. LEKSTEDEwonen waardeerde haar onroerende zaken in exploitatie tot en met
2015 tegen bedrijfswaarde.
Als gevolg van de nieuwe woningwet en daarin voorgeschreven waardering tegen marktwaarde
volgens het waarderingshandboek dient een stelselwijziging te worden doorgevoerd.

De geconsolideerde (samengevoegde) balans betreft de organisatorische en
economische eenheid van LEKSTEDEwonen, LEKSTEDE energie BV, BV Vrijstad Vianen,
Vereenigd Belang Holding BV.
Onderlinge vorderingen en schulden worden daarbij geëlimineerd.

GeCONsOlIDeerDe balaNs (in miljoenen euro’s)

Bezittingen

Schulden en eigen vermogen
2016

Woningen, gronden en
overige verhuurde
bezittingen; kantoor,
auto's, e.d.

2015
Groepsvermogen
Herwaarderingsreserve
Overige reserve
Aandeel derden

2016

2015

168,0
123,8
0

153,8
109,1
0,1

6,5

5,0

401,0

410,7

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Belastinglatenties

2,2
2,8

2,2
0,7

Voorzieningen

Voorraden, vorderingen
en transitoria

2,2

2,7

Langlopende schulden

133,3

130.1

40,0

20,7

Kortlopende schulden

16,6

39,0

Geldmiddelen

Totaal

448,2 437,1
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448,2 437,1

De herziene richtlijn 645 heeft ertoe geleid dat LEKSTEDEwonen haar stelsel van waardering en
resultaatbepaling vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende onderdelen:
- Classificatie van onroerende zaken in exploitatie naar DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed,
op basis van onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens
door de woninghuur per contractdatum van de huidige bewoner(s). Tot en met 2015
was de onderverdeling naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens
door de woninghuur per balansdatum;
- De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering tegen bedrijfswaarde is vanaf
2016 gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig
het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie;
- Het opnemen van aangepaste modellen voor de balans en de resultatenrekening.
Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een
eventuele afwaardering van vastgoedontwikkelingsprojecten naar lagere bedrijfswaarde
herrekend op basis van de marktwaarde in verhuurde staat als toets ter bepaling van eventuele
duurzame waardeverminderingen (waar de toets ter bepaling van eventuele duurzame
waardeverminderingen nog op basis van bedrijfswaarde geschiedde).
aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging
verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening
2016 zijn aangepast. Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 31 december 2015
herrekend. Het eigen vermogen is toegenomen met een bedrag van € 151,2 miljoen, van
€ 111,7 miljoen naar € 262,9 miljoen. Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van
de nieuwe grondslagen € 23,4 miljoen positief. Indien op de oude grondslagen zou zijn
gewaardeerd, dan zou het resultaat € 7,7 miljoen positief hebben bedragen.

Verwerking stelselwijziging
Cumulatief eﬀect 1 januari 2016
Het eﬀect van de stelselwijziging € 15,7 miljoen kan worden
uitgesplitst naar de individuele posten. In de tabel “resultaateﬀect
2015” is een specificatie opgenomen.
Voor de individuele balansposten zijn de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de toelichting op de
betreﬀende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld.
Bij de herwaardering van onroerende zaken in exploitatie naar marktwaarde in verhuurde staat is waar nodig rekening gehouden met de
invloed van latente belastingen op het vermogen en resultaat, met
name voor de waarderingscomplexen waar sprake is van verkoop is
voor het verschil tussen boekwaarde en fiscale waarde is voor dit
(tijdelijk) waarderingsverschil een latente belastingverplichting
gevormd, bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslag voor
latente belastingen.

Stand 1 januari 2016
voor stelselwijziging

Stand 1 januari 2016
ná stelselwijziging

Cumulatief eﬀect
1 januari 2016

217,8
5,3
26,1

365,1
5,3
26,1

147,4
0,0
0,0

DAEB vastgoed in exploitatie
DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Totaal eﬀect Activa

147,4

Eigen vermogen: Overige reserves
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve
Voorziening onrendabele investeringen

111,7
0,0
8,6

109,1
153,8
4,8

Totaal eﬀect Passiva

147,4

Verwerking stelselwijziging
Resultaateﬀect 2015

Niet gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken in exploitatie
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen (onrendabele investeringen)
Uit de overige reserves gerealiseerde herwaardering

Baten/lasten 2015
volgens W&R 2015

Baten/lasten 2015
voor vergelijkingsdoeleinden aangepast

Aanpassing
resultaat 2015
voor vergelijkingsdoeleinden

1,7
8,9
1,2
3,8

13,8
0,4
2,3
0,0

12,1
8,5
-1,1
-3,8

Totaal eﬀect resultaat 2015

Verwerking stelselwijziging
Cumulatief eﬀect 1 januari 2015
DAEB vastgoed in exploitatie
DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

15,7

Stand 1 januari 2015
voor stelselwijziging

Stand 1 januari 2015
ná stelselwijziging

Cumulatief eﬀect
1 januari 2015

224,1
8,5
21,7

357,7
8,5
21,7

133,6
0,0
0,0

Totaal eﬀect Activa
Eigen vermogen: Overige reserves
Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve
Voorziening onrendabele investeringen
Totaal eﬀect Passiva

-2,6
153,8
-3,8

133,6
107,0
0,0
8,8

79,8
162,1
7,6

-27,3
162,1
-1,2
133,6
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Nadere toelichting geconsolideerde balans

•

Woningen, gronden en overige verhuurde bezittingen
Ten opzichte van voorgaand verslagjaar is de waarde met € 9,7 miljoen afgenomen. Dit is
veroorzaakt door waardemutaties, de verkoop van een tweetal grote complexen met woningen
aan KleurrijkWonen in Leerdam (45 appartementen en 35 eengezinswoningen) en aan Viveste
in Houten (121 appartementen en een bedrijfsruimte) en twee incidentele verkopen.
Tegenover de afname staat een toename van de waarde als gevolg van de oplevering van 61
huurappartementen, vier eengezinswoningen en vier eenheden in een gezinsvervangend
tehuis in Vianen, 16 eengezinswoningen in Houten en twee garages Vianen. Daarnaast zijn er
18 bestaande appartementen in Bunnik aangekocht van collega-corporatie Mitros.
De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van het bezit
bedraagt € 504 miljoen (2015: € 522 miljoen).

•

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deze post heeft betrekking op deelnemingen. LEKSTEDEwonen neemt deel in Commanditaire
Vennootschap Uithof III (studentenhuisvesting) en Machado BV.
Er is tevens een kleine participatie in WoningNet NV (betreft een deelneming inzake woonruimteverdelingssysteem).

•

Belastinglatenties
De actieve latentie belastingvordering heeft betrekking op de fiscale eenheid en bestaat uit
de contant gemaakte waarde van tijdelijke verschillen van de ongerealiseerde ontwikkelrechten en compensabele verliezen, De passieve latenties bestaan uit een latentie verwachte
verkopen 2017 t/m 2020 en een latentie fiscale afwaardering.

•

Liquide middelen
Als gevolg van de verkopen aan de collega corporaties nemen de liquide middelen in 2016
toe tot € 40,0 miljoen (2015: € 20,7 miljoen). De liquide middelen zullen worden aangewend
voor het doen van investeringen en aflossingen.

•

Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de Herwaarderingsreserve en de Overige reserve dat samen
met een aandeel derden uit de consolidatie met BV Vrijstad Vianen het Eigen Vermogen vormt.
De Algemene Bedrijfsreserve is in 2016 gemuteerd als gevolg van een positief jaarresultaat
2016 van € 28,9 miljoen (2015: € 23,4 miljoen).
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•

Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt te specificeren:
- Voorziening nieuwbouw (onrendabele investeringen)
- Voorziening personeel
- Overige voorzieningen

€ 6,3 miljoen
€ 0,1 miljoen
€ 0,1 miljoen

•

Langlopende schulden
Het saldo van langlopende leningen is ten opzichte van het vorige verslagjaar gestegen en
komt uit op € 116,1 miljoen (2015: € 113,4 miljoen). Daarnaast is voor een bedrag van € 11,3
miljoen (2015: € 11,4 miljoen) een terugkoopverplichting opgenomen voor 61 woningen
(2015: 63 woningen), die in het verleden zijn verkocht onder voorwaarden (Koopgarant).
Onder de langlopende schulden zijn ook opgenomen de vooruitontvangen exploitatiebijdragen. Het betreft onder andere een afgekochte exploitatiebijdrage (netto contant) over
een periode van 40 jaar, gerekend vanaf start exploitatie, voor het project Brede School in
Vianen. Jaarlijks wordt een bedrag onttrokken ten gunste van de exploitatie. Daarnaast wordt
jaarlijks 4,75% rente aan de egalisatierekening toegerekend.

•

Kortlopende schulden
De belangrijkste post binnen de kortlopende schulden vormen de aflossingsverplichtingen
van leningen voor een bedrag van € 11 miljoen (2015: € 30 miljoen).

11.2

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
GeCONsOlIDeerDe WINsT-eN-verlIesreKeNING (in miljoenen euro’s)
2016

Huren en vergoedingen
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten

27,0
-2,0
-3,2
-3,0
-3,4

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoed
Boekwaarde verkocht bezit

15,4
42,6
-32,2

Netto gerealiseerd resultaat verkopen
Onrendabele investeringen
Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoed
Waardeverandering vastgoedportefeuille

2015
26,7
-1,6
-3,4
-4,9
-3,2
13,6
15,6
-12,1

10,4
-3,4
9,5

3,5
-2,3
13,8

6,1

11,5

-0,2

-0,2

beDrIJFsresUlTaaT

31,7

28,4

Financiële baten en lasten

-/-5,3

-/- 5,8

resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelnemingen

26,4
2,3
0,1

22,6
0,7
0,1

resUlTaaT Na belasTINGeN

28,9

Netto resultaat overige activiteiten en leefbaarheid
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23,4

Nadere toelichting geconsolideerde winst-en-verliesrekening

•

•

•

•

Huren en vergoedingen
De mutatie ten opzichte van voorgaand jaar wordt grotendeels veroorzaakt door de
huurstijging per 1 juli 2016 en het in exploitatie nemen van de opgeleverde nieuwbouw.
Hiertegenover staat dat er minder huur is ontvangen doordat LEKSTEDEwonen zowel in 2016
als voorgaand jaar woningen heft verkocht aan collega-corporatie Viveste en KleurrijkWonen.
Daarnaast zijn er minder huuropbrengsten als gevolg van de voorgenomen sloop van de
appartementen Stammershoefstraat.
In mindere mate wordt de toename veroorzaakt door individuele huurverhoging als gevolg
van aangebrachte voorzieningen. Het harmoniseren van de huurprijzen bij mutatie heeft
eveneens een positief eﬀect op de huuropbrengsten.
Lasten servicecontracten
De kosten hebben betrekking op de levering van o.a. gas, elektra en water. Huurders betalen
hiervoor via de huur een vergoeding. Jaarlijks ontvangen zij voor 1 juli een servicekostenafrekening.
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de 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 onderscheid gemaakt naar exploitatie,
projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid. Het betreft kosten welke direct aan de
exploitatie toe te wijzen zijn.
Lasten onderhoud
Hieronder vallen de kosten met betrekking tot het klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud. Ten opzichte van voorgaand jaar is er minder planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit is
enerzijds veroorzaakt doordat enkele geplande werkzaamheden voor 2016 al eind 2015 zijn
uitgevoerd en anderzijds door gerealiseerde aanbestedingsvoordelen. Door een afname van
het aantal mutaties en klachten is zowel het mutatieonderhoud als het klachtenonderhoud
gedaald. Wel is er een stijging te zien van de gemiddelde uitgaven per mutatie en per klacht.

corporaties Viveste respectievelijk KleurrijkWonen vanwege contractuele afspraken tussen
partijen. Daarnaast zijn twee huurwoningen uit het bestaande bezit verkocht. Er zijn tevens
vier bestaande Koopgarantwoningen teruggekocht. Daarvan zijn twee woningen in 2016
opnieuw als Koopgarantwoning verkocht, twee woningen zijn als vrije sector verkocht.

•

Onrendabele investeringen
Onrendabele investeringen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan
door gedurende een verslagjaar nieuwe juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking
tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering aan te gaan (-/- € 7,2 miljoen). Daarnaast
is de terugname van onrendabele herwaarderingen uit eerdere jaren opgenomen (€ 3,8
miljoen). Deze terugname vloeit voort uit het feit dat voor het bepalen van het onrendabel
deel vanaf het verslagjaar 2016 gerekend wordt met het verschil tussen de stichtingskosten
en de marktwaarde in verhuurde staat in plaats van met de bedrijfswaarde. De aanpassingen
over eerdere jaren zijn via een stelselwijzingen verantwoord.

•

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.

•

Netto resultaat 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 rentekosten van leningen en derivaten
verantwoord.

•

•

Overige directe operationele lasten
Deze kosten bestaan grotendeels uit de verhuurdersheﬃng € 2 miljoen (2015: € 1,9 miljoen)
en daarnaast uit de overige exploitatielasten vastgoed voor € 1,4 miljoen. De overige kosten
zijn niet rechtstreeks aan de exploitatie toe te rekenen en worden om die reden afzonderlijke
weergegeven.

Belastingen
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft
LEKSTEDEwonen een aantal standpunten ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte
over het verslagjaar 2015 en 2016 door de fiscus zullen worden getoetst. Deze standpunten
liggen in lijn van de aangiften uit voorgaande jaren die inmiddels zijn vastgesteld. De belangrijkste standpunten betreﬀen:
- De waardebepaling van de ontwikkelrechten;
- Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
- De verwerking van projectontwikkelingsresultaten;
- Het vormen van een herbestedingsreserve;
- Het vormen van een herinvesteringsreserve.

•

Netto resultaat verkopen
Het netto gerealiseerde resultaat verkopen komt in 2016 uit op € 10,4 miljoen (2015: € 3,5
miljoen) In 2016 zijn complexen woningen in Houten en Leerdam verkocht aan collega-

Dientengevolge kan de fiscale last over 2015 en 2016 nog wijzigingen ondergaan en kunnen
belastinglatenties een andere waarde hebben. Voor de jaren tot en met 2014 zijn definitieve
aanslagen door de Belastingdienst vastgesteld.
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11.3

CONTROLEVERKL ARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

aan: de raad van Commissarissen van stichting leKsTeDewonen
Ons oordeel
Het financieel verslag 2016 (samengevatte jaarrekening) van Stichting LEKSTEDEwonen te
Vianen in hoofdstuk 11 is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting
LEKSTEDEwonen.
Naar ons oordeel is het bijgesloten financieel verslag in alle van materieel zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting LEKSTEDEwonen.
Samengevatte jaarrekening
Het financieel verslag 2016 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van artikel 35
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,
artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van
en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het kennisnemen van
het financieel verslag 2016 en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden
van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting LEKSTEDEwonen en
onze controleverklaring daarbij. Het financieel verslag 2016 en de gecontroleerde jaarrekening
bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum
van onze controleverklaring bij de jaarrekening 2016 d.d. 19 juni 2017.
De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij
Wij hebben d.d. 19 juni 2017 een goedkeurend oordeel met paragraaf ter benadrukking van
de toegepaste waarderingsgrondslag voor een deel van de onroerende zaken in exploitatie
(zijnde actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde) verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Stichting
LEKSTEDEwonen.
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Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de
samengevatte jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel verslag en
consistentie hiervan met de gecontroleerde jaarrekening 2016. De Raad van Commissarissen
is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of het financieel verslag 2016 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, 22 juni 2017
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. G.J. Verwoert RA

BDO Audit & Assurance B.V.
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Nederland
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