bestuursverslag en jaarrekening
2019

Voorwoord
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zitten we middenin de 'intelligente lockdown' van ons land
vanwege het coronavirus. De gezondheid van ons allen heeft nu volstrekte prioriteit. Desondanks gaan we
– zo goed en zo kwaad als het kan – door met ons leven én ons werk. We willen er ook in deze tijd zijn voor
onze huurders, waarvan een aantal zeer directe (financiële) gevolgen zal ervaren als gevolg van het op slot
zetten van de samenleving. Onze medewerkers werken en helpen vooral vanuit huis. Ook dit
bestuursverslag is vooral vanuit huis tot stand gekomen.
Elke jaar richten we ons op een specifiek thema. Zo ook in 2019. Het thema in onze organisatie was in
2019 'beheerste wendbaarheid'. De ontwikkelingen om ons heen gaan steeds sneller en de toekomst is
minder voorspelbaar. Als organisatie moet je daarop kunnen inspelen. Daarom hebben we alle
medewerkers een rol gegeven in het volgen van veranderingen en om daarop in te spelen. Iedereen ziet op
zijn eigen vakgebied namelijk het beste wat er gebeurt. Daar moeten zij zonder lange besluitvormingslijnen
en procedures zelfstandig beslissingen in kunnen nemen. Uiteraard zonder zomaar met alle winden mee te
waaien, want dan verlies je houvast en koers. Vandaar 'beheerst wendbaar'. We nodigen mensen dus veel
meer uit om zelf met oplossingen te komen en om zelf besluiten te nemen. De bizarre verandering rond het
coronavirus, die niemand begin dit jaar had zien aankomen, is een zeer onaangenaam voorbeeld van hoe
het leven van onze huurders en dat van de organisatie op zijn kop is gezet. Hoe onze samenleving er na
deze crisis uit komt te zien, weten we nog niet. We zullen oplossingen moeten zoeken voor nieuwe
vraagstukken.
Dit bestuursverslag over 2019 beschrijft nog de 'normale' situatie van Patrimonium en haar huurders. Het
beschrijft waar we staan in de uitvoering van ons ondernemingsplan voor de jaren 2017-2020 De
Bedoeling. Het is qua indeling samengesteld aan de hand van de agenda van dit ondernemingsplan,
namelijk vijf belangrijke speerpunten. In elk hoofdstuk laten we zien wat we op dat thema hebben gedaan in
2019 en geven we aan het eind een samenvatting van de punten uit onze agenda in De Bedoeling. Daarbij
hebben we aangegeven of we die punten in 2019 hebben behaald of niet.
Blijf gezond!
Peter Manders
directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht
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Samenvatting
Betaalbaar en beschikbaar
De jaarlijkse huurverhoging bedroeg gemiddeld 1,84 procent; 242 huurders kregen een
inkomensafhankelijke huurverhoging. We hebben 137 woningen verhuurd en voldaan aan het minimale
percentage van 95 procent passend toewijzen. 95 procent van de vrijgekomen woningen is verhuurd aan
huurders met een inkomen onder de € 38.035. Een woning is gemiddeld 3 keer aangeboden voor verhuur.
Zo'n 75 procent van de vrijkomende woningen hebben we aangeboden voor een maximale huurprijs van €
651,03. Barendrecht kent sinds 1 oktober 2017 een doorstroomregeling om de doorstroom uit grote
woningen te bevorderen. Patrimonium voert deze gemeentelijke regeling uit. In 2019 leidde dat tot 14
doorstromingen. We hebben in 2019 geen sociale huurwoningen verkocht vanwege de druk op de
woningmarkt in Barendrecht. Wel verkochten we in 2019 alle resterende garages. We planden 10
onderhoudsprojecten, waarvan er 7 zijn afgerond. Er is geen nieuwbouw opgeleverd; wel zijn er diverse
plannen onderzocht. Het project Oude Haven is opgeleverd en in de Zeeheldenwijk is de ontwerpfase
gestart voor nieuwbouw. Eind 2019 hadden 2.269 woningen een veiligheidscertificaat en voldeden 662
woningen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Huisvesting bijzondere doelgroepen
In 2019 hebben we 7,3 procent van onze vrijgekomen woningen ingezet voor de huisvesting van
vergunninghouders (29 personen in 10 woningen). Daarmee hebben we onze taakstelling voor 2019
gerealiseerd, inclusief de achterstand uit de voorgaande jaren. In 2019 hebben we tevens 14 urgent
woningzoekenden gehuisvest.
We hebben met drie partners (stichting Ysselmonde Oost, Humanitas DMH en Pameijer) overeenkomsten
gesloten die voorzien in het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Patrimonium stelt woningen
beschikbaar en de partners leveren zorg aan huis.
Beperken energiegebruik en energielasten voor onze huurders
Door duurzaamheidsingrepen was de gemiddelde energie-index over ons bezit in 2019 1,46. Het doel voor
2021 is een gemiddelde index van lager of gelijk aan 1,40. In 2019 hebben we 129 cv-ketels met verbeterd
rendement (vr) vervangen door cv-ketels met een hoog rendement (hr). Nu heeft 99,5 procent van onze
woningen, waarin individueel wordt gestookt, een hr-ketel. Onze energieconsulent bezocht 48 huurders en
gaf hun advies over verlaging van het energieverbruik. Naast de al ingerekende maatregelen op het gebied
van duurzaamheid hebben we in 2019 nog een project hieraan toegevoegd, namelijk onze woningen
voorzien van zonnepanelen. In 2019 zijn in de wijk Smitshoek als eerste wijk in Barendrecht zonnepanelen
aan de huurders aangeboden. Ruim 80 procent van de huurders heeft gebruikgemaakt van ons aanbod van
€ 1 per paneel/maand waarmee uiteindelijk 108 van de 123 woningen zijn voorzien van gemiddeld 9
zonnepanelen per woning.
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Leefbaarheid en sociale stabiliteit
In 2016 is Patrimonium gestart met de monitor sociale stabiliteit. Daarmee maken we elk jaar een top drie
van meest negatief scorende complexen. De wijkbeheerder heeft in 2019 extra aandacht besteed aan
verwaarloosde tuinen. In bijna alle gevallen is het gelukt om het tuinonderhoud te verbeteren. Er zijn 93
tuindossiers aangemaakt, waarvan er 43 afgesloten zijn. We werken samen met Stichting KijkopWelzijn,
vrijwilligersorganisaties, Vluchtelingenwerk en de gemeente Barendrecht aan extra ondersteuning van
vergunninghouders bij het wonen in de buurt en in de woning. Trouwe en actieve huurders hebben we
tijdens het jaarlijkse Huurdersfeest in het zonnetje gezet, waarbij ook de Betere Buurtprijs is uitgereikt. Voor
de elfde keer was er – onder schooltijd – de actie Buitenoord Schoon, dit jaar uitgebreid met lessen over
zwerfvuil, en er waren diverse buurtactiviteiten.
Er zijn veel huurders die onze extra aandacht (nodig) hebben of krijgen. In 2019 waren dat 15 huurders met
meervoudige problematiek. In totaal hadden 62 huurders een LZN-code. Daarnaast zijn er huurders met
huurachterstanden. In 2019 was de huurachterstand 0,7 procent van de huuropbrengst. We hebben 4
slepersacties uitgevoerd. Dit zijn acties waarbij gesproken wordt met huurders die structureel hun huur te
laat betalen te laat betalen. Verder voerden we 157 huisbezoeken uit voor de aanpak en preventie van
huurachterstanden.
In 2019 zijn 5 gevallen van woonfraude onderzocht. Er zijn 15 ontruimingsvonnissen uitgesproken, waarvan
er 5 werkelijk zijn uitgevoerd.
Buurtbemiddeling heeft in 2019 in totaal 27 dossiers behandeld waarvan 12 bij adressen van Patrimonium.
Hiervan zijn 8 dossiers opgelost, 2 dossiers na intake afgesloten, 2 dossiers gestopt of hebben enkel advies
gekregen. In 2017 is Buurtbemiddeling uitgebreid met een nieuw hulpmiddel, namelijk de Advieslijn
Woonoverlast. Bewoners die raad willen over hoe ze met een woonoverlastprobleem om kunnen gaan,
kunnen deze lijn bellen. Huurders van Patrimonium belden in 2019 tien keer.
Onze huurder centraal!
In 2016 zijn we, samen met de Bewonersraad, gestart met een digitale Bewonersadviesgroep; een digitaal
panel waarin huurders participeren in zaken die voor hen belangrijk zijn. In 2019 telde deze
Bewonersadviesgroep 109 leden. Er zijn in 2019 twee vragenlijsten behandeld met als onderwerpen
Tuinonderhoud en Langer thuis wonen.
Op 11 december 2018 hebben Patrimonium, de gemeente Barendrecht en de Bewonersraad de
prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. Ook met de Bewonersraad heeft Patrimonium
prestatieafspraken voor 2019 gemaakt.
We meten de klanttevredenheid continu en onze klanten waarderen ons met een 7,7. We doen mee met de
landelijke Aedes Benchmark. In 2019 scoorden we op twee van de drie onderdelen beter. Dat resulteerde
nog steeds in score van B.
In 2019 hebben we 65 aanvragen voor het zelf aanbrengen van veranderingen ontvangen, waarvan 64 zijn
goedgekeurd. Het aantal deelnemers aan het ServicePlus-abonnement nam ook in 2019 toe. Eind 2019
maakten 1.621 huurders (64 procent) gebruik van het ServicePlus-abonnement.
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Organisatie
In 2019 hebben we gewerkt aan het ontwikkelen van de beheerst wendbare organisatie. Dat betekent
vooral dat we als organisatie flexibel en wendbaar willen zijn. Om die reden hebben we in 2019 ingezet op
het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de organisatie. Als middel hiervoor groeien de
managers naar een leidinggevende stijl waar mentorcoaching centraal staat. Medewerkers wordt gevraagd
altijd zelf na te denken over de vraagstukken en veranderingen die ze tegenkomen en wat dat voor hun
eigen werk betekent.
In 2019 is besloten de processen van het dagelijks onderhoud en de samenwerking met de externe partner
voor de uitvoering, implementatie en optimalisatie, te outsourcen, waardoor er meer tijd vrijkomt bij de
klantenservice.
Via het huurdersportaal Mijn Thuis kunnen onze huurders vanuit huis hun correspondentie inzien en
wijzigingen in hun gegevens doorgeven op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Inmiddels hebben 1.198
huurders daarvan gebruik gemaakt.
Governance
Mevrouw Van Tuinen is benoemd per 1 juli 2019 als nieuw lid van de raad van commissarissen namens de
huurders. Zij volgt mevrouw Maatman op die per 31 december 2018 is gestopt als huurderscommissaris
vanwege onverenigbaarheid met haar nieuwe baan.
Financiële continuïteit
Het jaarresultaat 2019 na belastingen is uitgekomen op € 30,9 miljoen positief. Het eigen vermogen is met
eenzelfde bedrag gestegen. De solvabiliteit op basis van marktwaarde is gestegen naar 83 procent. Het
positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de marktwaarde van ons bezit. Dit is een
landelijk fenomeen. De operationele kasstroom is met € 2,4 miljoen lager dan in 2018 (€ 3,2 miljoen).
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Missie, motto en kernwaarden
Missie
Mensen een thuis bieden in Barendrecht: Thuis in Barendrecht. We leveren meer dan alleen een
betaalbare en veilige woning, we vinden ook een leefbare woonomgeving erg belangrijk. Hieraan werken
we intensief samen met huurders, medewerkers en partners.
Motto
Vertrouwd dichtbij: een woonstichting die belanghebbenden verbindt en naar klanten luistert; die wordt
ervaren als een deskundige en betrouwbare partner met oog voor ontwikkeling, en die iedere medewerker
en iedere klant perspectief biedt.
Kernwaarden
Lokaal betrokken
Wij zijn stevig verankerd in de Barendrechtse samenleving en wij zijn betrokken bij onze huurders,
samenwerkingspartners en collega’s. Wij zijn een natuurlijke partner voor inwoners van Barendrecht en
maatschappelijke partijen.
Samen
In Barendrecht en de regio leggen wij verbindingen tussen klant en samenwerkingspartner en tussen
partijen onderling, wij zijn transparant en betrouwbaar in wat we doen zowel buiten als binnen onze
organisatie. Onze uitgangspunten in samenwerken zijn onderling vertrouwen, gedeelde
verantwoordelijkheid en iedereen neemt ook zijn verantwoordelijkheid.
Sociaal
Wij staan midden in de samenleving en zijn open en toegankelijk; we nemen onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid, klanten en partners nemen gemakkelijk contact op en we houden als collega’s
rekening met elkaar.
.
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1. Betaalbaar en beschikbaar
Gemeenten, corporaties en huurdersbelangenorganisaties maken zich steeds meer zorgen over de
betaalbaarheid van het wonen voor mensen met een smalle beurs. Voor Patrimonium zijn betaalbaarheid
en beschikbaarheid belangrijke speerpunten van ons beleid. Met 2.549 woningen biedt Patrimonium haar
huurders een kwalitatief goede woning tegen een redelijke prijs in een aantrekkelijke woonomgeving dichtbij
een grote stad. We willen deze woningen zo goed mogelijk bij de juiste mensen terecht laten komen en
doorstroming bevorderen. Daarnaast investeren we in onderhoud, duurzaamheid en veiligheid. We zien
naast een kwalitatieve opgave ook een toenemende vraag naar meer sociale huurwoningen. Patrimonium
wil haar woningen toegankelijk houden voor woningzoekenden met een laag inkomen en de prijskwaliteitverhouding gelijktrekken.

Woningbezit
Eind 2019 was ons woningbezit 2.549 woningen. Deze waren onderverdeeld in de huurprijsklassen zoals
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Woningbezit naar huurprijsklasse (*)
Type

Grens (2019)

Kwaliteitsgrens

≤ € 424,44

Aftoppingsgrens laag
Aftoppingsgrens hoog

2019

Percentage

2018

Percentage

250

10

264

10

> € 424,44 - ≤ € 607,46

1.291

51

1.368

53

> € 607,46 - ≤ € 651,03

354

14

304

12

Maximale huurgrens

> € 651,03 - ≤ € 720,42

386

15

391

15

Vrije sector

> € 720,42

268

11

238

9

2.549

100*

2.565

100*

Totaal
* Door afrondingsverschillen kan de optelling afwijken.

Patrimonium wil mensen met een laag inkomen kunnen blijven huisvesten en wil blijven voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving. We houden daarom minimaal 70 procent van ons bezit beschikbaar en
betaalbaar voor de primaire doelgroep (huurtoeslaggerechtigden). In 2019 was dat 75 procent.
Beschikbaar gekomen woningen
We hebben 137 woningen verhuurd. Al deze woningen zijn via het reguliere toewijzingssysteem verhuurd.
Dit jaar zijn er geen woningen via woningruil opnieuw verhuurd. De mutatiegraad kwam uit op 5 procent
(6,7 procent in 2018) en blijft hiermee zeer laag.
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Doorstroombevorderende maatregelen
Doorstroomregeling grote woningen
Patrimonium werkt actief mee aan de uitvoering van de gemeentelijke doorstroomregeling grote woningen.
Onze verhuurconsulenten bekijken op verzoek van de huurder in een persoonlijk gesprek welke wensen
potentiële doorstromers hebben en welke ondersteuning zij nodig hebben om te verhuizen, zoals een
persoonlijk financieel advies en een verhuissubsidie. Het persoonlijk contact is tegelijkertijd een goede
gelegenheid om andere vragen en knelpunten te inventariseren en op te (laten) lossen. De
doorstroommakelaar heeft daarmee ook een positieve uitwerking op de leefbaarheid.
We informeren onze huurders over de mogelijkheden om te verhuizen naar een voor hen beter passende,
kleinere, gelijkvloerse levensloopbestendige woning. De extra stimulans van de doorstroombijdrage kan ze
net over de drempel trekken. De nieuwbouwprojecten en betaalbare en duurzame nieuwbouwwoningen die
we de komende jaren bouwen in het centrum van Barendrecht, maakt dit nog extra aantrekkelijk.
Het aantal doorstromers is grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van alternatieven en de
daadwerkelijke verhuisgeneigdheid van onze huurders. Medio 2019 hebben wij de regeling geëvalueerd en
is afgesproken deze doorstroomregeling te continueren.
Tabel 2. Doorstroming
Verhuringen

Aantal

Gevoerde gesprekken 2019

12

Doorgestroomd totaal

14

Doorgestroomd binnen eigen bezit

9

Woningtoewijzing
Voor de woonruimteverdeling is Patrimonium aangesloten bij het regionale woonruimteverdeelsysteem in
de regio Rijnmond. Woningen die vrijkomen in Barendrecht worden aangeboden via Woonnet Rijnmond.
Woonnet Rijnmond biedt de volgende manieren om woningen te adverteren:



inschrijfduur



loting



direct kans



wens&wacht.

Tabel 3. Woonruimteverdeelmethode
Verhuringen (*)

Aantal

Percentage

Inschrijfduur

90

66

Loting

19

14

Direct kans
Directe bemiddeling
Vrije selectie
Totaal verhuurd

3

2

25

18

0

0

137

100

* In totaal hebben er 139 verhuringen plaatsgevonden. Van twee woningen die in 2019 dubbel zijn gemuteerd is gekozen om
deze in beide gevallen als één reguliere verhuring te verantwoorden.
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In de categorie inschrijfduur vallen de geadverteerde woningen waar de inschrijfduur bepalend is voor de
toewijzing. In 2019 zijn 22 woningen via loting en direct kans aangeboden. Deze manier van adverteren
biedt meer kansen voor woningzoekenden die nog niet lang staan ingeschreven of met spoed woonruimte
zoeken. In 2019 zijn 19 woningen met voorrang toegewezen aan Barendrechters. Van alle 137 verhuurde
woningen zijn er 45 aan Barendrechters verhuurd. Dit is 33 procent. Er zijn 25 woningen direct bemiddeld
voor de doorstroomregeling, herhuisvestingsurgenten en verblijfsgerechtigden.
Woningwet 2015
In 2015 is de herziene Woningwet in werking getreden. Deze wet bevat onder meer regels voor de
toewijzing van sociale huurwoningen. We moeten minimaal 80 procent van de sociale huurwoningen
toewijzen aan mensen met een laag inkomen (inkomen tot € 38.035).
Sinds 1 juli 2015 mogen we gedurende 5,5 jaar 10 procent verhuren aan huishoudens met een inkomen
tussen € 38.035 en € 42.436 (lagere middeninkomens). Patrimonium voldoet aan deze regelgeving. Dit is te
zien in tabel 4.
Tabel 4. Verhuringen sociale woningen naar inkomensklasse
Verhuringen (*)

Aantal

Percentage

Inkomen ≤ € 38.035
Inkomen > € 38.035 en ≤ € 42.436
Inkomen > € 42.436
Totaal verhuurd

128

95

5

4

1

1

134

100

* Drie woningen die via bruikleenconstructie zijn verhuurd zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen.

Passend toewijzen
Een andere bepaling uit de herziene Woningwet 2015 schrijft voor dat woningcorporaties per 1 januari
2016, bij nieuwe verhuringen, moeten voldoen aan de 95 procentnorm voor het passend toewijzen van
sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens. Het passend
toewijzen houdt in dat aan ten minste 95 procent van de potentieel huurtoeslaggerechtigde huishoudens
een woning wordt toegewezen met een huur onder de voor hen geldende aftoppingsgrenzen. Patrimonium
heeft in 2019 aan deze norm voldaan.
Aantal aanbiedingen per woning
In 2019 moest een woning gemiddeld drie keer worden aangeboden voordat deze werd geaccepteerd.
Huishoudensgrootte
Van de 137 verhuringen zijn 80 woningen aan een- en tweepersoonshuishoudens verhuurd. Dit komt neer
op 58 procent van onze nieuw verhuurde woningen in 2019. In 2018 was dat 77 procent. Een groot deel
van onze woningen wordt dus verhuurd aan een- en tweepersoonshuishoudens.
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Verhuringen per leeftijdsgroep
Alle leeftijdsgroepen hebben via Patrimonium een passende woning gevonden. 28 leeggekomen
huurwoningen (22 procent) zijn aan jongeren tot 28 jaar toegewezen. 39 woningen zijn toegewezen aan de
groep 55 jaar en ouder (29 procent).
Tabel 5. Nieuwe huurders naar leeftijdsklasse
Leeftijdsklasse

Aantal

Percentage

Jongeren tot 23 jaar

11

8

Jongeren van 23 tot 28 jaar

17

13

Middengroep van 28 jaar tot 40 jaar

37

28

Middengroep van 41 jaar tot 55 jaar

30

22

Ouderen van 55 jaar tot 71

22

16

Ouderen van 71 jaar en ouder
Totaal

17

13

134

100

Inschrijfduur
Woningzoekenden staan ingeschreven bij Woonnet Rijnmond. In de volgende tabel staat hoelang de
gemiddelde inschrijfduur is om voor een woning in aanmerking te komen.
Tabel 6. Inschrijfduur naar leeftijdsklasse
2019
Leeftijdsklasse

2019

2018

Duur in maanden Duur in jaren

2018

Duur in maanden Duur in jaren

Jongeren tot 23 jaar

25

2,1

19

1,6

Jongeren van 23 tot 28 jaar

38

3,1

42

3,5

Middengroep van 28 jaar tot 41 jaar

65

5,4

49

4,1

Middengroep van 41 jaar tot 55 jaar

67

5,6

78

6,5

Ouderen van 55 jaar tot 71 jaar

50

4,2

77

6,4

Ouderen van 71 jaar en ouder

53

4,4

104

8,6

Toewijzingen
Sinds 1 januari 2016 zijn corporaties verplicht woningen passend toe te wijzen. De overheid wil hiermee
onder andere voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen wonen (het
zogenoemde scheefwonen). Het scheefwonen neemt duidelijk af door de invoering van het passend
toewijzen van woningen. In 2019 zijn 93 woningen met een huurprijs tot de tweede aftoppingsgrens
passend toegewezen. Dit was 98 procent van de woningen waarvoor het passend toewijzen geldt.
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Tabel 7. Toewijzingen
2019

2018

Totaal
Passend
Niet-passend
Niet van toepassing
Totaal

Percentage

Percentage

93

98

100

2

2

0

42

nvt

nvt

137

100

100

Tabel 8. Verhuringen
Inkomensgroepen

Huishoudinkomen per

Type huishoudens

jaar

Aantal

Percentage

1 persoons

t/m € 22.700

50

37

2 persoons < AOW-grens

t/m € 30.825

9

7

2 persoons > AOW-grens

t/m € 30.825

1

1

Huurtoeslaggerechtigd

3 of meer persoons < AOW-grens t/m € 30.825

34

25

3+ personen

3 of meer persoons > AOW-grens t/m € 30.825

1

1

Niet-huurtoeslaggerechtigd

1 persoon

€ 22.700 t/m € 38.035

10

7

2 personen

€ 30.400 t/m € 38.035

10

7

3 of meer persoons

€ 30.400 t/m € 38.035

13

1

€ 38.035 t/m € 42.436

Alle

€ 38.035 t/m € 42.436

5

4

Hoger dan € 42.436

Alle

hoger dan € 42.436

1

1

134

100*

Huurtoeslaggerechtigd
1,2 personen

1, 2 personen t/m € 38.035
(secundaire doelgroep)
Niet-huurtoeslaggerechtigd
3 personen t/m € 38.035
(secundaire doelgroep)

Totaal
* Door afrondingsverschillen kan de optelling afwijken

Afwijkende contracten
Alle woningen die op de nominatie stonden om gesloopt te worden aan de Mr. Lohmanstraat en de
driehoek zijn in 2019 tijdelijk verhuurd of in bruikleen gegeven via Adhoc. In het najaar van 2019 zijn al
deze woningen leeggekomen vanwege de geplande sloop.
Garages en bedrijfsruimten
Dit jaar zijn 10 vrijgekomen garages opnieuw verhuurd.
Verkoopbeleid
In 2019 hebben we geen woningen verkocht vanwege de druk op de sociale huurwoningen in Barendrecht.
Sinds 2012 verkopen we niet-strategisch gelegen garages via Q Makelaars in Barendrecht. In 2019 zijn alle
resterende garages verkocht en ook geleverd. Er staan geen garages meer op de lijst voor verkoop.
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Huurverhoging
De huren van onze woningen en garages worden ieder jaar per 1 juli verhoogd. In de jaarlijkse begroting
maken we een inschatting van de totale huuropbrengst. De basis voor ons huurbeleid ligt in het
Ondernemingsplan 2017-2020. Betaalbaarheid is een onze belangrijkste speerpunten. Daarom gaan we in
ons ondernemingsplan uit van een gematigd huurbeleid. Met het huurverhogingsbeleid voor 2019 zetten we
ons beleid van 2018 voort.
Met de jaarlijkse huurverhoging willen we de benodigde financiële middelen genereren voor onze
volkshuisvestelijke doelstellingen. Maar ook kunnen we hiermee onze woningvoorraad voor onze primaire
doelgroep betaalbaar houden. We proberen een goede balans te vinden tussen het maximeren van de
huuropbrengst bij scheefwoners en de betaalbaarheid van de voorraad voor de primaire doelgroep.
In 2019 is de huur met gemiddeld 1,84 procent verhoogd (in 2018 was dit 1,36 procent). Voor de lagere
inkomens was de gemiddelde huurverhoging 1,48 procent. Patrimonium heeft gebruikgemaakt van een
inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze passen we toe bij de hogere-inkomensgroep. Dat zijn huurders
met een inkomen hoger dan € 42.436. In totaal hebben 242 huurders een inkomensafhankelijke
huurverhoging gekregen (in 2018 waren dit er 240). De gemiddelde huurprijs lag in 2019 op € 577. Dit is 73
procent van het wettelijk toegestane huurniveau.
Streefhuuraanpassingen zijn er geweest bij de gemuteerde woningen om huurtoeslaggerechtigden beter te
bedienen en te voldoen aan de passendheidseisen van de Woningwet 2015. Door passend toe te wijzen
passen de huurlasten beter bij het inkomen van de huurder. Circa 75 procent van de vrijkomende woningen
bieden we aan tegen maximaal de tweede aftoppingsgrens huurtoeslag (€ 651,03). Tijdens de
intakegesprekken wijzen we huurders op de (bijkomende) woonlasten.
Voor de hogere inkomens hanteren we zoveel mogelijk de maximale huurverhoging die het rijksbeleid ons
biedt. We maken ook hier een onderscheid in percentage van maximaal redelijke huur.
De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli is, zoals voorgeschreven, vóór 1 mei schriftelijk gecommuniceerd naar
bewoners. In weekblad De Schakel en op onze internetsite zijn artikelen gepubliceerd over de
huurverhoging, woonlasten en wat bewoners kunnen doen als het betalen van de huur een probleem wordt.
Bezwaren
In 2019 heeft Patrimonium 16 bezwaarschriften tegen de voorgestelde huurverhoging ontvangen. Hiervan
hebben wij er 12 gehonoreerd en de overige 4 zijn afgewezen.
10 bezwaren hadden betrekking op een inkomensdaling. Hiervan zijn er 9 gehonoreerd.
3 bewaarschriften zijn ingediend in verband met wijziging gezinssamenstelling en hierdoor een lager
inkomen. Alle 3 zijn gehonoreerd.
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1 bezwaar op grond van onderhoudsgebreken. Dit bezwaar is afgewezen, omdat hiervoor een andere
procedure bij de huurcommissie geldt.
2 bezwaarschriften betroffen bezwaar tegen een niet-inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze 2
bezwaarschriften zijn afgewezen.
In 2018 lag het aantal ingediende bezwaarschriften op 14.

Veiligheid
Veiligheidskeuringen
Vanaf 2009 voeren we veiligheidskeuringen uit op gas-, water- en elektrische installaties. Patrimonium vindt
een veilige woning belangrijk. De staat van de technische installaties speelt hierbij een grote rol. Ons beleid
richt zich op het periodiek inspecteren van de installaties van de woningen. We geven hierbij specifieke
aandacht aan het opheffen van eventuele gebreken. Daarbij nemen we ook de door de huurder
aangebrachte onderdelen mee. Omdat de keuringspartner zich in 2018 terugtrok, zijn er in dat jaar geen
veiligheidskeuringen uitgevoerd. De nieuwe keuringspartner heeft in 2019 de geplande keuringen voor
2019 en 2018 uitgevoerd. In 2019 zijn hierdoor 437 nieuwe veiligheidscertificaten verstrekt. In totaal hebben
nu 2.269 woningen een veiligheidscertificaat.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Tijdens planmatig onderhoud bieden we onze huurders de mogelijkheid om hun woning te laten certificeren
volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). In 2019 hebben we dit aan 181 huurders aangeboden.
11 huurders hebben van dit aanbod gebruikgemaakt. Er voldoen nu 662 woningen aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen.

Planmatig onderhoud woningen
Ons onderhoudsbeleid is erop gericht om woningen en overige ruimten in een goede woon- en
bouwtechnische conditie te houden. Dit doen we door dagelijks, planmatig en groot onderhoud te laten
uitvoeren. Met de Bewonersraad bereiden we het onderhoudsbeleid voor en bespreken dit. Per complex
bespreken we onze onderhoudsplannen met de bewoners(commissies).
We hebben een meerjarenonderhoudsplanning en -begroting en beheren de voorraad door
conditiemetingen en het plannen van het onderhoud in cycli van zeven jaar. Elk complex inspecteren we
tussen twee onderhoudsintervallen: drie jaar na de laatste onderhoudswerkzaamheden en een jaar voor het
geplande onderhoud.
De meerjarenonderhoudsbegroting voorziet in het instandhouden van de oorspronkelijke kwaliteit van
casco, installaties en interieur van het bezit. Daarbij spelen preventieve technische maatregelen op grond
van conditie, functionaliteit en levensduur van bouwdelen, materialen, installaties en afwerkingen een
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belangrijke rol. In 2019 hebben we 10 projecten gepland, waarvan er 7 zijn afgerond. Drie projecten zijn
gekoppeld aan grotere onderhoudsprojecten en zijn nog in voorbereiding.

Overzicht uitgevoerd planmatig onderhoud
Gevelonderhoud
Complex 31

(92 grondgebonden woningen)
Gentiaan 1-7, 2-8, 9-15, 10-16, Hoefslag 40-46, 48-54, 53-63, 65-71, Klaproos 21-26,
27-30, Paddeweg 63-71, Ranonkel 1-7, 2-10, 9-17, 12-20, Ratelaar 9-19, 14-24,
Riet 10-16, 11-17, Valeriaan 2-8

Complex 32

(41 grondgebonden woningen)
Distel 10-16, 11-17, Ereprijs 1-9, Hoefslag 24-30, 32-38, Klaproos 11-16, 17-20,
Paddeweg 44-54, Raaigras 2-8

Complex 66

(12 grondgebonden woningen)
Mandolinehof 14-36

Complex 74

(36 grondgebonden woningen)
Kolkleede 9-25, 10-26, Schipleede 9-25, 10-26

We hebben planmatig gevelonderhoud uitgevoerd bij de 181 woningen in bovengenoemde complexen:


uitvoeren van buitenschilderwerk op houten en steenachtige ondergronden



uitvoeren van noodzakelijk houtrotherstel



up-to-date maken van reeds pkvw-gecertificeerde woningen en laten hercertificeren



aanbrengen van pkvw-voorzieningen en certificeren van woningen, na aanmelding van bewoners.

Cv vervangen
Bij 129 woningen verdeeld over ons bezit hebben we de cv-ketel planmatig vervangen. De nieuwe cv-ketel
is hierbij altijd een hoogrendementsketel.
Herstraten achterpaden
Lekstraat 1-17, 19-37, 2-20, 22-36, 38-54
Merwedestraat 1-17, 19-37, 2-20, 22-38, Waalstraat 2-20
Waalstraat 1-17, 19-37, 22-38
Er is planmatig onderhoud uitgevoerd in bovengenoemde complexen. Hierbij hebben we bij achterpaden
van de 122 woningen de volgende werkzaamheden uitgevoerd:


herstraten achterpaden



aanbrengen drainage om de afwatering te optimaliseren.

Vervangen rookmelders
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Alsemhof 1-11, 21-33, 2-8, 10-18, Kervellaatje 5-13, Lavendelhof 1-6, 64-67, 68-73
Schutleede 71-127
Er zijn in twee complexen rookmelders vervangen. De aanwezige rookmelders zijn melders die aangesloten
zijn op het lichtnet van de woning. Hierdoor zijn deze onderdeel van de woning en is Patrimonium hiervoor
onderhoudsplichtig. De levensduur van deze rookmelders was verlopen; 144 stuks zijn vervangen.
Onderhoudsrenovatie liften
In 2018 zijn we een overeenkomst aangegaan met een lifttechnisch adviesbureau. Deze partij heeft
conditiemetingen aan alle liften uitgevoerd, waaruit een meerjarenplanning is opgesteld. Hierdoor zijn in
2019 aan de volgende liften onderhoudsrenovaties uitgevoerd: Lavendelhof 13-63, 2e Barendrechtseweg
274-290, Irenestraat 36-80, Stadsmolen 2-26, Bizetstraat 1-41, Mahlerstraat 9-67, Vioolhof 13-55,
Concertweg 36-78, Repelwei 1-123.
Contractonderhoud
We hebben periodieke onderhoudswerkzaamheden in onze woningen uitgevoerd, zoals onderhoud aan:


individuele cv-ketels en collectieve cv-installaties



mechanische ventilatie



automatische deuren



liftinstallaties.

Overzicht overige projecten
Oude Haven
Begin 2019 zijn de werkzaamheden aan de laatste woningen en algemene voorzieningen uitgevoerd en
opgeleverd, behalve de werkzaamheden die we pas kunnen uitvoeren na constructieve versteviging van de
galerijen.
Constructieve veiligheid galerijen Oude Haven
Halverwege 2018 bleek dat de galerijen niet voldoen aan de huidige regelgeving. Hierop hebben we direct
beheersmaatregelen genomen en zijn we gestart met onderzoek naar de totale omvang en herstel van de
galerijen. Eind 2018 werd duidelijk dat er een aanvullende constructie nodig is om de galerijen weer aan de
huidige eisen te laten voldoen. In 2019 is de benodigde constructie uitgewerkt en afgeprijsd door Hemubo.
Pas eind 2019 was hierover overeenstemming. De eerste aangeboden prijs vanuit Hemubo was volgens
onze kostendeskundige niet marktconform. Pas in het najaar is overeenstemming bereikt en zijn de
voorbereidingen voor de werkzaamheden opgestart. De omgevingsvergunningaanvraag dienen we begin
2020 in en na het verkrijgen van toestemming kunnen we de werkzaamheden uitvoeren.
Zeeheldenwijk
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In 2019 is het geadviseerde sloop-nieuwbouwscenario breed voorgelegd aan de gemeente, politiek en
bewonersraad. Na deze raadpleging en met instemming op dit scenario is in de herfst van 2019 het besluit
genomen om dit complex in de toekomst te gaan slopen. Hiermee is de definitiefase van het project
Zeeheldenwijk afgesloten en is de ontwerpfase begonnen. Er zijn twee trajecten opgestart: het sociale
traject om de huidige huurders naar een andere woning te helpen en het ontwerptraject voor de mogelijke
nieuwbouw met de gemeente. In 2019 is met behulp van de sociale projectbegeleiding vanuit Patrimonium
een klankbordgroep opgezet. Met deze klankbordgroep wordt de communicatie en participatie
vormgegeven. Vanaf 2020 starten we met het opstellen van het sociaal plan. In dit specifieke plan, dat
wordt afgeleid van het standaard sociaal plan, zijn de rechten en plichten van de huurders en verhuurder
vastgelegd, zodat het betrekken van een andere woning voor de huurders op eenzelfde manier plaatsvindt.
Begin 2020 zal ook het ontwerpproces voor de ontwerpfase worden opgestart.

Nieuwbouw
Barendrecht kent een aantal wijken en buurten op leeftijd. Gecombineerd met de vergrijzing en ontgroening
ligt er een uitdaging voor het wonen in Barendrecht. Deze uitdagingen moeten worden vertaald in een
kwantitatieve en kwalitatieve opgave door Patrimonium, gemeente, collega-corporaties en private partijen.
Centrumaanpak
De Maashoek (voormalig Postkantoor en Brandweerlocatie)
Helaas zijn we in 2019 ook niet tot een bevredigende afronding van de oplevering van de algemene ruimten
gekomen. Ondanks verschillende pogingen om de aannemer in de gelegenheid te stellen om de gebreken
te verhelpen, komt hij keer op keer de afspraken niet na of verandert hij de gemaakte afspraken nog
voordat de uitvoering begint. We hebben dan ook geen vertrouwen meer in deze relatie. Daarom hebben
we eind 2019 besloten om de gebreken van het gebouw door een onafhankelijke deskundige in beeld te
laten brengen en hiervoor vervolgens zelf een herstelplan uit te werken en te laten uitvoeren door een
derde. We proberen de hiermee gepaard gaande kosten en de boeteclausule voor een te late oplevering
via een gerechtelijke procedure te verhalen op de aannemer.
Meester Lohmanstraat 1-31 (locatie G1 en G2), Meester Lohmanstraat 33-43, Ingenieur Albardastraat
2-10 en Meester Thorbeckestraat 34-38 (Locatie F)
Het nieuwbouwplan is verder afgestemd met de gemeente en de aanbesteding is eind 2019 opgestart. De
sloop van de bestaande opstallen is ook in 2019 voorbereid, aanbesteed en gegund. Daarnaast hebben we
enkele informatieavonden over de sloop en nieuwbouw georganiseerd. Eind 2019 is duidelijk geworden dat
nog niet aan alle voorwaarden van de ontheffing op de wet Natuurbescherming is voldaan om met de sloop
te mogen beginnen. Waarschijnlijk wordt de sloop met zes maanden vertraagd. Ook moesten we de
planontwikkeling, zoals oorspronkelijk in de aanbesteding uitgezet was, aanpassen naar een
bouwteamproces om nog meerdere inschrijvers op de nieuwbouw te krijgen. Dit leidt tot een langere
voorbereidingstijd voordat de bouw daadwerkelijk kan starten. De start bouw wordt nu geprognotiseerd op
het vierde kwartaal van 2020.
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Meester Lohmanstraat 2-32 (locatie I2)
De locatie is gesloopt. Doordat de rijksoverheid aanvullende onderzoeken en regelgeving eiste, is dit iets
vertraagd ten opzichte van de prognose. Uiteindelijk is de grond in het derde kwartaal van 2019 aan de
gemeente overgedragen.
Botter-locatie
De Botter-locatie is een woningbouwontwikkeling net buiten het centrum van Barendrecht. De helft van de
woningen wordt als sociale huurwoningen gerealiseerd door de ontwikkelaar. Patrimonium is voornemens
deze 34 sociale huurwoningen uit dit plan turn-key af te nemen van de ontwikkelaar.
Patrimonium heeft in 2018 hierover afspraken gemaakt met de gemeente die eigenaar is van de grond. In
deze afspraken heeft Patrimonium zich gecommitteerd om tegen marktconforme voorwaarden de woningen
af te nemen. In 2019 is in gezamenlijkheid met de ontwikkelaar ons programma van eisen verder uitgewerkt
en is een afnameprijs per woning bepaald. De bouw van de woningen start naar verwachting na de zomer
van 2020.
Lekstraat
Vanwege personele ontwikkelingen is het project aan de Lekstraat on hold gezet. Er zijn in 2019 alleen
onderzoeken naar de huidige staat van het complex uitgevoerd. Verder hebben er door gebrek aan
capaciteit geen noemenswaardige activiteiten kunnen plaatsvinden. In 2020 hopen we – nadat de formatie
weer op orde is – het onderzoek naar de toekomst van dit complex weer op te pakken.
Talmaweg Noord & Zuid
In 2019 zijn wij met Pameijer aan de slag gegaan om te bezien of Patrimonium op de locatie Talmaweg
Zuid voor hen een complex met studiowoningen en een gemeenschappelijke ruimte zou kunnen
ontwikkelen. Na het sluiten van de intentieovereenkomst zijn we met elkaar aan de slag gegaan en hebben
we een gedragen programma van eisen gemaakt. Dit heeft onze architect verwerkt in een verbeelding die,
weliswaar net, op de locatie past. Eind 2019 bleek echter dat het perceel niet op deze manier bebouwbaar
is, omdat er ook een rioleringstracé met een ontsluiting op deze locatie moet worden gemaakt. We zijn na
deze exercitie dus weer terug bij het oorspronkelijke plan om op deze locatie grondgebonden
eengezinswoningen te realiseren. Dit willen we in 2020 vastleggen in een overeenkomst met de gemeente.
Voorwaarden bij nieuwbouwprojecten
Voor investeringen in nieuwbouw stellen we de goedkeuring van de raad van commissarissen,
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Autoriteit woningcorporaties (Aw) als ontbindende of
opschortende voorwaarde. Patrimonium heeft in 2019 geen woningen in eigendom verkregen en geen
grondposities verworven.
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Verwerven van bezit
Halverwege 2019 is een rapport uitgebracht met betrekking tot de volkshuisvestelijke problemen die zich
voordoen in gemeenten waar Vestia haar sociale taak niet meer naar behoren kan uitvoeren. Barendrecht
is één van de zes kernen waar dit probleem zich voordoet. Patrimonium heeft samen met Havensteder en
Wooncompas aangegeven hier een helpende hand te bieden. Dit zou er toe moeten leiden dat deze drie
partijen het Barendrechtse bezit van Vestia overneemt. Partijen hebben hiervoor gezamenlijk een bieding
gedaan onder voorwaarden. Omdat de aankoopprijs van het bezit fors hoger is dan de beleidswaarde wordt
er met andere partijen gekeken hoe om te gaan met dit deficit. Naast de genoemde corporaties wordt onder
andere ook gesproken met de gemeente Barendrecht, de gemeente Rotterdam, de provincie, het WSW, de
Aw en het ministerie van BZK.

Onze agenda 2017-2020 in ondernemingsplan De Bedoeling


Beperken woonlasten √



70 procent van ons bezit is beschikbaar en betaalbaar voor mensen met recht op huurtoeslag √



Nieuwbouw betaalbare levensloopbestendige woningen (circa 100) √



Gematigd huurprijsbeleid (maximaal wettelijke huursomstijging en minimale verhoging primaire
doelgroep) √



Alleen verkoop commercieel vastgoed (bedrijfsruimten en garages) √



Zo veel mogelijk bestaand bezit in stand houden en doorverhuren √



Mogelijkheden benutten om aandeel sociale huurwoningen uit te breiden √



Doorstroombevorderende maatregelen √



Toegankelijkheid verbeteren van bestaande appartementencomplexen
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2. Huisvesting bijzondere doelgroepen
Patrimonium zet zich in voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen, zoals urgenten en
vergunninghouders, en voor een goed functionerend lokaal zorgnetwerk. Daarnaast biedt Patrimonium
huisvestingsprojecten voor bijzondere doelgroepen van Humanitas DMH en Stichting IJsselmonde-Oost.

Vergunninghouders
In samenwerking met de gemeente huisvesten we vergunninghouders volgens de taakstelling. In
Barendrecht zijn ongeveer 4.400 sociale huurwoningen waarvan 2.549 van Patrimonium. De taakstelling
wordt naar rato van het aantal sociale huurwoningen verdeeld over de corporaties werkzaam in
Barendrecht. De taakstelling voor de gemeente Barendrecht bedroeg in 2019, inclusief achterstand, 38
personen. Patrimonium was verantwoordelijk voor het huisvesten van ongeveer twee derde van dit aantal
(zo'n 25 à 26 personen).
De taakstelling voor 2019 is gerealiseerd. We hebben 29 personen in 10 woningen gehuisvest, 7,3 procent
van onze vrijgekomen woningen. Na een jarenlange achterstand is er eind 2019 een voorstand van 1
persoon.

Urgenten
In 2019 heeft Patrimonium 14 urgent woningzoekenden gehuisvest. In 5 gevallen ging het om een
herhuisvestingsurgentie van de woningen die op de sloopnominatie staan voor de geplande nieuwbouw.
Verder waren er nog 6 urgenties vanwege woonlasten en 3 urgenties door een medische noodzaak.

Andere kwetsbare doelgroepen
We hebben met drie partners (stichting Ysselmonde Oost, Humanitas DMH en Pameijer) overeenkomsten
gesloten die voorzien in het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Patrimonium stelt woningen
beschikbaar en de partners leveren zorg aan huis.

Onze agenda 2017-2020 in ondernemingsplan De Bedoeling


Maximaal 20 procent van onze vrijkomende woningen reserveren we voor vergunninghouders √



Maximaal 5 procent van ons bezit is bestemd voor mensen met een beperking √



Mogelijkheid benutten om permanente woningen te bouwen voor vergunninghouders. We hebben
ervoor gekozen om niet specifiek voor vergunninghouders te bouwen. We willen meerdere doelgroepen
bedienen.
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3. Beperking energiegebruik en energielasten
Patrimonium wil dat een groot deel van haar woningen een groen label heeft en wil daarvoor de nodige
energiemaatregelen nemen.
Duurzaamheid is niet meer weg te denken in onze maatschappij, ook niet bij het wonen. We werken aan
duurzaamheid door het energiegebruik en de energielasten te beperken. Maar ook gebruiken we
milieuvriendelijke materialen en duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen).

Energiemaatregelen
Hr-ketels
In 2019 hebben we 129 cv-ketels met verbeterd rendement (vr) vervangen door cv-ketels met een hoog
rendement (hr). Nu heeft 99,5 procent van onze woningen, waarin individueel wordt gestookt met een
installatie van Patrimonium, een hr-ketel. De overige woningen zijn opgebouwd uit woningen met
particuliere ketels en bewoners die geen medewerking verlenen aan vervanging van de cv-ketel.
Zonnepanelen voor onze huurders
Na een tussentijdse actualisatie op de thema’s van ons ondernemingsplan hebben we besloten om naast
de al ingerekende maatregelen op het gebied van duurzaamheid nog een project hieraan toe te voegen,
namelijk onze woningen voorzien van zonnepanelen. In 2019 hebben we hiervoor Wocozon geselecteerd
en in de wijk Smitshoek als eerste wijk in Barendrecht zonnepanelen aan de huurders aangeboden. Ruim
80 procent van de huurders accepteerde ons aanbod van € 1 per paneel/maand waarmee uiteindelijk 108
van de 123 woningen zijn voorzien van gemiddeld 9 zonnepanelen per woning. In 2020 is onze ambitie om
in nog drie wijken zonnepanelen aan de huurders aan te bieden. De ambitie van Patrimonium is om op elke
woning die geschikt is voor zonnepanelen het dak hiervoor zo optimaal mogelijk te benutten. Elke huurder
krijgt zelf de keuze of er panelen op zijn woning komen. Kiest de huidige huurder hier niet voor, dan
plaatsen we de panelen bij mutatie alsnog op de woning. Wocozon bereidt het project voor en begeleidt de
uitvoering van dit project. Onze opzichter toetst of de overeengekomen kwaliteit wordt geleverd.
Energieprestatielabel
De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een energie-indexklasse. Deze index bepaalt in
welke klasse een woning (A++ tot en met G) valt. Door duurzaamheidsingrepen is de gemiddelde energieindex over het bezit van Patrimonium in 2019 1,46. Het doel voor 2021 is een gemiddelde index over ons
bezit van lager of gelijk aan 1,40.
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Tabel 9. Energielabels Patrimonium in percentages
Energielabel
(combinatie afgemelde labels voor en na 01-01-2015)

2019

(%)

2018 (%)

2017 (%)

2016 (%)

A++

40

1,6

1,6

0,0

0,0

A+

35

1,4

0,0

1,4

0,1

A

290

11,4

8,5

8,6

9,6

B

353

13,9

14,7

14.6

14,7

C

1.093

42,9

45,2

45,4

45,4

D

630

24,7

25,0

25,1

25,3

E

104

4,1

4,9

4,8

4,8

F

3

0,1

0,1

0,1

0,1

G

1

0.0

0,0

0,1

0,0

Energieconsulent
Om de bewustwording van huurders en hun gedrag over energieverbruik te verbeteren, heeft Patrimonium
eind 2013 de energieconsulent geïntroduceerd. De energieconsulent adviseert (nieuwe) huurders over wat
zij zelf kunnen doen om energie te besparen en hun energielasten te verlagen. De energieconsulent heeft
in 2019 48 bezoeken gebracht aan huurders. We voeren dit gesprek aan het voortraject van de
contractperiode. Daarom is het gekoppeld aan het kennismakingsgesprek dat tussen zes en acht weken na
sleuteloverhandiging plaatsvindt. De energieconsulent is ook betrokken bij duurzaamheidsprojecten.
Energielasten
Energielasten zijn onderdeel van de woonlasten. We verlagen de energielasten voor onze huurders door
onze woningen te verduurzamen. Dat doen we alleen als de investeringen lagere kosten voor de huurder
garanderen. Patrimonium Barendrecht neemt 50 procent van de duurzaamheidsmaatregelen voor haar
rekening. De andere helft betaalt de huurder via een huurverhoging: de energiebesparing per maand per
wooncomplex is hoger dan de extra huurverhoging. Voor de andere helft volgen we de afspraken van
Aedes en de Woonbond.

CO2-uitstoot
Naast energiebesparing verliezen we ook het milieu niet uit het oog. De ambities in het nationale
Energieakkoord nemen we over. Onze woningen moeten daarom in 2021 gemiddeld label B hebben. En
waar het kan, gaan we tijdens renovatie voor minimaal label B in ons bestaande bezit! Hiermee verlagen
we ook meteen de CO2-uitstoot. Dit doen we samen met onze huurders, bewonerscommissies,
Bewonersraad en de gemeente Barendrecht.
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Onze agenda 2017-2020 in ondernemingsplan De Bedoeling


Duurzaamheidsmaatregelen √



Bewustwording bewoners vergroten √



Gemiddeld energielabel B en waar mogelijk minimaal energielabel B √



Vervangen van de vr-ketels door hr-ketels √



Verlaging energielasten √
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4. Leefbaarheid en sociale stabiliteit
Patrimonium werkt samen met huurders en samenwerkingspartners aan een schone, hele en veilige
woonomgeving. We bieden bewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, zich te verenigen in
bewonerscommissies en mee te praten en mee te doen door hen te betrekken bij activiteiten over
leefbaarheid, onderhouds- en nieuwbouwprojecten. We stimuleren en faciliteren bewoners om zelf hun
verantwoordelijkheid te nemen voor hun directe woonomgeving.

Monitor sociale stabiliteit
We spannen ons in om een goede woning te bieden en een prettige leefomgeving te waarborgen. Eind
2016 hebben we de monitor sociale stabiliteit opgezet om de ontwikkelingen in leefbaarheid en sociale
stabiliteit te volgen en waar nodig op te acteren. Met dit instrument kunnen we onze activiteiten op dit
terrein effectiever inzetten. We meten per complex op een aantal indicatoren. Als risico-indicatoren voor
sociale stabiliteit zijn benoemd: inkomen, melding bij hulpverlening, huurachterstand, deurwaarder,
ontruiming, inbraak, vandalisme, overlast, glasschade, weigeringsgraad, mutatiegraad.
In 2019 springen drie complexen in Barendrecht Noordoost er negatief uit ten opzichte van andere
complexen. Dit zijn:
1.

Trompstraat e.o.

2.

Rietgors en omgeving (191 woningen – eengezinswoningen en appartementen); vooral op
signaleringen, weigeringen, huurachterstand en glasschade

3.

Alblas, Devel, Giessen, Linge, Vecht (68 eengezinswoningen); vooral op signaleringen, inbraak,
glasschade en weigeringen.

De Bewonersraad wordt in dit traject actief betrokken. Het monitoren van de sociale stabiliteit is een van de
participatieonderwerpen uit de prestatieafspraken met de Bewonersraad.
Wat doen met deze resultaten?
1.

De Trompstraat is weer terug op de eerste plaats. Echter dit complex staat nu op de nominatie om te
worden gesloopt. Dit complex is volop onder de aandacht bij de afdeling Vastgoed.

2.

Rietgors en omgeving blijft een complex waar de meeste aandacht naar uitgaat. Met KijkopWelzijn
wordt samengewerkt in de aanpak van deze wijk. Eind 2019 is er in overleg met KijkopWelzijn gewerkt
aan een plan van aanpak voor de wijk binnenland. Dit plan van aanpak voorziet in drie interventies: een
wijkschouw (samen met partners en Bewonersraad), een eat, meet & greet, en een bewonersbrief
waarin het aanbod van KijkopWelzijn rondom het maatjesproject voor ondersteuning bij (financiële)
administratie wordt uitgelicht.

3.

Aan de Alblas, Devel, Giessen, Linge en Vecht krijgt individuele problematiek extra aandacht. De
ligging bij het station leidt tot overlast. De gemeente zet in op veiligheid rond het station.
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Wijkbeheer
De wijkbeheerder van Patrimonium ziet erop toe dat de buurten schoon, heel en veilig zijn. Hierbij werkt hij
nauw samen met onze projectleider sociaal beheer, woonconsulenten, bewoners, gemeente en
maatschappelijke organisaties. Onder meer de volgende taken vallen onder zijn verantwoordelijkheid:


uitvoeren van kwaliteitscontroles bij schoonmaak- en tuinonderhoudswerkzaamheden



uitvoeren van leefbaarheidsactiviteiten samen met de projectleider sociaal beheer



doen van inspecties na meldingen van bewoners



uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden



bezoeken van nieuwe huurders voor een kennismakingsgesprek: tussen de zes en acht weken nadat
nieuwe huurders het contract hebben ondertekend, stelt de wijkbeheerder zich voor, geeft extra
informatie over de woning en de buurt, en vraagt of de oplevering van de woning naar wens is gegaan



bezoeken van huurders; dit gebeurt op verzoek van huurders zelf of omdat er klachten zijn



uitvoeren van tuininspecties.

Groen- en tuinonderhoud
Bij nieuwe huurcontracten van woningen met een tuin ontvangen huurders een bijlage waarin de regels
rond tuinonderhoud uitgebreid staan toegelicht. Hierdoor kan Patrimonium huurders beter corrigeren op
tuinonderhoud. Deze bijlage staat ook op de internetsite van Patrimonium.
Wijkbeheerder
Onze wijkbeheerder is actief in buurten op het gebied van schoon, heel en veilig. In 2019 is extra aandacht
besteed aan verwaarloosde tuinen. Daarnaast houdt hij toezicht op de kwaliteit van het uitbestede
schoonmaakwerk in de gemeenschappelijke ruimten van onze woongebouwen. Onze wijkbeheerder voert
ook kleine reparaties uit, waaronder het vervangen van lampen in de gemeenschappelijke ruimten en
batterijen van rookmelders, en het uitvoeren van andere serviceplus-gerelateerde kleine reparaties. De
wijkbeheerder houdt een registratie bij waarin hij opneemt waar het tuinonderhoud ontoelaatbaar achterblijft
en welke afspraken erover zijn gemaakt. Hieruit blijkt dat het in bijna alle gevallen lukt om het
tuinonderhoud te verbeteren. Er zijn 93 tuindossiers aangemaakt, waarvan er 43 afgesloten zijn. De andere
50 dossiers lopen nog door in 2020. In geen enkel geval is een juridisch traject gestart.

Leefbaarheidsactiviteiten
Trouw Huurderschap
Vaak gaat de meeste aandacht naar huurders die ongewenst gedrag veroorzaken. Maar juist onze trouwe
huurders verdienen een extraatje omdat zij langere tijd huren van Patrimonium, altijd op tijd de huur
betalen, geen overlast veroorzaken en hun woning, tuin en gemeenschappelijke ruimten netjes
onderhouden. We vergeten uiteraard ook de huurders die zich actief inzetten voor de leefbaarheid niet.
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We belonen onze trouwe huurders op drie manieren:


Financiële beloning voor het eerder opzeggen
Huurders die de huur eerder opzeggen dan de wettelijke termijn van een maand, belonen we met €
12,50 voor iedere week dat zij eerder opzeggen (tot maximaal € 100). De beloning verwerken we in de
eindafrekening. In 2019 hebben 42 vertrokken huurders dit gedaan.



Coulanceregeling bij oplevering (korting op herstelkosten)
Als trouwe huurders (vanaf twintig jaar trouw huurderschap) de huur beëindigen, dan kunnen zij
rekenen op coulance bij het verlaten van de woning. In overleg met de opzichter hoeven zij bepaalde
zaken niet zelf uit de woning te verwijderen of op te knappen. In 2019 waren dat 24 huurders. De
kosten hiervan bedroegen ongeveer € 49.000.



Belonen inzet actieve huurders en jubilarissen
Huurders die 30, 40, 50 jaar of langer huren zijn in 2019, samen met actieve huurders die zich inzetten
voor de leefbaarheid, uitgenodigd voor een huurdersfeest. De feestavond met 110 huurders vond
plaats in het Calvijn Groene Hart. De avond stond in het teken van groen en klimaat. Een spreker
kwam vertellen over de situatie in Barendrecht (waterberging, biodiversiteit) en ook de quiz was gericht
op klimaatsveranderingen. De band De Wannabiez trad op, de jubilarissen kregen een kleine attentie,
er was een quiz en de Betere Buurtprijs is uitgereikt.

Bewonersinitiatieven
Betere Buurtprijs
Jaarlijks daagt Patrimonium huurders uit om goede en realiseerbare ideeën op te sturen voor het
verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. De prijs voor het beste idee, de Betere Buurtprijs, wordt
gekozen door Patrimonium en de Bewonersraad, en bestaat uit een geldbedrag en het samen realiseren
van het idee. In 2019 is de Betere Buurtprijs gewonnen door bewoners van complex de Oude Haven. Nadat
de flatgebouwen zijn opgeknapt, wilden zij nu graag een wachtbankje in de hal.
Burenactiviteiten Oude Haven
Bij de Oude Haven organiseren enkele bewoners in een van de drie gebouwen jaarlijks gezellige
bijeenkomsten in de hal: ontmoetingen met een hapje en een drankje. In een andere flat houden bewoners
samen het groen rondom de flat bij en ruimen zwerfvuil op. In een derde gebouw wordt in overleg met
bewoners de hal aangekleed.
Buitenoord Schoon!
In 2019 hebben Patrimonium en de bewonerscommissie Klipper Boeier voor de elfde keer samen met
basisscholen De Ark, De Tweemaster, Humanitas DMH en de gemeente Buitenoord Schoon!
georganiseerd. Dit jaar is het programma uitgebreid met lessen over zwerfvuil vooraf door een medewerker
van de gemeente Barendrecht. De uitvoering van deze activiteit vond voor het eerst onder schooltijd plaats.
Hiermee heeft de activiteit zich een vaste plek verworven in het onderwijsprogramma. 12 enthousiaste
ouders, 4 buurtbewoners, 4 onderwijskrachten en 35 kinderen hebben samen het zwerfvuil in de wijk
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opgeruimd. De middag ging gepaard met een optreden van Harry de Zwerver. Bovendien werd een prijs
uitgereikt aan de groep die het meeste zwerfvuil had verzameld. Wethouder Cees Schaap reikte de prijs uit.
Petitie Lekstraat en omgeving
Na een petitie van bewoners in augustus 2018 bij de gemeente over het huisvesten van statushouders
hebben Patrimonium, buurtagent, KijkopWelzijn en Vluchtelingenwerk de koppen bij elkaar gestoken en
een plan van aanpak gemaakt. Er werden voor 2019 drie acties gepland: een wijkschouw met alle
betrokken partijen en het verwerken van de uitkomsten daaruit, een steekproefsgewijs interview (30
deelnemers), onderzoek voor mogelijkheden van een buurtfeest, bewoners informeren via een nieuwsbrief
over deze acties. Vanuit de wijkschouw heeft Patrimonium in 2019 intensief geïnvesteerd op slecht
onderhouden tuinen. De aanmerkingen die we hadden op 30 tuinen hebben de bewoners ter harte
genomen en slechts enkele tuinen waren niet verbeterd aan het eind van het jaar. Ook heeft Patrimonium
de achterpaden opnieuw laten aanleggen omdat deze aan een onderhoudsbeurt toe waren. Uit de
interviews kwam een gemiddelde beoordeling van 7,5 voor het wonen en een 7,1 voor de woonomgeving.
Bij Vluchtelingenwerk is meer aandacht gekomen voor integratieproblematiek. Daarnaast is
gebruikgemaakt van buurtbemiddeling. De initiatiefnemers van de petitie waren niet tevreden met de
maatregelen en hebben in oktober 2019 opnieuw een petitie ingediend bij de gemeente. Deze gaf echter
geen aanleiding tot extra maatregelen. Eind 2019 werd besloten een laatste gezamenlijke nieuwsbrief aan
de bewoners uit te brengen.
Plantenbakken Vioolhof
Op initiatief van de bewonerscommissie zijn er in het verleden plantenbakken aangebracht aan de
galerijzijde. Twee keer per jaar laten we de plantenbakken opnieuw vullen, zo ook in 2019. We hebben de
beplanting gefinancierd uit de opbrengsten van de verhuur van een antenneplek.
Bewonerscommissie Maashoek
Halverwege 2019 meldde zich een groep bewoners bij Patrimonium met interesse om een
bewonerscommissie op te richten. Na de instemmingsprocedure is de bewonerscommissie in december
2019 geïnstalleerd. Begin 2020 heeft de commissie een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd en zich daar
nader voorgesteld aan de overige bewoners. Daarna is ze aan de slag gegaan met ideeën voor het
gezelliger maken van de hal.

Kwetsbare huurders
Er zijn veel huurders die om een of andere reden onze extra aandacht (nodig) hebben of krijgen. Dit zijn
huurders met huurachterstand, huurders die overlast aan anderen bezorgen of overlast van anderen
hebben, huurders die hun woning niet als hoofdverblijf gebruiken, huurders die hun woning of tuin
verwaarlozen of huurders met psychische, psychiatrische of verslavingsproblematiek (verwarde huurders).
Het team sociaal beheer geeft aandacht aan deze huurders. Het team maakt hiervoor deel uit van diverse
netwerken om problemen in samenwerking met andere organisaties te kunnen oplossen (zie Netwerken).
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In 2019 zijn er 15 nieuwe huurders aangemeld bij het LZN (Lokaal Zorg Netwerk) vanwege een
meervoudige problematiek. In totaal hadden 62 huurders een LZN-code. Dit zijn zowel meldingen en
signalen als constateringen (bijvoorbeeld huurachterstand). Meldingen en signalen komen op verschillende
manieren (meestal telefonisch, maar ook per e-mail en soms per brief) bij ons binnen. Iedere zaak gaat
gepaard met meerdere telefoontjes of e-mailcontacten. Vaak zijn problemen langdurig onder onze
aandacht. Daarnaast zijn er nog overlastmeldingen die na één telefoontje, e-mail of huisbezoek worden
opgelost.
Woonfraude
Meldingen van mogelijke woonfraude nemen we zeer serieus. In 2019 zijn 5 vermeende
woonfraudegevallen onderzocht. 1 dossier is doorgezet naar Investiga voor nader onderzoek.
Bij 2 dossiers was er onvoldoende bewijs en deze zijn stopgezet. Bij de overige drie dossiers hebben de
huurders uiteindelijk zelf de huur opgezegd.
Huurincasso
Patrimonium stimuleert het betalen van de huur via een automatische-incassomachtiging. Eind 2019 lag het
aantal huurders dat Patrimonium heeft gemachtigd om de huur automatisch van hun rekening af te
schrijven op 1.971. Dit staat gelijk aan 73 procent van onze huurders. In 2018 was dit 75 procent.
Budgetbegeleiding
Onze medewerkers doen er alles aan om huurachterstanden vroegtijdig te signaleren en proberen hierdoor
erger te voorkomen; zij verwijzen huurders door naar hulpverleners die hen kunnen ondersteunen in het
aanpakken van financiële problemen. Het gaat onder meer om Schuldhulpverlening, Wijkteams, Bureau
Sociale Raadslieden en het inzetten van schuldhulpmaatjes. Bij zorgwekkende zorgmijders pakt Lokaal
Zorgnetwerk deze verwijzing op. In 2019 hebben we 20 huurders aangemeld bij Schuldhulpverlening
(gemeente Barendrecht), 4 zijn rechtstreeks doorgezet naar Plangroep.
Huurachterstand en oninbare huur
Onze woonconsulenten steken veel tijd en energie in preventie door het vroegtijdig signaleren van
financiële problemen bij huurders, het aanbieden van hulp en het doorzetten naar de juiste hulpverlening.
De huurachterstand is 0,7 procent van de totale huur. Dit was ook in 2018 0,7 procent. Er zijn 4
slepersacties gedaan en 157 huisbezoeken uitgevoerd waarvan 73 bij huurders met een huurachterstand.
Patrimonium heeft een voorziening voor oninbare vorderingen. De hoogte van de voorziening is gekoppeld
aan de hoogte van de huurachterstand (< 1 maandhuur, 1-2 maanden et cetera). Ieder jaar zorgen we dat
de voorziening op peil blijft. De hoogte van de voorziening is in percentage van de jaarhuur als volgt:


2019: 0,43 procent



2018: 0,49 procent
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2017: 0,69 procent



2016: 0,69 procent



2015: 0,36 procent.

Het percentage is in 2019 licht gedaald.
Ontruimingen
In 2019 zijn er 15 vonnissen uitgesproken. Hiervan waren 12 vonnissen op basis van huurachterstand.
Er was 1 vonnis op basis van huurachterstand én overlast, 2 op basis van ernstige overlast, wat heel
uitzonderlijk is. In totaal zijn 5 woningen daadwerkelijk ontruimd; 1 ontruiming is niet uitgevoerd omdat de
huurder is overleden.
Er is 5 keer moratorium (uitstel) aangevraagd. Dit is 3 keer toe- en 2 keer afgewezen door de rechter.
Uiteindelijk hebben we bij 6 huurders een laatste-kansovereenkomst gesloten.
Samenwerking en netwerken
Buurtbemiddeling
Patrimonium besteedt beginnende burenruzies (als dit mogelijk is) uit aan Buurtbemiddeling Barendrecht.
Buurtbemiddeling heeft in 2019 27 aanmeldingen gekregen waarvan 12 adressen van Patrimonium.
Hiervan zijn 8 dossiers opgelost, 2 dossiers zijn na intake afgesloten, 2 dossiers zijn gestopt of hebben
enkel advies gekregen. In 2017 is een nieuw hulpmiddel in het leven geroepen, namelijk de Advieslijn
Woonoverlast. Bewoners die raad willen over hoe ze met een woonoverlast probleem kunnen omgaan,
kunnen een telefoonnummer bellen. Vanaf 2019 gaat de Advieslijn Woonoverlast ook dienen als portal voor
bewoners die zich willen aanmelden voor buurtbemiddeling. Huurders van Patrimonium hebben dit in 2019
10 keer gedaan.
De advieslijn en buurtbemiddeling zijn bewust door de medewerkers klantencontacten en de
woonconsulenten (in samenwerking met de wijkagenten) ingezet. Ook is er aandacht geweest via De
Schakel en zijn ze besproken in het Lokaal Zorgnetwerk.
De top drie burenoverlastmeldingen:
1.

Geluidsoverlast: 13 meldingen

2.

Ruzie/dreiging: 10 meldingen

3.

Roddelen/pesten: 4 meldingen.

Lokaal Zorgnetwerk
Patrimonium heeft op 12 december 2012 met de gemeente Barendrecht en andere partners een convenant
ondertekend voor een integrale aanpak voor volwassenen met meervoudige problemen. Het convenant
maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen. In 2019 zijn er 24 huurders van Patrimonium Barendrecht
besproken tijdens de reguliere overleggen van het Lokaal Zorgnetwerk.
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Wonen Welzijn Zorg

De regie voor deze netwerkbijeenkomsten ligt bij de gemeente. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van
zorginstellingen, welzijnsinstelling, corporaties, wijkteams en gemeente. Het doel is vooral om met elkaar
een sluitende aanpak op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg voor de kwetsbare doelgroepen te
realiseren. In 2019 is het platform twee keer bijeengekomen. Beide bijeenkomsten stonden in het teken van
de vraag of het platform bestaansrecht heeft. Door personele wisseling binnen de BAR-organisatie heeft dit
platform te weinig aandacht gekregen.
Platform Opvang Vergunninghouders

De gemeentelijke taak om vergunninghouders in Barendrecht te huisvesten en de noodzaak om
verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen heeft geleid tot de oprichting van het Platform Opvang
Vergunninghouders. Dit is vooral geïnitieerd door de protestantse kerk en stichting KijkopWelzijn. Veel
professionele en vrijwillige organisaties verrichten activiteiten die de integratie van nieuwkomers in
Barendrecht kunnen bevorderen. Om niet langs elkaar heen te werken, elkaar te informeren en elkaar te
kunnen versterken, is dit platform opgericht. Deelnemers naast Patrimonium zijn onder meer
vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk, bibliotheek, Gilde, wijkteams, kerk, gemeente, KijkopWelzijn,
stichting Present en stichting Nieuw Leven. Er zijn in 2019 6 bijeenkomsten geweest. De focus voor 2019
ligt op de integratie van vergunninghouders en het coachen van vrijwilligers.
Wijkoverleg
Wijkoverleg is het Barendrechtse samenwerkingsverband voor leefbaarheid. Politie, bewoners, gemeente,
corporaties, scholen, welzijns- en andere organisaties die actief zijn op wijkniveau, nemen hieraan deel.
Meerdere malen per jaar zijn er in diverse buurten en op diverse niveaus wijkoverleggen om de
leefbaarheid te verbeteren en de verbinding tussen partijen die initiatieven kunnen oppakken te initiëren. De
verantwoordelijk wethouder neemt twee keer per jaar deel aan een wijkoverleg. Patrimonium nam in 2019
deel aan het Wijkoverleg Vrouwenpolder/Lagewei, Wijkoverleg Buitenoord en Buurt Bestuurt. De deelname
van Patrimonium hangt af van de agenda.

Onze agenda 2017-2020 in ondernemingsplan De Bedoeling


Intensiveren samenwerking met Lokaal Zorgnetwerk en sociale wijkteams √



Voortzetten bestaand beleid voor schoon, heel en veilig √



Persoonlijke benadering bij huurders die extra aandacht nodig hebben (denk aan huurders die zorg of
hulpverlening niet zelf opzoeken of zelfs mijden) √



Meer inzet op huurachterstanden en budgetbegeleiding √



Monitoren sociale stabiliteit √



Prestatieafspraken met de gemeente en bewonersraad over zorg, welzijn, leefbaarheid en sociale
stabiliteit √



Wijkbeheerder blijft vertrouwd dichtbij in onze wijken en buurten √
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Samenwerking gemeente en (zorg- en welzijns)partners en afspraken maken over welzijn, zorg en
begeleiding √



Samenwerking zorginstellingen en openstaan voor vragen uit de markt √
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5. Onze huurder centraal!
Wonen is meer dan alleen een dak boven het hoofd. Omdat het niet alleen gaat om de stenen, maar ook
om de mensen, zet Patrimonium zich in voor een goede dienstverlening aan haar huurders.

Kwaliteit dienstverlening
KWH/Huurlabel
Patrimonium stelt haar huurders centraal in haar organisatiestrategie en haar visie op klant en
dienstverlening. Om dit succesvol te kunnen doen, hebben we inzicht nodig in de wensen, verwachtingen
en beleving van onze klanten. Daarom laten we de kwaliteit van onze dienstverlening jaarlijks door KWH
meten en nemen we deel aan de benchmark van Aedes. Dit doen we al jaren en met succes. Onze
huurders zijn tevreden over onze dienstverlening. In 2019 gaven zij ons gemiddeld een 7,7 (in 2018: 7,8)
als rapportcijfer. Dit cijfer ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Op de vraag hoe klanten Patrimonium
typeren, noemen zij: betrouwbaar, vriendelijk, behulpzaam en een goede verhuurder. Hier zijn we uiteraard
erg blij mee.
Tabel 10. Resultaten KWH-meting 2019
KWH-meting

Patrimonium
2019

Landelijk
2019

Patrimonium
2018

Landelijk
2018

Algemene dienstverlening

7,3

7,4

7,5

7,5

Woning zoeken

7,7

7,7

7,7

7,7

Nieuwe woning

7,8

7,9

7,7

7,7

Huur opzeggen

7,8

7,9

7,6

7,8

Reparaties

7,9

7,8

7,9

7,8

Onderhoud

7,9

7,9

8,3

7,8

Woning

7,3

7,1

7,2

7,1

-

-

7,3

7,3

Buurt

Onze gemiddelde score ligt iets onder het landelijk gemiddelde. In 2019 lag het landelijk gemiddelde op 7,8.
Het onderdeel ‘buurt’ wordt om de twee jaar gemeten. In 2019 is dit niet gemeten.
Meer informatie over het KWH-Huurlabel en hoe we scoren op verschillende onderdelen zijn te vinden op
de prestatie-index van KWH (www.kwh.nl en www.ikwilzorgelooshuren.nl).
Aedes Benchmark
Patrimonium neemt deel aan de Aedes Benchmark. In de Benchmark scoren we op twee van de drie
onderdelen beter dan de voorgaande jaren. In het mutatieproces hebben we wel te maken met een laag
aantal respondenten, waardoor het gemiddelde sterk wordt beïnvloed door individuele waarderingen.
32

Tabel 11. Resultaten Aedes Benchmark 2019
Aedes Benchmark

Patrimonium
2019

Letter
2019

Patrimonium
2018

Letter
2018

Nieuwe huurders

7,5

C

8,0

A

Huurders met reparatieverzoeken

7,8

B

7,5

B

Vertrokken huurders

8,2

A

7,0

C

B

Totaalscore huurdersoordeel

B

Keuzevrijheid bewoners bij woningverbetering
Patrimonium biedt huurders individuele woningverbetering op verzoek, maar ook bij onderhoudsprojecten.
Daarnaast hebben huurders bij vervanging van sanitair, keuken en tegelwerk een aantal
keuzemogelijkheden. Ook nieuwe huurders krijgen keuzes voor de inrichting en afwerking van hun woning.
Zelf veranderingen aanbrengen
Huurders krijgen een grote mate van vrijheid om hun woning naar eigen wens aan te passen. Wel zijn
spelregels vastgesteld voor onderhoud, veiligheid en wet- en regelgeving. Huurders die met toestemming
van Patrimonium veranderingen aanbrengen, hoeven bij verhuizing de woning niet in de oorspronkelijke
staat terug te brengen. Ze mogen de veranderingen voor overname aanbieden aan de volgende huurder.
Veranderingen die kwaliteit aan de woning toevoegen, komen in aanmerking voor een vergoeding. In 2019
hebben we 65 aanvragen ontvangen, waarvan 64 zijn goedgekeurd. De afgewezen aanvraag betrof een
verzoek om de keuken te schilderen. Ook in 2019 gingen de meeste aanvragen over het interieur
(waaronder keukens, badkamers, toilet en tegelwerk).
Tabel 12. Aanvragen zelf veranderingen aanbrengen
2019
Onderwerp aanvragen

2018

Aantal

Interieur algemeen

Percentage
40

Vloerafwerking
Buitenkant van de woning
Buitenruimte
Totaal

Aantal
62

Percentage
38

52

1

2

2

3

18

28

17

23

6

9

16

22

65

100*

73

100

* Door afrondingsverschillen kan de optelling afwijken.

ServicePlus-abonnement
Patrimonium biedt huurders van woningen een ServicePlus-abonnement aan voor het uitvoeren van kleine
reparaties (huurdersonderhoud zoals vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen) die voor rekening van
de huurders komen. Voor een maandelijks bedrag van € 5,99 voert Patrimonium een groot deel van dit
huurdersonderhoud uit. Het aantal deelnemers aan het ServicePlus-abonnement nam ook in 2019 toe. Eind
2019 gebruikten 1.621 huurders (64 procent) het ServicePlus-abonnement. In 2018 was dit 59 procent.
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Klachten over de dienstverlening
Geschillenadviescommissie
Patrimonium is aangesloten bij de regionale Geschillenadviescommissie (GAC). In 2019 zijn er 4 klachten
over Patrimonium bij deze commissie ingediend; 3 klachten heeft de commissie niet ontvankelijk verklaard.
Deze klachten betroffen: een aanmaning bij huurschuld, woningtoewijzing en het niet oplossen van
technische klachten. De vierde klacht betrof de afwikkeling van het mutatieproces. Deze is door de
commissie behandeld en deels gegrond verklaard. Patrimonium heeft het advies van de commissie in dit
geschil opgevolgd en de klacht van de betrokken huurder in goed overleg met deze huurder opgelost.
Huurcommissie
Er zijn in 2019 geen huurcommissiezaken geweest naar aanleiding van de jaarlijkse huurverhoging.

Bewonersparticipatie
We hechten veel waarde aan betrokken bewoners. Goede ideeën voor de buurt faciliteren en ondersteunen
we. Via tevredenheidsonderzoeken laten bewoners weten wat we goed doen en wat minder goed. Bij
grootonderhoudsprojecten werken we vanaf de eerste fase nauw samen met een
bewonersvertegenwoordiging.
Bewonersadviesgroep
In 2016 is Patrimonium in samenwerking met de Bewonersraad gestart met een digitale
Bewonersadviesgroep. In 2019 telde deze Bewonersadviesgroep 109 leden. Het doel is om van een
bredere groep huurders feedback te krijgen op de activiteiten van Patrimonium. Bovendien willen we
aftasten welke koers we moeten varen als het aan onze huurders ligt. Twee keer per jaar zetten we
hiervoor een digitale vragenlijst uit onder de deelnemers. De deelnemers krijgen een rapportage terug van
de gegeven antwoorden en ook wat Patrimonium of de Bewonersraad daarmee gaat doen. Vaak is er nog
een bijeenkomst waarin de resultaten van de vragenlijst verder verdiept worden. Er zijn in 2019 twee
vragenlijsten behandeld met als onderwerpen Tuinonderhoud en Langer thuis wonen. Uit de vragenlijst
Tuinonderhoud en de daarna gehouden thema-avond is een themagroep Tuinonderhoud opgericht
bestaande uit vijf bewoners, een Bewonersraadslid, de wijkbeheerder en de projectleider sociaal beheer.
Deze themagroep komt regelmatig bij elkaar en adviseert Patrimonium over hoe het tuinonderhoud bij
huurders verbeterd kan worden.
Bewonerscommissies
In 2019 waren 4 bewonerscommissies actief. Met de commissies voeren we één of meerdere keren per
jaar overleg over beheer en leefbaarheid in en rond hun wooncomplexen. Er wordt een voorschot verstrekt
van € 300 voor de jaarlijkse activiteiten. De bewonerscommissies hebben de volgende activiteiten
georganiseerd:
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Bewonerscommissie Weidepoort
De bewonerscommissie is betrokken bij de overleggen tussen Patrimonium en de leverancier van de
warmte. Er zijn problemen met de warmtelevering en de WKO-installatie moet aangepast worden. De
commissie is daarbij een belangrijke spreekbuis namens de huurders. Daarnaast verleent de
bewonerscommissie bijstand aan huurders, onderhoudt zij de gezamenlijke tuin en organiseert jaarlijks
een nieuwjaarsbijeenkomst en een zomerfeest. Dit jaar was ook het tienjarig bestaan.



Bewonerscommissie Klipper Boeier
De bewonerscommissieleden helpen andere bewoners waar ze kunnen, maken deel uit van het
wijkoverleg en organiseren jaarlijks samen met Patrimonium Buitenoord Schoon! Dit jaar gebeurt dat
voor de elfde keer.



Bewonerscommissie Maashoek
Deze commissie is eind 2019 opgericht en is gestart met een nieuwjaarsbijeenkomst.



Bewonerscommissie Notenhof
Ook deze bewonerscommissie geeft veel aandacht aan de bewoners van het pand. Twee keer per jaar
wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd, waarin naast het zakelijke deel ook veel ruimte voor
gezellige activiteiten is. Bewoners houden de groene omgeving van het gebouw bij en ze doen ook
extra schoonmaakwerkzaamheden. Dit jaar vierden zij hun vijfjarig bestaan.



De bewonerscommissie van de Boeg is helaas in 2019 gestopt. Er was te weinig belangstelling bij de
bewoners om aan de commissie deel te nemen. Gelukkig is er in het gebouw wel een
Bewonersvereniging actief.

Bewonersraad
De spelregels voor het overleg met de Bewonersraad zijn vastgelegd in de
(meerjaren)samenwerkingsovereenkomst en wettelijk in de Woningwet 2015 en de Wet op het overleg
huurders-verhuurder. Namens Patrimonium voeren de directeur-bestuurder en de manager Wonen het
overleg met de Bewonersraad. De managers Vastgoed en Financiën schuiven op verzoek aan. In 2019 is 7
keer overlegd met het bestuur van de Bewonersraad.
Tabel 13. Samenstelling Bewonersraad
Voorzitter

Jan Zijlmans

Herbenoemd in 2016

Penningmeester

Adrie Gouweloos

Herbenoemd in 2016

Secretaris

Bets van Roon

Herbenoemd in 2017

Bestuurslid

Mieke Verhagen

Benoemd in 2016

Bestuurslid

Jan van Ouwerkerk

Benoemd in 2016

Aspirant bestuurslid

Andre Krijgsman
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Faciliteiten
De Bewonersraad beschikt over een eigen ruimte in het pand van Patrimonium Barendrecht aan de Londen
14-16. Patrimonium stelt deze ruimte kosteloos beschikbaar, evenals een jaarbudget van € 15.223 in 2019
voor activiteiten als opleiding en ondersteuning van de Bewonersraad en communicatie met de achterban.
Prestatieafspraken 2019
Patrimonium stelt aan het begin van ieder jaar samen met de Bewonersraad prestatieafspraken op. Tijdens
de reguliere overleggen bespreken Patrimonium en de Bewonersraad de voortgang. Naast de onderwerpen
uit de prestatieafspraken 2019 kwamen de volgende onderwerpen aan bod:


herijking ondernemingsplan



kwaliteit van dienstverlening



het Regioakkoord met de regionale woningmarktafspraken



bod op de gemeentelijke woonvisie voor 2020 en de gezamenlijke prestatieafspraken tussen
Patrimonium, gemeente en Bewonersraad



voortgang gezamenlijke prestatieafspraken tussen gemeente, Patrimonium en Bewonersraad.

De prestatieafspraken van 2019 staan hierna benoemd.
Afspraken met de Bewonersraad
Er is in 2019 zeven keer overlegd met de Bewonersraad. Onderstaand is de voortgang van de
prestatieafspraken met de Bewonersraad weergegeven. De samenwerking met de Bewonersraad is prettig
en constructief.
Participatieonderwerp
Enkele (beleids)onderwerpen en projecten zijn als participatieonderwerpen benoemd in de
prestatieafspraken met de Bewonersraad. Deze projecten worden zoveel mogelijk samen met de
Bewonersraad voorbereid, waarbij de raad tevens het recht houdt op advies over het eindresultaat. Mocht
de Bewonersraad niet in de voorbereiding betrokken willen worden, dan heeft hij nog altijd het recht op
overleg en advies op deze onderwerpen en projecten. Voor het overleg en advies gelden de wettelijke
termijnen.
De volgende projecten zijn afgerond:


Huurder centraal: Patrimonium en de Bewonersraad stellen gezamenlijke prestatieafspraken voor 2020
vast.



Huurder centraal: Patrimonium betrekt de Bewonersraad bij herijking ZAV-beleid en procedure.



Woningwet: Patrimonium betrekt de Bewonersraad bij de voorbereiding van haar bod over de bijdrage
van Patrimonium in de uitvoering van de Woonvisie voor 2020 en verder.



Leefbaarheid & sociale stabiliteit: de Bewonersraad werkt actief mee aan de voorbereiding en
uitvoering van het jaarlijkse huurdersfeest (betere buurtprijs en actieve vrijwilligers).
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Duurzaamheid: Patrimonium organiseert een themabijeenkomst over de duurzaamheidsmaatregelen in
haar bezit en stelt de Bewonersraad in de gelegenheid hierop input te geven.

De volgende projecten zijn eind 2019 opgestart en lopen door in 2020:
1.

Huurder centraal: Patrimonium en de Bewonersraad werken samen aan het verder optimaliseren
van de bewonersadviesgroep.

2.

Woningwet: de Bewonersraad maakt inzichtelijk hoe hij zijn achterban wil betrekken bij zijn
standpuntbepalingen.

3.

Klant centraal: de Bewonersraad levert input voor het verbetertraject voor het verhuurproces
(klantgerichtheid en efficiencyverbetering).

Adviesonderwerpen
In de prestatieafspraken met de Bewonersraad zijn ook de onderwerpen en projecten opgenomen waarvan
de Bewonersraad heeft aangegeven niet actief deel te willen nemen in de voorbereiding, maar deze
onderwerpen achteraf van een advies te willen voorzien. De Bewonersraad heeft adviezen uitgebracht op
de volgende onderwerpen:
1.

Betaalbaarheid: Patrimonium en de Bewonersraad bespreken de uitgangspunten voor de jaarlijkse
huurverhoging per 1 juli 2019. De Bewonersraad brengt vervolgens een advies uit op het voorstel
van Patrimonium.

2.

Woningwet: Patrimonium en de Bewonersraad bespreken de jaarrekening en jaarverslag 2018 van
Patrimonium. De Bewonersraad geeft vervolgens zijn zienswijze op de jaarrekening en het
jaarverslag 2018.

3.

Klant centraal: de Bewonersraad brengt een advies uit op het geactualiseerde ZAV-beleid.

Informatieonderwerpen
Patrimonium geeft de Bewonersraad ook informatie over de volgende onderwerpen. De Bewonersraad kan
daarop desgewenst reageren of daarover vragen stellen. Het gaat om de volgende onderwerpen.
1.

Woningwet: Patrimonium informeert de Bewonersraad over haar jaarplan en begroting van
Patrimonium voor 2019.

2.

Duurzaamheid: Planmatig onderhoud / groot onderhoud uitvoeringsplanning voor 2019.

3.

Huurder centraal: Kwaliteit van dienstverlening (onder meer resultaten van de Benchmark en de
KWH-metingen 2018).

Prestatieafspraken Patrimonium-Bewonersraad en gemeente
Barendrecht
Op basis van artikel 43 van de per 1 juli 2015 in werking getreden herziene Woningwet dienen corporaties
jaarlijks een bod uit te brengen aan de gemeente over de inhoud van hun voorgenomen werkzaamheden
en de bijdrage die ze daarmee leveren aan het volkshuisvestingsbeleid in de gemeente. Op basis van het
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bod worden gemeente, huurdersorganisatie en corporatie uitgedaagd samen tot prestatieafspraken te
komen voor het komende jaar. Patrimonium heeft in samenspraak met de Bewonersraad een bod op de
woonvisie voor 1 juli aan de gemeente uitgebracht. Dit bod is vooraf goedgekeurd door de RvC.
Huurdersinvloed
Patrimonium heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Bewonersraad en is gewend jaarlijks
prestatieafspraken te maken over het beleid en de huurdersparticipatie bij beleid en beheer. Met de
invoering van de herziene Woningwet hebben huurdersorganisaties ook een formele en volwaardige positie
gekregen in het proces van prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten.
De intensieve betrokkenheid van de Bewonersraad is voor het eerst in het proces van prestatieafspraken bij
wet geregeld. In Barendrecht heeft dit gestalte gekregen door de Bewonersraad actief te betrekken
gedurende het gehele proces.
Het bod van Patrimonium
Het bod van Patrimonium is voorbereid met de Bewonersraad en bestaat uit vier thema’s die passen in de
woonopgaven uit de Woonvisie Barendrecht 2016-2025:
Woonopgave naar prijs


Betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Woonopgave naar kwaliteit


Beschikbaarheid, een (t)huis voor ouderen en bijzondere doelgroepen



Beperken van energiegebruik en energielasten van onze huurders



Leefbaarheid en sociale stabiliteit.

Het bod op de Woonvisie is vertaald in prestatieafspraken voor 2019 die op 11 december 2018 door de drie
partijen zijn ondertekend. In deze prestatieafspraken heeft Patrimonium aangegeven voor welke activiteiten
zij een bijdrage wil realiseren aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Barendrecht. De
prestatieafspraken 2019 golden voor het hele jaar 2019.
De basis van de prestatieafspraken ligt in het opgestelde volkshuisvestingsbeleid, namelijk de Woonvisie
van de gemeente Barendrecht 2016-2025 en het Ondernemingsplan van Patrimonium Barendrecht 20172020.
De prestatieafspraken 2019
De prestatieafspraken stelt de gemeente samen met de woningcorporatie en de huurdersorganisatie op. In
de Woonvisie 2016-2025 van de gemeente Barendrecht is de maatschappelijke investering door
corporaties verankerd. De exacte bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid (van elke corporatie afzonderlijk)
komt in de samenwerking tussen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente tot stand en wordt
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vastgelegd in de gezamenlijke prestatieafspraken. Daartoe doet iedere corporatie vanuit haar inzichten en
bedrijfsvoering ieder jaar voor 1 juli een voorstel van haar (redelijke) bijdrage aan de gemeente (het bod).
Vervolgens maken corporatie, gemeente én huurdersorganisatie hierover jaarlijks prestatieafspraken.
De kunst van goede prestatieafspraken is om balans te houden tussen het kader van de woonvisie en het
inspelen op nieuwe kansen. Belangrijk is om de afspraken concreet te maken zodat partijen kunnen
monitoren, evalueren en zo nodig bijstellen. Om de kans van slagen te vergroten is het belangrijk om niet
alleen te formuleren wat partijen willen bereiken en waarom, maar ook over hoe, wie en wanneer die
prestaties worden geleverd. De corporaties, gemeente en huurdersorganisaties hebben in de uitvoering
allen een verantwoordelijkheid.
De prestatieafspraken worden in Barendrecht door de drie partijen gezamenlijk en minimaal twee keer per
jaar (in mei en november) gemonitord in het bestuurlijk overleg. Voor de uitvoering van deze
prestatieafspraken is er door de drie partijen een kerngroep en een projectgroep opgezet.
Stand van zaken afspraken 2019
De kerngroep bewaakt de voortgang. Inhoudelijk is de voortgang besproken in de werkgroepen (15, 18 april
en 29 oktober). Het werkdocument bevat een beknopte weergave van de voortgang en stand van zaken per
afspraak, en beschrijft daarbij de eventuele aandachts- en knelpunten.
Op bestuurlijk niveau is de gemeente Barendrecht (de gemeente) vertegenwoordigd door wethouder
Wonen Arnaud Proos. Woonstichting Patrimonium Barendrecht (Patrimonium) is vertegenwoordigd door
directeur-bestuurder Peter Manders. De vereniging Bewonersraad Patrimonium Barendrecht (de
Bewonersraad) is vertegenwoordigd door voorzitter Jan Zijlmans.
In het bestuurlijk overleg van 14 november is de voortgang van de prestatieafspraken besproken. Het
volgende is geconstateerd:


De samenwerking loopt over het algemeen goed.



Ook de gekozen werkwijze met kerngroep en werkgroepen bevalt goed.



Van de 46 prestatieafspraken lopen er 37 (80 procent) volgens planning en zullen drie afspraken (7
procent) met extra aandacht alsnog kunnen worden gerealiseerd. Voor de resterende zeven (15
procent) is de verwachting dat deze afspraken met het huidige tempo niet gehaald worden. Voor een
deel ligt de oorzaak van het niet halen van de afspraken door de gemeente aan externe factoren. De
gemeente opereert in regionaal verband en deze trajecten zijn nog niet afgerond, maar lopen door in
2020.



Een punt van zorg is de bijdrage vanuit domein Maatschappij en de continuïteit daarbinnen. De actuele
ontwikkelingen binnen dit domein zijn hoopgevend.



Partijen moeten extra aandacht besteden aan de formulering van de nieuwe prestatieafspraken. Enkele
afspraken zijn niet concreet genoeg geformuleerd en enkele kunnen beter worden samengevoegd.
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Prestatieafspraken 2020
De gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad hebben in 2019 afgesproken om de lopende
prestatieafspraken en afspraken uit het Regioakkoord als uitgangspunt te gebruiken voor de nieuwe
prestatieafspraken voor 2020 en verder.
Op basis van de ervaringen over 2019 en de voortgangsrapportage is in het bestuurlijk overleg van 14
november afgesproken om voor de nieuwe prestatieafspraken meer tijd te nemen. Hierdoor kan de inhoud
scherper worden geformuleerd en kan ook het draagvlak voor deze nieuwe afspraken binnen de
gemeentelijke organisatie worden vergroot onder de nieuwe medewerkers van de gemeente. Deze hebben
tijd nodig om zich te verdiepen in het dossier prestatieafspraken en hun rol hierin. Dit betekent dat de
deadline van 14 december door de gemeente niet gehaald kon worden. De drie partijen spraken in een
gezamenlijke verklaring schriftelijk af om de huidige prestatieafspraken door te laten lopen tot er uiterlijk 31
januari 2020 een nieuw document met de prestatieafspraken voor 2020 en verder door partijen is getekend.
De nieuwe prestatieafspraken voor 2020 zijn op 30 januari 2020 door de drie partijen getekend.
Overleg met de raad van commissarissen
In 2019 hebben de huurdersvertegenwoordigers van de raad van commissarissen twee keer overlegd met
de Bewonersraad over de samenwerking met Patrimonium en de prestatieafspraken 2019.
Daarnaast is gesproken over de volgende onderwerpen:


jaarlijkse huurverhoging



(grootonderhouds)projecten met duurzaamheidsmaatregelen



energietransitie in Barendrecht



aanpak Zeeheldenwijk



toekomst Bewonersraad.

Onze agenda 2017-2020 in ondernemingsplan De Bedoeling


Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening √



We blijven intensief samenwerken met de Bewonersraad en ondersteunen hen in hun ontwikkelingsen professionaliseringstraject √



We onderzoeken nieuwe vormen van participatie √



We maken ieder jaar prestatieafspraken met de Bewonersraad en daarnaast ook gezamenlijke
prestatieafspraken met de Bewonersraad en de gemeente √
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6. Organisatie
Maatschappelijk ondernemen staat bij Patrimonium hoog op de agenda. De organisatiespeerpunten uit het
ondernemingsplan ‘De Bedoeling’ voor de jaren 2017-2020 zijn betaalbaarheid en beschikbaarheid,
huisvesting ouderen en bijzondere doelgroepen, beperking energiegebruik en energielasten, huurders
centraal en leefbaarheid en sociale stabiliteit.
Organisatieactiviteiten 2019
In 2019 hebben we als vervolg op de ontwikkelingen en activiteiten van 2018 die gericht waren op
competentie-ontwikkeling gewerkt aan het ontwikkelen van de beheerst wendbare organisatie. Dat betekent
vooral dat we als organisatie flexibel en wendbaar moeten zijn. Om die reden hebben we in 2019 ingezet
op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de organisatie. Als middel hiervoor groeien de
managers naar een leidinggevende stijl waar mentorcoaching centraal staat. Medewerkers wordt gevraagd
altijd zelf na te denken over de vraagstukken en veranderingen die ze tegenkomen en wat dat voor hun
eigen werk betekent.
Daarbij staan de competenties klantvriendelijk, flexibel, organisatiebewust en aanspreekbaar zijn nog
steeds centraal.
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Organisatiestructuur
De organisatiestructuur ziet er per 31 december 2019 als volgt uit.
Figuur 1. Organogram *

Raad van
commissarissen
Directie Bestuur

Algemene Zaken
Algemeen secretariaat
Communicatie
Personeel en Organisatie
Facilitaire diensten
Controller
AVG

Wonen
Vastgoed

Financiën

Planmatig onderhoud

Planning en control

Groot onderhoud

Treasury

Dagelijks onderhoud

Verslaglegging

Contractonderhoud

Financiële administratie

Nieuwbouw realisatie
Strategisch voorraadbeleid

Projectadministratie
Salarisadministratie
Betalingen

Klantenservice
Verhuur
Verkoop
Klantcontacten

ICT

Sociaal beheer
Leefbaarheid
Bewonersparticipatie
Woonoverlast/woonfraude
Huurincasso

Projectontwikkeling
(inhuur)
Nieuwbouwontwikkeling
Herontwikkeling

* Per 2019 is de vereniging omgezet naar een stichting.

Personeel
Patrimonium richt zich op het ontwikkelen en motiveren van medewerkers en het bevorderen van de
gewenste organisatiecultuur.
Eind 2019 was de vaste personele samenstelling 23,78 fte’s. Dat is 0,92 fte minder dan eind 2018. Deze
daling wordt veroorzaakt door het (nog) niet vast invullen van een functie en de omzetting van
ouderschapsverlof naar vermindering arbeidstijd.
We hebben drie medewerkers aangetrokken en er zijn drie medewerkers vertrokken. Eén medewerker
heeft promotie gemaakt.
Er is voor 0,08 fte aan ouderschapsverlof opgenomen.
Er zijn geen medewerkers ingehuurd als gevolg van ziekte-, zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Wel
zijn er negen interim-medewerkers en twee medewerkers via een collega-corporatie ingeleend. Eind 2018
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waren nog 16 medewerkers ingehuurd. Het aantal ingehuurde medewerkers is in 2019 dus met 5 gedaald.
De daling wordt onder andere veroorzaakt door de vaste invulling van vacatures.
Tabel 14. Samenstelling personeelsbestand ultimo verslagjaar
2019

2018

2017

2016

2015

Aantal medewerkers

28

28

29

28

28



Man

10

10

10

10

10



Vrouw

18

18

19

18

18

Personeel (interim in aantallen)

11

16

7

5

3

Gemiddelde leeftijd

49

49

48

47

46

Gemiddelde diensttijd (in jaren)

11

12

11,2

10,7

9,2

Ziekteverzuim (in procenten)

1,3

2,8

3,8

7,3

6,7

In- en uitstroom medewerkers (in aantallen)

6

1

1

0

3

Aantal medewerkers met (deeltijd)pensioen

1

0

0

0

0

WAO’ers (in aantallen)

0

0

0

0

0

Stagiaires (in aantallen)

0

0

1

1

1

Werkkostenregeling
Patrimonium viel met haar vergoedingen en verstrekkingen in 2019 binnen het forfait van 1,2 procent van
de loonsom.
Arbodienstverlening
Het contract met de arbodienst is in 2019 stilzwijgend verlengd.
Ziekteverzuim
Terugdringen ziekteverzuim
Patrimonium blijft aandacht geven aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Dit gebeurt onder andere
door het voeren van (frequent-verzuim)gesprekken met medewerkers, bespreken van verzuimcijfers in het
managementteam, alternatieven aanbieden voor verzuim (bijvoorbeeld wisselen van werkdag) en elkaar
aanspreken op gedrag.
Verzuimpercentage
Het ziekteverzuim over 2019 is uitgekomen op 1,3 procent. Dit is aanzienlijk lager dan de norm die we ons
zelf gesteld hebben. In 2019 is er nauwelijks langdurig verzuim geweest zoals dat de jaren ervoor vaak wel
het geval was.
Medewerkers melden zich minder vaak ziek dan in 2018, namelijk 1,68 keer ten opzichte van 1,96 keer in
2018. Ook het percentage medewerkers dat niet verzuimt, stijgt behoorlijk: 38,7 procent in 2019 ten
opzichte van 16,7 procent in 2018.
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Stages
Patrimonium gaat actief om met stages en heeft als uitgangspunt dat minimaal één stagiair per stagesoort
per stagejaar (september t/m mei) wenselijk is. Het gaat dan om werkstages (beroepsvoorbereidende
stages en eind- of afstudeerstages) en maatschappelijke stages (snuffelstages). In 2019 is het helaas niet
gelukt (actief) stagiairs te werven. Dit komt vooral omdat de focus in 2019 lag op het werven van vaste
medewerkers.
Opleiding
De opleidingsregeling is ongewijzigd gebleven. Patrimonium investeert geld en de medewerker investeert
tijd. Voor elke functie is het competentie- en opleidingsniveau bepaald en aanvullende opleidingen worden
door medewerkers en leidinggevenden geïnitieerd. Iedere medewerker krijgt de mogelijkheid om een
opleiding of training te volgen die aansluit bij de huidige functie of noodzakelijk is voor het vervullen van een
andere functie bij Patrimonium of een andere werkgever.
Persoonlijk ontwikkelingsplan
In 2019 hebben 4 medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsprogramma gevolgd. Bij 3 van hen stond de
ontwikkeling naar een (hoger gewaardeerde) andere functie centraal.
(Collectief) opleidingsplan
In 2019 vonden twee (semi-)collectieve opleidingen plaats:


Vanwege de organisatieontwikkeling heeft het MTB een leiderschapstraining gevolgd, die doorloopt in
2020.



Alle medewerkers hebben een verplichte digitale AVG-training gevolgd.

ICT-opleidingsplan
Voor de noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers in ICT is een opleidingsplan opgesteld. Uitvoering
van het eerste deel van dit beleidsplan stond gepland voor het eind van het jaar. Door verschillende
omstandigheden aan de kant van de aanbieders konden deze trainingen helaas niet doorgaan. Zij staan nu
gepland voor de eerste twee maanden van 2020.
Strategische personeelsplanning
Vanuit de behoefte van het MTB om meer strategisch te kijken naar ons (toekomstige) personeelsbestand
en de verplichting uit de cao Woondiensten is in de afgelopen 1,5 jaar in meerdere bijeenkomsten een
eerste strategische personeelsplanning opgesteld voor de periode tot en met december 2020.
Vooruitlopend op deze bijeenkomsten zijn gezamenlijk met de medewerkers de functiecompetenties
bepaald. Deze functiecompetenties zijn vervolgens meegenomen in het strategische personeelsplan.
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In de bijeenkomsten met het MTB zijn de volgende onderdelen van personeelsplanning ingevuld:


inventarisatie medewerkers (verdeling man/vrouw, leeftijd, jaren in dienst)



functie (huidig aantal fte/gewenst aantal fte)



arbeidsrelatie (vast/inhuur)



competenties (functiecompetentie per medewerker)



planning voor in-, door- en uitstroom tot 1 december 2020



kansen/mogelijkheden per afdeling



risico’s per afdeling + beheersmaatregelen



generieke kansen en bedreigingen.

Het strategische personeelsplan is een levend document en wordt daarom ieder half jaar geëvalueerd.
De OR heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de ingeslagen weg en toekomstrichting.
Mobiliteitsonderzoek
Op verzoek van de medewerkers is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om leaseauto’s aan te
schaffen. De OR heeft op verzoek van het MTB een enquête gehouden onder de medewerkers over wat zij
precies wensen. Daaruit bleek dat ze de reiskostenvergoeding zakelijk verkeer van € 0,40 niet voldoende
vinden en ze het vervelend vinden de privéverzekering aan te spreken als er schade wordt gereden tijdens
een zakelijke rit (ondanks dat het te lijden bonus/malusverlies door de schade wel dekking heeft).
De conclusie van het onderzoek was dat we voor het gebruik van de privéauto voor zakelijke kilometers in
ieder geval de uitgangspunten van de cao hanteren. Daarnaast hebben we bovenop de verplichte
collectieve ongevallenverzekering een aanvullende verzekering voor persoonlijke eigendommen afgesloten.
Het onderzochte alternatief leaseauto is in verhouding met de huidige situatie (veel) duurder én de ervaring
leert ons dat deze weinig wordt gebruikt. Vanuit praktisch en financieel oogpunt is dan ook besloten de
regeling ongewijzigd te laten en drie nieuwe elektrische fietsen aan te schaffen.
Leiderschapsontwikkeling
Als één ding duidelijk is, dan is het wel dat de toekomstige ontwikkelingen moeilijk voorspelbaar zijn. We
willen als organisatie flexibel kunnen inspelen op veranderingen. Dat betekent dat het probleemoplossend
vermogen van de hele organisatie groter moet worden. Alle medewerkers moeten op hun eigen werkgebied
veranderingen constateren en daar zelfstandig en initiatiefrijk mee leren omgaan.
Het MT heeft, ook interactief met alle medewerkers, gekeken naar wat dit voor hun eigen gedrag,
voorkeuren en belemmeringen betekent. Het MT wil zich ontwikkelen richting mentorcoaching en minder
'manager' zijn. Er is een training voor gevolgd. Hiermee willen we het gewenste gedrag van onze
medewerkers ondersteunen, helpen omgaan met veranderingen en zeker niet voorschrijven welke
oplossingen gekozen moeten worden.
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Outsourcen niet-planmatig onderhoud
In 2018 is gestart met het project Outsourcen Niet-Planmatig Onderhoud. Doel van dit project was om te
onderzoeken of het mogelijk was om op een projectmatige manier de processen van het dagelijks
onderhoud en de samenwerking met de externe partner voor de uitvoering, implementatie en optimalisatie,
te outsourcen. Bij dit proces is specifieke aandacht besteed aan het borgen van de kerncompetenties van
Patrimonium (Klantgerichtheid, Flexibiliteit, Organisatiebewustzijn en Aanspreekbaar zijn) in relatie tot de
gewenste efficiency en klanttevredenheid.
Het resultaat van dit project moest zijn dat er bij de balie minder tijd zou worden besteed aan het NPOproces zodat er meer tijd beschikbaar zou komen. Daarbij was een voorwaarde dat de totale kosten van dit
proces niet zouden toenemen, maar liever nog zouden dalen. De kwaliteit en klanttevredenheid moesten
minimaal gelijk blijven.
Door het outsourcen van de intake van het reparatieproces komt er tijd vrij bij de medewerkers
klantenservice. Hierdoor kunnen de eerstelijns informatievragen en ondersteunende activiteiten bij het team
worden ondergebracht. Het resultaat is dat klantenservice van alle eerstelijns informatievragen circa 80
procent zelf kan afhandelen. Voor de overige 20 procent heeft klantenservice de taak van het geven van
goede eerste informatie en zo nodig een goede en snelle verwijzing naar de medewerkers
tweedelijnsklantcontacten en/of andere afdelingen. Doordat klantenservice uiteindelijk de eerstelijns vragen
gaat beantwoorden, krijgen onder andere de woonconsulenten meer tijd om het toenemende aantal zaken
te kunnen behandelen.
De functiebeschrijvingen van de medewerkers klantenservice zijn aangepast op deze nieuwe manier van
werken. De implementatie start in januari 2020. Hiermee loopt dit project in 2020 ook af en worden er
projecten opgestart waarmee uiteindelijk de processen bij de medewerkers klantenservice en de
woonconsulenten verder worden ontwikkeld.
Veiligheid en preventie
De organisatie voor bedrijfshulpverlening (bhv) bestond aan het eind van het jaar uit vijf medewerkers.
Het bhv-team heeft in 2019 vier keer overlegd. Drie bhv-leden zijn op herhalingscursus geweest.
Patrimonium beschikt over een AED, die verschillende medewerkers kunnen bedienen. Op 18 december is
er een ontruimingsoefening gehouden. Deze is rustig en naar tevredenheid verlopen. De
brandslanghaspels, noodverlichting en EHBO-verbanddozen worden jaarlijks gecontroleerd en daar waar
nodig vervangen en aangevuld. Er zijn in 2019 geen ongevallen geweest in het kantoor van Patrimonium.

Communicatie
Elf keer per jaar plaatsen we een paginagrote advertorial in het Barendrechtse weekblad De Schakel.
Hiermee informeren we onze huurders (en alle inwoners van Barendrecht) over onze werkzaamheden, de
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ontwikkelingen bij Patrimonium maar ook in de corporatiebranche, en onze visie op samen wonen en leven
in Barendrecht. Op de dag van en tijdens de Lenteborrel publiceren we ook ons jaaroverzicht – onze
maatschappelijke verantwoording – in De Schakel en presenteren deze aan onze belanghebbenden.
Digitalisering
We communiceren steeds meer digitaal: van correspondentie tot voorlichtingsmateriaal. Al ruim zes jaar
sturen we zo veel mogelijk correspondentie, folders en brochures via e-mail.
Mijn Thuis: eigen omgeving voor huurders
De digitale dienstverlening breiden we verder uit. Via het huurdersportaal kunnen onze huurders, sinds
2017, vanuit huis hun correspondentie inzien, hun wijzigingen doorvoeren en een groot deel van hun huuren woonzaken zelf regelen op een tijdstip dat hen het beste uitkomt. Inmiddels hebben 1.198 huurders
ingelogd en gebruikgemaakt van Mijn Thuis.
Lenteborrel en Herfstlezing
Ieder jaar organiseren we minimaal twee evenementen voor onze belanghebbenden: de Lenteborrel en de
Herfstlezing. Bij deze ontmoetingen staan de (maatschappelijke) ontwikkelingen centraal als het gaat om
wonen en samen leven in Barendrecht. In 2019 was het thema Duurzaamheid – De toekomst van energie.
Meer informatie en een kort verslag staan op onze internetsite in het nieuwsarchief.
Sponsoring
Met de invoering van de Woningwet 2015 is het voor corporaties niet meer toegestaan om zich bezig te
houden met sponsoractiviteiten. Patrimonium heeft in 2019 dan ook niets gesponsord.

Medezeggenschap
De ondernemingsraad (OR) bestond in 2019 uit:


Marina de Jong



Dyanne Pinas



Saskia Ambachtsheer.

De OR heeft in 2019 de volgende onderwerpen besproken:


visitatie



gedragslijn bij organisatieontwikkeling



mobiliteit



ICT-beleid



arbodienst



nieuwe functiebeschrijving medewerker klantenservice



strategisch voorraadbeleid.
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De OR heeft in 2019 op vijf adviesaanvragen advies uitgebracht:




uitbreiding formatie
o

nieuwe functie bestuurssecretaris

o

nieuwe functie projectsecretaresse

o

(senior) projectleider groot onderhoud en nieuwbouw (vervolg capaciteit vastgoed)

outsourcen niet-planmatig onderhoud (reparatieverzoeken)
o

maximaal outsourcen

o

organisatorische ontwikkelingen (en personele consequenties).

De OR heeft ingestemd met:


regeling inzage en correctierecht.

Overleg met de raad van commissarissen
De OR heeft in april en november overlegd met leden van de raad van commissarissen (RvC). In juli vond
een overleg plaats met de RvC en de directeur-bestuurder. Daarnaast had de OR een
kennismakingsgesprek met de beoogde nieuwe kandidaat voor de RvC.
In 2019 heeft de OR de volgende onderwerpen met de RvC besproken:


visitatie



vacature commissaris



profielschets RvC Patrimonium Barendrecht



reglement raad van commissarissen Patrimonium Barendrecht



organisatieontwikkeling (outsourcen niet-planmatig onderhoud en capaciteit vastgoed)



herbenoeming directeur-bestuurder (advies)



beoordeling directeur-bestuurder.
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7. Governance
Woonstichting Patrimonium Barendrecht wil als maatschappelijke onderneming op de juiste manier
verantwoording afleggen en transparant handelen. Per 1 mei 2015 is de Governancecode
Woningcorporaties 2015 van kracht. Leden van Aedes en de VTW zijn verplicht zich aan deze code te
houden. Patrimonium onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2015 en volgt deze vrijwel
geheel. De afwijkingen op enkele punten worden toegelicht in dit bestuursverslag. Hierbij volgen we de pastoe-of-leg-uit gedragslijn.

Corporate Governance
De bestuurlijke organisatie heeft haar basis in de statuten en is verder vastgelegd in het reglement van de
raad van commissarissen, reglement auditcommissie, reglement remuneratiecommissie, de
procuratieregeling, reglement financieel beleid en beheer en het treasurystatuut. Patrimonium heeft een
integriteitscode en een regeling omgaan met melden vermoeden misstanden. Alle genoemde documenten
zijn openbaar en geplaatst op de website. In 2019 zijn de statuten en reglementen herzien en aangepast
vanwege de omzetting van de rechtsvorm van vereniging naar stichting per 1 januari 2019.

Bestuur
Van 1 januari tot heden
De heer P. Manders, directeur-bestuurder, geboren in 1960, heeft van 1 januari tot en met 31 december
2019 de volgende nevenfuncties gehad:


bestuurslid Duurzaamheidskring Barendrecht



ambassadeur stichting Present Barendrecht.

De nevenfuncties zijn voor aangaan gemeld en toegelicht aan de raad van commissarissen. De raad heeft
vastgesteld dat er geen onverenigbaarheden bleken met de functie van directeur-bestuurder.
Permanente educatie bestuur
In de Governancecode staat dat vanaf 1 januari 2015 bestuurders van corporaties in drie jaar tijd 108 PEpunten moeten behalen. Dit is gebaseerd op 108 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de
geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Bij een tussentijdse in- of uitdiensttreding in de periode
2017/2018/2019 wordt het aantal te behalen PE-punten op basis van de datum van in- of uitdiensttreding
vastgesteld. De directeur-bestuurder heeft gezien over de periode 2017/2018/2019 113 PE-punten behaald.
Dit betekent dat hij voldoet aan het minimum van 108 PE-punten over deze periode.
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Tabel 15. Overzicht behaalde PE-punten in 2019
2017/2018/2019

2019
Naam bestuurder

Behaalde PE-punten

P. Manders
(in dienst per 1 september 2015)

Minimaal te behalen PE-

2017/2018/2019

punten

Behaalde PE-punten

17

108

113

Remuneratie bestuur
Patrimonium heeft in 2019 geen functionarissen in dienst gehad die boven de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT 2) beloond zijn. Voor de aanpassing van de
beloning van de bestuurder hanteren we de WNT 2 en houden we rekening met de richtlijnen van de
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Nederlandse Vereniging Bestuurders
Woningcorporaties (NVBW). Met de directeur-bestuurder zijn geen afspraken gemaakt over een variabele
bezoldiging op basis van bepaalde prestatiecriteria.
Beloning directeur-bestuurder over 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Patrimonium Barendrecht
van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse E.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Patrimonium Barendrecht is € 142.000. Gezien het parttime
dienstverband is dat voor Patrimonium € 126.222. Het individuele WNT-maximum is berekend naar rato
van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNTmaximum voor de leden van raad van commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15 procent en voor de
overige leden 10 procent van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het
dienstverband. De bezoldiging van de directeur-bestuurder over 2019 bedraagt € 123.153. Meer inzicht
hierover is opgenomen onder de overige toelichtingen.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT moeten worden vermeld,
of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
Leningen (en voorschotten en garanties) voor de directeur-bestuurder
Patrimonium heeft geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan haar directeur-bestuurder of
zich garant gesteld voor leningen door derden aan haar directeur-bestuurder.
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Bestuursbesluiten
In 2019 waren er 41 bestuursvergaderingen. De onderwerpen van de belangrijkste besluiten die de
directeur-bestuurder in 2019 heeft genomen, staan in onderstaand overzicht:
Belangrijkste besluiten bestuurder


bestuursverslag en jaarrekening 2018



huurverhoging 2019



prestatieafspraken gemeente en Bewonersraad 2020



jaarplan en begroting 2020



bod Woonvisie gemeente Barendrecht



proces starten voor aankoop woningen Vestia



herijking ZAV-beleid



proces meldplicht datalek



herijking ondernemingsplan



versteviging galerijen Oude Haven



toekomst Zeeheldenwijk



intentieovereenkomst Pameijer voor Talmaweg



uitrol PV-panelen over ons bezit



ICT-opleidingsplan medewerkers



overnemen conclusies geschillenadviescommissie.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) van Patrimonium Barendrecht is belast met het toezicht op de
algemene gang van zaken binnen Patrimonium, in het bijzonder op het algemene beleid van de directeurbestuurder, voor wie de raad ook een adviserende rol en een klankbordfunctie vervult. De RvC vervult ook
de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder.
De taken en bevoegdheden van de raad zijn in artikel 18 van de statuten van Patrimonium omschreven. Dit
is verder uitgewerkt in het Reglement voor de raad van commissarissen. Om de toezichthoudende taak
goed te kunnen vervullen heeft de raad van commissarissen zich regelmatig mondeling en schriftelijk door
de directeur-bestuurder laten informeren over de volkshuisvestelijke en financiële resultaten in relatie tot de
beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en over de wensen en behoeften van belanghebbenden.
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Toezichtskader
Als kader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad van commissarissen de Governancecode
Woningcorporaties, de beleidsbrieven van de ministers van het ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties, de door de raad van commissarissen goedgekeurde missie, ondernemingsplan, jaarplan
en begroting en de afspraken met externe belanghebbenden, in het bijzonder de afspraken met de
gemeente Barendrecht en de Bewonersraad.
De raad van commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om zich op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen in het speelveld van Patrimonium:


kennisnemen van alle relevante beleidsnota's van Patrimonium zelf en van de gemeente Barendrecht



kennisnemen van relevante publicaties van het ministerie van BZK, het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties



kennisnemen van relevante artikelen in De Schakel, het regionale weekblad



kennisnemen van relevante artikelen en publicaties van Aedes en de Woonbond



kennisnemen van informatie en deelname aan activiteiten van de VTW



overleg met belanghebbenden, onder meer met de Bewonersraad



overleg met de ondernemingsraad van Patrimonium.

Deskundigheid en samenstelling raad van commissarissen
Een profielschets van de meest gewenste deskundigheden en achtergronden van de raad van
commissarissen fungeert als selectiebasis. De volledige profielschets staat op de internetsite van
Patrimonium Barendrecht. De raad van commissarissen van Patrimonium bestaat statutair uit ten minste vijf
en ten hoogste zeven leden. De benoemingsperiode is maximaal vier jaar, waarna het lid nog eenmaal voor
een periode van maximaal vier jaar kan worden herbenoemd. De maximale zittingsperiode is acht jaar.
Twee leden van de raad zijn voorgedragen door de huurdersorganisatie, de Bewonersraad. Hiermee
voldoet Patrimonium aan de vereiste vanuit de Woningwet 2015 dat ten minste een derde van de raad van
commissarissen moet bestaan uit huurderscommissarissen die rechtstreeks zijn voorgedragen door
huurders.
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Tabel 16. Samenstelling raad van commissarissen per 31 december 2019
Naam RvC-lid

De heer drs.
M.P.A. Vriens

De heer ir.
A.H.G. Rouwers MRE

Mevrouw ir.
E. van Tuinen

De heer drs.
J.T. IJzerman MBA

Mevrouw drs.
G.P. Oosterman

Geboortejaar

1974

1953

1972

1970

1966

Functie

Voorzitter

Vice-voorzitter

Lid

Lid

Lid

(Her)benoeming

Benoemd 1 juli 2013
voor 4 jaar.
Herbenoemd per 1 juli
2017 voor 1 termijn
van 4 jaar.
Voorzitter per 1
januari 2015.

Op voordracht van
Bewonersraad.
Benoemd per 1 juli
2019 voor 4 jaar.
Herbenoembaar voor 1
termijn van 4 jaar.

Benoemd per 1 juli
2018. Herbenoembaar
voor 1 termijn van 4
jaar.

Benoemd 29 juni 2015
volgens rooster van
aftreden voor 1 jaar.
Herbenoemd op 30 juni
2016 voor 1 termijn
van 4 jaar.

Aftredend per

30 juni 2021

Benoemd op
voordracht van
Bewonersraad.
Benoemd op 30 juni
2014 voor 4 jaar.
Herbenoemd op 30 juni
2018 voor 1 termijn
van 4 jaar.
Vice-voorzitter per 1
januari 2015.
30 juni 2022

30 juni 2023

30 juni 2022

30 juni 2020

Audit (voorzitter)

Remuneratie

Audit

Duurzaamheid,
maatschappelijk
ondernemerschap,
Volkshuisvesting,
Leefbaarheid
Zelfstandig adviseur

Remuneratie
(voorzitter)
Juridisch, Financiën,
Openbaar bestuur

Directeur bij het
Ministerie van SZW
Voorzitter RvT
Stichting Theater Het
Kruispunt, Lid RvT
Stichting Financiering
Eerstelijnszorg
Carnisselande

Projectmanager/
bestuursadviseur
Lid RvC Ons Huis
Apeldoorn

Commissie
Deskundigheid

Financiën,
Bedrijfsvoering

Volkshuisvesting,
vastgoedontwikkeling
en beheer, Zorg

Beroep

Zelfstandig
organisatieadviseur

Vastgoedstrateeg

Nevenfuncties

Adviseur
Directeur Stichting
Bewonersorganisatie
Groenkracht
Vitaal Pendrecht,
Voorzitter Cliëntenraad
Laurens Thuiszorg, Lid
Dagelijks Bestuur
Centrale Cliëntenraad
Laurens, Zittingslid
huurcommissie, Lid
RvC
Woningbouwvereniging
Heerjansdam, Lid RvC
Lek en Waard Wonen,
Onafhankelijk
voorzitter Delftse
Adviescommissie
Voorrangsbepaling

ICT, HR, Organisatieen veranderkunde,
Volkshuisvesting

De maximale zittingstermijn van een lid van de raad van commissarissen is twee keer vier jaar.
Permanente Educatie (PE)
Bepaling 1.8 van de Governancecode Woningcorporaties 2015 stelt dat leden van bestuur en RvC blijvend
hun kennis ontwikkelen door trainingen en cursussen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gewenst
gedrag. De afgesproken Permanente Educatie-systematiek is hierop van toepassing (Aedes heeft dit
vastgelegd in een Reglement Permanente Educatie en de VTW in een notitie PE-systeem
commissarissen). Voor commissarissen geldt een verplichting van tien PE-punten over de periode 20152016. Vanaf 2017 geldt een jaarlijkse verplichting van vijf PE-punten per jaar. Als een commissaris na
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januari 2015 of gedurende een kalenderjaar tot commissaris is benoemd, dan wordt het minimumaantal PEpunten naar rato vastgesteld. De PE-punten worden per commissaris geregistreerd op de website van
VTW.

Tabel 17. PE-punten behaald in 2019
Naam RvC-lid

De heer drs.

De heer ir.

De heer drs. J.T.

Mevrouw ir.

Mevrouw drs.

M.P.A. Vriens

A.H.G. Rouwers MRE

IJzerman MBA

E. van Tuinen

G.P. Oosterman

PE-punten 2019

6

31

5

8

7

PE-punten 2018

8

22

7

n.v.t.

9

PE-punten 2017 (*)

4

28

n.v.t.

n.v.t.

4

* Als er meer dan tien punten waren behaald in 2015-2016, mochten de extra punten worden meegenomen naar 2017.
Benoeming/herbenoeming
Mevrouw Van Tuinen is, met een positieve zienswijze van de Aw, benoemd per 1 juli 2019 als
huurderscommissaris voor een periode van vier jaar. Zij volgt mevrouw Maatman op die per 31 december
2018 is gestopt als huurderscommissaris vanwege het accepteren van een baan als directeur-bestuurder
van een woningcorporatie, die bij wet onverenigbaar is met een rol als commissaris bij een andere
woningcorporatie.
Commissies
De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie
ingesteld.
Auditcommissie
De auditcommissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de raad van commissarissen
voor, met dien verstande dat de voltallige raad van commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de
vervulling van zijn taak. De auditcommissie bestond in 2019 uit twee leden, mevrouw Oosterman (lid) en de
heer Rouwers (voorzitter), en is onder meer belast met het toezicht op de werking van de interne
risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door Patrimonium, de naleving
van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de relatie met de externe
accountant. De auditcommissie heeft vier keer vergaderd in 2019. De besproken onderwerpen waren:


jaarrekening en bestuursverslag 2018



kwartaalrapportages en treasuryrapportages



financieringsstrategie



uitgangspunten begroting 2020



auditplan controller



controleplan accountant



evaluatie accountant
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reglement financieel beleid en beheer



frauderisicoscan



update risicomanagement.

De auditcommissie heeft gesproken met de accountant over de jaarrekening en het bestuursverslag 2018
en het controleplan voor de jaarrekening 2019. Samen met de organisatie is het traject van de jaarrekening
2018 geëvalueerd met het oog op de overgang van bedrijfswaarde naar beleidswaarde.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bereidt binnen haar taakgebied de besluitvorming van de raad van
commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige raad van commissarissen collectief
verantwoordelijk blijft voor de vervulling van zijn taak. De remuneratiecommissie is belast met de selectie
en advisering over de benoeming van de leden van de raad van commissarissen en het bestuur. Ook heeft
de remuneratiecommissie de werkgeversrol van de directeur-bestuurder en is zij verantwoordelijk voor de
beloning en arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder. Daarnaast onderhoudt de commissie de
relatie met de ondernemingsraad. De remuneratiecommissie bestond in 2019 de eerste maanden uit de
heer Vriens (als vervanger van mevrouw Maatman) en de heer IJzerman (voorzitter). Per 1 juli is de heer
Vriens teruggetreden uit de remuneratiecommissie en heeft mevrouw Van Tuinen het overgenomen.
In 2019 heeft de remuneratiecommissie zich beziggehouden met de herbenoeming van de directeurbestuurder. Met een positieve zienswijze van de Aw is de heer Manders per 1 september 2019
herbenoemd als directeur-bestuurder voor een periode van vier jaar.
Proces beoordeling directeur-bestuurder
De beoordeling van de directeur-bestuurder is opgenomen in een jaarlijkse cyclus. Aan het begin van het
jaar worden in een planningsgesprek de doelstellingen opgenomen. Alle gesprekken worden gevoerd door
de remuneratiecommissie. Het concept-planningsgesprek wordt door de voltallige RvC vastgesteld.
Halverwege het jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats in het voortgangsgesprek. Aan het eind van het
jaar volgt het beoordelingsgesprek. In deze beoordeling wordt ook inbreng van belanghebbenden zoals de
Bewonersraad, de verantwoordelijk wethouder, de OR en het management betrokken. Het verslag van de
beoordeling wordt door de voltallige raad vastgesteld. In deze cyclus wordt de voortgang in de PEverplichting van de bestuurder gemonitord. De bestuurder heeft in de periode 2019 17 PE-punten behaald.
De PE-verplichting van 108 PE-punten in de periode 2017 tot en met 2019 is gehaald.
Beloningsbeleid
Naast de wettelijke kaders hanteert de RvC van Patrimonium Barendrecht de volgende beleidsmatige
overwegingen in zijn beloningsbeleid voor de bestuurder:


toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
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toepassing van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen
volkshuisvesting



groei in salaris van bestuurder is mogelijk bij goed presteren (1-4 procent bij goed presteren zolang
staffel/deeltijdsfactor dit toelaat tot een maximum van de WNT-norm minus € 1.000)



geen eenmalige prestatiebonussen of leaseauto.

Op basis van het functioneringsverslag, waaruit blijkt dat de bestuurder goed functioneerde in 2018, is de
mogelijkheid gebruikt om vanuit het beloningsbeleid het salaris van de bestuurder beperkt te laten stijgen in
2019.
Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de leden van de raad van commissarissen is getoetst volgens bepaling 3.27 uit
de Governancecode Woningcorporaties 2015. Alle leden voldoen aan deze bepalingen en zijn
onafhankelijk. In 2019 is binnen Patrimonium geen gebruikgemaakt van de Regeling melding
onregelmatigheden.
Werkzaamheden raad van commissarissen
De raad is in 2019 4 keer bijeengekomen in een reguliere vergadering waarbij ook de directeur-bestuurder
aanwezig was. Daarnaast is er een extra themabijeenkomst georganiseerd ter beeld- en oordeelsvorming
over de toekomst van de Zeeheldenwijk en het proces om woningen van Vestia over te nemen.
De zelfevaluatie van de RvC over 2019 is in januari 2020.
Toezichtfunctie
In 2019 heeft de raad van commissarissen de volgende statutaire werkzaamheden verricht, zoals
vastgelegd in artikel 18 van de statuten en in het Reglement van de raad van commissarissen.
Goedkeuring is verleend aan:


bod van Patrimonium op de Woonvisie van de gemeente Barendrecht



RvC-reglement



reglement financieel beheer en beleid



visie op bestuur en toezicht



aanpak en mandaat mogelijke overname Vestia-bezit in Barendrecht



toekomst Zeeheldenwijk



project Botterlocatie



auditplan controller



update financieringsstrategie



bestuursreglement



invulling statutaire bepaling aantrekken commissarissen bij ontstentenis en belet
56



treasuryjaarplan



jaarrekening 2018 en jaarplan 2019



begroting 2020



regioakkoord 2018-2030.

Kennisgenomen en behandeling van:


stand van zaken lopende projecten



financiële kwartaaloverzichten



mededelingen en actualiteiten directeur-bestuurder



managementletter van de externe accountant en de daaruit voortvloeiende verbeteringsmogelijkheden



voortgangsrapportage auditplan controller



informatie van Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Adviserende functie
De raad besprak de volgende strategische en beleidsmatige onderwerpen met de directeur-bestuurder:


corporate governance



(vastgoed)portefeuillestrategie



ontwikkelingen in de sector



integriteit



privacy/AVG.

Overige onderwerpen
Verder heeft de raad van commissarissen gesproken over en zich beziggehouden met de volgende
onderwerpen:


beoordeling en herbenoeming directeur-bestuurder



benoeming commissaris



jaarplan RvC 2020



profielschets RvC



visitatie.

Overleg met de directeur-bestuurder
De relatie tussen de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder is goed. De voorzitter van de
raad van commissarissen heeft periodiek overleg met de directeur-bestuurder over:


de algemene gang van zaken



maatschappelijke ontwikkelingen



lokale ontwikkelingen en samenwerking met belanghebbenden



ontwikkelingen in de corporatiesector



voorbereiding agenda raad van commissarissen
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toezichts- en toetsingskader.

Overleg RvC en OR
Twee leden van de raad van commissarissen, de heer IJzerman en de heer Vriens, hebben op 10 april
overleg gehad met de OR. Het tweede overleg van de RvC met de OR is gevoerd door de heer IJzerman
en mevrouw Van Tuinen op 6 november. Op 3 juli 2019 is er voor de eerste keer een gezamenlijk overleg
met de OR, directeur-bestuurder en de heer IJzerman en mevrouw van Tuinen namens de RvC
georganiseerd.
In deze overleggen is gesproken over:


het visitatietraject



het functioneren van de samenwerking tussen bestuurder, OR en RvC



de organisatieontwikkeling, waaronder vastgoedorganisatie intern en het outsourcen van het nietplanmatig onderhoud



aanpassing RvC-reglement, in het bijzonder waar het de informatievoorziening van de OR betreft



aanpassing van de profielschets van de RvC



input voor het beoordelingsgesprek van de bestuurder.

Overleg RvC en Bewonersraad
In 2019 hebben de RvC-leden de heer Rouwers en mevrouw Van Tuinen twee keer overlegd met de
Bewonersraad. De belangrijkste onderwerpen in deze overleggen waren de jaarlijkse huurverhoging,
grootonderhoudsprojecten met duurzaamheidsmaatregelen, de energietransitie in Barendrecht en de
aanpak van de Zeeheldenbuurt. Om meer duidelijkheid te krijgen over de energietransitie heeft de
Bewonersraad een overleg op 18 november georganiseerd waarbij de betrokken wethouder, leden van de
RvC en het bestuur van Patrimonium aanwezig waren om te brainstormen over de gevolgen van de
energietransitie in Barendrecht voor de huurders.
Daarnaast hebben de directeur-bestuurder en de heer Rouwers vanuit de RvC apart gesproken over de
toekomst van de Bewonersraad. Op 8 april is er een brainstormsessie georganiseerd met begeleiding van
de Woonbond om te kijken welke activiteiten de Bewonersraad kan ontplooien om te werken aan de
continuïteit van de Bewonersraad in de toekomst. Vanuit dit overleg zijn er afspraken gemaakt over
activiteiten waarmee de Bewonersraad aan de slag gaat om te werken aan hun zichtbaarheid en
kwetsbaarheid. Leden van de RvC hebben ook de jaarvergadering van de Bewonersraad bijgewoond.
Naast de formele contacten is er ook informeel contact over lopende zaken. Begin januari 2019 zijn tijdens
de nieuwjaarsreceptie in aanwezigheid van de RvC de gemaakte prestatieafspraken voor 2019 tussen
Patrimonium en de Bewonersraad ondertekend.
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Relatie met accountant
In 2019 heeft Baker Tilly controlewerkzaamheden over het verslagjaar 2018 uitgevoerd onder begeleiding
van de heer R. Buitenhuis RA. De bevindingen van de accountant bij de jaarstukken over 2018 zijn in de
auditcommissie besproken en met de gehele raad van commissarissen. De RvC heeft tevens in 2019 de
werkzaamheden en samenwerking met de accountant geëvalueerd. De samenwerking met Baker Tilly
ervaart ze als positief. De managementletter is concreet en kwalitatief goed. Het controleteam kent weinig
wijzigingen en is kundig. Punt van aandacht vanuit de RvC blijft de kostenontwikkeling van
controlewerkzaamheden van de accountant en de opvolging van de aanbevelingen van de accountant door
Patrimonium.
Visitatie
In 2019 heeft de RvC samen met de directeur-bestuurder opdracht gegeven aan Raeflex om de visitatie bij
Patrimonium uit te voeren. De heer Rouwers heeft samen met de directeur-bestuurder het visitatietraject
voorbereid. Deze recente visitatie is gebaseerd op een nieuwe methodiek waarbij – explicieter dan
voorheen – de prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie een prominente rol spelen. De
resultaten van de visitatie in 2019 over de periode 2015-2018 laten zien dat op alle onderdelen van de
visitatie verbeteringen zijn gerealiseerd. Op het vlak van Governance, maar meer nog op het gebied van
Presteren volgens belanghebbenden zijn goede stappen gemaakt. De komende periode zal er nog meer
gevraagd worden van Patrimonium; sommige onderdelen uit de visitatie vragen in het bijzonder onze
aandacht. Duurzaamheid, energietransitie en een aanhoudende druk om voldoende betaalbare sociale
huurwoningen beschikbaar te hebben vragen – mede vanuit de regio – een onverminderde inzet vanuit
Patrimonium om zich te blijven verbeteren.
Namens de raad van commissarissen (RvC) willen we alle samenwerkingspartners en belanghebbenden
nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan dit visitatierapport maar bovenal ook voor de ervaren verbeterde
relatie.
Beoordeling organisatie
De raad van commissarissen heeft zich tijdens het jaar regelmatig op de hoogte gesteld van de vorderingen
en inspanningen van de medewerkers om de ingezette vernieuwing en verbetering te verdiepen en hun
bijdrage te leveren aan de realisatie van het ondernemingsplan. De raad heeft opnieuw met veel
waardering kennisgenomen van de bereidheid van de medewerkers van Patrimonium om zich individueel
en op afdelingsniveau verder te blijven ontwikkelen en te professionaliseren. De raad is de medewerkers
dan ook dank verschuldigd voor hun inzet in 2019.
Lidmaatschap VTW
De raad van commissarissen is sinds 2007 collectief lid van de Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties (VTW). Patrimonium betaalt het lidmaatschap. Leden van de raad hebben
vergaderingen, workshops en cursussen van de VTW bijgewoond of gevolgd.
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Remuneratie: honorering van de leden van de raad
De honorering van de raad van commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de
afzonderlijke leden van de raad en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De
honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Patrimonium. De honorering van de leden van de raad
voldeed in 2019 aan zowel WNT 2 als de beroepsregel van de VTW. De raad van commissarissen heeft op
28 november 2018 de beloning vastgesteld voor 2019 en op 11 december 2019 de beloning vastgesteld
voor 2020. Op grond van WNT en de beroepsregel van commissarissen mag gelet op de omvang van
Patrimonium Barendrecht staffel E toegepast worden. Vanwege het gematigde beloningsbeleid wordt in de
jaren 2018 tot en met 2020 een beloning net onder het maximum van staffel C (twee schalen lager)
toegepast. Enkele commissarissen ontvingen in 2019 een reiskostenvergoeding voor niet-reguliere
bijeenkomsten. Hiernaast ontvangen de commissarissen verder geen individuele (kosten)vergoedingen,
vergoedingen bij beëindiging dienstverband of voorzieningen voor beloningen betaalbaar op termijn.
Leningen (en voorschotten en garanties) voor de commissarissen
Patrimonium heeft geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan haar commissarissen of zich
garant gesteld voor leningen door derden aan haar commissarissen.
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8. Financiële continuïteit
Patrimonium wil presteren naar vermogen; een financieel gezonde organisatie die het beschikbare geld
maximaal inzet voor haar doelgroep.

Jaarresultaat 2019
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 30,9 miljoen (in 2018: € 37,9 miljoen positief).
Het eigen vermogen is met eenzelfde bedrag gestegen. De solvabiliteit op basis van marktwaarde is
gestegen naar 83 procent. Op basis van de beleidswaarde is deze gedaald van 63 naar 62 procent.
Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de marktwaarde van ons bezit. Dit is
een landelijk fenomeen en zorgt voor forse boekhoudkundige winsten de afgelopen twee jaren.
De operationele kasstroom is met € 2,4 miljoen lager dan vorig jaar (€ 3,2 miljoen). Dit wordt vooral
veroorzaakt door hogere onderhoudsuitgaven dan vorig jaar. Onderstaande tabel geeft inzicht in enkele
kengetallen op het gebied van efficiency.
Tabel 18. Efficiency ratio’s
2019
Lasten verhuur en beheeractiviteiten per vhe

2018
503

514

Lasten onderhoudsactiviteiten per vhe

1.778

1.438

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit per vhe

1.076

1.085

251

284

Overige organisatiekosten per vhe
Leefbaarheid per vhe

92

87

Rente op langlopende financiering per vhe

708

783

Operationele kasstroom per vhe

943

1.213

1.637

1.833

Operationele kasstroom (exclusief vennootschapsbelasting) per vhe

Een verdere toelichting op de financiële cijfers is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening. In bijlage 1 zijn
diverse kengetallen opgenomen.

Financiële doorkijk naar toekomst
Op 11 december 2019 heeft de RvC ingestemd met de begroting 2020. In deze begroting is ook een
doorkijk gegeven naar de toekomst. Deze doorkijk geeft inzicht in de effecten die de keuzes uit het
ondernemingsplan hebben voor onze financiële resultaten.
Patrimonium heeft de interne financiële normen gelijkgesteld aan de normen die extern worden gehanteerd.
De begroting 2020 en het meerjarenperspectief voldoen aan deze normen. Dit is in onderstaande tabel
weergegeven. De LTV en solvabiliteit zijn gebaseerd op de beleidswaarde.
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Tabel 19. Prognose financiële normen in de begroting 2020 en het meerjarenperspectief
Norm1
ICR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

≥ 1,4

2,22

2,14

1,64

1,58

1,56

2,41

4,46

4,84

LTV (*)

≤ 75%

36%

40%

49%

52%

58%

58%

57%

56%

Solvabiliteit (*)

≥ 20%

62%

60%

49%

47%

44%

41%

41%

42%

(*): De LTV en solvabiliteit zijn beide berekend op basis van de beleidswaarde.

De continuïteit van Patrimonium kan afgelezen worden aan de hand van de LTV en de solvabiliteit (beide
op basis van de beleidswaarde). Deze voldoen in alle jaren ruimschoots aan de norm van maximaal 75
procent en groter dan 20 procent.
De LTV laat als gevolg van de vele investeringen (die beperkt effect hebben op de beleidswaarde) een
stijging zien naar 58 procent (2024). Na deze jaren blijft de LTV redelijk stabiel. De solvabiliteit laat in
diezelfde periode een daling zien van 63 naar 41 procent. Ook deze blijft daarna stabiel.
De daling is het gevolg van forse uitgaven om de sociale voorraad in Barendrecht op peil te houden. Voor
de periode tot en met 2026 voorzien we een groot aantal investeringen. De netto-investeringen bedragen
ruim € 81,7 miljoen. Deze investeringen zien onder andere toe op het langer kunnen doorexploiteren van
onze woningen en het realiseren van nieuwbouwwoningen op beschikbare locaties. Verder worden ook
energetische investeringen gedaan om daarmee te voldoen aan de branche-afspraken om onze
woningvoorraad in 2021 op gemiddeld energielabel B te krijgen. Onze positieve exploitatiekasstroom en
huidige rentestanden en -curve maken dat Patrimonium deze investeringen financieel kan dragen.

Treasury
In onderstaande tabel staan de kengetallen waarop Patrimonium stuurt. Deze kengetallen zijn ontleend aan
diverse documenten, waaronder het Reglement financieel beleid en beheer en het treasurystatuut.
Tabel 20. Financiële ratio’s
Norm
ICR (Interest coverage ratio)

2019

2018

≥ 1,4

2,22

2,36

≤ 75%

36%

34%

LTV (loan to value) op basis van marktwaarde

n.n.b.

16%

18%

Solvabiliteit op basis van marktwaarde

n.n.b.

83%

80%

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde

≥ 20%

62%

63%

Dekkingsratio (WSW)

≤ 50%

10%

10%

LTV (loan to value) op basis van beleidswaarde

1

In dit bestuursverslag is uitgegaan van de voorlopige normen zoals deze opgenomen waren in het gezamenlijk
beoordelingskader van WSW en Aw. Recent zijn de normen verruimt naar 15% solvabiliteit en 85% LTV (beleidswaarde)
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Binnen Patrimonium is er een treasurycommissie (TC) en een auditcommissie (AC). Beide hebben
specifieke aandacht voor treasuryvraagstukken. De treasurycommissie bestaat uit de manager Financiën,
de directeur-bestuurder en een gespecialiseerd treasury-adviesbureau. Ze voert vooraf met de RvC
afgestemde treasury-activiteiten uit. De TC heeft viermaal vergaderd in 2019. Tijdens iedere vergadering
wordt op basis van de meest actuele gegevens een liquiditeitenplanning opgesteld. Eventuele acties en
bijzonderheden die daaruit volgen, worden besproken in de TC en indien nodig verder uitgewerkt. De
vergaderstukken inclusief de verslagen worden (voorzien van een managementsamenvatting) gedeeld met
de AC en de RvC.
Treasury-acties 2019
In 2019 zijn de volgende treasury-actiepunten besproken in de vier TC-overleggen en al dan niet afgerond.
Tabel 21. Treasury-actiepunten 2019
Actiepunt

Omschrijving

Status

1

Aantrekken van maximaal € 13,8 miljoen aan WSW-

In januari is een fixe lening aangetrokken van € 5,0 miljoen.

geborgde financiering tot 30 juni 2020.

Verdere aanvullende financiering was niet nodig.

Monitoren van de wijzigingen in de

Dit is een doorlopend punt dat ieder kwartaal door de TC wordt

zekerheidsstructuur van het

besproken en waarbij de treasury-adviseur vinger aan de pols

WSW en eventuele gevolgen daarvan beoordelen.

houdt.

Desgewenst onderzoeken of deelname aan uitgifte

Afgerond. Besproken in de TC van 13 mei. Ontwikkelingen

van leningen via LIST Amsterdam gewenst is.

worden gevolgd. Aanpassen statuut samen met evaluatie

2

3

Woningwet.
4
5

Desgewenst onderzoeken of deelname aan / uitgifte

Afgerond. Verwachting is dat voorlopig niets nieuws over dit

van openbare leningen (WSW-initiatief) gewenst is.

programma bekend wordt gemaakt.

Evalueren van de dienstverlening van de huisbank

Afgerond. Uit onderzoek van Thésor blijkt dat tarieven van de

(conform treasurystatuut vindt dit jaarlijks plaats).

huidige huisbankier marktconform zijn. En we zijn tevreden over
dienstverlening dus zien geen reden om over te stappen.

6

Het vastleggen van toekomstige financieringskeuzes

In de RvC-vergadering van 11 december is een geüpdatete

door het aanscherpen van de financieringsstrategie

financieringsstrategie vastgesteld.

(versie 2017).

Rentemanagement
In het treasurystatuut zijn grenzen gesteld aan het maximum renterisico dat Patrimonium mag lopen. Dit is
gelijkgesteld aan het maximum dat het WSW hanteert, namelijk 15 procent van de leningenportefeuille. In
de volgende grafiek is het relatieve renterisico voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Deze cijfers zijn
herleid uit het treasuryjaarplan 2020.
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Figuur 2. Renterisico WSW-methodiek

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de norm regelmatig wordt overschreden de komende jaren. Dit is het
gevolg van keuzes uit het verleden waardoor er relatief hoge aflossingsverplichtingen zijn in de jaren 2020
tot en met 2024. Op dit moment zijn de rentestanden in de markt lager dan de gemiddelde rente die
Patrimonium betaalt op de bestaande portefeuille. Herfinanciering heeft dan een positief effect op de
gemiddelde rentevoet.
Patrimonium heeft het afgelopen jaar haar leningenportefeuille in absolute zin zien afnemen van € 66
miljoen in 2009 naar € 55 miljoen in 2019. Leningen worden vaak aangetrokken met een minimumomvang
van € 5 miljoen om zodoende te zorgen dat er niet een te hoge rente wordt betaald. Maar een aflossing van
één lening kan er bij een kleine totaalportefeuille dus voor zorgen dat de norm van 15 procent al redelijk
snel benaderd wordt. Dit doet zich bij Patrimonium voor, onder andere doordat we ook een roll-over lening
van € 5 miljoen in portefeuille hebben.
Patrimonium heeft in 2019 samen met haar treasury-adviseur een financieringsstrategie opgesteld en
vastgesteld. De financieringsstrategie geeft het beleid weer over de financiering van Patrimonium op
langere termijn. Hiermee wordt, binnen de randvoorwaarde dat de financiële continuïteit gewaarborgd blijft,
een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen van Patrimonium zoals opgenomen in de
portefeuillestrategie.
De financieringsstrategie bepaalt uiteindelijk de gewenste financieringspositie en -structuur passend bij de
lange-termijnbedrijfsdoelstellingen van Patrimonium. Patrimonium wil via de financieringsstrategie een
optimale invulling geven aan de verwachte financieringsbehoefte die mede voortkomt uit de
portefeuillestrategie. Met deze financieringsstrategie beoogt Patrimonium een beslismodule te hebben voor
financieringsbeslissingen. De financieringsstrategie bepaalt uiteindelijk de gewenste financieringspositie en
-structuur.
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Schematisch gaat de financieringsstrategie in op de volgende onderwerpen:

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
Het jaar 2019 kenmerkt zich door een opnieuw sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2018.
Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de woningportefeuille van
Patrimonium zorgde dit voor een stijging van de marktwaarde. De totale waarde van de woningportefeuille
is met € 25 miljoen gegroeid naar een waarde van € 340 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 8 procent.
Hierna is een grafische weergave opgenomen van de mutatie. Voorraadmutaties zijn hierbij buiten
beschouwing gelaten. Onderstaand verloopoverzicht ziet alleen toe op de woningvoorraad. In 2018 betrof
dit € 314.336.120 van de totale marktwaarde van € 318.173.821. In 2019 betrof dit € 339.999.050 van de
totale marktwaarde van € 343.907.139.
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Figuur 3. Grafische weergave mutatie marktwaarde

Ten opzichte van vorig jaar valt op dat de onderhoudskosten nu een positief effect hebben op de
marktwaarde. Dit wordt veroorzaakt doordat er een andere systematiek in het Handboek is opgenomen. Er
is nu differentiatie aangebracht tussen de onderhoudslasten in een doorexploiteer- en een uitpondscenario.
De lasten voor het doorexploiteerscenario zijn naar boven toe bijgesteld, die van het uitpondscenario naar
beneden. Een groot aantal van de complexen van Patrimonium hebben de hoogste waardering in het
uitpondscenario. Daarom heeft deze differentiatie een groot positief effect op onze marktwaarde.
Het effect van de stijgende vrije verkoopwaarde k.k. is met iets meer dan 2 procent lager dan vorig jaar
(bijna 5 procent).
In 2019 hebben we conform de voorgeschreven richtlijnen een post achterstallig onderhoud in mindering
gebracht op de marktwaarde. Deze heeft een negatief effect van ongeveer 1,5 procent. De stijging van de
marktwaarde is in 2019 uitgekomen op 8,16 procent. Dit is een aanzienlijke stijging, echter toch een stuk
lager dan de 13,36 procent van 2018.
Na het opstellen van de marktwaarde 2019 zijn de uitkomsten getoetst. Hierbij hebben wij onder andere
gebruikgemaakt van de publicatie Effectrapportage handboek marktwaardering 2019 versus 2018 dat door
Fakton Consultancy is opgesteld. Hierin is onder meer de volgende figuur opgenomen. De aanpassing van
Patrimonium past voor zowel de eengezinswoningen (6,47 procent) als de meergezinswoningen (10,97
procent) mooi binnen de 'normaalverdeling'. Dit is met de rode omlijning weergegeven in de volgende
figuren.
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Figuur 4. Procentuele verschil marktwaarde 2019 versus 2018 van EGW

Figuur 5. Procentuele verschil marktwaarde 2019 versus 2018 van MGW

Naar ons idee is het logisch dat Patrimonium net als vorig jaar netjes past binnen de ‘normaalverdeling’.
Ten opzichte van vorig jaar hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan in de parameters die als
grondslag dienen voor de waardering. De contracthuren hebben een stijging laten zien die in lijn liggen met
wat daarvan verwacht kan worden. Uiteraard is dit het gevolg van wettelijke regelingen waaraan alle
corporaties zich hebben te conformeren.
Een tweede driver voor fikse mutaties in de marktwaardering is de mutatiegraad. Deze is echter nagenoeg
stabiel gebleven tussen 2018 en 2019.
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Beleidsmatige beschouwing van de beleidswaarde
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van
Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’).
Het WSW en de Aw hebben vanwege het nieuwe integrale toezichtskader besloten om met ingang van het
boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw
waardebegrip: de beleidswaarde. Corporaties vermelden met ingang van het bestuursverslag 2018 de
beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag
wordt een beleidsmatige beschouwing opgenomen.
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in
verhuurde staat die hiervoor is toegelicht. De beleidswaarde neemt namelijk de marktwaarde als
vertrekpunt.
De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van de Aw en het WSW. Het jaar
2019 is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. WSW en Aw hebben aangegeven dat in 2019
de voorlopige norm voor de LTV 75 procent blijft en voor de solvabiliteit 20 procent. Bovendien is een
overgangsregime van Aw en WSW van toepassing voor het proces van borging dat de borgingsruimte
gedurende dit overgangsjaar bepaalt. De borgingsruimte wordt in deze overgangsfase dan ook op basis
van een bredere analyse van de financiële positie van de individuele corporatie bepaald.
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. Dit is vooral van toepassing op de bepaling van de
marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed
(terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde) is geen exacte wetenschap. Het betreft bovendien
de grootste schattingspost waarover het bestuur een inschatting moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van de
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van de
corporatie in plaats van de uitgangspunten van de markt. Deze toelichting geeft nadere duiding aan het
deel van de waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat door
het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.
Overeenkomstig de regelgeving dienen de vergelijkende cijfers ook voor de beleidswaarde te worden
toegelicht. Daarbij moet ook stil worden gestaan bij de ontwikkeling in de beleidswaarde. Op basis van
ervaringen uit voorgaand boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan
het begrip beleidswaarde. Voor de nadere duiding van de beleidswaarde is voor de beleidswaarde ultimo
2019 nader invulling gegeven aan de definitie van onderhoud, beheer of overige organisatiekosten. De
onzekerheden op dit vlak in de beleidswaarde zijn daarom kleiner geworden. Voor het overige zijn er geen
aanpassingen doorgevoerd in de beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die
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samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de
beleidswaarde in komende periode, onder meer samenhangend met:


Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie van de
woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een schatting
door Patrimonium van de nieuwe huur bij mutatie mede rekening houdend met wettelijke bepalingen
zoals passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de huurdersvereniging over
huursomstijging en de huursom. In de praktijk kan de huurstijging, de streefhuur en de huursom
afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder andere afwijkingen in de
mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend toewijzen en het huursombeleid.



Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, die ultimo 2019 in de beleidswaardebepaling gelijk is
aan de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2019 opgenomen disconteringsvoet voor
het type vastgoedbezit en regio waarin Patrimonium actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel
worden verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en
hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft
gekregen, krijgt de bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor
de disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken.

In het boekjaar is de beleidswaarde van de woningen afgenomen van € 164.898.246 naar € 150.885.458.
Deze afname wordt door diverse positieve en negatieve verschillen veroorzaakt. In het volgende figuur is dit
inzichtelijk gemaakt.
Figuur 6. Grafische weergave mutatie beleidswaarde

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt enerzijds beïnvloed door gewijzigde beleidskeuzes die
Patrimonium heeft gemaakt en invloed hebben op relevante parameters zoals de (streef)huur en de normen
voor onderhoud en beheer, en anderzijds door gewijzigde parameters in de marktwaarde in verhuurde
staat.
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Beleidsmatige beschouwing op verschil marktwaarde en beleidswaarde
van vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2019 is in totaal € 212,4 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige
reserves begrepen (2018: € 189,5 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. Het is daarmee volgens de in de Woningwet voorgeschreven
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend tijdens het opmaken van de
jaarverslaggeving.
Het bestuur van Patrimonium heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat
bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het
verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat
van dit bezit en bedraagt circa € 189 miljoen (2018: € 149 miljoen). Het verschil tussen de marktwaarde en
de beleidswaarde eind 2019 bestaat uit de volgende onderdelen.
Tabel 22. Verschil marktwaarde en beleidswaarde ultimo 2019 en 2018
Woningen 2019
Marktwaarde verhuurde staat

Woningen 2018

339.999.050

314.336.120

Beschikbaarheid (doorexploiteren)

-/- 40.151.875

-/- 38.224.957

Betaalbaarheid (huren)

-/- 95.870.837

-/- 74.034.875

Kwaliteit (onderhoud)

-/- 46.717.026

-/- 34.656.539

-/- 6.373.854

-/-2.521.503

-/-189.113.592

-/-149.437.874

150.885.458

164.898.246

Beheer (beheerkosten)
Subtotaal
Beleidswaarde

Dit impliceert dat circa 65 procent van het totale eigen vermogen niet of pas op zeer lange termijn te
realiseren is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde is dit aan fluctuaties onderhevig.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde is in 2019 aanzienlijk groter geworden. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt doordat bepaalde wijzigingen wel effect hebben op de marktwaarde maar niet op
de beleidswaarde.
Stijging vrije verkoopwaarde k.k.
In de marktwaarde heeft deze een positief effect omdat dit leidt tot hogere verkoopopbrengsten (vooral ook
in het uitpondscenario). In de beleidswaarde wordt er echter niet uitgepond en heeft deze hogere vrije
verkoopwaarde zelfs een negatief effect omdat de verhuurdersheffing hoger wordt.
Differentiatie in onderhoudslasten
De marktwaarde wordt positief beïnvloed omdat de onderhoudslast in het uitpondscenario drastisch naar
beneden is bijgesteld in het Handboek. Patrimonium heeft relatief veel woningen die vallen onder het
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uitpondscenario. Daarom ‘profiteert’ de marktwaardeberekening van Patrimonium daar sterk van. Maar in
de beleidswaarde wordt een andere systematiek gehanteerd. Het positieve effect wordt daarmee
tenietgedaan.
Aanpassing potentieel huurniveau en huurprijsontwikkeling
De markthuur is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 10%. De streefhuur daarentegen is ‘slechts’
gestegen met 3%. Daarnaast is de huurontwikkeling in de marktwaarde met 3,6% aanzienlijk hoger dan de
huurontwikkeling in de beleidswaarde (2,1%).

Risicoparagraaf
Patrimonium heeft eind 2019 een solvabiliteit van 83 procent op basis van marktwaarde (80 procent in
2018). Op basis van beleidswaarde is de solvabiliteit 62 procent. Dit is ruim binnen de norm die extern
toezichthouders stellen en onze eigen norm. Eventuele risico’s die zich voordoen, kunnen door deze buffer
opgevangen worden. Onder andere bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt ook gewerkt met
diverse ‘slecht weer’-scenario’s om te kijken in hoeverre Patrimonium voldoende vet op de botten heeft. Uit
deze scenario’s blijkt dat Patrimonium een solide buffer heeft. Uiteraard zijn er situaties te bedenken waarin
de solvabiliteit drastisch toeneemt. Maar daarbij geldt ook dat Patrimonium in dat soort situaties voldoende
mogelijkheden heeft om aan knoppen te draaien. Hieronder staan enkele markt- en systeemrisico’s
benoemd.
Renterisico
De rente op de kapitaalmarkt wordt al jaren kunstmatig laag gehouden door de ECB. Waar dit vervelend is
voor pensioenfondsen is dit positief voor kapitaalintensieve bedrijven zoals woningcorporaties. Voor
Patrimonium geldt dat het gemiddelde bedrag dat wij nu aan rente betalen per vhe relatief laag is. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de kleine leningportefeuille ten opzichte van de waarde van de activa (16
procent op basis van de marktwaarde). De gemiddelde rente van Patrimonium is op dit moment 3,3 procent
en dat ligt nog aanzienlijk hoger dan de huidige marktrente. De duration van onze leningen is met 12,6 jaar
iets toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar waardoor we minder gevoelig zijn voor acute
renteschokken. Voor de komende jaren staan wel enkele aflossingen ingerekend. De huidige
verwachtingen zijn echter nog niet dat het beleid van de ECB op korte en middellange termijn zorgen voor
extreme rentestijgingen. De negatieve impact van het renterisico schatten wij daarom laag in.
Marktrisico
Barendrecht heeft een goed woonmilieu en blijkt al vele jaren gewild onder regionale woningzoekenden.
Ons bezit is kwalitatief beter dan veel bezit uit de regio. Daarbij geldt ook nog eens dat de streefhuren van
ons bezit met 77 procent gematigd te noemen is. En de huidige huren liggen daar met 72 procent nog ruim
onder. We verwachten daarom niet dat wij, op basis van de huidige huurprijsstellingen, een onverwachts
groot risico lopen op leegstand.
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Onderhoudsstaat van de woningen
Uit onze conditiescores blijkt dat onze woningen in goede staat verkeren. Er is vanuit toezichthouders zelfs
de vraag geweest of we niet te veel aan onderhoud besteden gezien de scores van ons bezit. Enkele
asbestgerelateerde problemen daargelaten zijn er dan ook geen noemenswaardige risico’s te voorzien in
ons bezit voor zover wij nu kunnen inschatten. Het feit dat er zich ook nagenoeg geen problemen voordoen
bij complexen waarbij door omstandigheden het renovatieonderhoud al enkele jaren vertraagd is, sterkt ons
in dat beeld.
Betaalbaarheidsrisico
Woningcorporaties verhuren hun woningen in principe aan huurders met een krappe beurs. De specifieke
toewijzingseisen die de wetgever heeft gesteld, maakt dat dit verschijnsel zich nog sterker gaat voordoen.
Patrimonium verhuurt eveneens haar woningen over het algemeen aan huishoudens met relatief lage
inkomens. De woonquote van deze huurders is relatief hoog wat een druk kan geven op de betaalbaarheid
van de huren. Onze streefhuren liggen echter voor 70 procent van de woningen onder de geldende
aftoppingsgrenzen. Hiermee hebben huurders binnen de huidige regelgeving recht op huurtoeslag wat de
betaalbaarheid voor deze groep verbetert. Daarnaast hanteert Patrimonium een gematigd huurbeleid en
hebben we in ons meerjarenperspectief het sociaal woonakkoord 2018-2021 tussen Aedes en de
woonbond ingerekend zonder de mogelijkheid van 1 procent huurverhoging. Daarnaast heeft Patrimonium
al jaren een relatief lage huurachterstand van ruim onder 1 procent en ook de hoeveelheid oninbare huren
valt mee. Wij verwachten dat deze huurontwikkeling betaalbaar is voor onze doelgroep en daarmee geen
groot risico vormt.
Politiek risico
Woningcorporaties acteren in een schemergebied tussen de markt en de publieke sector. De politiek heeft
een grote invloed op het doen en laten van woningcorporaties. In de jaren na de crisis en enkele excessen
in de sector zijn er strenge regels opgesteld voor woningcorporaties. Daarnaast zijn er ook heffingen
opgelegd waarvan de verhuurdersheffing, naast invoeren van het Vpb-regime, een fors negatief effect heeft
op de operationele kasstromen van woningcorporaties. De laatste tijd lijkt de politiek de corporatiesector
weer wat meer op waarde te schatten. Meerdere politieke partijen bepleiten afschaffing van de
verhuurdersheffing. Hoewel niets zeker is in deze tijden verwachten we als Patrimonium dat het politieke
risico aanzienlijk lager is dan voorgaande jaren. Het onderlinge vertrouwen lijkt wat hersteld te zijn.
Duurzaamheidsambities
Patrimonium conformeert zich aan de brancheafspraken. Deze gaan uit van een streven naar gemiddeld
label B in 2021, een label A in 2030 en CO2-neutraal in 2050. Op dit moment voldoen wij nog niet aan
gemiddeld label B. Ruim 45 procent van onze woningen heeft een label C en 25 procent een D-label.
Slechts 5 procent heeft een slechter label dan D. Dit is relatief weinig. We verwachten dat de stap naar
label B gehaald gaat worden door de energetische aanpassingen de komende jaren. Een forse winst
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kunnen we behalen met ons PV-panelentraject dat start in 2019. Dit is zo opgezet dat we verwachten dat
een groot aantal huurders gaat deelnemen.
Voor de stappen naar 2030 en 2050 heeft Patrimonium de Aedes Routekaart als leidraad gehanteerd. Deze
invulling geeft aan dat het voor Patrimonium (financieel) mogelijk is om de doelstellingen te behalen. Hierbij
houden we wel rekening met het toepassen van warmtenetten in Barendrecht op basis van restwarmte uit
de regio waar dit veel voorhanden is. Zonder warmtenet is het onduidelijk of we de transitie kunnen
realiseren.
Figuur 7. Gehanteerde uitgangspunten en overwegingen bij het invullen van de Aedes Routekaart
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Uitgangspunt externe
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Automatisering en ICT
Zonder ICT valt de complete bedrijfsvoering bij Patrimonium stil. En niet alleen bij Patrimonium. Op een
enkel bedrijf na kan niemand meer zonder ICT. Patrimonium heeft dit risico ruim tien jaar geleden al
onderkend en stappen genomen om het risico buiten de deur te plaatsen. De ICT is uitbesteed aan externe
partijen die ervaring hebben met deze materie. Om dit goed aan te sturen is intern extra formatie
vrijgemaakt voor de coördinatie hiervan. Naar onze mening zijn de meeste risico’s op dit gebied voldoende
gemitigeerd.
Regionale afspraken woningmarkt
In 2019 zijn de onderlinge regionale afspraken verder geconcretiseerd. Corporaties, gemeenten en
provincie hebben (bindende) afspraken gemaakt over de verdeling van sociaal vastgoed over de regio.
Voor Barendrecht betekent dit dat er een forse toename van het aandeel sociale woningen wordt voorzien
om de woningmarkt in Rotterdam te ontlasten. De gemeente Barendrecht heeft zich gecommitteerd aan
deze opgave. Dit gaat geen gemakkelijke opgave worden gezien de beperkte vrije grondposities in
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Barendrecht. Er bestaat daardoor risico dat dit om relatief dure ontwikkelingen gaat die een wissel kunnen
trekken op de solvabiliteit van Patrimonium. Om dit risico te beperken proberen we gebruik te maken van
de specifieke gelden die door de overheid beschikbaar worden gesteld voor dit type ontwikkelingen.
Barendrecht had in principe een voorkeurspositie voor deze gelden omdat hier regionale
woningmarktafspraken waren gemaakt. De regeling is echter verruimd waardoor ook andere
woningmarktregio’s recht hebben op deze gelden. Dit is een risico voor zowel Patrimonium als de
gemeente Barendrecht.
COVID-19
In 2020 is de wereld opgeschrikt door een pandemie van COVID-19. Het dagelijkse leven van veel mensen
is ontwricht en de economieën worden wereldwijd op de proef gesteld, waaronder in Nederland. De
overheid zet zwaar geschut in om de schade te beperken, maar desondanks zijn de voorspellingen dat
Nederland in een stevige recessie zal belanden. Deze pandemie zal zonder meer effect hebben op de
volgende punten waar wij als Patrimonium in meer of mindere mate mee te maken hebben:


het besteedbaar inkomen van onze doelgroep



de overheidsfinanciën



de winstgevendheid van bedrijven



de bouwproductie.

Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand om de volgende redenen:


De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid.



Het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast.



De financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste veiligheidsbuffers.

Daarnaast hebben we niet direct te maken met een liquiditeitsrisico. Aantrekken van liquiditeiten bij de
sectorbanken BNG/NWB is nu en naar verwachting komend jaar ook geen probleem. Ook een rentestijging
heeft, gezien onze beperkte LTV, op korte termijn geen significante invloed op onze kasstromen.
De grootste risico’s lijken op dit moment waardedaling van activa, uitval van medewerkers, vertraging van
bouw- en renovatietrajecten, betalingsproblematiek bij huurders, uitstel van onderhoud en langere
leegstand van verhuurde eenheden. Maar dat lijken vooralsnog geen factoren die kunnen leiden tot een
bedreiging van de bedrijfscontinuïteit. Mede gelet op de toezeggingen van de Nederlandse overheid die
heeft aangekondigd dat haar beleid erop gericht is de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk
te beperken.
Opzet risicomanagement binnen Patrimonium
Patrimonium streeft maatschappelijke doelen na. Het niet-behalen van deze doelstellingen is naar onze
mening één van de grootste risico’s. Het risicomanagementmodel van Patrimonium voorziet erin dat we een
aantal malen per jaar de belangrijkste risico’s bespreken. Ook wordt periodiek de realisatie van de
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doelstellingen, en de kans op het afwijken ervan, beoordeeld en besproken. Dit gebeurt aan de hand van
de balanced scorecard (BSC).
Functie invulling controller
Patrimonium heeft conform de Woningwet een controllersfunctie ingevuld. De kern van de controlfunctie ligt
in de wens van de organisatie om, vanuit een onafhankelijke positie, inzicht te krijgen in de volgende
vragen:


Worden de doelstellingen behaald? (doelmatigheid)



Houden we ons aan de regels? (compliance)



Zijn risico’s en beheersmaatregelen in beeld en sturen we hierop? (risk)

De rol van de controller is dan ook gericht op het beoordelen en toetsen van beleid aan doelmatigheid en
het beoordelen van de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen als onderdeel van het interne
beheersingssysteem. Patrimonium heeft ervoor gekozen om de controller vooraf zijn bevindingen te laten
geven op de vergaderstukken van het MT. Het MT koppelt de reactie op de bevindingen terug aan de
controller. Het MT ervaart dit als een meerwaarde voor het besluitvormingstraject.
In onderstaand theoretisch model is de inrichting van control zichtbaar gemaakt.
Figuur 8. Inrichting control
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Bestuur en
financiers

Verantwoording werkzaamheden interne controller
De controller legt periodiek verantwoording af aan het bestuur en de RvC via een verslag van zijn
werkzaamheden. Daarnaast woont de controller structureel de vergadering van de AC bij. De RvC keurt het
controleplan van de controller goed en geeft opdracht om onderzoek te doen naar risico’s en
bedrijfsprocessen.

Oordelen WSW en Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Borgingsplafond Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Het WSW heeft op 17 september 2019 het volgende borgingsplafond vastgesteld. Met dit borgingsplafond
is Patrimonium in staat om in de nu bekende financieringsbehoefte te voorzien voor het komende jaar.
Tabel 23. Borgingsplafond WSW (in €)
2019

2020

2021

Geborgde leningenportefeuille WSW per 31 december 2018

48.695.000

Financieringsbehoefte DAEB

11.055.000

21.201.000

Interne financieringsbronnen

-2.649.000

- 4.044.000

- 3.695.000

0

0

- 21.438.000

71.433.000

71.433.000

Correctie
Borgingstegoed

-2.825.000

Borgingsplafond per jaar (naar boven afgerond op € 1.000)

54.276.000

In bovenstaande tabel zijn twee correcties verwerkt. Deze zijn hierna toegelicht.
Borgingstegoed
Het saldo liquide middelen van Patrimonium is ultimo 2018 hoger dan het WSW voor een normale
bedrijfsvoering noodzakelijk acht. Het meerdere boven onze norm van 10 procent van de huren en
vergoedingen is als borgingstegoed opgenomen ad € 2.825.000. Het borgingstegoed moeten we inzetten
voor de financiering van onze DAEB-investeringen of voor aflossing van geborgde leningen.
Correctie
Gezien de beperkte realisatie van kasstromen in de jaren 2015 t/m 2018 heeft het WSW een correctie
toegepast, zodat op voorhand geen groei van onze leningenportefeuille wordt toegekend in 2021. Een
verdere vrijgave van de ruimte past het WSW pas toe nadat er actuelere gegevens beschikbaar zijn.
Patrimonium kan met dit borgingsplafond echter prima uit de voeten voor het jaar 2020 en ziet in deze
tijdelijke correctie geen risico voor haar bedrijfsvoering.
Beoordeling jaarlijkse risicoscore Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
In 2019 heeft het WSW onze business en financial risks beoordeeld en besproken met de directeurbestuurder en de manager financiën. De volgende punten zijn hierbij aan bod gekomen.
Effect beleidswaarde
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25.133.000

Voor Patrimonium geldt dat de beleidswaarde hoger is dan voorheen de bedrijfswaarde. Hiermee is onze
loan to value verbeterd van 51 naar 36 procent. Onze beleidswaarde ligt in lijn met die van de
referentiegroep. Ondanks onze forse ingerekende uitgaven in de komende jaren blijft de LTV binnen de
norm.
Onrendabel investeren
Patrimonium heeft voor de komende jaren forse investeringen ingerekend in het bestaande bezit en
sloop/nieuwbouw. Deze investeringen hebben boekhoudkundig weinig effect en zijn daarmee onrendabel.
Hiermee verslechteren onze balansratio’s.
Realisatie voorgenomen onderhoudsuitgaven en investeringen
Een groot gedeelte van onze voorgenomen onderhouds- en investeringsuitgaven realiseren wij niet. Dit is
een punt van aandacht en wordt ook onderkend door de organisatie. Onjuiste prognoses hebben immers
een effect op de beleidswaarde.
Sterke operationele kasstroom
Patrimonium heeft een sterke operationele kasstroom en voldoet aan de daarvoor geldende normen.
Toezichtbrief Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Patrimonium heeft op 27 november 2019 een brief ontvangen van de Aw met een oordeel over de
rechtmatigheid in verslagjaar 2018.
Onderdeel

Oordeel Aw

Staatssteun

√

U voldoet aan de toewijzingseisen van de staatssteunregeling.

Passend toewijzen

√

U voldoet aan de passendheidsnorm.

Huursom

√

U heeft voldaan aan de bepalingen in het kader van de huursombenadering.

Wet normering topinkomens

√

De accountant heeft een goedkeurend oordeel gegeven.

Toetsing verlicht regime

√

Overcompensatie

√

Er is bij uw toegelaten instelling geen sprake van overcompensatie.

√

De Aw heeft ten aanzien van dit beoordelingsaspect geen opmerkingen.

Naleving van specifieke wettelijke
bepalingen

U voldoet aan de criteria voor het verlicht regime als bedoeld in artikel 49
van de Woningwet.
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Jaarrekening
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In de volgende tabel in inzicht gegeven in de afwijkende vrijheidsgraden.
Type vastgoed
BOG/MOG

Vrijheidsgraad

Toelichting

Schematische vrijheid

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Markthuur(stijging)

De markthuur is wel als vrijheidsgraad gebruikt, de markthuurstijging niet. Toelichting taxateur gebruik markthuur: de taxateur acht een eigen inschatting beter.
passend bij de portefeuille van de opdrachtgever. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.

Exit yield

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht een
modelmatige eindwaardeberekening conform het Handboek niet realistisch. Door
taxateur vastgestelde exit yields zijn als vrijheidsgraad gebruikt.

Leegwaarde(stijging)

Deze vrijheidsgraad is niet van toepassing.

Disconteringsvoet

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Toelichting taxateur: de taxateur acht een

Onderhoud

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

eigen inschatting beter passend bij de portefeuille van de opdrachtgever.
Technische splitsingskosten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Mutatie- en verkoopkans

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Bijzondere uitgangspunten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Erfpacht

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Exploitatiescenario

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Parkeer-

Schematische vrijheid

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

gelegenheden

Markthuur(stijging)

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau

Exit yield

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit

referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.
yield op basis van het model van taxateur beter passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leiden.
Leegwaarde(stijging)

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau

Disconteringsvoet

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconterings-

referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.
voet die tot stand komt op grond van de basisversie onvoldoende recht doet
aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve
per complex een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet. Deze inschatting
is vastgelegd in het dossier en op verzoek verkrijgbaar.
Onderhoud

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van regulier
onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2019 beter passend.

Technische splitsingskosten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Mutatie- en verkoopkans

De ze vrijheidsgraad is toegepast. In beginstel geldt de historische mutatiegraad als uitgangspunt.

Bijzondere uitgangspunten

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Erfpacht

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Exploitatiescenario

Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
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Verloopoverzicht marktwaarde verhuurbare eenheden 2018 -> 2019
Woningen

BOG/MOG

Bedrag
Marktwaarde eenheden 31 december 2018

Mutaties in boekjaar (des)investeringen
Aanpassen waarderingsjaar
Contracthuur
Markthuur en maximale huur

%

Bedrag

314.336.120

%

Bedrag

1.703.580

-

Totaal

PP

-

%

Bedrag

%

2.134.121

318.173.821

-156.875

-156.875

-1.829.959

-0,6%

-17.968

-1,1%

-

3.843.156

1,2%

1.263

0,1%

25.244

0,3%

-1.847.927

-0,6%

1,2%

3.869.663

1,2%

4.313.536

1,4%

4.897

4.318.433

1,4%

Exit yield en overdrachtskosten laatste jaar

12.516.358

4,0%

-

51.842

2,4%

12.568.200

4,0%

Mutatiegraad uitponden

-1.342.887

-0,4%

-

-40.126

-1,9%

-1.383.013

-0,4%

Percentage uitpondbaar

453.665

0,1%

-

-

453.665

0,1%

7.261.665

2,3%

-

32.262

1,5%

7.293.927

2,3%

-1.752.693

-0,6%

-

-70.661

-3,3%

-1.823.354

-0,6%

122.296

0,0%

-

151

0,0%

122.447

0,0%
0,0%

Vrije verkoopwaarde k.k.
Ontwikkeling vrije verkoopwaarde
Verkoopkosten
Splitsingskosten en afk. erfpacht begin DCF
Onderhoudskosten
Beheerkosten
Belastingen, verzekeringen en erfpachtcanon
Verhuurderheffing
Onderhoud en afkoop erfpacht begin DCF
Prijsinflatie
Disconteringsvoet
Leegstand

Totaal aanpassingen
Marktwaarde eenheden 31 december 2019

-

46.740

0,0%

-

-1.518

-0,1%

45.222

10.696.921

3,4%

44.300

2,6%

-9.109

-0,4%

10.732.112

3,4%

-392.761

-0,1%

259

0,0%

-1.129

-0,1%

-393.631

-0,1%

-13.593

-0,8%

-

693.076

0,2%

-

-790.710

-0,2%

706.669

0,2%

-790.710

-0,3%

-4.756.984

-1,5%

-902.763

-0,3%

-2.521.588
-7.731
25.662.930

-

-4.756.984

-1,5%

-18.876

-1,1%

-6.080

-0,3%

-927.719

-0,3%

-0,8%

20.846

1,2%

37.272

1,7%

-2.463.470

-0,8%

0,0%

163.761

9,6%

24.226

1,1%

180.256

0,1%

8,2%

184.889

10,9%

-114.501

-5,4%

25.733.318

8,1%

-

1.888.469

339.999.050

-

2.019.620

343.907.139

Toelichting op het verloopoverzicht
De waarde van de woningportefeuille is sterk gestegen ten opzichte van voorgaand boekjaar. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door
exogene factoren zoals de de te hanteren exit yield van de woningen en de nieuwe berekeningswijze van de onderhoudslasten na het
15e jaar. Dit verklaart 7,4% van de 8,2%.
De BOG portefeuille is ten opzichte van vorig jaar met 10,9% fors toegenomen. Dit zit voornamelijk in wijzigingen in de post 'leegstand /
looptijd en huurconcessies'. De ingecalculeerde leegstand voor het name het eerste prognose jaar is door de taxateur verlaagd.
De waarde van de portefeuille PP (garageboxen) is afgenomen door verkopen. Wanneer deze verkopen geëlimineerd worden
blijft er een stijging over van 2,0%.
Verzekerde waarde
Voor het onroerend goed in exploitatie is een opstalverzekering afgesloten. Deze dekt minimaal de herbouwwaarde en
overeengekomen bijkomende kosten. De WOZ-waarde (met peildatum 1 januari huidig boekjaar) is circa € 514 miljoen
(Voorgaand boekjaar: € 456 miljoen).
Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie ultimo boekaar is € 154.793.546. Vorig jaar bedroeg deze € 168.735.947.
Deze beleidswaarde is als volgt afgeleid uit de marktwaarde:
Woningen

MOG/BOG

Parkeren

Totaal 2019

Totaal 2018

Marktwaarde verhuurde staat

339.999.050

1.888.469

2.019.620

343.907.139

318.173.821

Beschikbaarheid (doorexploiteren)

-40.151.875

-

-

-40.151.875

-38.224.957

Betaalbaarheid (huren)

-95.870.837

-

-

-95.870.837

-74.034.875

Kwaliteit (onderhoud)

-46.717.026

-

-

-46.717.026

-34.656.539

-6.373.854

-

-

-6.373.854

-2.521.503

-189.113.593

-

-

-189.113.593

-149.437.874

154.793.546

168.735.947

Beheer (beheerkosten)
Subtotaal
Beleidswaarde

150.885.458

1.888.470
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2.019.620

Overige toelichtingen
In onderstaande tabel is inzicht gegeven in de beloningen binnen Patrimonium voor functionarissen die onder de Wet
Normering Topinkomens vallen. De WNT-beoordeling dient ook als verantwoording conform BW2:383.
Tabel 27. Bezoldiging leidinggevende functionarissen (bedragen in €)
P. Manders
Functie(s)
Duur dienstverband in 2019
Omvang dienstverband (in fte)
(Fictieve) dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum

directeur-bestuurder
1/1 - 31/12
0,89
ja

€ 126.222

Bezoldiging
Beloning

€104.815

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.418

Totaal bezoldiging

€ 123.233

Gegevens 2018
Duur dienstverband in 2018
Omvang dienstverband (in fte)
(Fictieve) dienstbetrekking?

1/1 - 31/12
0,89
Ja

Bezoldiging 2018
Beloning

€ 99.819

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.722

Totaal bezoldiging 2018

€ 117.541

Individueel WNT-maximum 2018

€ 121.778
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Tabel 28. Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)
A.H.G.

E. van

Rouwers

Tuinen

Voorzitter RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

Lid RvC

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/7 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 – 31/12

21.300

14.200

7.100

14.200

14.200

Beloning

12.817

8.545

4.272

8.545

8.545

Totaal bezoldiging 2019

12.817

8.545

4.272

8.545

8.545

Voorzitter RvC

Lid RvC

n.v.t.

Lid RvC

Lid RvC

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/7 - 31/12

Beloning

12.372

8.248

n.v.t.

8.248

4.124

Totaal bezoldiging 2018

12.372

8.248

n.v.t.

8.248

4.124

Individueel WNT-maximum 2018

20.550

13.700

n.v.t.

13.700

6.906

M.P.A. Vriens
Functie(s)
Duur dienstverband
Individueel WNT-maximum 2019

G.P. Oosterman

J.T.
IJzerman

Bezoldiging 2019

Gegevens 2018
Functie(s) 2018
Duur dienstverband in 2018
Bezoldiging 2018

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT
of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Klasse-indeling
Op basis van het aantal verhuureenheden en de gemeente waarbinnen zij opereert, vallen de topfunctionarissen in
bezoldigingsklasse E. In deze klasse gelden volgens de WNT voor 2019 de volgende maximale
bezoldigingsbedragen:
Directeur-bestuurder

€ 142.000

Voorzitter RvC

€ 21.300

Lid RvC

€ 14.200

Tabel 29. Indeling van toegelaten instellingen in bezoldigingsklassen
8.001-

14.001-

24.001-

40.001-

60.001-

100.001-

150.001-

14.000

24.000

40.000

60.000

100.000

150.000

375.000

A

A

A

A

A

A

B

B

B

751-1.500

B

B

B

B

B

C

C

C

C

1.501-2.500

C

C

C

C

D

D

D

D

D

2.501-5.000

D

D

E

E

E

E

E

E

E

5.001-10.000

E

F

F

F

F

F

F

F

G

10.001 – 25.000

G

G

G

G

G

G

G

H

H

25.001 – 50.000

H

H

H

H

H

H

I

I

I

> 50.001

I

I

I

I

I

J

J

J

J

A/B

Tot 8.000

Tot 750
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>375.000

Verklaringen van bestuur en raad van commissarissen
Verklaring bestuurder over besteding van middelen
Het bestuur verklaart hierbij dat tijdens het jaar waarover dit volkshuisvestingsverslag zich uitstrekt, alle middelen
uitsluitend zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Statutaire vestigingsplaats, Barendrecht, 24 juni 2020
Was getekend:
drs. P. Manders, directeur-bestuurder

Verklaring raad van commissarissen
De raad van commissarissen verklaart zich te kunnen verenigen met de jaarstukken over het verslagjaar 2019. De in
de stukken verantwoorde werkzaamheden en activiteiten passen binnen het voor corporaties wettelijk kader en zijn
een goede weergave van de door de stichting gedane inspanningen om haar doelstellingen te verwezenlijken.
Statutaire vestigingsplaats, Barendrecht, 24 juni 2020
Was getekend:
drs. M.P.A. Vriens, voorzitter

ir. A.H.G. Rouwers MRE, vicevoorzitter

drs. G.P. Oosterman, lid

drs. J.T. IJzerman MBA, lid

E. Van Tuinen, lid
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@ akertilly
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag

Aan de Raad van Commissarissen
Woonstichting Patrimonium

T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20
denhaag@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK:24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Woonstichting Patrimonium te Barendrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het bestuursverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Woonstichting Patrimonium op 31 december 2019 en
van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens
artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2019;
2 de winst- en verliesrekening over 2019; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Woonstichting Patrimonium zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gestoten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants

G akertitly

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in
exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening op pagina 87-89. Hierin staat beschreven dat
Woonstichting Patrimonium een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de
Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
2015 in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van
de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze
actuele waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als
gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het bestuursverslag andere informatie,
die bestaat uit:
• bestuursverslag, inclusief het volkshuisvestelijk verslag;
• overige gegevens;
• bijlage 1 tot en met 4.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol
zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag inclusief het volkshuisvestelijk verslag, de overige gegevens en bijlage 1 tot en met 4 in
overeenstemming met artikel 36 en 36a van de Woningwet.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en
de WNT.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemd artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de toegelaten instelling;
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het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Den Haag, 24 juni 2020

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend,

drs. R. Buitenhuis RA
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Bijlage 1

Kengetallen
Norm

2019

2018

Financiele ratio's
ICR (Interest coverage ratio) (*)

≥ 1,4

2,93

2,36

LTV (loan to value) o.b.v. beleidswaarde

≤ 75%

36%

34%

LTV (loan to value) o.b.v. marktwaarde

n.n.b.

16%

18%

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde

n.n.b.

83%

80%

Solvabiliteit o.b.v. beleidswaarde

≥ 20%

63%

63%

Dekkingsratio (WSW) (**)

≤ 50%

10%

10%

Marktwaarde vastgoedportefeuille

343.907.139

318.173.822

Beleidswaarde vastgoedportefeuile

154.793.546

168.735.947

WOZ waarde vastgoedportefeuille

514.290.000

456.450.000

Historische kostprijs vastgoedportefeuille (totaal)

132.870.366

132.529.789

Historische kostprijs vastgoedportefeuille (DAEB)

129.793.459

129.445.132

3.076.907

3.084.658

Waardering vastgoed

Historische kostprijs vastgoedportefeuille (Niet-DAEB)
Financiering
Leningenportefeuille (nominale waarde)

55.551.909

56.957.200

Leningenportefeuille (marktwaarde exclusief opgelopen rente)

74.399.165

72.193.272

12,6

11,9

Duration leningenportefeuille (in jaren)
Gemiddelde looptijd leningportefeuille (in jaren)

14,0

12,9

3,304%

3,591%

49.865.776

46.694.271

21.478

21.873

Aantal woningen

2.549

2.565

Aantal woningen DAEB

Gemiddeld rentepercentage leningportefeuille
WSW geborgde financiering
Financiering per verhuureenheid
Kenmerken vastgoedportefeuille

2.536

2.552

Aantal woningen Niet-DAEB

13

13

Aantal bedrijfsmatig onroerend goed (volledig Niet-DAEB)

12

12

Aantal maatschappelijk onroerend goed (volledig DAEB)
Aantal parkeergarages (volledig Niet-DAEB)
Aantal gewogen eenheden

1

1

122

130

2.586

2.604

Gemiddelde huurprijs woningen

577

562

Huur woningen als % van maximaal redelijk

72%

73%

Aantal woningen goedkoop

250

264

Aantal woningen betaalbaar (laag)

1.291

1.368

Aantal woningen betaalbaar (hoog)

354

304

Aantal woningen duur tot huurtoeslaggrens

386

391

Aantal woningen boven huurtoeslaggrens
Gemiddelde energie-index

268

238

1,46

1,48

(*): Berekening: (operationele kasstroom + betaalde interest -/- ontvangen interest ) gedeeld door de betaalde interest
(**): De dekkingsratio is berekend als de WSW geborgde financiering gedeeld door de WOZ waarde van de vastgoedportefeuille .
Organisatiegegevens
Aantal medewerkers (in fte) gemiddeld

24,61

Ziekteverzuim

1,3%

139

24,71
3,2%

Bijlage 2. Verbindingen
Patrimonium Energie & Vastgoed BV
Patrimonium heeft eind 2008 een bv opgericht voor de afwikkeling van de VSO1. Tot op heden is de bv niet voor
andere doeleinden gebruikt. De bv heeft in 2019 geen activiteiten ontplooid. Ook zijn er geen medewerkers in dienst
of lopende verplichtingen. Gezien de geringe omvang van de activa en passiva is ervoor gekozen geen consolidatie
toe te passen.
De jaarstukken zijn op 21 januari 2020 vastgesteld door het bestuur en op dezelfde dag gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel.
Tabel 30. Balans Energie & Vastgoed BV
Bedragen x € 1
Per 31 december
Vaste activa

2019

2018

0

0

Vlottende activa
Bank

2019

2018

Aandelenkapitaal

18.000

18.000

Overige reserves

3.901

4.064

-161

-163

21.739

21.901

Eigen vermogen

Resultaat boekjaar
21.848

22.011

Nog te ontvangen bedragen

0

0

Kortlopende schulden

Vordering op Patrimonium Barendrecht

0

0

Nog te betalen kosten aan Patrimonium

91

91

Nog te betalen kosten

18

20

21.848

22.011

Totaal activa

21.848

22.011

Totaal passiva

140

Bijlage 3. Identificatie belanghebbenden van Patrimonium
Woonstichting Patrimonium Barendrecht is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie in Barendrecht met ruim
2.500 verhuureenheden. Onze missie is mensen een thuis bieden in Barendrecht. We leveren meer dan alleen een
betaalbare en veilige woning: we vinden ook een leefbare woonomgeving erg belangrijk. Hieraan werken we intensief
samen met huurders, medewerkers en partners.
Governancecode
Bij onze bedrijfsvoering en maatschappelijke verantwoording hanteren we de Governancecode: effectief toezicht, een
transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met belanghebbenden en een zorgvuldige
omgang met onze klanten. Normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en
financiële beheersing zijn expliciet gemaakt in de Governancecode Woningcorporaties. Patrimonium onderschrijft
deze code. En daarmee ook de rol en de invloed van belanghebbenden als het gaat om onze strategie en beleid.
Betrekken van belanghebbenden
We betrekken belanghebbenden nauw bij onze beleidsvorming. Hiermee creëren we draagvlak voor ons beleid en
kunnen wij een optimale dienstverlening bieden binnen de gestelde kaders. Voor de mate van invloed van de
belanghebbenden maken we per onderwerp of project gebruik van de Cirkel van invloed. We kijken naar de rol van de
belanghebbenden en de invloed die zij uitoefenen: meeweten, meewerken, meedenken of meebepalen. De Cirkel van
invloed maakt gebruik van de volgende categorieën:


beslissers



beïnvloeders/experts



gebruikers/afnemers



Uitvoerders/ondersteuners.

Visitatie
We vinden de mening van onze belanghebbenden belangrijk: hoe beoordelen zij onze prestaties? We gebruiken daar
onder meer de visitatie voor: een onafhankelijke beoordeling door een visitatiecommissie naar opgave, ambities,
doelen en naar vermogen. De visitatie vindt iedere vier jaar plaats.
Belanghebbendenbijeenkomsten
Patrimonium organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten met belanghebbenden; de Lenteborrel en de Herfstlezing. Dit
zijn jaarlijkse ontmoetingen met aandacht voor onderwerpen op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijke
ontwikkelingen. Hierbij vragen we ook regelmatig de meningen van de genodigden over belangrijke thema’s en
ontwikkelingen. Daarnaast betrekken we onze belanghebbenden bij de totstandkoming van ons ondernemingsplan.
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Onze belanghebbenden
Huurders
Patrimonium Barendrecht heeft een wettelijk verankerde basis met haar huurders. Dit is vastgelegd in de Wet op het
Overleg Huurders Verhuurder (kortweg de Overlegwet) en de Woningwet 2015 die per 1 juli 2015 in werking is
getreden. Onze huurders kunnen zijn verenigd in:


Bewonersraad
De huurdersorganisatie die de belangen behartigt van de huurders van Patrimonium. Zij zijn onze
overlegpartner voor algemeen beleid en kwaliteit van dienstverlening. Met de Bewonersraad heeft
Patrimonium een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarnaast maken we jaarlijks over een aantal
zwaarwegende onderwerpen prestatieafspraken.



Bewonerscommissies
Onze bewonerscommissies zijn het aanspreekpunt voor bewoners met vragen over hun woongebouw en
leefomgeving.



Bewonersadviesgroep (De BAG):
De BAG is ons digitale klantenpanel. In samenspraak met de Bewonersraad leggen we twee keer per jaar
een vragenlijst digitaal voor over belangrijke thema’s op het gebied van wonen.

Gemeente Barendrecht
Met de invoering van de Woningwet 2015 hebben gemeenten invloed gekregen op beleid en prestaties van
woningcorporaties. Woningcorporaties worden geacht een belangrijke bijdrage te leveren aan het gemeentelijk
woonbeleid. We investeren in een goede, constructieve samenwerking voor de gezamenlijke aanpak van de
volkshuisvestelijke opgaven.
Collega-corporaties
In Barendrecht werken wij samen met collega-corporaties Vestia, Havensteder en Wooncompas. In de regio werken
we nauw samen met de collega-corporaties in Maaskoepelverband, onder andere op het gebied van
woonruimteverdeling en de regionale woningmarktafspraken op het gebied van onder meer betaalbaarheid en
beschikbaarheid.
Zorg- en welzijnsinstellingen
Zorg- en welzijnsinstellingen zijn belangrijke samenwerkingspartners omdat zij actief zijn op het gebied van wonen,
welzijn en zorg in Barendrecht.
Politie, veiligheidsregio en andere maatschappelijke instellingen/initiatieven
Met deze partijen werken we nauw samen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale stabiliteit, maar
ook op het gebied van het schoon, heel en veilig houden van onze wooncomplexen.
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Overzicht belanghebbenden van Patrimonium
Bewoners
Bewonerscommissie

Bewonerscommissie Klipper Boeier
Bewonerscommissie Notenhof
Bewonerscommissie Maashoek
Bewonerscommissie Weide Poort

Bewonersvereniging

Bewonersraad
Wijkvertegenwoordigers

Digitale klantenpanel

De Bewonersadviesgroep (De BAG)

Woningcorporatie
3B Wonen
Havensteder
Omnivera-GWZ
Poort 6
QuaWonen
SOR
Stichting Woonstad Rotterdam
Stichting Wooncompas
Vestia
Vidomes
Waterweg Wonen
Wonen Midden-Delfland
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen
Woonbron
Woonplus Schiedam
De Leeuw van Putten
HW Wonen
Maasdelta
Woningbouwvereniging Hoek van Holland
Duurzaamheidskring
Gemeente
College van B&W
Commissieleden
Gemeenteambtenaren
Gemeenteraadsleden
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur
Politie Bureau Barendrecht
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Politieke Partij
CDA
ChristenUnie-SGP
D66
Echt voor Barendrecht
Groen Links
PvdA
VVD
Toezichthouder
Raad van commissarissen
ILenT Autoriteit woningcorporaties
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Verenigingen
Aedes vereniging van woningcorporaties
Maaskoepel (vereniging voor woningcorporaties in de
regio Rotterdam)
Vereniging Barendrechtse Ondernemers
Vereniging van Eigenaren De Boeg
Welzijn en zorg
Laurens Wonen
StichtingHumanitas DMH
Stichting IJsselmonde-Oost
Stichting Kijk op Welzijn
Stichting Present Barendrecht
Vluchtelingenwerk
Stichting Velerlei
Sociale wijkteams
Lokaal Zorg Netwerk (LZN)
WWZ-Platform
Stichting Pameijer
Platform vergunninghouders
De lijst van belanghebbenden evalueren we jaarlijks. Bovenstaande lijst is samengesteld in 2016 en geactualiseerd in 2018 en 2020.

144

Bijlage 4. Organisatiegegevens

Naam van de toegelaten instelling

Woonstichting Patrimonium Barendrecht

Werkgebied (statutair)

Barendrecht/Albrandswaard

Adres

Londen 14-16
2993 LA BARENDRECHT

Datum oprichting

24 mei 1912

Datum Koninklijk Besluit, waarbij de instelling ten eerste
maal is toegelaten

21 september 1912

Nummer van inschrijving in het handelsregister bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam

24108167

Laatste wijziging van statuten

31 december 2018

L-nummer

L0248

NRV-nummer

00671

Resultaatbestemming

Er zijn geen statutaire bepalingen over de
resultaatbestemming. Het voorstel voor het resultaat
2019 is opgenomen in de niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen.

Verbindingen
Patrimonium Energie & Vastgoed BV
Datum oprichting

22-12-2008

Nummer van inschrijving in het handelsregister bij de

24449047

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam
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