bestuursverslag en jaarrekening
2016

Voorwoord: onze bedoeling
De enige constante factor tegenwoordig lijkt verandering. Juist in turbulente tijden zoeken mensen houvast.
Prettig en veilig wonen zijn dan belangrijke zekerheden. Vooral voor mensen die niet geheel zelfstandig in
hun woonbehoefte kunnen voorzien. In dit jaarverslag is dat terug te lezen. We willen dat onze huurders
prettig en veilig wonen in deze onzekere tijden. Daarom kiezen we voor kwaliteit van wonen:
betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit van onze dienstverlening.
Daaraan werken is de bedoeling van corporaties en dus ook onze bedoeling.

Woningen moeten betaalbaar en beschikbaar zijn. In 2016 is de huur met gemiddeld 0,86 procent
verhoogd. Patrimonium heeft gebruikgemaakt van een inkomensafhankelijke huurverhoging, die we
toepassen bij de midden- en hogere inkomens. De jaarlijkse huurverhoging voor de laagste inkomensgroep
bedroeg gemiddeld 0,04 procent. We hebben voldaan aan het minimale percentage van 95 procent
passend toewijzen. Ouderen en bijzondere doelgroepen moeten bij ons terecht kunnen. Het aantal
woningen in ons bezit dat geschikt is voor ouderen, is in de periode 2012-2016 toegenomen van 8 naar 20
procent en we hebben al een begin gemaakt met het realiseren van ongeveer 100 levensloopbestendige
appartementen in de komende 4 jaar. In 2016 hebben we 14 procent van onze vrijgekomen woningen
bestemd voor de huisvesting van vergunningshouders. We maken op dat gebied een inhaalslag, maar zijn
er nog niet helemaal. Energiemaatregelen staan hoog op onze agenda. 66 procent van onze woningen
heeft eind 2016 een groen label, 96 procent van onze woningen heeft geïsoleerd glas en 91 procent van
onze woningen, waarin individueel wordt gestookt, heeft een hr-ketel. We willen onze huurders een leefbare
woonomgeving en sociale stabiliteit geven. We hebben ook in 2016 veel op het gebied van leefbaarheid en
begeleiding van vergunninghouders gedaan en actie ondernomen om huurachterstanden en
huisuitzettingen tot op het laatste moment te voorkomen. En dat is vaak gelukt. En ten slotte: de leefwereld
van onze huurders staat centraal bij ons handelen! We hebben nieuwe stappen gezet in kwalitatief goede
dienstverlening.

Al deze punten komen samen in ons nieuwe ondernemingsplan voor de jaren 2017-2020 De Bedoeling. Het
samenstellen van dit jaarverslag viel samen met de presentatie van dit ondernemingsplan. Het bevat onze
agenda voor de komende jaren aan de hand van vijf belangrijke speerpunten, hierboven al genoemd. In dit
jaarverslag zijn we daarom qua indeling uitgegaan van deze speerpunten. In elk hoofdstuk laten we zien
wat we op dat thema hebben gedaan in 2016 en blikken we aan het eind vooruit op onze agenda voor
2017-2020.

En na lezing kan ik zeggen: onze missie Thuis in Barendrecht is nog steeds bijzonder actueel!

Peter Manders
directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht
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Samenvatting
Betaalbaar en beschikbaar
De jaarlijkse huurverhoging bedroeg voor de laagste inkomensgroep gemiddeld 0,04 procent (wettelijk
maximum was 2,1 procent). De midden- en hogere inkomensgroep (370 huurders) hebben een hogere
huurverhoging gekregen. We hebben 138 woningen verhuurd en voldaan aan het minimale percentage van
95 procent passend toewijzen. 90 procent van de vrijgekomen woningen is verhuurd aan huurders met een
inkomen onder de € 35.739. Een woning wordt gemiddeld 5 keer aangeboden voor verhuur.
We hebben 41 garages en twee woningen verkocht. We zijn gestopt met de verkoop van sociale
huurwoningen vanwege de druk op de woningmarkt in Barendrecht.

Huisvesting ouderen en bijzondere doelgroepen
We zijn gestart met de herontwikkeling van de locatie van het voormalig postkantoor en de
brandweerkazerne (onderdeel Centrumaanpak); de realisatieovereenkomst met Giesbers Rotterdam is
ondertekend voor de nieuwbouw van 40 levensloopbestendige appartementen. In maart 2017 zijn de
sloopwerkzaamheden gestart. We onderzoeken mogelijkheden voor meer sociale appartementen in het
centrum.
In 2016 hebben we 14 procent van onze vrijgekomen woningen ingezet voor de huisvesting van
vergunningshouders (42 personen in 19 woningen). De taakstelling voor de gemeente Barendrecht bedroeg
in 2016, inclusief achterstand, 135 personen. Patrimonium was verantwoordelijk voor het huisvesten van
twee derde hiervan (76 vergunninghouders). Eind 2016 bedroeg onze achterstand 36 vergunninghouders.
De taakstelling is hiermee niet gehaald vanwege de mismatch van kandidaten met ons woningbezit
(woningtypes).

Beperken energiegebruik en energielasten voor onze huurders
Begin 2016 hebben we onze ambitie behaald: 71 procent van onze door te exploiteren woningen heeft een
groen label op basis van de oude systematiek. Door de verandering in rekensystematiek en indeling in de
energie-indexklasse is dit eind 2016 veranderd naar 66 procent. Daarnaast bestaat 96 procent van de
beglazing van onze woningen uit geïsoleerd glas. In 2016 hebben we 135 cv-ketels met verbeterd
rendement (vr) vervangen door cv-ketels met een hoog rendement (hr). Nu heeft 91 procent van onze
woningen, waarin individueel wordt gestookt, een hr-ketel. Onze energieconsulent heeft 60 huurders
bezocht en advies gegeven over verlaging van hun energieverbruik.

Leefbaarheid en sociale stabiliteit
We werken samen met Stichting KijkopWelzijn, vrijwilligersorganisaties, Vluchtelingenwerk, en de
gemeente Barendrecht aan extra ondersteuning bij het wonen in de buurt en in de woning. Door regelmatig
bijeenkomsten te houden met betrokken partijen, blijven we op de hoogte van de mogelijkheden rond de
opvang van vluchtelingen. Samen met KijkopWelzijn is een Welkom in de buurt-project ontwikkeld.
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Trouwe en actieve huurders hebben we tijdens het jaarlijkse Huurdersfeest in het zonnetje gezet, waarbij
ook de Betere Buurtprijs is uitgereikt. Er waren verder twee Barendrecht Schoon-acties, diverse
straatactiviteiten, groenprojecten en het opknappen van de woonomgeving.
De huurachterstand is 0,69 procent van de huuropbrengst. Om de huurachterstanden te beheersen hebben
we negen extra acties ondernomen om mensen met een huurachterstand van één maand te benaderen.
In 2016 zijn 32 vermeende woonfraudegevallen onderzocht. Omdat fraude niet bewezen kon worden zijn 13
dossiers gesloten. Er zijn 16 huurovereenkomsten beëindigd. Van de twaalf geplande ontruimingen zijn er
vier niet doorgegaan. Buurtbemiddeling heeft 30 dossiers behandeld, hiervan is de helft met verbetering
afgerond, waaronder de 13 ingebrachte dossiers van Patrimonium.

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. Ruim 100 huurders hebben zich
aangemeld.
We hebben een verbeterplan opgesteld en een experiment sneller verhuren uitgevoerd. De informatie over
de geadverteerde woningen is uitgebreid en verbeterd en onze verhuurconsulenten zijn vaker meegegaan
met de woningbezichtigingen. Ook op het gebied van reparatieverzoeken zijn verbeteringen doorgevoerd.
Afspraken zijn afgestemd met huurders en direct ingepland in de agenda van de aannemers. Onze klanten
waarderen ons met een 7,9.
In 2016 hadden we geen prestatieafspraken met de gemeente Barendrecht en de Bewonersraad. Wel zijn
de prestatieafspraken 2017 opgesteld en door alle drie partijen ondertekend in december 2016.

Organisatie
In 2016 hebben we samen met medewerkers, Bewonersraad, de raad van commissarissen, leden, partners
en overige belanghebbenden gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan 2017-2020 De Bedoeling. Eind
2015 is het functioneringssysteem met de OR geëvalueerd en in 2016 zijn de verbeterpunten doorgevoerd.
Ook hebben we samen met de OR gekeken naar de invulling van de vrije ruimte van de
Werkkostenregeling. Verder zijn we aan de slag gegaan met de aanbevelingen van Falke en Verbaan uit
2015. De digitale dienstverlening breiden we verder uit met een huurdersportaal waarvoor we in 2016 de
voorbereidingen hebben getroffen. In september zijn we, samen met de Bewonersraad, van start gegaan
met een digitaal huurderspanel: de Bewonersadviesgroep.

Financiële continuïteit
Het jaarresultaat 2016 na belastingen is uitgekomen op € 24,7 miljoen positief (€ 7,3 miljoen positief in de
jaarrekening 2015). In totaal is het eigen vermogen toegenomen van € 65,5 miljoen naar € 224,8 miljoen.
De solvabiliteit is hiermee gestegen van 47,2 procent naar 75,7 procent. Deze grote aanpassingen zijn het
gevolg van het waarderen op marktwaarde.
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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 woonvereniging 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
Met ruim 2.500 woningen biedt Patrimonium haar huurders een kwalitatief goede woning tegen een
redelijke prijs in een aantrekkelijke woonomgeving vlakbij een grote stad. We streven ernaar deze
woningen zo goed mogelijk bij de juiste mensen terecht te laten komen en doorstroming te bevorderen.
Daarnaast investeren we in onderhoud, duurzaamheid en veiligheid.

Woningbezit
Eind 2016 was ons woningbezit van 2.526 woningen onderverdeeld in de huurprijsklassen zoals
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Woningbezit naar huurprijsklasse
Type

Grens

Kwaliteitsgrens

≤ € 409,92

Aftoppingsgrens laag

> € 409,92 - ≤ € 586,68

Aftoppingsgrens hoog

> € 586,68 - ≤ € 628,76

Maximale huurgrens

> € 628,76 - ≤ € 710,68

Vrije sector

> € 710,68

Totaal

2016

Percentage

2015

Percentage

268
1.409

10,6

266

10,5

55,8

1.408

55,7

275

10,9

258

10,2

494

19,6

583

23,1

80

3,2

13

0,5

2.526

100

2.528

100

Patrimonium wil mensen met een laag inkomen kunnen blijven huisvesten en voldoen aan de geldende
regelgeving. Voor deze groep houden we minimaal 70 procent van ons bezit beschikbaar. Dat was in 2016
ruim 77 procent. In 2016 is besloten de verkoop van woningen stop te zetten gezien de toename van de
druk op de woningmarkt in Barendrecht. Er zijn hierdoor maar twee woningen verkocht. De toename van
het aantal vrijesectorwoningen is het gevolg van het niet-aftoppen bij scheefwoners.

Beschikbaar gekomen woningen
We hebben 138 bestaande woningen opnieuw verhuurd. Al deze woningen zijn via het reguliere
toewijzingssysteem verhuurd. De mutatiegraad kwam in 2016 uit op 6 procent en ligt, evenals voorgaande
jaren, nog steeds laag.

Woningtoewijzing
Op 29 juni 2015 trad de nieuwe huisvestingsverordening in werking, en daarmee ook een nieuw
woonruimteverdeelsysteem (via Woonnetrijnmond.nl). De klant en zijn zoektocht naar een woning staat
hierbij centraal. Het voordeel van het nieuwe systeem is dat woningen voortaan dagelijks kunnen worden
aangeboden. Ook hebben woningzoekenden, die nog niet zolang staan ingeschreven, meer mogelijkheden.
Zij kunnen nu reageren op woningen die verloot worden of direct kans bieden (wie het eerst komt wie het
eerst maalt). Naast voordelen voor de woningzoekende biedt het nieuwe systeem ook voordelen voor

7

Patrimonium. Door het dagelijks adverteren kunnen woningen sneller verhuurd worden. Door de nieuwe
adverteermogelijkheden is er ook in 2016 een betere match ontstaan tussen woningzoekende en woning.
Tabel 2. Woonruimteverdeelmethode 2016
Verhuringen
Inschrijfduur

Aantal
71

Percentage
51,4

Loting

20

14,5

Direct kans

13

9,4

Directe bemiddeling

31

22,5

3

2,2

138

100

Vrije selectie
Totaal verhuurd

In de categorie inschrijfduur vallen de geadverteerde woningen waar de inschrijfduur bepalend is voor de
toewijzing. In 2016 zijn ook 33 woningen via loting en direct kans aangeboden. Deze manier van adverteren
biedt meer kansen voor woningzoekenden die met spoed woonruimte zoeken. In 2016 zijn er geen
woningen met voorrang toegewezen aan Barendrechters.

Woningwet 2015
In 2015 is de Woningwet 2015 ingevoerd. Dit betekent dat we minimaal 80 procent van de sociale
huurwoningen moeten toewijzen aan mensen met een laag inkomen (inkomen tot € 35.739)1.
Sinds 1 juli 2015 mogen we gedurende 5,5 jaar 10 procent verhuren aan huishoudens met een inkomen
tussen € 35.739 en € 39.874 (lagere middeninkomens). Patrimonium voldoet aan de regelgeving. In tabel 3
is dit inzichtelijk gemaakt.
Tabel 3. Verhuringen sociale woningen naar inkomensklasse
Verhuringen
Inkomen ≤ € 35.739
Inkomen > € 35.739 en ≤ € 39.874
Inkomen > € 39.874
Totaal verhuurd

Aantal
124

Percentage
90

7

5

7

5

138

100

Passend toewijzen
Woningcorporaties moeten per 1 januari 2016, bij nieuwe verhuringen, 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 deze huishoudens
een woning wordt toegewezen met een huur onder de voor hen geldende aftoppingsgrenzen. Patrimonium
heeft in 2016 aan deze norm voldaan.

1
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Prijspeil per 1 juli 2016

Aantal aanbiedingen per woning
De aanbiedingsgraad was in 2016 5,3. Dit betekent dat een woning gemiddeld 5,3 keer is aangeboden
voordat deze werd geaccepteerd. De vernieuwingen van het woonruimteverdeelsysteem hebben succes. In
2015 lag de aanbiedingsgraad nog op 9,4.

Leegstandsderving
De leegstandsderving is in 2016 zo’n € 42.000 lager uitgevallen dan in 2015. In het mutatieproces is een
daling van zowel verhuurleegstand als technische leegstand. Daling van verhuurleegstand is deels te
danken aan het nieuwe woonruimteverdeelsysteem met daarin de mogelijkheid om dagelijks te adverteren.
Dit leidt tot een kortere doorlooptijd. Verhuurconsulenten en opzichters hebben in 2016 een pilot ‘sneller
verhuur’ opgezet en uitgevoerd. Ook deze pilot heeft bijgedragen aan de vermindering van
mutatieleegstand.
De leegstand bij de garages is toegenomen. Deze leegstand wordt vooral veroorzaakt door te koop staande
garages en leegstaande bedrijfsruimten. In 2016 hebben we actief gestuurd op de verkoop van garages. Er
zijn 41 garages verkocht. Vooral de verkoop aan kleine particuliere beleggers heeft tot deze toename
geleid. Twee bedrijfsruimten aan het Muziekplein stonden geruime tijd leeg. Eind 2016 zijn deze weer
verhuurd.

In tabel 4 is geen rekening gehouden met projectleegstand. Deze leegstand is als projectkosten geboekt en
niet als huurderving. Acht woningen zijn gebruikt voor vastgoedprojecten. Deze woningen kenden in totaal
627 leegstandsdagen. Ze zijn gebruikt als proefwoning of als rustwoning tijdens de uitvoering van groot
onderhoud.
Tabel 4. Leegstandsderving
Bedragen x € 1,-

2016

2015

Woningen

49.098

82.147

Bedrijfsruimten

18.057

30.600

9.060

6.183

76.215

118.930

Garages
Totaal

Huishoudensgrootte
Een- en tweepersoonshuishoudens betrokken 64 procent van onze woningen. In 2015 was dat percentage
70 procent. De daling ligt waarschijnlijk aan het type woning dat is vrijgekomen voor de verhuur in relatie tot
de regels van het passend toewijzen. In het najaar 2016 is gestart met het monitoren van de toegewezen
woningen. De huishouden met drie of meer personen betrokken 36 procent van onze woningen.

Verhuringen per leeftijdsgroep
Alle leeftijdsgroepen hebben via Patrimonium een passende woning gevonden. 29 leeggekomen
huurwoningen zijn aan jongeren tot 28 jaar toegewezen. Ruim 24 procent is toegewezen aan de groep 55
jaar en ouder.
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Tabel 5. Nieuwe huurders naar leeftijdsklasse in 2016
Leeftijdsklasse

Aantal

Percentage

Jongeren tot 23 jaar

11

8,0

Jongeren van 23 tot 28 jaar

18

13,0

Middengroep van 28 jaar tot 55 jaar

76

55,1

Ouderen van 55 jaar en ouder

33

23,9

138

100

Totaal

Inschrijfduur
In vergelijking met 2015 is de gemiddelde inschrijfduur bij de leeftijdsgroep tot 23 jaar omlaaggegaan met
gemiddeld 9 maanden. De grootste daling in inschrijving is bij de groep 28 tot 55 jaar te zien. De afname
bedroeg ruim 15 maanden. Waarschijnlijk ligt dit aan de manier van adverteren van de woningen. Loting en
direct kans bieden mogelijkheden voor woningzoekenden met een korte inschrijfduur. Dit heeft direct effect
op de gemiddelde inschrijfduur.
Tabel 6. Inschrijfduur naar leeftijdsklasse
2016
Leeftijdsklasse

2016

2015

Duur in maanden

Duur in jaren

Duur in jaren

Jongeren tot 23 jaar

20

1,6

2,4

Jongeren van 23 tot 28 jaar

39

3,3

3,3

Middengroep van 28 jaar tot 55 jaar

48

4

5,3

Ouderen van 55 jaar en ouder

48

4

3,4

Toewijzingen op basis van BBSH
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. Er is een
duidelijke afname in het scheefwonen door de invoering van het passend toewijzen van woningen. In 2016
bedroeg dit 7 procent. In 2015 was dit nog 33 procent.
Tabel 7. Toewijzingen
2016
BBSH

2015

Totaal

Percentage

Scheefwonen te goedkoop

0

0

1

Scheefwonen te duur

9

7

33

129

93

66

0

0

0

138

100

100

Passend
Ontbrekend
Totaal

10

Percentage

Tabel 8. Toewijzingen
Inkomensgroepen

Type huishoudens

Huurtoeslaggerechtigd

1 persoons

1,2 personen

2 persoons < AOW-grens

Huurtoeslaggerechtigd
3+ personen

Niet-huurtoeslaggerechtigd

Huishoudinkomen per

Aantal

Percentage

t/m € 22.100

60

43

t/m € 30.000

12

9

4

3

32

23

0

0

7

5

1

1

8

6

jaar

2 persoons >AOW-grens

t/m € 30.050

3 of meer persoons <AOW-grens

t/m € 30.000

3 of meer persoons >AOW-grens

t/m € 30.050

1 persoon

€ 22.100 t/m € 35.739

1, 2 personen t/m € 34.911
(secundaire doelgroep)

2 personen

€ 30.000 t/m € 35.739

Niet-huurtoeslaggerechtigd
3 personen t/m € 35.739

3 of meer persoons

€ 30.050 t/m € 35.739

€ 35.739 t/m € 39.874

Alle

€ 35.739 t/m € 39.874

7

5

Hoger dan € 39.874

Alle

hoger dan € 39.874

7

5

138

100

(secundaire doelgroep)

Totaal

Afwijkende contracten
Het postkantoor is opgesplitst in drie ruimtes die Patrimonium alle drie in bruikleen heeft gegeven. In 2007
is een ruimte van het gebouw aan de Bewonersraad ter beschikking gesteld. Daarnaast is een deel van het
gebouw in bruikleen bij de Stichting Galerie en Kunstuitleen in Barendrecht. Een ander deel is sinds 1
januari 2014 tijdelijk in gebruik gegeven aan de Stichting Beheer Centrumpost. Sinds november 2016 zijn
de contracten verlopen en staat het postkantoor leeg, vanwege de sloop in 2017. De bewonersraad is
verhuisd naar een locatie in het kantoor van Patrimonium.
Het Koffiehuusje aan de Meester Lohmanstraat 37 wordt gebruikt door Humanitas DMH, waarmee een
beheerovereenkomst is gesloten voor buurtactiviteiten.

Garages en bedrijfsruimten
Dit jaar zijn 21 garages opnieuw verhuurd. Een bedrijfsruimte aan het Muziekplein 30-32 die al lang leeg
stond, is opnieuw verhuurd.
In 2012 is gestart met de verkoop van niet-strategisch gelegen garages via Q Makelaars in Barendrecht. In
2016 zijn 41 garages verkocht. Een aantal kleine particuliere beleggers heeft enkele blokjes gekocht.
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Huurverhoging
In 2016 is de huur met gemiddeld 0,86 procent verhoogd (begroot was 1 procent). Patrimonium heeft
gebruikgemaakt van een inkomensafhankelijke huurverhoging. De inkomensafhankelijke huurverhoging
passen we toe bij de midden- en hogere inkomens. In totaal hebben 643 huurders een
inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen (in 2015 waren dit er nog 684). De gemiddelde huurprijs is
71 procent van het huurniveau dat wettelijk is toegestaan.

De streefhuren zijn aangepast om huurtoeslaggerechtigden beter te bedienen en te voldoen aan de
passendheidseisen van de Woningwet 2015. Het passend toewijzen leidt tot huurlasten die beter passen bij
het inkomen van de huurder. Circa 70 procent van de vrijkomende woningen bieden we aan tegen
maximaal de tweede aftoppingsgrens huurtoeslag (€ 628,76). Tijdens de intakegesprekken wijzen we
huurders op de woonlasten.
Tabel 9. Overzicht inkomensafhankelijke huurverhoging

Huishoudinkomens tot € 34.678 (lage inkomens)
Huurprijs

Percentage

Percentage (max)

huurverhoging

rijksbeleid

Lager dan 75 procent

0,3

2,1

Hoger dan 75 procent

0,0

2,1

In relatie tot maximaal redelijke huurprijs

Huishoudinkomens van € 34.678-44.360 (middeninkomens)
Huurprijs

Percentage

Percentage (max)

huurverhoging

rijksbeleid

Lager dan 75 procent

1,6

2,6

Hoger dan 75 procent

1,0

2,6

In relatie tot maximaal redelijke huurprijs

Huishoudinkomens vanaf € 44.360 (hoge inkomens)
Huurprijs

Percentage

Percentage (max)

huurverhoging

rijksbeleid

Lager dan 75 procent

4,6

4,6

Hoger dan 75 procent

4,1

4,6

In relatie tot maximaal redelijke huurprijs

Voor de hogere inkomens hanteren we 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.
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Bezwaren
In 2016 heeft Patrimonium 32 bezwaarschriften tegen de voorgestelde huurverhoging ontvangen. Hiervan
hadden 21 bezwaarschriften betrekking op een inkomensdaling. Drie huurders hebben naast bezwaar
tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging ook een huurverlagingsvoorstel ingediend vanwege
inkomensdaling. Vier bezwaarschriften zijn ingediend vanwege een wijziging in de gezinssamenstelling.
Drie bezwaarschriften hielden verband met een WMO-voorziening in de woning en twee met
onderhoudsklachten. Van alle 32 ingediende bezwaarschriften zijn er 24 toegekend en 8 afgewezen. In
2015 lag het aantal ingediende bezwaarschriften op 23.

Huurincasso
Eind 2016 betaalde 75 procent van onze huurders via automatische incasso. Dit is een stijging met 4
procentpunt ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2016 is extra aandacht besteed aan de mogelijkheid om
via automatische incasso te betalen. Dit is ook gekoppeld aan de uitfasering van de acceptgiro. Met ingang
van september 2016 krijgen onze huurders geen papieren acceptgiro meer. Zij ontvangen nu een digitale
variant: AcceptEmail. In de maanden voor september is er extra aandacht besteed aan betalingen via
automatische incasso. Huurders zijn telefonisch op de hoogte gebracht, hebben meerdere brieven en emails ontvangen en ook is er in De Schakel aandacht aan besteed. Hierdoor hebben veel huurders de
overstap gemaakt naar betaling via automatische incasso.

Veiligheid
Veiligheidskeuringen
Vanaf 2009 voeren we veiligheidskeuringen uit op gas-, water- en elektrische installaties. In 2016 zijn 248
keuringen uitgevoerd. Dit brengt het totaal aantal veiligheidskeuringen op 1.685 woningen. De bewoners
van al deze woningen hebben een veiligheidscertificaat ontvangen.

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 2016 hebben 26 huurders hiervan gebruikgemaakt.
In totaal voldoen 615 woningen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

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 grootonderhoud uit te laten
voeren. Met de Bewonersraad is het onderhoudsbeleid voorbereid en besproken. 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
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tussen twee onderhoudsintervallen: drie jaar na de laatste onderhoudswerkzaamheden en een jaar voor het
geplande onderhoud.

Onderhoudskosten
De uitgaven voor reparatieonderhoud en mutatieonderhoud nemen wat toe, maar liggen nog steeds in lijn
met onze verwachtingen. De toename bij mutatieonderhoud is te verklaren door de langere huurduur door
de gemuteerde woningen en het onderhoud daarbij en asbestsaneringen.

Tabel 10. Onderhoud in € per gewogen* verhuureenheid
Soort onderhoud

Patrimonium (2016)

Patrimonium (2015)

182

172

Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Planmatig onderhoud
Totaal onderhoud

74

68

793

648

1.049

888

* Garages zijn voor twintig procent meegewogen.
** Bron: Corporatie in Perspectief, CBC januari 2016.

Planmatig en grootonderhoud
De meerjarenonderhoudsbegroting voorziet in het in stand houden van de oorspronkelijke kwaliteit van
casco, installaties en interieur van het bezit. Daarbij spelen preventieve technische maatregelen op grond
van functionaliteit en levensduur van bouwdelen, materialen, installaties en afwerkingen een belangrijke rol.
Bij planmatig onderhoud zijn de projecten uitgevoerd behalve de werkzaamheden aan de Oude Haven.
Deze werkzaamheden zijn vanwege een onderzoek naar de toekomst van dit complex vervallen. Totaal is
97,6 procent van het budget besteed in 2016. Dit ligt binnen de gestelde kaders van 95-105 procent.

Conditiemetingen
In 2011 is Patrimonium gestart met het sturen van het onderhoud door conditiemetingen volgens NEN
2767. In 2011 is van elk complex een conditierapportage opgesteld en verwerkt in het
meerjarenbegrotingsprogramma. In 2016 is een derde van het bezit geschouwd door onze eigen
opzichters. De bevindingen en resultaten zijn verwerkt in de meerjarenonderhoudscyclus.

Overzicht planmatig onderhoud
Door (onverwachte) problemen met de ondervloer van de badkamers in het gebouw Weidepoort op de
Repelwei (complex 90) heeft Patrimonium opdracht gegeven aan BAM Woningbouw om alle
badkamervloeren waar nog anhydrietvloeren aanwezig waren, te vervangen door zandcementvloeren.
De werkzaamheden liepen vanaf 26 mei tot en met 12 juli en zijn volgens planning verlopen. Met deze
uitgevoerde werkzaamheden zijn de problemen met loszittende vloer- en wandtegels voor nu en in de
toekomst verholpen. Daarnaast hebben er in hetzelfde complex onvoorziene herstellingen van de
afwatering en riolering van de balkons plaatsgevonden. Dit is uitgevoerd vanwege een calamiteit met
waterschade in de woningen. Deze calamiteit kwam voort uit een bouwfout.
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Gevelonderhoud Complex 40+41+42: Botter, Kempenaar, Tjalk


Aantal woningen: 44 appartementen, 54 eengezinswoningen



Werkzaamheden: buitenschilderwerk + Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)



Uitvoering: april-oktober

Gevelonderhoud Complex 51+90: appartementen aan de Rietgors, Koperwiek, Fazant, Zwaluw, Patrijs,
Kievit, Kwikstaart, Distelvink, Kievit, Repelwei


Aantal woningen: 181 appartementen



Werkzaamheden: buitenschilderwerk + pkvw



Uitvoering: april-oktober

Valbeveiliging platte daken en dakbedekkingswerkzaamheden


Valbeveiliging: appartementen aan de Tjalk, Appartementen aan de Van Riedevliet



Dakbedekkingswerkzaamheden: appartementen aan de Van Riedevliet, appartementen aan de Bark,
eengezinswoningen aan de Puccinistraat



Uitvoering: mei-september

Stalen overzet schoorsteenkappen: Bakkersdijk, Rongen, Burrie, Lamoen, Ponder, Wagenmakerij, Zwing


Aantal: 116 schoorstenen



Werkzaamheden: het aanbrengen van stalen overzetkappen op de schoorstenen



Uitvoering: mei-juli

Diverse complexen cv-vervanging van ketels > 20 jaar, vroegtijdige cv-vervanging tegen bijdrage bewoner
en cv-vervanging bij mutatieonderhoud


Aantal woningen: 135 woningen



Werkzaamheden: het vervangen van de bestaande vr-ketel voor een hr-ketel



Uitvoering: 2016

Veiligheidskeuringen Complex 52 t/m 60, 62, 78: Van Riedevliet, J.G. Oemvliet, van Brakelvliet, A.
Maertensvliet, van Leidenvliet, v.d. Boetzelaervliet, 2e Barendrechtseweg 274-290, Stadsmolen,
Standerdmolen, Mozartstraat, Wagnerstraat, Bizetstraat 1-41


Aantal woningen: 253 woningen



Werkzaamheden: veiligheidskeuringen aan de water-, gas- en elektra-installatie van de woning



Uitvoering: april-augustus

15

Onderhoud mechanische ventilatie Complex 27, 57, 59, 73, 90: Alblas, Devel, Giessen, Lingen, Vecht, 2e
Barendrechtseweg 274-290, Concertweg 36-78, Repelwei


Aantal woningen: 211



Werkzaamheden: het uitvoeren van onderhoud aan de mechanische ventilatie



Uitvoering: april-juli

Overzicht grootonderhoud
In 2016 is het grootonderhoudsproject bij 133 woningen aan de Paddewei afgerond. De werkzaamheden
bestonden onder andere uit het op verzoek van de huurder renoveren van de keuken, badkamer en toilet
indien ouder dan 15 jaar. Het aan de binnenzijde isoleren van de zolderruimte en het overlagen van
zachtboardplafonds. Aan de buitenzijde is een deel van de voegen vervangen, zijn de schoorstenen
voorzien van een metalen kap en zijn de daken van de bergingen en garages vervangen (bekostigd vanuit
planmatig onderhoud). Bij oplevering zijn alle woningen op veiligheid gekeurd (gas/water/elektra). Alle
woningen zijn goedgekeurd opgeleverd.

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 vertaald worden in een
kwantitatieve en kwalitatieve opgave door Patrimonium, de gemeente, collega-corporaties en private
partijen.

Centrumaanpak
Postkantoor en Brandweerlocatie
De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente voor de aankoop van de brandweerkazerne en de
realisatie van 40 woningen op deze locatie is bestuurlijk afgestemd en goedgekeurd door de raad van
commissarissen. Daarnaast zijn de randvoorwaarden en kaders voor de sloop en de nieuwbouw
goedgekeurd. In 2016 is er een uitvoerende partij geselecteerd op basis van een design, build & maintainaanbesteding. De gemeente heeft de bestemmingsplanprocedure opgestart en eind 2016 is deze
procedure door beroep van omwonenden iets vertraagd. De planning van de realisatie loopt hierdoor echter
geen vertraging op. De omgevingsvergunning voor het ontwerp is ingediend en de prognose voor de
realisatie van de 40 appartementen is aanvang medio 2017, oplevering in het eerste kwartaal van 2018.

Meester Lohmanstraat 33-43, Ingenieur Albardastraat 2-10 en Meester Thorbeckestraat 34-38 (Locatie F)
In verkennende gesprekken met zorgorganisatie Laurens is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden om zelf kleine zelfstandige appartementen te bouwen en deze aan Laurens te verhuren.
Vanuit dit onderzoek zijn de volgende keuzes aan Laurens voorgelegd:
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Patrimonium bouwt 27 zelfstandige appartementen en verhuurt deze aan Laurens.



Laurens koopt de locatie zelf en ontwikkelt eigen PG-units.



Laurens zoekt een externe ontwikkelaar en laat hen PG-units op de locatie ontwikkelen.

Na dit onderzoek heeft Laurens zich teruggetrokken en heeft Patrimonium besloten om deze locatie zelf te
ontwikkelen. Met de gemeente is overlegd om de mogelijkheden te verkennen voor de totale
herontwikkeling van deze locatie.

Meester Lohmanstraat 2-32 (locatie I2) en Meester Lohmanstraat 1-31 (locatie G1 en G2)
Maandag 14 december 2015 hebben Peter Manders, directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht, en
Dirk Vermaat, wethouder gemeente Barendrecht, een intentieverklaring ondertekend. De gemeente wil de
16 woningen aan de Lohmanstraat 2-32 van Patrimonium kopen om hier een parkeerterrein aan te leggen.
Patrimonium wil op de locatie G1 en G2 circa 60 levensloopbestendige appartementen ontwikkelen. Deze
transformatie naar parkeervoorzieningen biedt toekomstige mogelijkheden voor extra woningbouw in dit
gebied. In een samenwerkingsovereenkomst worden de intenties verder uitgewerkt en afspraken gemaakt
over wederzijdse belangen. Denk hierbij aan parkeeroplossingen, bouwhoogte voor de locatie G1 en G2 en
de verkoopprijs van de 16 woningen. In april zijn de huurders van deze woningen geïnformeerd over de
genomen besluiten. In mei is het sociaal plan van start gegaan en vanaf deze periode konden de huurders
met urgentie reageren op woningen. In 2016 zijn zeven huurders verhuisd en vier huurders hebben
aangegeven naar de nieuwbouw De Brandpost te willen verhuizen.

Voorwaarden bij nieuwbouwprojecten
Voor investeringen in nieuwbouw geldt dat we de goedkeuring van de raad van commissarissen,
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Autoriteit Woningcorporaties als ontbindende of opschortende
voorwaarde stellen. Patrimonium heeft in 2016 geen woningen in eigendom verkregen en geen
grondposities verworven.

Verkoopbeleid
Woningen
In 2016 zijn twee woningen geleverd. Eén woning was al verkocht in 2015, maar daarvan was de
overdracht in 2016. Zittende huurders hebben sinds het voorjaar van 2016 geen woningen kunnen kopen.
In 2016 hebben we voor ons nieuwe ondernemingsplan een omgevingsanalyse gemaakt. Een van de
ontwikkelingen die we in de komende jaren voorzien, is de toenemende druk op de sociale voorraad in
Barendrecht. Om deze reden is het verkoopbeleid van sociale huurwoningen stopgezet.

Garages
In 2016 zijn 41 garages zijn verkocht. Eind 2016 stonden nog drie garages te koop via de makelaar.
Acht garages zijn verkocht aan zittende huurders. De overige garages zijn gekocht door particulieren of
kleine particuliere beleggers.
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Onze agenda 2017-2020 in ondernemingsplan De Bedoeling


Beperken woonlasten



70 procent van ons bezit 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
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2. Huisvesting ouderen en bijzondere doelgroepen
Ouder wordende Barendrechters moeten in Barendrecht kunnen blijven wonen. We zien vooral een
kwalitatieve opgave en een beperkte nieuwbouwopgave: woningen levensloopbestendig maken waardoor
ze toegankelijker worden voor ouderen en mindervaliden, maar ook geschikt (blijven) voor andere
doelgroepen. Ook richten we ons op het op gang brengen van doorstroming op de woningmarkt.
Patrimonium wil haar woningen toegankelijk houden voor woningzoekenden met een laag inkomen en de
prijs-kwaliteitverhouding gelijktrekken. We zetten ons in voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen,
zoals urgenten en vergunninghouders, en een goed functionerend lokaal zorgnetwerk. Daarnaast biedt
Patrimonium huisvestingsprojecten voor bijzondere doelgroepen van Humanitas DMH, Stichting ArosA en
Stichting IJsselmonde-Oost.

Toegankelijkheid
In 2016 zijn er geen aanpassingen meer binnen ons bestaande bezit uitgevoerd om de toegankelijkheid te
verbeteren. Alle geplande aanpassingen zijn uitgevoerd. In de periode 2012 tot en met 2016 is ervoor
gezorgd dat in ons bestaande bezit het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen, is toegenomen van 8
naar 20 procent.

Naast aanpassingen in ons bestaande bezit zijn er ook activiteiten ontplooid voor nieuwbouw. In het
centrum zet Patrimonium zich in om de ontwikkeling van 100 levensloopbestendige appartementen te
realiseren. Hiertoe is in 2016 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten om de locaties
I, G en F nader met elkaar uit te werken. Voor de locatie van het voormalige postkantoor en de
brandweerkazerne is de bestemmingsplanprocedure opgestart, de aanbesteding doorlopen en de
omgevingsvergunning opgestart. Met dit laatstgenoemde project realiseert Patrimonium circa 40
levensloopbestendige appartementen in het centrum. Vooralsnog staat de oplevering van deze woningen
gepland in 2018.

Bijzondere doelgroepen


Vergunninghouders
In samenwerking met de gemeente huisvesten we vergunninghouders volgens de taakstelling. In
Barendrecht zijn ongeveer 4.000 sociale huurwoningen waarvan 2.526 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 2016, inclusief
achterstand, 135 personen. Patrimonium was verantwoordelijk voor het huisvesten van twee derde van
de taakstelling (76 vergunninghouders). Na intensief overleg met de gemeente hebben we een
inhaalslag gemaakt; de gemeente heeft een deel van de taakstelling op zich genomen door inzet van
eigen vastgoed.
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Patrimonium realiseert circa 65 procent van de totale taakstelling. We hebben 42 personen in 19
woningen gehuisvest. Eind 2016 bedroeg de achterstand van Patrimonium 36 vergunninghouders.
De taakstelling is nog niet gehaald vanwege de mismatch van vergunninghouders en ons woningbezit
(woningtypes).


Urgenten
In 2016 heeft Patrimonium 11 urgent woningzoekenden gehuisvest: Alle 11 hebben zelf gereageerd op
advertenties.



Andere kwetsbare doelgroepen
Met twee organisaties hebben we (samenwerkings)afspraken gemaakt: Stichting IJsselmonde-Oost en
Humanitas DMH.

Zorg- en hulpverlening
Patrimonium neemt deel aan verschillende lokale netwerken om het handelen in het kader van zorg- en
hulpverlening op elkaar af te kunnen stemmen.

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 2016 zijn 41 adressen van Patrimonium Barendrecht
besproken tijdens de reguliere overleggen van het Lokaal Zorgnetwerk.

Wonen Welzijn Zorg
De regie voor deze netwerkbijeenkomsten ligt bij de gemeente. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van
zorginstellingen, welzijnsinstelling, corporaties, wijkteams, gemeente. Het doel is vooral om met elkaar een
sluitende aanpak over zorg voor en huisvesting van kwetsbare doelgroepen te realiseren. Twee keer per jaar
sluiten de betrokken wethouders hierbij aan.

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. Dit is vooral geïnitieerd door
de kerk en de stichting KijkopWelzijn. De constatering was dat vele professionele en vrijwillige organisaties
activiteiten verrichten die de integratie van nieuwkomers in Barendrecht kunnen bevorderen. Om niet langs elkaar
heen te werken 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.
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Maximaal 20 procent van onze vrijkomende woningen reserveren we voor vergunninghouders



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



Toegankelijkheid verbeteren van bestaande appartementencomplexen



Mogelijkheid benutten om permanente woningen te bouwen voor vergunninghouders



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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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.

Energiemaatregelen
Begin 2016 hebben we onze ambitie behaald: 71 procent van onze woningen heeft een groen label op
basis van de oude systematiek. Door de verandering in rekensystematiek en indeling in de energieindexklasse is dit eind 2016 veranderd naar 66 procent. Daarnaast bestaat 96 procent van de beglazing
van onze woningen uit geïsoleerd glas.

In 2016 hebben we 135 cv-ketels met verbeterd rendement (vr) vervangen door cv-ketels met een hoog
rendement (hr). Nu heeft 91 procent van onze woningen, waarin individueel wordt gestookt, een hr-ketel.
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 2016 1,512.
Tabel 11. Energielabels Patrimonium in percentages
Energielabel

Patrimonium

(combinatie afgemelde labels voor en na 01-01-2015)

2016

2015

A++

0,0

0,0

A+

0,1

0,0

A

9,6

13,0

B

14,7

12,7

C

45,4

44,0

D

25,3

27,8

E

4,8

6,2

F

0,1

0,2

G

0,0

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 huurders hoe zij kunnen
besparen op de energiekosten. De energieconsulent heeft in 2016 zestig bezoeken gebracht aan huurders.
Vanaf eind 2015 bezoekt zij vaak ook nieuwe huurders die een huurcontract hebben ondertekend. Hierbij is
een koppeling gemaakt met de aftersales-gesprekken.

2

Index is benaderd door de combinatie van indexen afgemeld van voor en na 1 januari 2015. Dit vanwege de aangepaste
rekenmethodiek door de invoering van het Nader voorschrift.
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Verder zijn voorbereidingen getroffen zodat bewoners in een woning met een collectief gestookte
verwarming vanaf 2017 via een app real-time inzicht hebben in hun verbruik.

Ook is een pilotproject met Energieke Regio gestart voor het maken van een verlichtingsscan van
algemene verlichting in twee appartementencomplexen (in totaal 141 appartementen) om de mogelijkheden
voor energiezuinige verlichting te onderzoeken.
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Duurzaamheidsmaatregelen met woonlastenwaarborg



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.

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, de woonconsulenten, bewoners, de gemeente en
maatschappelijke organisaties. Onder meer de volgende taken vallen onder zijn verantwoordelijkheid:


Kwaliteitscontroles bij schoonmaak- en tuinonderhoudswerkzaamheden.
Hierbij werken we samen met onder meer Servicebureau Humanitas Inclusief.



Uitvoeren van leefbaarheidsactiviteiten samen met de projectleider sociaal beheer



Uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden



Bezoeken nieuwe huurders
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 huurders
Op verzoek van huurders zelf of omdat er klachten zijn.



Tuininspecties.

Groen- en tuinonderhoud
Bij nieuwe huurcontracten van woningen met een tuin ontvangen huurders een bijlage waarin de regels
rond tuinonderhoud uitgebreid staan toegelicht. Dit stelt Patrimonium beter in staat om huurders te
corrigeren op tuinonderhoud. Deze bijlage staat ook op de internetsite van Patrimonium.
De wijkbeheerder houdt een registratie bij waarin hij opneemt waar het tuinonderhoud ontoelaatbaar
achterblijft en welke afspraken erover gemaakt zijn. Hieruit blijkt dat het in bijna alle gevallen lukt om het
tuinonderhoud te verbeteren. Van de 54 meldingen/signaleringen in 2016 is er in 28 gevallen verbetering
opgetreden. In 3 gevallen is een juridisch traject gestart.

Woonfraude
De laatste jaren neemt woonfraude toe. Patrimonium voert een lik-op-stukbeleid en werkt samen met de
gemeente en de politie. Door bij het adverteren van (bepaalde) vrijgekomen woningen aan te geven dat een
antecedentenonderzoek wordt gedaan, voorafgaand aan verhuur, beperken we de instroom van
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probleemgevallen. Deze actie vloeit voort uit het convenant Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast
zittende bewoners (2013).

Meldingen van mogelijke woonfraude nemen we zeer serieus. In 2016 zijn 32 vermeende
woonfraudegevallen onderzocht. 13 dossiers zijn gesloten, omdat woonfraude niet bewezen kon worden.

Er zijn 16 huurovereenkomsten beëindigd:


3 opgezegd na brief advocaat



5 opgezegd na huisbezoek en brief Patrimonium



1 woning ontruimd na een gerechtelijk vonnis op basis van woonfraude



7 woningen ontruimd vanwege huurschuld.

Van de twaalf geplande ontruimingen zijn er vier niet doorgegaan. De betreffende huurders hebben hun
huurschuld betaald of hiervoor een regeling getroffen met Patrimonium.

Buurtbemiddeling heeft 30 dossiers behandeld. Hiervan is de helft met verbetering afgerond, waaronder de
13 ingebrachte dossiers van Patrimonium.
In 2016 ontvingen we naar schatting een paar honderd overlastmeldingen. Meldingen komen op
verschillende manieren (meestal telefonisch, maar ook per mail en soms per brieven) bij ons binnen. We
zijn in 2016 overgegaan op E-content. Met de introductie van dit nieuwe systeem is de KIS (Klant Informatie
Systeem) losgelaten. In KIS werden alle klantencontacten geregistreerd, terwijl in E-content alleen de
correspondentie wordt gearchiveerd. Hierdoor hebben we geen compleet overzicht van alle
overlastmeldingen. De ernstige overlastgevallen die ook besproken zijn in het lokale zorgnetwerk (LZN),
waren er 41 en 13 wat lichtere overlastgevallen bij buurtbemiddeling. Iedere zaak gaat gepaard met
meerdere telefoontjes of e-mailcontacten van buren die de overlast melden. Daarnaast zijn er nog de
overlastmeldingen die na één telefoontje, e-mail of huisbezoek worden opgelost. Hiervan wordt wel een
registratie op het adres gemaakt.

De top drie overlastmeldingen:
1.

Geluidsoverlast

50%

2.

Lastigvallen/ruzie

25%

3.

Bomen/tuin/huisdieren

25%

Trouw Huurderschap
De meeste aandacht gaat 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 ruimte netjes
onderhouden. We vergeten uiteraard ook de huurders die zich actief inzetten voor de leefbaarheid niet.
We belonen onze trouwe huurders op drie manieren:
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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 totaal hebben 35 vertrokken huurders hiervan gebruikgemaakt.



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 2016 waren dat 15 huurders.



Belonen inzet actieve huurders en jubilarissen
Huurders die dertig, veertig, vijftig jaar of langer huren zijn in april, samen met actieve huurders die zich
inzetten voor de leefbaarheid, uitgenodigd voor een huurdersfeest. De feestavond met 80 huurders
vond plaats in het Daltonlyceum. Het thema was ‘Toen was geluk heel gewoon’ en Simon Stokvis
(Sjoerd Pleijsier) uit de gelijknamige serie trad op. De jubilarissen kregen een kleine attentie, er was
een quiz en de Betere Buurtprijs is uitgereikt door de Bewonersraad.

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 vinden er in diverse buurten en op diverse niveaus bewonersoverleggen plaats
om de leefbaarheid te verbeteren en de verbinding tussen partijen die initiatieven kunnen oppakken te
initiëren. De verantwoordelijke wethouder neemt twee keer per jaar deel aan een wijkoverleg. Patrimonium
nam in 2016 actief deel aan de activiteiten Barendrecht Schoon! (en Buitenoord Schoon!),
Buurtbemiddeling, Wijkoverleg Vrouwenpolder, Wijkoverleg Buitenoord, Buurtpreventie en Buurt Bestuurt.
Het wijkoverleg overlapt gedeeltelijk onze eigen leefbaarheidsactiviteiten.

Buurtbemiddeling
Patrimonium besteedt beginnende burenruzies uit aan Buurtbemiddeling Barendrecht. Buurtbemiddeling
heeft in 2016 30 dossiers behandeld. Hiervan is de helft met verbetering afgerond, waaronder de 13
ingebrachte dossiers van Patrimonium.

Buurt Bestuurt
Een bewonersgroep in Noord is in 2012 gestart met het project Buurt Bestuurt. Zij nemen zelf de regie in
handen om verbeteringen in de leefbaarheid in de wijk te realiseren. Ze doen hierbij onder meer een beroep
op de gemeente, de politie en Patrimonium. In 2016 hebben we samengewerkt met Buurt Bestuurt in een
Barendrecht Schoon!-actie en een wijkschouw.
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Leefbaarheidsactiviteiten
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 2016 is de Betere Buurtprijs gewonnen door bewoners van de Oude Haven. Met deze prijs
hebben zij gereedschap aangeschaft voor het onderhouden en opfleuren van het openbaar groen voor het
gebouw. Daarnaast was er nog een bedrag over waarvan nog twee Betere Buurt-ideeën gerealiseerd
konden worden. Hiervan hebben de Bewonerscommissie Notenhof en de Bewonerscommissie Weidepoort
kunnen profiteren.

Centrumpost
Vanwege de Centrumaanpak heeft Patrimonium het voormalige postkantoor (Centrumpost) gekocht. Sinds
2010 stelt Patrimonium het pand tijdelijk ter beschikking voor maatschappelijke activiteiten voor (en door)
jong en oud in Barendrecht. Sinds 1 januari 2014 werd het gebouw beheerd door Stichting Centrumpost
Barendrecht. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat alle activiteiten in het pand ook in 2016 door konden
gaan tot in oktober. In oktober hebben de gebruikers het gebouw moeten verlaten vanwege de op handen
zijnde sloop. Alle activiteiten hebben onderdak gevonden op andere locaties in Barendrecht.

Koffiehuusje
Patrimonium heeft in 2008 een woning aan de Meester Lohmanstraat 37 beschikbaar gesteld voor gebruik
door verschillende groepen die in de kleine Driehoek actief zijn. In 2016 is het Huusje gebruikt door
Buurtbemiddeling, de Bewonersraad Humanitas DMH (tuinbeheer en centrumbeheer) en de Unie van
Vrijwilligers (voor twee koffie-uurtjes per week). Het beheer van het Koffiehuusje is sinds 1 januari 2014 in
handen van Humanitas DMH.

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.

Buitenoord Schoon!
In september 2016 heeft bewonerscommissie Klipper Boeier samen met basisscholen De Ark, De
Tweemaster, Humanitas DMH en de gemeente Buitenoord Schoon! georganiseerd. In april was er een
Barendrecht Schoon!-actie in de wijk Noord.

Burendag Vrouwenpolder
Op Burendag zijn bewoners van de Wagenmakerij actief geweest met straatactiviteiten rond de wijktuin.
Patrimonium heeft dit evenement ondersteund met publiciteit en een springkussen.
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Centrumtuin
Een stuk grond achter de Ir. Albardastraat / Mr. Lohmanstraat is tijdelijk in gebruik gegeven aan huurders
die hier een tuin/ontmoetingsproject zijn gestart. In samenwerking met Vluchtelingenwerk worden ook
nieuwkomers in Barendrecht bij dit project betrokken.

Welkomstproject vergunninghouders
Samen met stichting KijkopWelzijn is eind 2016 een gezellige kennismakingsbijeenkomst in het
Dienstencentrum georganiseerd tussen de nieuwe bewoners op 4 adressen aan de Maasstraat
(vergunninghouders) en de bewoners van de omliggende straten. Er waren ongeveer 25 volwassen
deelnemers en 6 kinderen. Iedereen bracht zelfgemaakte gerechtjes mee. Er is een quiz gespeeld en
tolken zorgden ervoor dat er ook echt kennisgemaakt kon worden.

Nieuwe start Greenteam
Het Greenteam (ooit door Patrimonium geïnitieerd) is nieuw leven ingeblazen in samenwerking met de
stichting Velerlei. Het team bestaat uit 8 kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Zij ruimen een keer in de veertien
dagen onder begeleiding de woonomgeving op en krijgen daarvoor wat zakgeld. Daarnaast doet het team
nog andere leuke en nuttige activiteiten.

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 de financiële problemen. Het gaat onder meer om Schuldhulpverlening, Wijkteams, Bureau
Sociale Raadslieden en het inzetten van schuldhulpmaatjes. Bij zorgwekkende zorgmijders wordt deze
verwijzing opgepakt via het Lokaal Zorgnetwerk.
Eind 2016 waren 43 huurders opgenomen in het schuldhulpverleningstraject bij Plangroep of Modus
Vivendi. Dit zijn huurders van wie we weten dat ze schuldhulp of begeleiding krijgen en een
huurachterstand hebben. Het aantal huurders dat zich uit eigen beweging heeft aangemeld of is
doorverwezen, is bij ons niet exact bekend.

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 0,69 procent van de totale huur. Dit percentage ligt lager dan dat van 2015 (0,78
procent). Deze afname is deels veroorzaakt doordat net als vorig jaar een groot deel van de oninbare
vorderingen zijn afgeboekt. Dit zijn vorderingen vanwege de Wet Schuldsanering natuurlijke personen,
maar ook vertrokken huurders waarbij de deurwaarder geen mogelijkheden zag om de kosten te verhalen.
De daling is deels ook te danken aan extra inzet op het gebied van slepers en andere huurders met
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achterstand in de huurbetalingen. Er zijn 9 belrondes en meer huisbezoeken uitgevoerd vanwege de
aanpak en preventie op het gebied van huurachterstanden. Met 16 huurders zijn betaalafspraken gemaakt.

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:


2016: 0,69 procent



2015: 0,36 procent.

Het percentage is aanzienlijk meer dan in 2015 omdat er steeds meer deurwaarderskosten in rekening
worden gebracht die vermoedelijk niet meer door huurders worden betaald.

De kosten voor oninbare vorderingen zijn:


2016: € 18 882 (0,11 procent van de jaarhuur)



2015: € 58.055 (0,35 procent van de jaarhuur).

Ontruimingen
In 2016 zijn 12 vonnissen uitgesproken. Er waren 8 ontruimingen, waarvan 7 door huurachterstand en 1
vanwege woonfraude. In 2016 is voor het eerst een ontruimingsprocedure voor achterstallig tuinonderhoud
in gang gezet.
Patrimonium wil huisuitzettingen voorkomen, zelfs als blijkt dat de gang naar de rechter onvermijdelijk is en
we een ontruimingsvonnis hebben gekregen. Het is ons gelukt om 4 huurders, tegen wie een
ontruimingsvonnis was uitgesproken, uiteindelijk niet te ontruimen. De betrokken huurders voldeden alsnog
de volledige achterstand of zij kozen voor een laatste regeling. We geven vorderingen niet uit handen
voordat we persoonlijk met de huurder over de huurachterstand hebben gesproken.

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 over zorg, welzijn, leefbaarheid en sociale stabiliteit



Wijkbeheerder blijft vertrouwd dichtbij in onze wijken en buurten
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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 investeert in haar dienstverlening naar haar klanten. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse meting van
het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), die in 2016 is uitgevoerd. De
klanttevredenheid is in 2016 aanzienlijk hoger dan in 2015. Gemiddeld gaven onze huurders ons een 7,9 (in
2015 7,7). In 2016 lag het landelijk gemiddelde op 7,6.

Tabel 12. Resultaten KWH-meting 2016
Patrimonium
2016

Landelijk
2016

Patrimonium
2015

Landelijk
2015

Woning zoeken

7,9

7,6

7,6

7,8

Nieuwe woning

7,7

7,7

7,6

7,8

Huur opzeggen

7,8

7,8

7,6

8,1

Reparaties

7,8

7,8

7,8

8,0

Onderhoud

8,1

7,9

7,7

8,0

Woning

7,0

6,8

-

-

Buurt

7,5

7,1

-

-

KWH-meting

De onderdelen Woning en Buurt worden een keer per twee jaar gemeten.

We hebben een verbeterplan en een experiment sneller verhuren opgesteld en uitgevoerd. De informatie
over de geadverteerde woningen is uitgebreid en verbeterd en onze verhuurconsulenten zijn vaker
meegegaan met de woningbezichtigingen.

Ook op het gebied van reparatieverzoeken zijn verbeteringen doorgevoerd. Afspraken zijn afgestemd met
huurders en direct ingepland in de agenda van de aannemers.

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. Het huurdersoordeel is gestegen van 7,2 in 2015 naar
7,7 in 2016. Het huurdersoordeel betreft het proces van woningmutaties en reparatieverzoeken. Op beide
processen is de klanttevredenheid in vergelijking met 2015 gestegen.
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De hogere scores in het huurdersoordeel resulteren in een verbetering van onze positie in de Aedes
Benchmark. In 2015 zaten we in de staartgroep (oordeel C) en in 2016 is onze positie verbeterd en behoren
we tot de groep achter de koplopers (BA).
Tabel 13. Resultaten Aedes Benchmark 2016
Aedes Benchmark

Patrimonium 2016

Patrimonium 2015

Nieuwe huurders

7,8

7,7

Huurders met reparatieverzoeken

7,6

7,2

Vertrokken huurders

7,8

6,5

Oplevering van de woning

7,1

6,9

Snelheid van afhandelen reparatieverzoek

7,6

7,8

Resultaat van de reparatie

7,9

7,8

Totaalscore huurdersoordeel

7,7

7,2

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 maximale 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 2016
hebben we 29 aanvragen ontvangen, waarvan 28 zijn goedgekeurd. De afgewezen aanvraag had
betrekking op het verven van de douchetegels. In 2016 gingen de meeste aanvragen over het interieur
(onder meer keukens en badkamers).
Tabel 14. Aanvragen zelf veranderingen aanbrengen
2016
Onderwerp aanvragen
Interieur algemeen

2015

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

21

72

23

48

Vloerafwerking

1

4

1

2

Buitenkant van de woning

4

14

14

29

Buitenruimte

3

10

10

21

29

100

48

100

Totaal
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ServicePlus-abonnement
Patrimonium biedt huurders 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. Eind 2016 maakten 1.240 huurders (49 procent) gebruik van het ServicePlusabonnement. In 2015 was dit 46 procent.

Klachten over de dienstverlening
Geschillenadviescommissie
Patrimonium is aangesloten bij de regionale Geschillenadviescommissie (GAC). In 2016 zijn twee klachten
over Patrimonium bij deze commissie ingediend. Een klacht ging over onderhoudsgebreken en bejegening.
De tweede klacht ging over herstelkosten bij huureinde. Beide klachten zijn door de commissie ongegrond
verklaard.
Huurcommissie
In 2016 heeft een huurder bij de huurcommissie een verzoek tot huurverlaging op grond van
onderhoudsgebreken ingediend. De huurcommissie heeft in 2016 een uitspraak gedaan in deze procedure,
waarbij het verzoek door de commissie is afgewezen.

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 wordt vanaf de eerste fase nauw samengewerkt met een
bewonersvertegenwoordiging.

Bewonersadviesgroep
In 2016 is een werkgroep aan de slag gegaan met het bedenken van nieuwe vormen van participatie. In de
werkgroep zitten medewerkers van Patrimonium en twee bestuursleden van de Bewonersraad. Een van de
resultaten uit de werkgroep is de implementatie van een digitaal huurderspanel in september: de
Bewonersadviesgroep. We hopen hiermee een grotere groep huurders te bereiken die mee wil denken over
belangrijke onderwerpen die ons en hen bezighoudt. Denk hierbij aan veiligheid, energiebesparing,
woonlasten, woonwensen, dienstverlening, et cetera. Al meteen in de eerste maand hebben 97 huurders
zich aangemeld, de eerste vragenlijst over veiligheid in oktober is door 57 adviseurs ingevuld. De resultaten
van de vragenlijst en de acties die we hierop ondernemen hebben we begin 2017 gepubliceerd op onze
internetsite. Per jaar willen we in ieder geval twee keer de Bewonersadviesgroep consulteren.

Bewonerscommissies
In 2016 waren vier bewonerscommissies actief. Bewonerscommissie Smitshoek heeft haar activiteiten
gestopt in 2016. Echt acute leefbaarheidsproblemen zijn er op dit moment niet in de wijk. Met enkele
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bewoners is er overleg geweest over bepaalde zaken die in de wijk spelen. Dit heeft onder ander tot gevolg
gehad dat de staat van de keukens 10 jaar na het grootonderhoud onder de loep is genomen. Met de
commissies voeren we één of meerdere keren per jaar overleg over beheer en leefbaarheid in en rond hun
wooncomplexen. De bewonerscommissies hebben de volgende activiteiten georganiseerd:


Bewonerscommissie Weide Poort
Er is intensief samengewerkt rond de uitvoering van het onderhoudsproject aan de badkamervloeren,
zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. De bewonerscommissie heeft in oktober 2016 een nieuw
bestuur gekregen.



Bewonerscommissie Klipper Boeier
De bewonerscommissie heeft in 2016 diverse signalen doorgegeven over de afhandeling van het
grootonderhoudsproject. Verder wordt in samenwerking met obs de Ark de omgeving rond de school in
de gaten gehouden.



Bewonerscommissie de Boeg
De bewonerscommissie adviseert Patrimonium over zaken die van belang zijn voor het onderhoud van
het gebouw. Patrimonium gebruikt dit advies om haar standpunt te bepalen in de Algemene
Ledenvergadering (het gebouw is van een VvE).



Bewonerscommissie Notenhof
De bewonerscommissie is zeer actief met allerlei activiteiten in en rond het gebouw. De wens om een
fietspad te verleggen zodat de toegang tot het gebouw veiliger wordt, is met de gemeente besproken
en gerealiseerd. Het groen voor het gebouw wordt mede door bewoners onderhouden en heeft
inmiddels een fantastische uitstraling gekregen. Een van de omwonenden heeft samen met de
bewonerscommissie een barbecue voor de bewoners van het gebouw samen met de omwonenden
georganiseerd. Een duidelijk teken dat het nieuwe gebouw met haar bewoners welkom is in de wijk.

Bewonersraad
De spelregels voor het overleg met de Bewonersraad zijn vastgelegd in de
meerjarensamenwerkingsovereenkomst en wettelijk in de Woningwet 2015 en de Wet op het overleg
huurders-verhuurder. Patrimonium stelt samen met de Bewonersraad ieder jaar prestatieafspraken op. De
prestatieafspraken voor 2016 zijn grotendeels volgens planning gerealiseerd. Enkele afspraken hebben een
meerjarig karakter en lopen door in 2017.
Tabel 15. Samenstelling Bewonersraad
Voorzitter

Jan Zijlmans

Herbenoemd in 2012

Penningmeester

Adrie Gouweloos

Benoemd in 2012

Secretaris

Bets van Roon

Benoemd in 2010

Bestuurslid

Mieke Verhagen

Benoemd in 2016

Bestuurslid

Jan van Ouwerkerk

Benoemd in 2016
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Jan Zijlmans heeft het voorzitterschap van de Bewonersraad op zich genomen, eerst als waarnemendvoorzitter en later in het jaar als vaste voorzitter. Hiermee is de plek van de voormalige voorzitter Henri
Struik definitief ingevuld. De twee aspirant-bestuursleden (Jan van Ouwerkerk en Mieke Verhagen) zijn
tijdens de jaarvergadering van de Bewonersraad officieel tot bestuursleden benoemd.

Faciliteiten
De Bewonersraad beschikt over een eigen ruimte in de Centrumpost en maakt gebruik van de faciliteiten
van het Koffiehuusje. Patrimonium stelt deze ruimte kosteloos beschikbaar, evenals een jaarbudget van
€ 14.793 in 2016 voor activiteiten als opleiding en ondersteuning van de Bewonersraad en communicatie
met de achterban.

Prestatieafspraken 2016
Patrimonium stelt aan het begin van ieder jaar samen met de Bewonersraad prestatieafspraken op. Elke
zes weken bespreken Patrimonium en de Bewonersraad de voortgang.

De prestatieafspraken van 2016:


Participatieonderwerpen

-

Prestatieafspraken 2017 tussen Bewonersraad en Patrimonium

-

Nieuwe participatievormen samen bedenken en opzetten

-

Huurdersportaal gezamenlijk testen

-

Bod van Patrimonium over bijdrage in de uitvoering van woonvisie

-

Prestatieafspraken gemeente-Patrimonium-Bewonersraad voor 2017

-

Nieuw Ondernemingsplan 2017-2020

-

Evaluatie en actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst vanwege de herziene Woningwet



Informatieonderwerpen

-

Jaarplan en begroting van Patrimonium voor 2016

-

Planmatig onderhoud / grootonderhoud uitvoeringsplanning voor 2016

-

Kwaliteit van dienstverlening (onder meer resultaten van de benchmark en de KWH-metingen 2015)

-

Scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB.



Adviesonderwerpen

-

Jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2016

-

Jaarrekening en jaarverslag 2015.

Nieuwe participatievormen
Samen met de Bewonersraad heeft Patrimonium nagedacht over hoe we meer huurders in staat kunnen
stellen om mee te denken en invloed uit te oefenen op de onderwerpen waarmee een corporatie te maken
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heeft. In september is gestart met een digitale bewonersadviesgroep. Eind 2016 telde de groep ruim
honderd leden. Er is een eerste vragenronde georganiseerd rond het thema Veiligheid.

Communicatie en overleg
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 2016 is vijf keer overlegd
met het bestuur van de Bewonersraad.

Naast de onderwerpen uit de prestatieafspraken 2016, zoals hierboven beschreven, kwamen de volgende
onderwerpen aan bod:


participatiebeleid



vochtproblematiek



woonvisie gemeente Barendrecht



ondernemingsplan Patrimonium Barendrecht



sociaal plan Driehoek



onderhouds-ABC actualiseren



jaarverslag geschillenadviescommissie.

Overleg met de raad van commissarissen
In 2016 hebben de huurdersvertegenwoordigers van de raad van commissarissen twee keer overlegd met
de Bewonersraad over de samenwerking met Patrimonium en de prestatieafspraken 2016.

Onze agenda 2017-2020 in ondernemingsplan De Bedoeling


Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening (we actualiseren het klantbedieningsconcept)



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 voor
de jaren 2012-2016 waren focus op vergrijzing, focus op sociaal kwetsbaren, focus op leefbare buurten,
focus op duurzame en betaalbare woningen en focus op een heldere veranderopgave voor Barendrecht.

Nieuw ondernemingsplan
In 2016 hebben we samen met medewerkers, Bewonersraad, de raad van commissarissen, leden, partners
en overige belanghebbenden gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan 2017-2020 De Bedoeling. Zowel
bij de analyse van de ontwikkelingen om ons heen als de werkelijke toekomstplannen heeft ieder vanuit zijn
of haar expertise en ervaring een bijdrage geleverd. De jaarlijkse vertaling van het ondernemingsplan naar
concrete jaarplannen doen we ook in dialoog met onze belanghebbenden. Ons nieuwe ondernemingsplan
De Bedoeling hebben we gepubliceerd op onze internetsite.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur ziet er per 31 december 2016 als volgt uit.

Figuur 1. Organogram
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Personeel
Patrimonium richt zich op het ontwikkelen en motiveren van medewerkers en het bevorderen van de
gewenste organisatiecultuur.
Eind 2016 was de vaste personele samenstelling 24,11 fte’s. We hebben geen medewerkers aangetrokken
en er zijn geen medewerkers vertrokken. Eén medewerker heeft promotie gemaakt.

Er is voor 0,44 fte aan ouderschapsverlof opgenomen.

Vanwege ziekte en zwangerschapsverlof is op interim-basis 1,1 fte ingehuurd. Daarnaast zijn vier
medewerkers op oproepbasis ingehuurd, is een interim-medewerker aangetrokken ter vervanging van de
gepromoveerde medewerker en is een medewerker via een collega-corporatie ingeleend. De totale kosten
van inhuur bedroegen € 183.923. Hiervan is € 107.137 het gevolg van vervanging bij ziekte en
zwangerschapsverlof.
Tabel 16. Samenstelling personeelsbestand
2016

2015

2014

2013

2012

Aantal medewerkers

28

28

29

30

31



Man

10

10

9

11

11



Vrouw

18

18

20

19

20

5

3

1

3

2

47

46

45

45

42

10,7

9,2

8,8

8,8

7,6

7,3

6,7

8,4

5,8

3,6

In- en uitstroom medewerkers (in aantallen)

0

3

5

1

2

Aantal medewerkers met (deeltijd)pensioen

0

0

2

0

0

WAO’ers (in aantallen)

0

0

0

0

0

Stagiaires (in aantallen)

1

1

0

4

3

Personeel (interim in aantallen)
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde diensttijd (in jaren)
Ziekteverzuim (in procenten)

Functioneringssysteem
Eind 2015 is het functioneringssysteem met de OR geëvalueerd en in 2016 zijn de verbeterpunten
doorgevoerd. Deze verbeterpunten betroffen onder meer: uitgebreide voorbereiding en verslaglegging van
beoordelingsgesprek gebeuren door manager, thema’s en bijbehorende beoordelingsaspecten waarop
beoordeeld wordt, excellente beoordeling (4 procent) wordt toegevoegd aan de beoordelingstabel.

Werkkostenregeling
Patrimonium is met haar vergoedingen en verstrekkingen in 2016 buiten het forfait van 1,2 procent van de
loonsom gevallen. In 2016 hebben we samen met de OR gekeken naar de invulling van de vrije ruimte van
de Werkkostenregeling. Een aantal vergoedingen/verstrekkingen zou (onder bepaalde voorwaarden) elders
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kunnen worden ondergebracht, waardoor meer ruimte ontstaat in de vrije ruimte.

Arbodienstverlening
In verband met de grote ontevredenheid over de samenwerking en dienstverlening is het contract met de
huidige arbodienstverlener per 1 januari 2017 opgezegd. In samenwerking met de OR wordt op basis van
een vooraf opgesteld programma van eisen gezocht naar een nieuwe arbodienst.

Ziekteverzuim
Terugdringen ziekteverzuim
In 2016 is Patrimonium aan de slag gegaan met de aanbevelingen van Falke en Verbaan uit 2015. Deze
aanbevelingen bestonden onder meer uit het aangaan van het gesprek met de werknemer en zodoende
meer sturen op verzuim(gedrag), alternatieven aanbieden voor verzuim (bijvoorbeeld wisselen van
werkdag), maken van eenduidige afspraken en leren elkaar aan te spreken op gedrag.

Verzuimpercentage
In 2016 is het verzuimpercentage 7,3 procent, een stijging ten opzichte van 2015 (6,7 procent). Dit wordt
vooral veroorzaakt door twee langdurig zieken, waarbij gelukkig als gevolg van eigen inzet van de
medewerkers én intensieve begeleiding vanuit Patrimonium stappen in de goede richting worden gezet. De
verwachting is dat deze twee medewerkers in 2017 volledig hersteld zijn.

Medewerkers melden zich minder vaak ziek dan in 2015 (meldingsfrequentie van 1,1 in 2016 ten opzichte
van 1,4 in 2015). Het percentage medewerkers dat niet verzuimt is nagenoeg gelijk gebleven (nulverzuim
van 28,6 procent in 2016 ten opzichte van 29,8 procent in 2015). Het nulverzuim blijft een specifiek punt
van aandacht. De aanbevelingen van Falke & Verbaan hadden ook betrekking op deze factoren.

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). Ieder jaar doen we mee
aan de Prokkelstages van Humanitas DMH (een prikkelende ontmoeting tussen mensen met én zonder
verstandelijke beperking). In 2016 heeft één mbo-stagiaire stage gelopen op de afdeling Vastgoed en
hebben drie cliënten van Humanitas stage gelopen op de afdelingen Wonen en Vastgoed.

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 leidinggevende 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.
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Persoonlijk ontwikkelingsplan
In 2016 heeft niemand een persoonlijk ontwikkelingsprogramma gevolgd.

(Collectief) opleidingsplan
In 2016 vond één collectieve opleiding plaats.

Veiligheid en preventie
De organisatie voor bedrijfshulpverlening (bhv) bestond aan het eind van het jaar uit vijf medewerkers.
Het bhv-team heeft in 2016 twee keer overlegd. Patrimonium beschikt over een AED, die verschillende
medewerkers kunnen bedienen.
Er zijn in 2016 geen ongevallen geweest in het kantoor van Patrimonium.

Communicatie
Elk jaar organiseren we twee evenementen voor onze leden, relaties en medewerkers: in het voorjaar de
Lenteborrel en in het najaar de Herfstlezing. In 2016 stonden alle evenementen in het teken van het
ondernemingsplan; samen met belanghebbenden (leden, de Bewonersraad, samenwerkingspartners,
medewerkers en de raad van commissarissen) hebben we gewerkt aan het ondernemingsplan De
Bedoeling 2017-2020.

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
ontwikkelingen bij Patrimonium maar ook in de corporatiebranche, en onze visie op samen wonen en leven
in Barendrecht. In de week van de Lenteborrel publiceren we ook ons jaaroverzicht - onze
maatschappelijke verantwoording - in De Schakel en presenteren deze tijdens de Lenteborrel.

Digitalisering
We communiceren steeds meer digitaal: van correspondentie tot voorlichtingsmateriaal. Al ruim twee jaar
sturen we zo veel mogelijk correspondentie, folders en brochures digitaal.
In september zijn we, samen met de Bewonersraad, van start gegaan met een digitaal huurderspanel: de
Bewonersadviesgroep.

Huurdersportaal: eigen omgeving voor huurders
De digitale dienstverlening breiden we verder uit met een huurdersportaal waarvoor we in 2016 de
voorbereidingen hebben getroffen. Via het huurdersportaal kunnen onze huurders vanuit huis hun
correspondentie inzien en wijzigingen in hun gegevens doorgeven, op een tijdstip dat hen het beste
uitkomt. In 2016 hebben we hieraan hard gewerkt. We hebben ervoor gekozen om onze interne processen
en papieren data ook te digitaliseren (en automatiseren) via een document management systeem, dat een
toekomstig huurdersportaal ondersteunt. In het voorjaar van 2017 gaat het huurdersportaal live.
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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 2016 dan ook niets gesponsord.

Medezeggenschap
De ondernemingsraad (OR) bestond eind 2016 uit:


Raoul Hey (voorzitter)



Erika Heemskerk



Erik Dubbeldam.

De OR heeft in 2016 de volgende onderwerpen besproken:


Werkkostenregeling
Samen met de personeelsadviseur is bekeken wat de werkkosten in 2016 zijn en hoe we de ruimte zo
goed mogelijk kunnen benutten.



Functioneringssysteem
Het in 2015 goedgekeurde functioneringssysteem is geëvalueerd en waar nodig aangepast.



Arbodienstverlener
Ervaringen met de arbodienstverlener en de wijzigingen van de bedrijfsarts zijn besproken.



Digitaliseren
De OR is op de hoogte gehouden van het digitaliseringstraject.



Ondernemingsplan 2017-2020
De OR is in 2016 nauw betrokken bij de voorbereiding op het ondernemingsplan.



Formatieplan Wonen en Vastgoed
De OR heeft ingestemd met de nieuwe formatiewijzigingen binnen de afdelingen Wonen en Vastgoed.

De OR heeft ingestemd met:


Functioneringssysteem
2015 was een pilotjaar voor het nieuwe functioneringssysteem. Na evaluatie van het systeem in 2015
zijn in 2016 verbeteringen verwerkt.



Vrije dagen
De OR heeft één verplichte vrije dag voorgesteld voor 2017. Patrimonium en de OR hebben ingestemd.
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7. Governance
Woonvereniging Patrimonium Barendrecht wil als maatschappelijke onderneming op de juiste manier
verantwoording afleggen en transparant handelen. Per 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode
Woningcorporaties 2015 van kracht. Leden van Aedes en de VTW zijn verplicht zich aan deze code te
houden. De Governancecode Woningcorporaties 2015 wordt door Patrimonium onderschreven en vrijwel
geheel gevolgd. De afwijkingen op enkele punten worden toegelicht in dit jaarverslag. De pas-toe-of-leg-uit
gedragslijn is hierbij gevolgd.

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 en het treasurystatuut. Patrimonium heeft een integriteitcode en klokkenluidersregeling.
Alle genoemde documenten zijn openbaar en geplaatst op de website. In 2015 is Patrimonium gestart om
haar statuten en reglementen te herzien en deze waar nodig aan te passen aan de nieuwe
Governancecode. Dit is in 2016 afgerond.

Bestuur
Van 1 januari tot heden
De heer P. Manders, directeur-bestuurder, is 56 jaar en heeft gedurende 1 januari tot en met 31 december
2016 de volgende nevenfuncties gehad:


bestuurslid Duurzaamheidskring Barendrecht.

De nevenfunctie is 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 Woningcorporaties is opgenomen dat vanaf 1 januari 2015 bestuurders van
woningcorporaties in drie jaar tijd 108 PE-punten dienen te behalen. Dit is gebaseerd op 108
studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Bij een tussentijdse
in- of uitdiensttreding in de periode 2015/2016/2017 wordt het aantal te behalen PE-punten op basis van
datum in- of uitdiensttreding vastgesteld.
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Tabel 17. Overzicht behaalde PE-punten in 2016

Naam bestuurder

2016

2015/2016/2017

Behaalde PE-punten

Minimaal te behalen PE-punten

55

84

P. Manders
(in dienst per 1 september 2015)

Remuneratie bestuur
Patrimonium heeft in 2016 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 2016
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 2016 voor Patrimonium Barendrecht is € 131.000. Het individuele WNTmaximum 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 WNT-maximum 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 2016 bedraagt € 108.639.
Meer inzicht hierover is opgenomen onder de overige toelichtingen op pagina 115.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 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 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 2016 waren er 37 bestuursvergaderingen. De onderwerpen van de belangrijkste besluiten die de
directeur-bestuurder in 2016 heeft genomen, staan in onderstaand overzicht:

Belangrijkste besluiten bestuurder


Jaarverslag en jaarrekening 2015



Huurverhoging 2016



Prestatieafspraken gemeente en Bewonersraad 2017



Jaarplan en begroting 2017



Functioneringssysteem



Samenwerkingsovereenkomst en sociaal plan Centrumontwikkeling



AcceptEmail



Grootonderhoud Paddewei



Zelf ontwikkelen locatie F in centrum



Instellen van een Bewonersadviesgroep (BAG)



Ondernemingsplan 2017-2020



Onderzoek toekomst Oude Haven



Prestatieafspraken



Verkoopstop woningen.

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 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn in artikel 35 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.

Toezichtkader
Als kader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad van commissarissen het BBSH, de
vernieuwde Governancecode Woningcorporaties 2015, 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.
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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 en de Autoriteit Woningcorporaties;



kennisnemen van relevante artikelen in De Schakel, het regionale weekblad;



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 leden van de raad van
commissarissen fungeerde 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.

Tabel 18. Samenstelling raad van commissarissen per 31 december 2016

Naam RvC-lid

De heer drs.

De heer ir.

Mevrouw drs.

De heer mr.

Mevrouw drs.

M.P.A. Vriens

A.H.G. Rouwers MRE

M. Maatman

N.C. van Eck

G.P. Oosterman

Geboren in

1974

1953

1970

1972

1966

Functie

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Lid

Lid

(Her)benoe-

Benoemd 1 juli 2013

Benoemd op 30 juni

Benoemd op 30 juni

Benoemd op 30 juni

Benoemd op 29 juni

ming

voor 4 jaar.

2014. Herbenoembaar

2016 voor 4 jaar.

2014. Herbenoembaar

2015 volgens rooster

Herbenoembaar voor 1 voor 1 termijn van 4

Herbenoembaar voor 1 voor 1 termijn van 4

van aftreden voor 1

termijn van 4 jaar.

jaar. Vicevoorzitter per

termijn van 4 jaar.

jaar. Herbenoembaar

Voorzitter per 1 januari

1 januari 2015.

jaar.

voor 1 termijn van 4

2015.

Aanvang

jaar.

1 juli 2013

1 juli 2014

30 juni 2016

1 juli 2014

29 juni 2015

Aftredend per

30 juni 2017

30 juni 2018

30 juni 2020

30 juni 2018

30 juni 2020

Commissie

Audit, Remuneratie

Audit

Deskundigheid

Financiën,

Volkshuisvesting,

Politiek, openbaar

Juridisch,

Personeel en

bedrijfsvoering

vastgoedontwikkeling

bestuur en

bestuurskundig

organisatie

dienstverband
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Remuneratie

en beheer

maatschappelijke
organisaties

Beroep

Directeur adviesbureau Vastgoedstrateeg

Nevenfuncties

Financieel directeur
start-up op vlak van
culinaire innovatie.

Directeur Uitvoering

Advocaat-medewerker

Organisatieadviseur

Adviseur Rotterdams

Vereniging voor

Visitator/secretaris

Milieu Centrum.

Bouwrecht-advocaten.

visitatiecommissie

Voorzitter Cliëntenraad

Vereniging huurrecht

Cognitum.

Laurens Thuiszorg.

advocaten.

Adviseur

Voorzitter RvC

Bewonersorganisatie

woningcorporatie

Vitaal Pendrecht.

Woonpalet.

Lid Dagelijks Bestuur
Centrale Cliëntenraad
Laurens.
Zittingslid
huurcommissie.

Vanaf september 2016 heeft een stagiair deelgenomen aan de RvC-vergaderingen. Dit loopt voor de duur
van 1 jaar.

Permanente educatie
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 10 PE-punten over de periode 20152016. Als een commissaris na januari 2015 tot commissaris is benoemd, dan wordt het minimum aantal PEpunten naar rato vastgesteld. De PE-punten worden per commissaris geregistreerd op de website van
VTW.
Tabel 19. PE-punten behaald in 2016
Naam RvC-

De heer drs.

De heer ir. A.H.G.

Mevrouw drs.

Mevrouw drs.

De heer mr.

Mevrouw drs.

lid

M.P.A. Vriens

Rouwers MRE

G.M. Welleman

M. Maatman

N.C. van Eck

G.P. Oosterman

PE-punten

16

36

5

2

3

27

13

26

4

nvt

13

6

2016
PE-punten
2015

Benoeming/herbenoeming
Per 30 juni 2016 is mevrouw Welleman afgetreden vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn.
Mevrouw Maatman is per 30 juni 2016 aangetreden als lid. Mevrouw Maatman is benoemd op het profiel
politiek, openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties. De OR heeft adviesrecht uitgeoefend.
Conform de Woningwet 2015 is mevrouw Maatman door de RvC benoemd voor de periode van vier jaar. In
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diezelfde vergadering is mevrouw Oosterman met meerderheid van stemmen herbenoemd voor een termijn
van 4 jaar. Beide benoemingen hebben plaatsgevonden na een ontvangst van een positieve zienswijze van
de Autoriteit Woningcorporaties.

Commissies
De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie
ingesteld.

Auditcommissie
De auditcommissie bestond in 2016 uit twee leden, de heren M. Vriens (lid) en A. 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 2016. De besproken onderwerpen waren onder meer jaarrekening en jaarverslag
2015, treasury, kwartaalrapportages, centrumontwikkeling en begroting 2017.

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 2016 uit mevrouw Welleman
(voorzitter) en mevrouw Oosterman (lid) in de periode tot 1 juli. Na 1 juli bestond deze uit mevrouw
Oosterman als voorzitter en de heer Vriens als lid.

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 er 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 MT betrokken. Het verslag van de
beoordeling wordt door de voltallige raad vastgesteld.

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
46

onafhankelijk. In 2016 is binnen Patrimonium geen gebruikgemaakt van de Regeling Melding
Onregelmatigheden.

Werkzaamheden raad van commissarissen
De raad is in 2016 vier keer bijeengekomen in een reguliere vergadering waarbij ook de directeurbestuurder aanwezig was. Daarnaast zijn er twee extra bijeenkomsten geweest in het kader van de
ontwikkeling van het nieuwe ondernemingsplan. De raad van commissarissen heeft op 9 februari 2017 een
zelfevaluatie gehouden. Gesproken is over de samenwerking tussen bestuurder en raad van
commissarissen en wederzijdse verwachtingen, de visie op besturen en toezicht, de taak- en rolopvatting
van de raad, de commissies en de individuele leden. Ook is stilgestaan bij de opleidingsbehoefte van de
leden. Actiepunten en aandachtspunten zijn geformuleerd die gedurende 2017 worden opgevolgd.

Toezichtfunctie
In 2016 heeft de raad van commissarissen de volgende statutaire werkzaamheden verricht, zoals
vastgelegd in artikel 35 van de statuten en in het Reglement van de raad van commissarissen.
Goedkeuring is verleend aan:


financieel reglement



reglement Audit Commissie



ondernemingsplan 2017-2020 De Bedoeling



treasurystatuut



treasuryjaarplan



jaarrekening 2015 en jaarplan 2017



begroting 2017.

Kennisgenomen en behandeling van:


stand van zaken lopende projecten



financiële kwartaaloverzichten



mededelingen directeur-bestuurder



managementletter van de externe accountant en de daaruit voortvloeiende verbeteringsmogelijkheden



informatie van Autoriteit Woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

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


corporate governance



(vastgoed)portefeuillestrategie



ontwikkelingen in de sector



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


beoordeling directeur-bestuurder



selectie nieuwe commissaris



jaarplan RvC 2016 en 2017.

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



toezicht- en toetsingskader.

Overleg RvC en OR
Twee leden van de raad van commissarissen, mevrouw Oosterman en de heer Van Eck, hebben op 14
maart en 29 november 2016 overleg gehad met de OR. Hierbij is gesproken over de algehele gang van
zaken en de interactie tussen OR en directeur-bestuurder.

Overleg RvC en Bewonersraad
In 2016 hebben de RvC-leden mevrouw Welleman (voor 1 juli), mevrouw Maatman (na 1 juli) en de heer
Rouwers twee keer overleg gehad met de Bewonersraad. In deze overleggen is gesproken over onder
andere huurverhoging, technisch en sociaal beheer, het nieuwe ondernemingsplan en de werving van een
nieuw RvC-lid op voordracht van de Bewonersraad. Mevrouw Welleman en de heer Rouwers hebben ook
de jaarvergadering van de Bewonersraad bijgewoond. Naast de formele contacten is er ook informeel
contact over lopende zaken. Begin januari zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie in aanwezigheid van de RvC
de gemaakte prestatieafspraken voor 2016 tussen Patrimonium en de Bewonersraad ondertekend.

Relatie met accountant
In 2016 zijn er vanuit Baker Tilly Berk controlewerkzaamheden over verslagjaar 2015 uitgevoerd onder
begeleiding van de heer R. Buitenhuis RA. De bevindingen van de accountant bij de jaarstukken over 2015
zijn op 12 mei 2016 in de auditcommissie besproken en op 24 juni 2016 met de gehele raad van
commissarissen besproken. De RvC ervaart de samenwerking met Baker Tilly Berk als goed. De
managementletter is concreet en kwalitatief goed. Het controleteam kent weinig wijzigingen en is kundig.
Punt van aandacht vanuit de RvC zijn de stijgende kosten als gevolg van strengere en meer uitgebreide
controles die wettelijk zijn vereist.
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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 ontwikkeling van het nieuwe 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 ontwikkelen en te professionaliseren. De raad is de medewerkers dan ook
dank verschuldigd voor hun inzet in 2016.

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.

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 WNT 2 is op 1 januari 2015 ingegaan.
Hierin wordt het percentage voor de maximale bezoldiging van leden van een RvC/RvT verhoogd naar 10
procent en voor voorzitters van een RvC/RvT naar 15 procent. De Algemene Ledenvergadering van de
VTW heeft op 20 april 2015 een bindende beroepsregel vastgesteld voor de jaren 2015 en 2016. De
beroepsregel kent een substantieel lager bezoldigingsniveau dan de WNT 2. De honorering van de leden
van de raad voldeed in 2016 aan zowel WNT 2 als de beroepsregel van de VTW. De raad van
commissarissen heeft op 1 oktober 2015 de beloning vastgesteld voor de jaren 2016 en 2017. De
bezoldiging is hiermee meer in lijn gebracht met de ontwikkelingen van WNT 2 en de beroepsregel. Enkele
commissarissen ontvingen in 2016 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.

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering heeft op 30 juni 2016 de jaarstukken unaniem goedgekeurd en op voorspraak
van de voorzitter van de raad van commissarissen aan het bestuur decharge verleend. Het bestuur heeft
daarna de jaarstukken vastgesteld. Er is in de bijeenkomst teruggeblikt op het ondernemingsplan 20122016 en de mate waarin de doelstellingen zijn verwezenlijkt. De Algemene Vergadering heeft
kennisgenomen van de benoeming door de RvC van mevrouw Maatman als commissaris voor een periode
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van vier jaar en mevrouw Oosterman benoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar. De Algemene
Vergadering heeft de nieuwe statuten vastgesteld. Van de 21 aanwezige leden stemden 19 leden in en 2
leden niet. De statuten dienden aangepast te worden aan de vereisten vanuit de nieuwe Woningwet.
Tijdens de bijeenkomst op het kantoor van Patrimonium Barendrecht waren 21 leden aanwezig. Het verslag
van de vergadering is op de internetsite van Patrimonium geplaatst. Het aantal leden van de vereniging is in
2016 afgenomen van 236 naar 226.
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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 2016
In 2016 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. In de jaarrekening is dit verder toegelicht en zijn de
vergelijkende cijfers over 2015 herzien. Het jaarresultaat 2016 na belastingen is uitgekomen op € 24,7
miljoen. Vorig jaar bedroeg dit 8,6 miljoen positief. In totaal is het eigen vermogen in 2016 toegenomen van
€ 200,6 miljoen naar € 224,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door waardeveranderingen van
het vastgoed. De solvabiliteit is hiermee gestegen van 73,1 naar 75,7 procent.

In de jaarrekening van 2015 was een winst verantwoord van 7,4 miljoen euro en een eigen vermogen van
€ 65,5 miljoen. De solvabiliteit kwam daarmee uit op 47,2 procent. Deze cijfers zijn herrekend, waarna de
solvabiliteit ultimo 2015 stijgt naar 73,1 procent. Dit is volledig toe te schrijven aan de stelselwijziging. Dit is
een boekhoudkundige aanpassing en heeft geen effect op onze liquide middelen en potentiele
verdiencapaciteit.

Tabel 20 geeft voor enkele posten de realisatie van de begroting weer met een korte toelichting. Ook is
inzicht gegeven in de vergelijkende cijfers van 2015. Het overzicht is conform het categorale model. Op
deze wijze werd tot en met 2015 verantwoording afgelegd in de jaarrekening. Vanaf boekjaar 2016
gebruiken we hiervoor het voorgeschreven functionele model.
Tabel 20. Realisatie ten opzichte van begroting
Alle bedragen x € 1.000
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Netto verkoopresultaat
vastgoedportefeuille
Geactiveerde productie eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

Begroting
2016

Werkelijk
2016

Realisatie
Percentage

Werkelijk
2016

Werkelijk
2015

Verschil
Percentage

16.473
10

16.696
622

101%
6432%

16.696
622

16.340
629

2%
-1%
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62

125%

62

538

-89%

73
36
16.641

73
68
17.519

100%
186%
105%

73
68
17.519

91
141
17.738

-20%
-52%
-1%

2.920

143

5%

143

131

9%

0

1.885

1.885

-195

-1313%

1.411
212
244
3.279
69
730

1.472
208
205
2.704
47
598

1.472
208
205
2.704
47
598

1.340
192
225
2.309
57
616

10%
8%
-9%
17%
-17%
-3%

Bedrijfslasten
Afschrijvingen MVA en
vastgoedportefeuille
Overige waardeverandering MVA en
vastgoedportefeuille
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudslasten
Leefbaarheid
Lasten servicecontracten

104%
98%
84%
82%
69%
82%
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Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

3.546
12.410

3.601
10.864

102%
91%

3.601
10.864

3.410
8.087

6%
34%

-5.241
0
2.778
0
-2.463

-21.121
6
2.405
0
-18.710

403%

-3.166
0
2.805
0
-361

567%

760%

-21.121
6
2.405
0
-18.710

5.083%

1.274

685

54%

685

1.432

-52%

5.420

24.680

455%

24.680

8.581

188%

Overig
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Waardeverandering van FVA en effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat deelnemingen
Som overig

87%

-14%

Belastingen
Vennootschapsbelasting

Resultaat na belastingen

Een verdere toelichting op de cijfers is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening.

Kengetallen
Om de continuïteit te waarborgen, stuurt Patrimonium onder andere op kengetallen. Deze kengetallen zijn
ontleend aan diverse documenten, waaronder het in september 2016 opgestelde Reglement financieel
beleid en beheer en het in 2016 herijkte treasurystatuut.

Treasury
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kenmerken van de lening- en derivatenportefeuille, en de ratio’s
waarop we sturen en waarover we verantwoording afleggen. Patrimonium voldoet ruimschoots aan alle
normen.
Tabel 21. Kengetallen treasury
2016

2015

Nominale waarde

64.187.716

67.418.110

Marktwaarde(**)

81.290.825

83.369.728

Norm (extern)

Norm (intern)

Leningenportefeuille(*)

Rentevoet
Duration
Geborgd door WSW

4,021%

4,158%

10,5 jaar

9,4 jaar

52.846.000

55.572.000

0

1

n.v.t.

-/-187.798

4.958.541

4.176.524

Derivaten
Aantal
Marktwaarde
Overig
Tegenpartijrisico – nominaal

€ 5 miljoen + € 0,5
miljoen opgelopen rente

Liquiditeitsbuffer

41%

55%

* De leningenportefeuille is in de balans onderverdeeld in langlopende en kortlopende schuld
** De marktwaarde is berekend tegen de SWAP-curve op basis van de 6-maands Euribor. Opgelopen rente is niet meegenomen.
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min. 10%

2016

2015

Norm (extern)

Norm (intern)

2,2

2,4

≥ 1,4

≥ 1,4

Loan to Value (bedrijfswaarde)

57%

52%

≤ 75%

≤ 75%

Solvabiliteit (bedrijfswaarde)

42%

48%

≥ 20%

≥ 20%

Loan to Value (WOZ)

16%

14%

≤ 50%

≤ 50%

Ratio’s
ICR

Binnen Patrimonium is er een treasurycommissie en een auditcommissie. Beide hebben specifieke
aandacht voor de treasuryvraagstukken. De treasurycommissie bestaat uit de manager financiën, de
directeur-bestuurder en een gespecialiseerd treasury-adviesbureau. Ze voert vooraf door de RvC
afgestemde treasury-activiteiten uit.

Treasury-acties 2016
In 2016 zijn de volgende treasury-actiepunten afgerond.
Tabel 22. Treasury-actiepunten 2016
Actiepunt

Omschrijving

Status

1

Bewaken dat wordt voldaan aan de door het WSW gehanteerde normen.

Doorlopend getoetst. Voldeden gehele jaar
aan alle normen behalve de norm voor
renterisico. Het renterisico lag als gevolg
van grote aflossingsverplichtingen in 2017
te hoog.

2

Binnen de grenzen van het borgingsplafond tijdig financiering aantrekken.

Uit liquiditeitsprognoses blijkt pas nieuwe

3

Als het borgingsplafond ontoereikend is, hierover in overleg met het WSW Huidige plafond is toereikend voor 2017.

financieringsbehoefte in februari 2017.

treden.
4

Opstellen van een financieringsstrategie.

Afgerond.

5

Afhankelijk van de randvoorwaarden een keuze maken voor een

Afgerond. Voorstel ingediend op basis van

administratieve scheiding van de niet-DAEB-activiteiten in combinatie met

verlicht regime.

de inrichting van een financiële structuur of de keuze maken voor het
verlicht regime waarbij volstaan kan worden met een scheiding van baten
en lasten en kostentoedeling aan de hand van een kosten-verdeelstaat.
6

Bepalen en analyseren van de investeringsruimte voor het, voor 1 juli, bij

Afgerond.

de gemeente/huurdersorganisatie in te dienen bod op volkshuisvestelijke
activiteiten.
7a

Het financieel reglement opstellen aan de hand van de nog uit te

Afgerond.

vaardigen beleidsregels van de Aw en deze voor de nog bekend te
maken uiterste inleverdatum ter controle voorleggen aan het Aw.
7b

Het treasurystatuut aanpassen naar aanleiding van het opstellen van een

Afgerond.

financieel reglement.
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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 relatief renterisico voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt.
Figuur 2. Renterisico bedrijfseconomisch

In 2018 en 2019 is sprake van een forse normoverschrijding en in 2020 wordt de norm van 15 procent nipt
overschreden. Deze overschrijdingen zijn voornamelijk het gevolg van de financieringsbehoefte die deze
jaren ontstaat door de geplande investeringen en van aflossingen van bestaande leningen. Het aantrekken
van vastrentende financiering zal te zijner tijd leiden tot een daling van het relatieve renterisico. De
stortingsdatum van deze nieuwe financiering mag echter niet verder dan zes maanden in de toekomst
liggen. In 2017 is het dus niet mogelijk het renterisico in 2019 en 2020 te verlagen. De investeringen na
2017 zijn nog niet hard. Zonder deze investeringen blijft het risico ruim binnen de norm. Met de huidige lage
rentestand betekent het renterisico dat er een kans is om het gemiddelde rentepercentage op langlopende
schulden te verlagen.

Risicoparagraaf
Patrimonium heeft ultimo 2016 een solvabiliteit van 76 procent (47 procent in 2015). Eventuele risico’s die
zich voordoen kunnen opgevangen worden door deze buffer. Maar uiteraard is ons streven om dit zo min
mogelijk te laten gebeuren.
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Opzet risicomanagement binnen Patrimonium
Patrimonium streeft maatschappelijke doelen na. Het niet behalen van deze doelstellingen is een risico.
Ten opzichte van vorig jaar zijn meer risico’s geïnventariseerd. Dit is meegenomen bij de start van de
controller.

Behalen organisatiedoelen
Via (onder andere) de in de balanced scorecard (BSC) opgenomen kritische prestatie-indicatoren (kpi’s)
wordt getoetst of Patrimonium haar doelen haalt of vermoedelijk gaat behalen. Deze BSC is opgenomen in
de kwartaalrapportage. Na ieder kwartaal wordt een rapportage opgesteld en besproken binnen het
managementteam, de auditcommissie en de voltallige raad van commissarissen. In 2016 is nog gestuurd
op de doelen uit het ondernemingsplan dat is opgesteld in 2012. De meeste van deze doelen zijn behaald.
In 2016 is een nieuw ondernemingsplan opgesteld. De (volkshuisvestelijke) doelstellingen die daaruit
volgen, zijn omgezet in kpi’s waarop vanaf 2017 in de kwartaalrapportages wordt gestuurd.
Risico’s uit de risicomonitor
Patrimonium heeft in 2015 haar risico’s beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid. Dit heeft geleid tot
identificatie van de vijf grootste risico’s. Dit zijn de volgende risico’s:


calculatierisico



meer-/minderwerk



treasurybeleid



cashmanagement



continuïteit Patrimonium.

Patrimonium heeft ook in 2016 aandacht besteed aan deze vijf risico’s. De eerste twee risico’s zijn
voornamelijk van toepassing op vastgoedgerelateerde activiteiten. Om deze te reduceren is het proces
zodanig ingericht dat er voldoende functiescheiding is. Verder dienen afwijkingen verantwoord te worden en
zijn er aanbestedings- en procuratierichtlijnen. Om prijzen te toetsen op marktconformiteit wordt gebruik
gemaakt van branchespecifieke kengetallen en eventuele externe kostenadviseurs.

Om het financiële maar ook imagotechnische risico bij treasurybeleid en cashmanagement te reduceren
onderneemt Patrimonium de volgende acties:


We maken gebruik van een professionele en onafhankelijk extern adviseur om hiermee te beschikken
over actuele marktkennis en kennis op het gebied van wet- en regelgeving.



Verder zijn we behoudend voor wat betreft het uitvoeren van treasury-activiteiten die naar ons idee
(moreel) niet passen binnen wat de externe toezichthouders van ons verwachten.



Voor het cashmanagement hebben we viermaal per jaar een overleg met de treasurycommissie.
Tijdens deze overleggen wordt op basis van actuele realisatie- en prognosecijfers een inschatting
gemaakt van de mogelijke risico’s en waar nodig worden deze afgedekt.
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Functie invulling controller
Patrimonium heeft conform de Woningwet een controllersfunctie ingevuld. De controller heeft grofweg de
volgende taken:


Is betrokken bij voorgenomen besluiten met verstrekkende gevolgen;



Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de interne beheersing en adviseert over de
effectiviteit en efficiency van de organisatie;



Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen
over te nemen maatregelen bij het financieel beheer en beleid.

De controller heeft in 2016 een intern controleplan opgesteld dat is behandeld in de RvC-vergadering. Dit
controleplan voorziet in het afdekken van de vooraf gedefinieerde risico. In 2016 is onder andere aandacht
besteed aan:


het verkopen van onroerend goed



nieuwbouw



planmatig onderhoud



calculatierisico en meer- en minderwerk.

Risico vastgoedportefeuille
De diversificatie binnen Patrimonium is beperkt. Nagenoeg alle omzet wordt gegenereerd met onze
vastgoedportefeuille. En van die omzet is ook weer een zeer groot gedeelte toe te rekenen aan een enkel
product: het verhuren van sociale woonruimte. Gezien de verdere inkadering die de overheid met de sector
voor ogen heeft, is het niet waarschijnlijk dat hierin op korte termijn verandering komt. Om die reden is het
van belang dat wij periodiek de prestaties (nu en in de toekomst) van ons bezit in de gaten houden.
Hiervoor heeft Patrimonium haar complexen gerangschikt in BCG-matrices. Zo wordt inzichtelijk hoe
complexen presteren. Via het strategisch voorraadbeheer sturen we de activiteiten om zodoende te zorgen
dat de complexen ook in de toekomst blijven bijdragen aan onze (volkshuisvestelijke) doelstellingen.

Risico wet- en regelgeving: de Woningwet
De Woningwet 2015 is op dit moment een feit. Voor Patrimonium geldt dat de wet in lijn ligt met het beleid
dat Patrimonium voert. We zijn terughoudend in het niet-DAEB/segment en focussen ons op de primaire
doelgroep. Op die manier proberen we het toekomstig risico te verminderen. Hieronder staan enkele punten
die gevolgen hebben voor onze bedrijfsvoering. Patrimonium heeft een plan van aanpak opgesteld om tijdig
te voldoen aan de eisen van de Woningwet. Hierbij sluiten we aan bij de routeplanner van Aedes.


Passend toewijzen

We hebben onze streefhuren in 2015 aangepast. Hierdoor kon Patrimonium voldoen aan de regels voor het
passend toewijzen, en onze doelgroep bedienen. Ook zijn de streefhuren bij nieuwbouw in lijn gebracht met
het inkomen van onze doelgroep.
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Scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB

Patrimonium heeft in 2016 haar scheidingsvoorstel ingediend. In dit voorstel hebben we geopteerd voor het
verlicht regime. Dit is gezien onze beperkte niet-DAEB-portefeuille, nu en in de toekomst, mogelijk. Op 4
april 2017 hebben we bericht ontvangen van de Autoriteit woningcorporaties dat we voldoen aan de criteria
en de keuze voor het verlicht regime voorlopig akkoord is.

Risico automatisering
Automatisering is geen corebusiness voor Patrimonium maar wel een essentiële randvoorwaarde voor een
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Daarom maken we gebruik van solide partijen. Onze database wordt
door het NCCW beheerd. Het NCCW heeft een eigen interne verantwoordelijkheid en bewaking, die
getoetst wordt door een onafhankelijke partij. Wat dat betreft is daarmee voor ons voldaan aan voldoende
risicobeheersing. Daarnaast hebben we de kantoorautomatisering uitbesteed aan een externe partij, te
weten Cegeka. Dit bedrijf heeft voldoende ervaring met deze activiteiten. Van alle data wordt meerdere
malen dagelijks een back-up gemaakt. Deze wordt op twee afzonderlijke locaties opgeslagen.

Risico waarde onroerende zaken in exploitatie
Per 31 december 2016 is in totaal € 161,5 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige
reserves begrepen (2015: € 143,7 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie
tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het
Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de
jaarverslaggeving. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te
voeren beleid van Patrimonium. De mogelijkheden om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop op
huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB bezit te realiseren zijn beperkt door
wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de
behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Het bestuur van Patrimonium heeft een inschatting gemaakt
van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB bezit in
exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 169,3 miljoen. Dit
impliceert dat circa 75% van het totaal eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.
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Oordelen WSW en autoriteit wonen (ILT)
Borgingsplafond Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Het WSW heeft op 22 december 2016 het volgende borgingsplafond vastgesteld. Met dit borgingsplafond is
Patrimonium in staat om in de nu bekende financieringsbehoefte te voorzien.
Tabel 23. Borgingsplafond WSW
2016
Geborgde leningenportefeuille WSW per 1 januari

2017

2018

55.572.000

Financieringsbehoefte DAEB

3.352.000

8.899.000

3.401.000

Interne financieringsbronnen

-5.588.000

-6.697.000

-6.213.000

341.000

0

0

Borgingstegoed

-3.723.000

0

0

Borgingsplafond per jaar (naar boven afgerond op € 1.000)

49.954.000

52.156.000

49.344.000

Correctie

Beoordeling jaarlijkse risicoscore Waarborgfonds Sociale Woningbouw
In 2016 heeft het WSW onze business en financial risks beoordeeld en besproken met de directeurbestuurder en de manager financiën. Op basis hiervan heeft het een oordeel gevormd over Patrimonium.
Hieronder is het algemeen en financieel beeld opgenomen.

Algemeen beeld
Patrimonium is een financieel gezonde corporatie. Tot en met 2015 acteerde Patrimonium onder de
vorige bestuurder vooral als beheercorporatie met aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Dit
komt onder andere terug in zeer goed onderhouden woningen en huren en bedrijfslasten die relatief
gemiddeld zijn.
In 2016 zijn nieuwe ontwikkelingen zichtbaar. Zo is er een nieuw ondernemingsplan en wordt er
gewerkt aan een actualisatie van de portefeuillestrategie die u begin 2017 verwacht. In de begroting
2017 zijn de contouren van een aangepaste koers zichtbaar met een verhoging van investeringen,
deels ook in het bestaand bezit.

Financieel beeld
De financiële positie is in lijn met de prognoses van de afgelopen jaren en de ratio's voldoen ruim aan
onze normen. De ICR blijft op basis van de dPi2015 ook in de prognoseperiode boven de 2,0. De
balansratio's voldoen ook ruimschoots, mede door een relatief lage schuld. De operationele kasstroom
van circa € 3,7 miljoen is de afgelopen jaren ingezet voor vooral schuldverlaging. Ook in 2016 is dit
het geval, waardoor uw financiële positie nog verder verbetert.
Uw vervalkalender is een belangrijk aandachtspunt. In de periode tot 2021 lost u 2/3 van uw leningen
af, terwijl er in de periode daarna tot 2036 praktisch geen aflosmogelijkheden zijn.
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Toezichtbrief Autoriteit woningcorporaties
In november 2016 heeft Patrimonium de toezichtbrief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ontvangen.
In deze brief constateert de Aw dat er vanuit haar toezichtrol geen bijzonderheden zijn te melden op de
volgende gebieden binnen Patrimonium:


rechtmatigheid



governance



bescherming van het maatschappelijk vermogen.

Deze constatering was ook door ons verwacht.

Ook is bij de brief een cijfermatige analyse van Patrimonium bijgevoegd. Deze is gebaseerd op de dVi en
de dPi. Dit cijfermatig beeld sluit aan bij wat we zelf hebben en periodiek rapporteren.

Enkele globale punten:


Patrimonium voldoet (ruimschoots) aan alle ratio’s van het WSW.



Ons volkshuisvestelijk vermogen is (en blijft) ruim boven de veronderstelde buffer. Dit biedt ruimte voor
extra (onrendabele) inzet voor maatschappelijke taken.



Onze nettobedrijfslasten liggen ruim onder de signaleringsnorm en liggen lager dan de sector.
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Tabel 24. Overzicht nettobedrijfslasten conform toezichtbrief 2016 Autoriteit woningcorporaties
Kasstroomrealisatie
Nettobedrijfslasten

2014

2015

Kasstroomprognose
2016

2017

2018

2019

2020

20162020

Per gewogen verhuureenheid (in €) corporatie

1.315

1.139

1.160

1.150

1.164

1.196

1.178

1.170

Per gewogen verhuureenheid (in €) sector

1.329

1.195

1.278

1.232

1.220

1.214

1.216

1.232

Signaleringsnorm

1.600

1.500

Waardeontwikkeling
Het kapitaal van Patrimonium is gealloceerd in haar vastgoedportefeuille. Deze vastgoedportefeuille is ook
het onderpand voor onze leningen. In 2016 is de WOZ-waarde licht gestegen. De bedrijfswaarde is sterk
gedaald. De marktwaarde in verhuurde staat is sterk toegenomen. Omdat de waardering van ons vastgoed
aanzienlijk hoger ligt dan onze leningenportefeuille blijft de loan to value op peil.

De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie is gedaald met 13 procent. In de jaarrekening is een
beperkte verschillenanalyse opgenomen.

De marktwaarde van het bezit wordt jaarlijks in kaart gebracht. We kozen voor een modelmatige
waardering op basis van het handboek voor de woningen. De garages en het bedrijfsmatig onroerend goed
is gewaardeerd op basis van de full versie. De netto open marktwaarde van ons vastgoed is ultimo 2016
€ 285 miljoen (€ 262 miljoen in 2015).

De volgende tabel geeft inzicht in de verschillende waarderingen van het vastgoed in exploitatie.
Tabel 25. Waarderingen vastgoed (bedragen x € 1.000)
Netto open marktwaarde
2016

Historische kostprijs
96.298

Bedrijfswaarde 60 jaar
113.180

(basisversie WON, overig full)
285.182

2015

97.678

130.673

264.268

-/- 1,4%

-/- 13%

+ 7,9%

Verschil
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Balans
Bedragen x € 1
Na resultaatbestemming
Activa

Toelichting

31-12-2016

31-12-2015
herrekend

Vaste activa
Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie

B1

277.162.447

255.764.917

Niet-DAEB

B1

8.019.584

8.502.638

vastgoed in exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

B2

15.576

15.576

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

B3

1.187.623

1.170.465

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

B4

2.232.861

2.285.542

288.618.091

267.739.138

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen

B5

23.706

23.772

Latente belastingvordering

B6

0

68.957

23.706

92.729

288.641.797

267.831.866

139.439

Som van de vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Huurdebiteuren

B7

129.678

Belastingen en premies sociale verzekeringen

B8

2.432.769

0

Overige vorderingen

B9

35.473

5.144

Overlopende activa

B10

Liquide middelen

Som van de vlottende activa

Totaal activa
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B11

255.417

494.032

2.853.337

638.615

5.494.899

5.365.581

8.348.236

6.004.195

296.990.032

273.836.062

Balans
Bedragen x € 1
Na resultaatbestemming
Passiva

Toelichting

31-12-2016

31-12-2015
herrekend

Eigen vermogen
Overige reserves

B12

63.304.198

56.408.249

Herwaarderingsreserve

B13

161.485.435

143.701.685

224.789.633

200.109.934

388.178

Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen

B14

2.008.589

Latente belastingverplichting

B15

1.727.687

0

Overige voorzieningen

B16

19.024

8.023

3.755.300

396.201

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen

B17

55.901.587

61.187.715

Verplichting verkopen onder voorwaarden

B18

1.306.921

1.300.487

57.208.508

62.488.202

285.753.442

262.994.336

6.230.394

Som lang vermogen

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

B19

8.286.128

Schulden aan leveranciers

B20

614.308

493.652

Belastingen en premies sociale verzekeringen

B21

223.731

1.801.729

Aangegane verplichting onderhoud

B22

0

2.556

Overige kortlopende schulden

B23

22.157

19.022

Overlopende passiva

B24

Som kort vermogen

Totaal passiva

2.090.267

2.294.372

11.236.591

10.841.726

296.990.032

273.836.062
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Winst-en-verliesrekening
(functioneel model)
Bedragen x € 1

2016
Toelichting

2015
Herrekend

Huuropbrengsten

R1

16.695.604

16.340.042

Opbrengsten servicecontracten

R2

621.533

628.709

Lasten servicecontracten

R3

-598.339

-616.355

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

R4

-3.326.822

-2.979.641

Lasten onderhoudsactiviteiten

R5

-3.868.556

-3.251.700

Overige directe operationele activiteiten

R6

-725.049

-740.277

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

8.798.371

9.380.798

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

1.028.318

1.743.368

Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille op moment van verkoop

-12.413

-7.228

-966.735

-1.205.647

49.171

530.493

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

R7

Overige waardeverandering vastgoedportefeuille

R8

-1.884.833

194.831

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille

R9

21.103.631

3.166.194

Niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille VOV

R10

17.158

0

19.235.955

3.361.025

Waardeverandering vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten

R11

1.675

-962

Leefbaarheid

R12

-309.145

-453.902

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten

-6.434

0

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

52.021

17.087

-2.456.716

-2.821.926

-2.411.129

-2.804.839

25.364.898

10.012.612

Rentelasten en soortgelijke opbrengsten
Saldo financiële baten en lasten

R13

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

R14

-685.132

-1.432.015

Aandeel in resultaat deelnemingen

R15

-66

-92

24.679.700

8.580.504

TOTAALRESULTAAT
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Kasstroomoverzicht
Bedrag x € 1.000

2016

2015

16.744

16.420

16.292

15.956

3

0

Opgesteld via de directe methode
Huurontvangsten
-

Zelfstandige huurwoningen

-

-Maatschappelijk onroerend goed

-

-Bedrijfsmatig onroerend goed

280

277

-

-Parkeervoorzieningen

166

187

605

633

Ontvangst vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten

29

65

A

17.377

17.117

Personeelsuitgaven

-1.759

-1.684

-

Lonen en salarissen

-889

-840

-

Sociale lasten

-575

-552

-

Pensioenlasten

-295

-292

Onderhoudsuitgaven

-2.761

-2.899

Overige bedrijfsuitgaven

-2.287

-2.384

Rentebetalingen

-2.651

-2.934

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
Verhuurdersheffing
Erfpacht
Leefbaarheid
Vennootschapsbelasting

0
-1.867

-1.737

0

0

-48

-21

-2.700

-1.344

-14.074

-13.003

3.304

4.114

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet-woongelegenheden

1.061

1.783

C

1.061

1.783

Uitgaven nieuwbouw huur, woon- en niet-woongelegenheden

-235

-176

Uitgaven nieuwbouw koop, woon- en niet-woongelegenheden

0

27

-623

-859

Uitgaven sloop

-45

0

Uitgaven overige investeringen

-69

-156

Uitgaven verkoop

-31

-35

0

-9

-1.005

1.207

Ontvangsten verbindingen en overig

0

0

Uitgaven verbindingen en overig

0

0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

0

0
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576

3.000

3.500

B
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
MVA ingaande kasstroom

MVA uitgaande kasstroom

Uitgaven woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden

Uitgaven overig
D
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA
FVA ingaande kasstroom

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Opgenomen door WSW geborgde leningen
Opgenomen niet door WSW geborgde leningen
G
Aflossing door WSW geborgde leningen

0

0

3.000

3.500

-5.726

-4.068
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Aflossing niet door WSW geborgde leningen

-504

-695

H

-6.230

-4.763

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-3.230

-1.263

129

3.427

LIQUIDE MIDDELEN PER 1 JANUARI

5.366

1.938

LIQUIDE MIDDELEN PER 31 DECEMBER

5.495

5.366

TOTAAL KASSTROOM = MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de
jaarrekening
Algemeen
Patrimonium Barendrecht is een vereniging met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De
statutaire en feitelijke vestigingsplaats is gemeente Barendrecht. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de
exploitatie en ontwikkeling van vastgoed. Patrimonium Barendrecht is onder nummer 24108167
ingeschreven bij het handelsregister.

Wet- en regelgeving
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Woningwet, het
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015, de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9
Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de
overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, behalve het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie dat op marktwaarde wordt
gewaardeerd. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelselwijziging
Als gevolg van de wijzigingen in de Woningwet, de invoering van het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, en de wijzigingen in
Titel 9 Boek 2 BW en hoofdstuk 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving is in de jaarrekening 2016 een aantal stelselwijzigingen doorgevoerd.

De stelselwijzigingen hebben betrekking op de volgende grondslagen en regels voor het opstellen van de
jaarrekening:


De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering tegen de bedrijfswaarde is vanaf 2016
niet meer toegestaan. Het vastgoed wordt in de jaarrekening 2016 gewaardeerd tegen de marktwaarde
in verhuurde staat, bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde.



De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen de historische kostprijs is
vanaf 2016 niet meer toegestaan. Het vastgoed wordt in de jaarrekening 2016 gewaardeerd tegen
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marktwaarde in verhuurde staat, bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde.


De complexindeling is gedurende het verslagjaar gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van de in
bijlage 1 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 voorgeschreven indeling van
het vastgoed in waarderingscomplexen.



Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie werd in de jaarrekening 2015 gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere bedrijfswaarde (commercieel vastgoed:
lagere marktwaarde op basis van RJ 213). In de jaarrekening 2016 wordt vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor de eigen exploitatie gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, dan wel
lagere marktwaarde. De lagere marktwaarde wordt bepaald volgens de uitgangspunten van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.



De voorziening voor onrendabele investeringen wordt gevormd voor vastgoed in ontwikkeling die nog
niet in de balans is verwerkt. De voorziening wordt gevormd voor vastgoed waarvan de marktwaarde
bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde per
balansdatum lager is dan de kostprijs, indien en voor zover het vastgoed in ontwikkeling nog niet in de
jaarrekening is verwerkt. In de jaarrekening 2015 werd de voorziening gevormd indien de
bedrijfswaarde per balansdatum lager was dan de kostprijs.



De modellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening zijn aangepast in overeenstemming met de
modellen in bijlage 3 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. In de balans is het
onderscheid tussen sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie vervangen door DAEB-vastgoed en
niet-DAEB-vastgoed in exploitatie. Onder het eigen vermogen wordt een herwaarderingsreserve
opgenomen. Voorheen werd de omvang van de herwaarderingsreserve alleen vermeld in de
toelichting. De winst-en-verliesrekening wordt opgesteld volgens het functionele model (voorheen:
categoriale model).

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd, zijn als stelselwijziging verwerkt in
het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2015 en de
winst-en-verliesrekening over 2015 in de jaarrekening 2016 zijn aangepast. Op basis van deze
stelselwijziging is het eigen vermogen per 31 december 2015 herrekend. Het eigen vermogen per 31
december 2015 is toegenomen met een bedrag van € 134 miljoen, van € 66 miljoen naar € 200 miljoen. Het
resultaat over 2015 bedraagt op basis van de nieuwe grondslagen € 8,6 miljoen positief. Indien op de oude
grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat over 2015 € 7,4 miljoen positief hebben bedragen.
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In onderstaand overzicht zijn de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015
weergegeven.
1 januari 2015

Jaarrekening
2015
€(000)

Na stelselwijziging
€(000)

Effect
stelselwijziging
€(000)

120.172.294

0

-120.172.294

3.099.834

0

-3.099.834

15.576

0

-15.576

DAEB-vastgoed in exploitatie

0

253.885.731

253.885.731

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

0

8.423.899

8.423.899

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

0

15.576

15.576

123.287.704

262.325.206

139.037.502

Activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Commercieel vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed in ontwikkeling

Totaal
Passiva
Overige reserves

53.241.603

49.888.543

-3.353.060

141.640.886

141.640.886

191.529.429

138.287.826

731.918

1.481.594

749.676

0
53.973.521

0
193.011.023

0
139.037.502

Jaarrekening
2015
€(000)

Na stelselwijziging
€(000)

Effect
stelselwijziging
€(000)

125.268.361

0

-125.268.361

3.097.379

0

-3.097.379

Herwaarderingsreserve
Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
Voorziening latente belastingverplichtingen
Totaal

31 december 2015

Activa
Sociaal vastgoed in exploitatie
Commercieel vastgoed in exploitatie
Sociaal vastgoed in ontwikkeling

941.243

0

-941.243

DAEB vastgoed in exploitatie

0

255.764.917

255.764.917

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

0

8.502.638

8.502.638

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

0

15.576

15.576

129.306.983

264.283.131

134.976.148

Totaal
Passiva
Overige reserves

65.521.963

56.408.248

-9.113.715

143.701.685

143.701.685

65.521.963

200.109.933

134.587.970

0

388.178

388.178

Herwaarderingsreserve
Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering
Voorziening latente belastingverplichtingen
Totaal

0

0

0

65.521.963

200.498.110

134.976.147
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Winst-en-verliesrekening over 2015

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Afschrijvingen materiële vaste activa in exploitatie
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Jaarrekening
2015
€(000)

Na stelselwijziging

Stelselwijziging

€(000)

€(000)

1.319.630

537.721

-781.909

-3.067.376

-131.279

2.936.097

0

3.166.194

3.166.194

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

4.312.290

194.831

-4.117.459

Overige posten

4.813.037

4.813.037

0

Resultaat over 2015

7.377.581

8.580.504

1.202.923

Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening
2015 in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld.
Consolidatie
Patrimonium Barendrecht vormt sinds 22-12-2008 een organisatorische en economische eenheid met
Patrimonium Barendrecht Energie & Vastgoed BV (KvK nummer 24449047). Patrimonium Barendrecht
heeft een 100 procent deelneming in deze entiteit. Integrale consolidatie conform artikel 407 lid 2 BW is
achterwege gebleven vanwege de te verwaarlozen betekenis. Bijlage 2 geeft inzicht in de specificaties van
Patrimonium Barendrecht Energie & Vastgoed BV.
Schattingen
Patrimonium vormt bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen in de waarderingsgrondslagen of bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de verscheidene posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. Als het financiële instrument niet in de balans is
opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de balans
opgenomen rechten en verplichtingen.

Embedded derivaten worden afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de jaarrekening
verwerkt conform de hiervoor beschreven grondslagen voor derivaten, indien wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:


Er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract
besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract.
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Een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou
voldoen aan de definitie van een derivaat.



Het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van
waardeveranderingen in het resultaat.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, worden tegen kostprijs
opgenomen. Als per balansdatum de reële waarde lager is dan de kostprijs, of negatief is, wordt het
derivaat ten laste van de winst- en verliesrekening afgewaardeerd naar de lagere reële waarde, tenzij
kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt rekening
gehouden met het effect van de lopende rente.
De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de
winst-en-verliesrekening verwerkt. Als financiële derivaten echter voor hedge-accounting in aanmerking
komen en hedge-accounting wordt toegepast, is de verwerking van deze winst of dit verlies afhankelijk van
de aard van de afdekking.
Patrimonium Barendrecht documenteert de manier waarop de hedge-relaties passen in de doelstellingen
van het risicobeheer, de hedge-strategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.
Patrimonium Barendrecht past kostprijshedge-accounting toe: het effectieve deel van financiële derivaten
die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Voor het
ineffectieve deel wordt het verschil tussen de kostprijs en de lagere reële waarde in de winst-enverliesrekening verwerkt.
Renterisico
Patrimonium Barendrecht loopt renterisico voor de huidige leningenportefeuille (conversie en fixeaflossingen). Rente-instrumenten mogen zo nodig worden toegepast binnen de afspraken zoals
opgenomen in het treasurystatuut ter verkrijging van een gewenst risicoprofiel in vaste en variabele
renteposities. Patrimonium dekt haar renterisico voornamelijk af door te sturen op spreiding van de
vervalkalender van de leningen. Hierbij wordt gestuurd op maximaal 15 procent renterisico per jaar conform
de berekeningssystematiek van het WSW. Ultimo 2016 voldoet Patrimonium niet aan deze norm. Voor het
jaar 2018 geldt een nipte overschrijding als gevolg van twee aflossingen. In de volgende jaren wordt weer
aan de norm voldaan. Verder is het renterisico op een variabele roll-over lening afgedekt via een payersswap.
Kredietrisico
Bij de activiteiten van Patrimonium is geen sprake van een significante concentratie van kredietrisico’s. De
verhuur van onroerende zaken vindt plaats aan een grote diversiteit aan huurders. Als beleid is onder
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andere vastgelegd dat bij acceptatie van huurders deze op goed betalingsgedrag worden getoetst.
Openstaande vorderingen na vervaldatum worden ultimo boekjaar beoordeeld, leidend tot een
onderbouwing van de post voorziening oninbare debiteuren. Kredietrisico’s worden gereduceerd door
alleen zaken te doen met derden met een hoge kredietwaardigheid. Financiering van leningen o/g vindt
nagenoeg geheel plaats met de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank.
Liquiditeitsrisico
Er bestaat een kredietfaciliteit van 1,4 miljoen euro (2015: 3,6 miljoen euro) en er kan gebruik worden
gemaakt van twee variabele roll-over leningen met een totale hoofdsom van 9 miljoen euro (met verplichte
opname van € 1,8 miljoen euro).
Voor de door Patrimonium afgesloten basisrentelening, met een hoofdsom van 5 miljoen euro, geldt het
volgende liquiditeitsrisico (passage uit de leningovereenkomst): “Wanneer Geldgever en Geldnemer geen
overeenstemming bereiken over de aanpassing van de aanvullende rente zal de leningovereenkomst
worden beëindigd en zal op de herzieningsdatum van de aanvullende rente het restant van de hoofdsom
met rente, kosten en eventueel verschuldigde vergoedingen in zijn geheel worden afgelost. In dat geval
wordt de basisrente tegen marktwaarde afgerekend tegen de netto contante waarde.”
Voor genoemde basisrentelening is tot 2 augustus 2060 een rente verschuldigd over het schuldrestant van
4,188 procent, bestaande uit een basisrente van 3,78 procent en een kredietopslag van 0,44 procent. De
kredietopslag wordt herzien op 2 januari 2019.
Beschikbaarheidsrisico
Voor de beschikbaarheid van geborgde financiering voor sociale woningbouw tegen gunstige voorwaarden
is de organisatie sterk afhankelijk, in lijn met de gehele sector, van het blijvend functioneren van het
borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Patrimonium voldoet ultimo 2016 ruimschoots
aan alle normen van het WSW en het afgegeven borgingsplafond is voldoende voor de voorziene
leningbehoefte in diezelfde periode.
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Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:


woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en extramurale
zorgeenheden);



bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;



parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);



intramuraal zorgvastgoed.

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB-vastgoed betreft conform deze criteria de
woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk
vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen, en dienstverleners en tevens is
vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEBvastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per
contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk
vastgoed).

Patrimonium Barendrecht hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
voor woongelegenheden en maatschappelijk onroerend goed. Patrimonium Barendrecht hanteert de full
versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor bedrijfsmatig onroerend goed en
parkeergelegenheden, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5 procent van de totale
huursom van de niet-DAEB-tak.

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig
artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek
die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde’). Patrimonium hanteert voor het merendeel van haar onroerende
zaken in exploitatie de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de
basisversie wordt de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde
herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en er worden
dus geen vrijheidsgraden toegepast. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde
actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot
stand zou zijn gekomen.
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Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs
omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. De verkrijgings- of
vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan
toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat
verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd.

Waardering na eerste verwerking
Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde. De
marktwaarde wordt bepaald conform de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. De waardevermindering of -vermeerdering die voortvloeit uit de eerste waardering tegen
marktwaarde wordt bepaald op complexniveau. De waardevermindering of -vermeerdering wordt in het
resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden
opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden dat
in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en
locatie, en dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle
verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk
waarderingscomplex.

Doorexploiteer- en uitpondscenario
De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen (DCFmethode). Voor woon- en parkeergelegenheden met uitzondering van onzelfstandige studenteneenheden
wordt de marktwaarde bepaald op basis van het doorexploiteerscenario en het uitpondscenario. De
marktwaarde in verhuurde staat is de hoogste van de marktwaarde volgens het doorexploiteer- of
uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed en voor intramuraal zorgvastgoed wordt
de marktwaarde bepaald volgens het doorexploiteerscenario.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde. Bouwrente vormt geen onderdeel van de
vervaardigingsprijs. Op iedere balansdatum wordt de realiseerbare waarde van de kosten getoetst.
De marktwaarde van vastgoed in ontwikkeling wordt bepaald door het berekenen van de marktwaarde in
verhuurde staat, onder aftrek van de nog te verwachten kosten. Dit levert de meest waarschijnlijke prijs op
die redelijkerwijs op de markt kan worden gerealiseerd. Bij het berekenen van de marktwaarde wordt
gebruik gemaakt van de parameters uit het Handboek Modelmatig waarderen. Voor de verwachte
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leegwaarde wordt aansluiting gezocht bij de geprognotiseerde stichtingskosten of de leegwaarde van
vergelijkbare objecten.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Onderhoud
Periodiek grootonderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie
worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van
courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in
dezelfde staat.
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging
zich voordoet, onder de categorie ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. De
herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de
historische kostprijs.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, maar niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Patrimonium Barendrecht.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer
Patrimonium Barendrecht geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming,
respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze
voorziening wordt rekening gehouden met al op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, als en voor zover het
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waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve
latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de nettorente en
hebben overwegend een langlopend karakter. De nettorente bestaat uit de voor Patrimonium Barendrecht
geldende rente voor langlopende leningen (4,02 procent) onder aftrek van belasting op basis van het
effectieve belastingtarief (25 procent). De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen
tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering en op de aanwezige compensabele
verliezen.
De opgenomen latentie heeft betrekking op waarderingsverschillen van de leningenportefeuille en tijdelijke
verschillen bij het vastgoed in exploitatie en ten dienste van de exploitatie. Bij deze laatste categorie is
gekeken naar de meest actuele prognoses qua (des)investeringen.

Vorderingen
Vorderingen zijn na eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als er
geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld, hebben de vorderingen een looptijd van korter dan een
jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder de kortlopende schulden.
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Als middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
De onder het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve
verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde op basis van verkrijgings-of vervaardigingsprijs van het
vastgoed. Bij het bepalen van de boekwaarde op basis van verkrijgings-of vervaardigingsprijs is geen
rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De herwaarderingsreserve
wordt bepaald per waarderingscomplex.
Bij realisatie van de herwaarderingsreserve (bij verkoop van het vastgoed) wordt het gerealiseerde deel van
de herwaarderingsreserve rechtstreeks overgeboekt naar de overige reserves.
Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen ook feitelijke verplichtingen verwerkt
die kunnen worden gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd.
76

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan naar huurders, gemeenten en
overige belanghebbenden aangaande verplichtingen over toekomstige herstructureringen en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de
woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake
als de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het waarderingscomplex. Indien en voor
zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit
meerdere een voorziening gevormd. Er is sprake van een verwacht verlies indien de kostprijs de
marktwaarde per balansdatum overtreft. De voorziening wordt gevormd zodra het project intern
geformaliseerd (go/no-go-besluit genomen) en extern gecommuniceerd is.

Latente belastingverplichtingen
Onder de latente belastingverplichtingen zijn passieve belastinglatenties opgenomen. Deze passieve
latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de nettorente en
hebben overwegend een langlopend karakter. De nettorente bestaat uit de voor Patrimonium Barendrecht
geldende rente voor langlopende leningen (4,02 procent) onder aftrek van belasting op basis van het
effectieve belastingtarief (25 procent). De passieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen
tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering.
De opgenomen latentie heeft betrekking op waarderingsverschillen van het eigen kantoorpand en tijdelijke
verschillen als gevolg van een afwaardering als gevolg van een duurzame waardedaling van het vastgoed
in exploitatie.
Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.
Langlopende schulden
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden, worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de
verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente tijdens de looptijd van de schulden
in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
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Patrimonium Barendrecht heeft bij de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting
die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Als de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen
één jaar plaatsvindt, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
Patrimonium Barendrecht maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor
de verwerking, waardering en resultaatbepaling past Patrimonium Barendrecht voor deze derivaten (hedgeinstrumenten) kostprijshedge-accounting toe.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (als deze lager is
dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die
gelijk kan zijn aan de nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld, hebben de schulden een looptijd
van korter dan een jaar.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Vanaf 2016 is de resultatenrekening 2016 ingericht conform de functionele indeling.

Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2016
bedroeg dit maximumpercentage 2,1 procent (exclusief inkomensafhankelijke huurverhoging). De
opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid
daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.
Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt
als zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en diensten.
De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van
daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de
lasten servicecontracten.
Lasten servicecontracten
De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het
verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. Behalve directe kosten zijn indirecte kosten
toegerekend aan deze post.
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hieronder vallen alle kosten die te maken hebben met de verhuur- en beheeractiviteiten. Behalve directe
kosten zijn indirecte kosten toegerekend aan deze post.
Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille
De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst
minus de boekwaarde (bestaand bezit) of de vervaardigingsprijs (projecten voor derden). Opbrengsten
worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Mogelijke verliezen op
nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Als gevolg van de waardering
van het vastgoed tegen marktwaarde wordt de boekwaarde van de verkochte vastgoedportefeuille bepaald
op basis van marktwaarde.
Projectopbrengsten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten verwerkt in de winsten-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum.
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door tijdens
het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen voor investeringen in nieuwbouw en
herstructurering.
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Toelichting op de pensioenregeling
De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de
Woningcorporaties (SPW). De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegde
pensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van
de betaalde premies en behaalde rendementen, maar ook gekoppeld zijn aan de
pensioengrondslagen/salarissen van de deelnemers. De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als
een toegezegde bijdrageregeling omdat overeenkomstig RJ271.310 voldaan is aan de voorwaarde dat a)
de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en samen met alle rechtspersonen dezelfde
pensioenregeling toepast en b) de corporatie geen verplichtingen heeft tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere
premies. Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening als
pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen of terug te ontvangen bijdragen worden
opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen aanpassingen in de marktwaarde
die niet het gevolg zijn van verkopen en/of investeringen.
Lasten onderhoudslasten
Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden. Behalve directe kosten zijn indirecte kosten toegerekend aan deze post.
Al aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden
verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Leefbaarheid
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden. Behalve directe kosten zijn indirecte kosten toegerekend aan deze post.
Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa tijdens de periode van vervaardiging van een
actief, als het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te
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activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging
opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging
van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Ook wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Sinds 1 januari 2008 vallen woningcorporaties integraal onder de huidige belastingwetgeving. Eind 2008 is
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst over de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO
2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Patrimonium Barendrecht heeft de
VSO 1 en VSO 2 getekend.
Patrimonium Barendrecht heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie
ultimo 2016 en het fiscale resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie over de uitwerking van VSO 1 en
VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting
afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting.
Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Patrimonium Barendrecht geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de
financiële baten en lasten.
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Grondslagen voor de opstelling van het
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave
uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans
Vaste activa
B1 – Onroerende zaken in exploitatie
31-12-2016

31-12-2015
(herrekend)

Onroerende zaken in exploitatie

285.182.031

264.267.555

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 2016) is circa € 396 miljoen
(2015: € 394 miljoen).

De mutaties in de post DAEB-vastgoed in exploitatie en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn als volgt:

Voor 2015
DAEB-vastgoed

NietDAEBvastgoed

Totaal

Stand per 31 december 2014

120.172.292

3.099.834

123.272.126

Effect stelselwijziging

133.713.439

5.324.065

139.037.504

Herrekende stand per 1 januari 2015

253.885.731

8.423.899

262.309.630

18.133

0

18.133

-1.153.886

-51.761

-1.205.647

3.035.694

130.500

3.166.194

255.764.917

8.502.638

264.267.555

Investeringen
Uitgaven na eerste waardering
Investeringen uit hoofde van overnames en
nieuwe consolidaties
Desinvesteringen
Overboeking van vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie
Herclassificaties van en naar onroerende zaken
VOV
Overboekingen van en naar voorraden en
vastgoed voor eigen gebruik
Waardemutaties als gevolg van aanpassingen
van de marktwaarde
Overige mutaties
Stand per 31 december 2015
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Voor 2016
DAEBvastgoed
Stand per 31 december 2015

125.268.361

NietDAEBvastgoed
3.097.379

Totaal

Effect stelselwijziging

130.496.556

5.405.259

135.901.815

Herrekende stand per 1 januari 2016

255.764.917

8.502.638

264.267.555

777.581

0

777.581

-273.615

-693.120

-966.735

20.893.564

210.066

21.103.631

277.162.447

8.019.584

285.182.031

128.365.740

Investeringen
Uitgaven na eerste waardering
Investeringen uit hoofde van overnames en nieuwe consolidaties
Desinvesteringen
Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Herclassificaties van en naar onroerende zaken VOV
Overboekingen van en naar voorraden en vastgoed voor eigen gebruik
Waardemutaties als gevolg van aanpassingen van de marktwaarde
Overige mutaties
Stand per 31 december 2016

De marktwaarde van het vastgoed is bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. Bij de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2016 is gebruikgemaakt van de volgende
parameters:
De uitgaven na eerste waardering bevat € 741.324 voor Paddewei. Zie ook het overzicht per project onder B2.
De gevormde herwaarderingsreserve eind 2016 voor daeb vastgoed in exploitatie is € 157.471.790
(2015: € 139.010.677) . Voor het niet-daeb vastgoed in exploitatie is de herwaarderingsreserve.€ 4.013.645
(2015: € 3.782.699)
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Parameters woongelegenheden
2017

2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

Prijsinflatie

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

2,00%

2,00%

Loonstijging

1,70%
1,70%

1,57%
1,57%

2,03%
2,03%

2,50%
2,50%

2,50%
2,50%

2,50%
2,50%

3,30%
890

2,60%
890

2,00%
890

2,00%

2,00%

2,00%

890

890

890

Gem. mutatieonderhoud per vhe

736

736

736

736

736

736

Gem. beheerkosten per vhe

417

417

417

417

417

417

Gem. belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten per vhe
Verhuurdersheffing

387

387

387

387

387

387

0,536%
0,00%

0,569%
0,00%

0,569%
0,00%

0,569%
0,00%

0,569%
0,00%

0.569/0,543%
0,00%

Huurderving, als % van de huursom

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Gem. mutatiekans bij doorexploiteren per vhe

4,97%

4,97%

4,97%

4,97%

4,97%

4,97%

Gem. mutatiekans bij uitponden

7,01%

5,25%

5,25%

5,25%

5,25%

3,57%

Verkoopkosten bij uitponden

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

Gem. disconteringsvoet

6,64%

6,64%

6,64%

6,64%

6,64%

6,64%

Jaargang 2016

Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging
Instandhoudingsonderhoud per vhe

Huurstijging boven prijsinflatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

Prijsinflatie

1,10%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Loonstijging

1,40%
1,40%

2,50%
2,50%

2,50%
2,50%

2,50%
2,50%

2,50%
2,50%

2,50%
2,50%

2,70%
893

2,40%
893

2,00%
893

2,00%
893

2,00%
893

2,00%
893

Gem. mutatieonderhoud per vhe

724

724

724

724

724

724

Gem. beheerkosten per vhe

403

403

403

403

403

403

Gem. belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten per vhe
Verhuurdersheffing

388

388

388

388

388

388

4,91%
0,00%

5,36%
0,00%

5,36%

5,36%

5,36%

5,36%

Huurstijging boven prijsinflatie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Huurderving, als % van de huursom

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Gem. mutatiekans bij doorexploiteren per vhe

4,79%

4,79%

4,79%

4,79%

4,79%

4,79%

Gem. mutatiekans bij uitponden

6,84%

5,08%

5,08%

5,08%

5,08%

3,47%

Verkoopkosten bij uitponden

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

Gem. disconteringsvoet

7,33%

7,33%

7,33%

7,33%

7,33%

7,33%

Jaargang 2015

Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging
Instandhoudingsonderhoud per vhe

In het doorexploiteerscenario wordt verondersteld dat de huur bij huren onder de liberalisatiegrens bij mutatie wordt
aangepast naar de markthuur of de lagere maximale huur op grond van het woningwaarderingsstelsel.

Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is
een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting
en notaris- en registratiekosten, bedragen 3 procent van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Toelichting rekenprogrammatuur
De waardering van de woningen is opgesteld conform het Handboek 2016. Er is gekozen voor de basisversie. De
versie is opgesteld met de applicatie RazZudock 2.3.3.1 van uitgever Kabana Vastgoed Onder Controle BV. Deze
programmatuur is gecertificeerd door BDO in hun assurance-rapport van 21 maart 2017 met kenmerk mfn/esc/6132.
In deze programmatuur wordt de mutatiegraad uitponden op eenzelfde wijze toegepast als in het Handboek 2015,
versie december 2015. Er wordt niet gekozen om bij het scenario uitponden de mutatiegraad op 100 procent van
doorexploiteren te houden en hiervan 70 procent uit te ponden en 30 procent op te trekken naar de markthuur. In
nagenoeg alle situaties leidt de variant die benoemd is in het Handboek 2016 tot een hogere waardering van het
uitpondscenario van een complex. Kabana heeft de variant Handboek 2016 geïnterpreteerd als een handreiking.

Bij het berekenen van de eindwaarde van een complex kan gebruikgemaakt worden van verschillende
kapitalisatiefactoren in het scenario doorexploiteren -> doorexploiteren. In het handboek 2016 op pagina 32 kan bij de
verhuurdersheffing gekozen worden voor kapitalisatiefactoren K1, K2 of K3. In het voorbeeld op pagina 62 is gekozen
voor K2. In de RazZudock-applicatie is gekozen voor K1. Dit zorgt voor een hogere verhuurdersheffing in de
berekening van de eindwaarde. Dit heeft een negatief effect op het de marktwaarde van complexen in het scenario
doorexploiteren -> doorexploiteren.

De in RazZudock gehanteerde eindwaarde in jaar 15 is de uitkomst van de in het Handboek 2016 opgenomen
rekenregels, verminderd met de overdrachtskosten. Deze eindwaarde kosten koper wordt netto contant gemaakt naar
t=0. Hierna wordt deze waarde (nogmaals) verminderd met drie procent kosten koper.

Waardering BOG, MOG en parkeerplaatsen
Het BOG, MOG en de parkeerplaatsen zijn gewaardeerd op basis van fullversie. Bij toepassing van de fullversie kan
de taxateur aanpassingen in bepaalde parameters (vrijheidsgraden) toepassen ten opzichte van de basisversie.
Bij de gehanteerde vrijheidsgraden is zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij het document ‘Best Practices
vrijheidsgraden behorende bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’, dat tot stand is gekomen op basis
van een samenwerking tussen diverse (grotere) Amsterdamse en Rotterdamse woningcorporaties en de
taxatieafdelingen van Cushman en Wakefield, Colliers International en DansenVanderVegt Vastgoedconsultants BV.
In onderstaande tabel in inzicht gegeven in de afwijkende vrijheidsgraden.
Type vastgoed

Vrijheidsgraad

Toelichting

BOG/MOG/Zorgvastgoed

Markthuur(stijging)

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau
referenties geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde marktconforme
markthuur(stijgingen) voor de getaxeerde BOG/MOG-objecten in de
taxaties te kunnen verwerken.

Exit yield

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de
exit yield op basis het model van taxateur (waarbij ondermeer de
aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd) beter
passend en tot meer marktconforme waarderingsuitkomsten leidend.
Voorts is taxateur van mening dat de inschatting van het rendement per
heden in hoge mate afhankelijk is van de restantduur van het
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huurcontract. Het netto aanvangsrendement (NAR) wordt hier dan ook
ingeschat alsof er sprake is van een contract van 5+5 jaar.
Achterliggende gedachte is dat een object in principe alleen zal worden
verkocht in een dergelijke situatie.
Disconteringsvoet

Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Taxateur is van mening dat de
disconteringsvoet 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.

Onderhoud

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van
regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2016 beter
passend.

Parkeren

Markthuur(stijging)

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau
referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.

Exit yield

Deze vrijheidsgraad is toegepast.

Leegwaarde(stijging)

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau
referenties geraadpleegd, uit de NVM-database.

Disconteringsvoet

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting op
complexniveau beter passend.

Mutatie- en verkoopkans

Deze vrijheidsgraad is toegepast, in beginsel geldt de historische
mutatiegraad als uitgangspunt.

Onderhoud

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van
regulier onderhoud op basis van de Vastgoedtaxatiewijzer 2016 beter
passend.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed
2017

2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

0,60%
827

1,07%
827

1,53%
827

2,00%
827

2,00%
827

2,00%
827

Mutatieonderhoud per vhe

1.654

1.654

1.654

1.654

1.654

1.654

Marketing

1.867

1.867

1.867

1.867

1.867

1.867

Beheerkosten per vhe

398

398

398

398

398

398

Belastingen, verzekeringen, overige zakelijke lasten per vhe

535

535

535

535

535

535

8,59%

8,59%

8,59%

8,59%

8,59%

8,59%

2016

2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

1,10%
949

2,00%
949

2,00%
949

2,00%
949

2,00%
949

2,00%
949

Jaargang 2016
Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud per vhe

Disconteringsvoet
Jaargang 2015
Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud per vhe
Mutatieonderhoud per vhe
Marketing
Beheerkosten per vhe
Belastingen, verzekeringen, overige zakelijke lasten per vhe
Disconteringsvoet

431

431

431

431

431

431

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

390

390

390

390

390

390

383

383

383

383

383

383

8,94%

8,94%

8,94%

8,94%

8,94%

8,94%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting en notaris- en registratiekosten, bedragen 7 procent van
de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Parkeergelegenheden
2017

2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

0,60%
96

1,07%
96

1,53%
96

2,00%
96

2,00%
96

2,00%
96

Mutatieonderhoud per vhe

0

0

0

0

0

0

Marketing

0

0

0

0

0

0

Beheerkosten per vhe

35

35

35

35

35

35

Belastingen, verzekeringen, overige zakelijke lasten per vhe

48

48

48

48

48

48

7,21%

7,21%

7,21%

7,21%

7,21%

7,21%

2016

2017

2019

2019

2020

2021 e.v.

1,10%
138

2,00%
138

2,00%
138

2,00%
138

2,00%
138

2,00%
138

0

0

0

0

0

0

Jaargang 2016
Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud per vhe

Disconteringsvoet
Jaargang 2015
Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud per vhe
Mutatieonderhoud per vhe
Marketing
Beheerkosten per vhe
Belastingen, verzekeringen, overige zakelijke lasten per vhe
Disconteringsvoet

0

0

0

0

0

0

52

52

52

52

52

52

33

33

33

33

33

33

7,41%

7,41%

7,41%

7,41%

7,41%

7,41%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen € 500
per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting en notaris- en registratiekosten,
bedragen 7 procent van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Verloopoverzicht marktwaarde woningen 2015 -> 2016
€
Marktwaarde verhuurbare eenheden 31 december 2015
Aandeel niet-woningen 31 december 2015
Marktwaarde woningen per 31 december 2015
In boekjaar verkochte woningen
Aanpassing algemene parameters
Aanpassing contracthuur
Aanpassing maximaal redelijke en/of markthuur
Aanpassing kostenniveau
Aanpassing leegwaarde
Aanpassing leegwaarde-ontwikkeling

Relatief

264.267.555
6.544.631
257.722.924
-273.615

-0,11%

-2.379.742

0,92%

1.746.075

0,68%

43.850

0,02%

388.370

0,15%

2.577.110

1,00%

-168.371

-0,07%

13.101.786

5,08%

Aanpassing eindwaarde

5.438.667

2,11%

Aanpassing mutatiegraden

1.471.576

0,57%

-331.710

-0,13%

44.702

0,02%

21.932.313

8,51%

Aanpassing disconteringsvoet

Aanpassing verhuurderheffing
Aanpassing % uitpondbaarheid
Totaal aanpassingen

Marktwaarde woningen per 31 december 2016
Aandeel niet-woningen 31 december 2016
Marktwaarde verhuurbare eenheden 31 december 2016
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279.381.626
5.800.405
285.182.031

Bedrijfswaarde van het woningbezit
De bedrijfswaarde van de verhuureenheden in exploitatie ultimo boekwaarde bedraagt (bedragen x € 1):
Contante waarde huren
Overige inkomsten
Onderhoud
Leefbaarheid

31-12-2016

31-12-2015

272.700.089

285.304.325

3.032.961

3.206.473

-65.988.391

-64.217.597

-1.137.842

-1.634.035

Personeelskosten

-33.830.641

-32.867.137

Algemene bedrijfskosten

-15.784.434

-13.322.939

Directe exploitatielasten

-17.114.549

-16.866.752

Sectorheffingen

-37.527.301

-35.149.856

Waarde van de grond

6.241.498

6.218.369

Verkoop

2.009.268

598.884

Verbeteringen
Sloop

Bedrijfswaarde

Aantal gewogen eenheden
Gemiddelde restant levensduur

0

-596.515

579.172

0

113.179.830

130.673.220

2.586

2.596

23,7 jaar

24,4 jaar

In onderstaande tabel is inzicht gegeven in het verloop van de bedrijfswaarde.
Bedrijfswaarde per 1 januari 2016

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

125.268.359

5.404.858

130.673.217

2.721.800

191.574

2.913.373

-3.303.463

-362.122

-3.665.584

-581.663

-170.548

-752.211

0

0

0

a) Tijdseffect
Vrijval kasstromen
Effect een jaar opschuiven
Subtotaal tijdseffect

b) Capaciteitseffect voorraadmutaties
Nieuwbouw
Verkoop

0

-176.928

-176.928

Overige voorraadmutaties

2.417.150

34.075

2.451.225

Subtotaal capaciteitseffect

2.417.150

-142.853

2.274.297

-10.228.876

-204.302

-10.433.178

-106.497

-3.729

-110.226

Levensduur

956.000

86.845

1.042.845

Huurbeleid

169.266

0

169.266

c) Beleidseffect, aanpassen parameters en beleidsuitgangspunten
Indexaties
Mutatiegraad

Overige baten

-48.999

-9.784

-58.783

Onderhoud

-3.167.927

72.842

-3.095.085

Overige exploitatielasten

-2.782.084

-31.493

-2.813.577
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Personeelskosten

-1.340.450

-26.132

-1.366.582

Overige bedrijfslasten

-3.054.606

-59.218

-3.113.824

349.891

413.766

763.657

-9.874.909

359.991

-9.514.918

107.849.564

5.330.262

113.179.826

Wijziging ingerekende sloop en verkoop
Subtotaal beleidseffect

Bedrijfswaarde ultimo 2016

Bij het berekenen van de bedrijfswaarde zijn de volgende parameters gehanteerd:
Projectnaam
Levensduur (won/bog/garages)

2016

2015

60 jaar/ 30 jaar / 50 jaar

60 jaar/ 30 jaar / 50 jaar

5

5,00%

1,00%

1,50%

Disconteringsvoet
Huurderving

Bedrijfswaarde 2016
Huurstijging (excl. harmonisatie)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

2,00%

2,00%

Overige lasten

Actueel prijspeil

1,90%

2,20%

2,50%

2,50%

2,50%

Onderhoud

Actueel prijspeil

1,90%

2,20%

2,50%

2,50%

2,50%

Bedrijfswaarde 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Overige lasten

Actueel prijspeil

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Onderhoud

Actueel prijspeil

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Huurstijging (excl. harmonisatie)

B2 Vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen gebruik
Onder deze post zijn de volgende projecten ultimo 2016 verantwoord:
Projectnaam

Status

Kavel Talmaweg

Dit is een braakliggende groenlocatie. In de toekomst wil Patrimonium hier
mogelijk woningen ontwikkelen. Hier is nog geen besluit over genomen.

Locatie I2

Op deze locatie staan 16 woningen uit 1956. Patrimonium heeft in 2016 een
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Barendrecht gesloten.
Patrimonium sloopt de woningen, waarna het overblijvende kavel verkocht
wordt aan de gemeente.

Locatie G

Op deze locatie liggen 16 woningen. Patrimonium is voornemens deze locatie
te herontwikkelen naar levensloopbestendige woningen. Er is nog geen intern
akkoord op de herontwikkeling. Wel geldt al een sociaal plan voor de
bestaande huurders die uitverhuisd worden.

Locatie F

Op deze locatie liggen 14 woningen. Patrimonium is voornemens deze locatie
te herontwikkelen naar levensloopbestendige woningen. Er is nog geen intern
akkoord op de herontwikkeling. Wel geldt al een sociaal plan voor de
bestaande huurders die uitverhuisd worden.

Zeeheldenbuurt

In deze buurt liggen 88 woningen van begin jaren vijftig. Patrimonium is een
onderzoek gestart naar wat met deze woningen te doen.
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Oude Haven

Dit betreft een flat in het oude centrum van Barendrecht. Hier wordt onderzoek
gedaan naar wat met deze woningen te doen. Er is nog geen intern besluit
genomen.

Bij projecten waarbij nog geen besluit is genomen over een go/no-go zijn de voorlopige (onderzoeks- en andere)
kosten afgewaardeerd naar nihil. Alleen voor het kavel Talmaweg is nog een waarde opgenomen. Onder het huidige
bestemmingsplan heeft dit perceel een groenbestemming ontvangen. De waardering sluit hierop aan.

Onderstaand overzicht geeft een nader inzicht van de investeringen en waardeveranderingen per project.
Stand per 01-01-2016

Credit
(Voorz.
ORT)

Mutaties boekjaar
Mutatie
voorziening
onrendabele
Investeringen investering
-

Stand per 31-12-2016
Oplevering
naar DAEB
vastgoed in
exploitatie

Talmaweg
Paddewei

-

-388.178

569.332

560.170

-741.324

-

-

Brandpost

-

-

330.841

-2.060.045

-

-

-1.729.204

Locatie I2

-

-

54.268

-333.653

-

-

-279.385

Locatie G

-

-

38.950

-38.950

-

-

-

Locatie F

-

-

10.362

-10.362

-

-

-

Zeelheldenbuurt

-

-

787

-787

-

-

-

Oude Haven

-

-

1.208

-1.208

-

-

-

15.576

-388.178

1.005.748

-1.884.835

-741.324

15.576

-2.008.589

Project

Totaal

Debet
(MVA in ontw)
15.576

Credit
(Voorz.
ORT)

Debet
(MVA in ontw)
15.576

-

De mutaties in de post vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie zijn als volgt:
Totaal
Stand per 31 december 2015
Effect stelselwijziging
Herrekende stand per 1 januari 2016

Investeringen
Investeringen uit hoofde van overnames en nieuwe consolidaties
Overboeking naar DAEB-vastgoed in exploitatie en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Overboeking naar onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Overboekingen naar voorraden en vastgoed voor eigen gebruik
Waardemutaties als gevolg van aanpassingen van de marktwaarde
Overige mutaties
Stand per 31 december 2016

941.243
-925.667
15.576

1.005.748
0
-569.332
0
0
-436.416
0
15.576

Voor dit actief is geen herwaarderingsreserve gevormd.
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B3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
31-12-2016

31-12-2015

1.170.465

1.170.465

0

0

Waardevermeerdering/-vermindering

17.158

0

Saldo mutaties

17.158

0

1.187.623

1.170.465

Boekwaarde per 1 januari

Mutaties
Toename als gevolg van verkoop

Boekwaarde per 31 december

Patrimonium heeft in 2011 acht woningen verkocht via het koopgarantprincipe. De gehanteerde korting op de vrij-opnaamprijs bedraagt 25 procent. Patrimonium heeft het recht deze woningen terug te kopen met een gelijk
kortingsbedrag. Gezien dit recht is de verwerking gedaan volgens de regels behorend bij verkopen onder
voorwaarden met terugkoopplicht. Aan de ene kant een activum op basis van de contractprijs en aan de andere kant
een passivum onder de langlopende schulden.
Deze bedragen zijn niet gelijk aan elkaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de winst of het verlies niet gelijk wordt
verdeeld tussen koper en verkoper. Zie hiervoor ook R10.
Patrimonium heeft geen intentie meer woningen onder dit principe te verkopen. Dit mede vanwege het risico dat
Patrimonium kan lopen op het moment dat deze woningen aangeboden worden en Patrimonium deze (al dan niet
vanwege economische omstandigheden) verplicht moet afnemen.
Voor dit actief is geen herwaarderingsreserve gevormd.

B4 Onroerende en roerende zaken voor eigen gebruik
Kantoorpand

Inventarissen

Vervoers-

Auto-

Totaal

Totaal

Middelen

matisering

31-12-2016

31-12-2015

Per 1 januari
Aanschafwaarde

3.324.478

96.747

17.016

278.425

3.716.666

3.610.719

Cumulatieve afschrijvingen

-1.240.491

-70.929

-15.314

-104.391

-1.431.124

-1.309.987

Boekwaarde per 1 januari

2.083.987

25.818

1.702

174.391

2.285.542

2.300.732

Investeringen

0

0

0

90.263

90.263

116.089

Desinvestering oorspronkelijke waarde

0

0

0

0

0

-10.142

Teruggenomen afschrijvingen en correcties

0

0

0

0

0

10.412

Afschrijvingen

-88.610

-5.543

-1.702

-47.088

-142.943

-131.279

Saldo mutaties in het boekjaar

-88.610

-5.543

-1.702

43.175

-52.680

-15.191

Mutaties in het boekjaar

Per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
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3.324.478

96.747

17.016

368.688

3.806.929

3.716.666

-1.329.101

-76.472

-17.016

-151.479

-1.574.068

-1.431.124

1.995.377

20.275

0

217.209

2.232.861

2.285.542

In 2014 is een automatiseringsproject opgestart. Dit project heeft tot doel om te komen tot snellere en beter
beheersbare processen. Bij de start van het project was voorzien in een huurdersportaal en een DMS-systeem. Het
DMS-systeem is in juni 2016 opgeleverd. Het huurdersportaal wordt in maart 2017 opgeleverd. Tijdens het traject is
besloten om een kennisbank te implementeren in het huurdersportaal. Tot eind 2016 is er € 259.000 geïnvesteerd in
de systemen. De verwachting is dat dit ook nagenoeg het eindsaldo van het project is.
De WOZ-waarde van het kantoorpand bedraagt € 1.066.000 (peildatum 1 januari 2016).
Voor dit actief is geen herwaarderingsreserve gevormd.

B5 Deelnemingen
31-12-2016

31-12-2015

23.772

23.864

Storting aandelenkapitaal

0

0

Extra kapitaalstorting

0

0

-66

-92

23.706

23.772

Deelnemingen
Het verloop van de vordering is als volgt:
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:

Resultaat deelneming
Saldo per 31 december

De deelneming betreft het 100 procent-belang in Patrimonium Energie & Vastgoed BV gevestigd in Barendrecht.
Deze BV heeft per balansdatum geen bedrijfsactiviteiten meer en is opgericht voor de afwikkeling van de VSO 1.
Eventuele toekomstige winsten van de BV dienen volledig uitgekeerd te worden aan de woonvereniging. De
deelneming is gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde.

B6 Latente belastingvordering
Stand per 31 december
Effect stelselwijziging
Herrekende stand per 1 januari

Toevoeging latentie verkopen ten gunste van resultaat
Onttrekkingen

2016

2015

68.957

90.333

0

0

68.957

90.333

0
0

0
0

Vrijval latentie langlopende schulden ten laste van resultaat

-19.503

-21.376

Herrubricering naar passieve latenties

-49.454

0

Rentetoevoeging

0

0

Stand per 31 december

0

68.957

De belastinglatentie langlopende schulden is gewaardeerd tegen de contante waarde. Hierbij is als disconteringsvoet
4,02 procent (2015: 4,16 procent) aangehouden. Dit is het percentage gemiddeld betaalde rente voor Patrimonium
over 2016. Deze latentie is in 2016 gesaldeerd met de passieve latenties. Per saldo resteert een passieve latentie.
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B7 Huurdebiteuren
31-12-2016

31-12-2015

121.140

134.075

Vorderingen in WSNP

32.458

24.492

Overige vorderingen op huurders

89.703

40.701

243.301

199.268

Af: voorziening debiteuren huurders

61.783

48.640

Af: voorziening overige vorderingen huurders

51.841

11.189

129.678

139.439

Huurdebiteuren
Huurdebiteuren

Totaal

Hieronder treft u een verdeling aan van de vorderingen op huurders verdeeld naar ouderdom:
Aantal huurders
2016

t/m 1 maand

2015

Bedrag huurvorderingen
2016

2015

102

126

21.360

25.720

> 1 t/m 2 maanden

27

33

24.417

28.291

> 2 t/m 3 maanden

11

10

16.257

15.342

> 3 t/m 4 maanden

4

10

7.542

21.511

13

12

51.564

44.406

0

0

> 4 maanden
In schuldsanering
TWK-verschil
Totaal huurdebiteuren

157

191

0

-1.193

121.140

134.076

De huurachterstand, uitgedrukt in een percentage van het totaal van de huren en vergoedingen, bedraagt ultimo 2016
0,69 procent (2015: 0,72 procent).

Het verloop van de voorziening huurdebiteuren is als volgt:
2016

2015

Saldo op 1 januari

48.640

36.627

Toegevoegd

61.783

48.640

Afgeboekte vorderingen in het boekjaar

-13.143

-58.060

Vrijval voorziening oude jaren / te weinig gereserveerd

-35.497

21.433

61.783

48.640

Saldo op 31 december

Het verloop van de voorziening overige vorderingen huurders is als volgt:

Saldo op 1 januari
Toegevoegd

2016

2015

11.189

10.452

51.481

11.189

-40.653

-52.802

Vrijval voorziening oude jaren / te weinig gereserveerd

29.464

42.349

Saldo op 31 december

51.481

11.189

Afgeboekte vorderingen in het boekjaar
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De huurdebiteuren zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar tot 0,79 procent van de huren. Patrimonium blijft actief
(persoonlijk) in contact met huurders om de achterstanden en derving te beperken. Deze werkwijze heeft de laatste
jaren haar succes bewezen. We zien wel een stijging van de overige vorderingen op huurders. Dit is het gevolg van
onder andere ontruimingskosten die in rekening worden gebracht bij huurders en incassokosten. De kans dat deze
volledig ontvangen worden in klein. Dit is ook te zien in de stijging van de voorziening overige vorderingen huurders.
De voorziening debiteuren huurders is dynamisch bepaald en statisch getoetst. Bij de dynamische bepaling zijn
afhankelijk van de duur van de achterstand (aantal maanden achterstand) afboekingspercentages gehanteerd tussen
0 en 100 procent.

B8 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

Vennootschapsbelasting

2.432.769

0

Totaal

2.432.769

0

De verschillende belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gesaldeerd en resulteren in 2016 in een actiefpost. In
2017 heeft Patrimonium bezwaar gemaakt op de aanslag Vpb 2012. Patrimonium heeft overleg gehad met de
inspecteur en aangegeven een duurzame waardeverandering van haar bezit te willen toepassen in de aangifte 2012.
Hierbij hebben we alle woningen met een WOZ-waarde met meer dan 20 procent ten opzichte van de fiscale
openingsbalans fiscaal afgewaardeerd naar deze lagere waarde. Dit bedroeg in totaal een afwaardering van
€ 9.132.200.
Uitgaande van een Vpb-tarief van 25 procent leidt dit tot een belastingvordering van € 2.283.050. In de sector is het
inmiddels wel redelijk zeker wat algemeen aanvaardbaar is als het gaat om duurzame waardeveranderingen. Een
over de gehele portefeuille genomen percentage van 20 procent is niet ongebruikelijk. Om die reden is deze
vordering, ondanks dat het bezwaarschrift nog niet is gehonoreerd, opgenomen. Hiertegenover staat een passieve
latentie aan de passivazijde van de balans.
De afwaardering is hoger dan het fiscaal resultaat van 2012. Om die reden hebben we de inspecteur verzocht het
verlies voorwaarts te compenseren met de aangiften Vpb 2013 en 2014. In de jaren na 2012 is door Patrimonium
voldoende fiscaal resultaat behaald om dit voorwaarts verlies niet te laten verdampen. Het restant is een beperkt
verschil van voorgaande jaren.
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B9 Overige vorderingen
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

29.749

2.024

5.725

3.120

35.473

5.144

Te ontvangen bedragen
Diverse vorderingen
Totaal

De stijging van de nog te ontvangen bedragen is te wijten aan een verzekeringsdossier dat aan het einde van het jaar
nog niet is afgewikkeld. De kosten van een ramkraak zijn geclaimd bij de verzekering. In 2017 is de claim
gehonoreerd en het schadebedrag uitgekeerd.

B10 Overlopende activa
31-12-2016
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten
Te verrekenen stook- en servicekosten
Totaal

31-12-2015

1.606

23.389

253.811

470.643

0

0

255.417

494.032

De overlopende activa zijn lager dan in 2015. Onder andere automatiseringscontracten zijn vooruit betaald via
jaarnota’s. Het betreft solide partijen waarbij we het risico op niet-leveren van diensten laag inschatten.

B11 Liquide middelen
31-12-2016

31-12-2015

933

300

Direct opvraagbaar:
Kas
BNG
Rabobank
Kruisposten
Totaal

536.541

1.159.668

4.957.426

4.205.613

0

0

5.494.899

5.365.581

Ultimo 2016 heeft Patrimonium ruim € 5,5 miljoen uitgezet bij de BNG en de Rabobank. Net als vorig jaar is dit een
aanzienlijk liquiditeitsoverschot. Vorig jaar werd verwacht dat dit tijdelijk was. Door vertraging in de projectuitgaven is
er eind 2016 nog steeds een overschot. De liquide middelen zijn volgens het treasurystatuut ondergebracht bij een
solide partij met AA-rating. Om het risico te beperken kunnen we deze middelen direct opeisen. Het overschot wordt
in de loop van 2017 lager. Verder wordt in 2017 via terugplaatsing van een roll-over lening het overschot verlaagd.
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B12 Overige reserves
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

-

53.241.603

Overige reserves (*)
Overige reserves per 1 januari
Invloed stelselwijziging
Herrekende overige reserves per 1 januari

-

3.353.060

56.408.248

49.888.543

-

7.377.581

Resultaat boekjaar voor stelselwijziging
Resultaat boekjaar effect stelselwijziging
Resultaat boekjaar na stelselwijziging
Realisatie uit herwaardering
Saldo per 31 december

1.202.923

24.679.700

8.580.504

-17.783.751

-2.060.799

63.304.198

56.408.248

* Er is gekozen om het resultaat van 2016 voorlopig te presenteren onder de overige reserves. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016
zal worden voorgesteld om het resultaat van het boekjaar 2016 toe te voegen aan de overige reserves.

B13 Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
2016

2015

Stand per 31 december

-

22.123.693

Effect stelselwijziging

-

119.517.193

143.701.685

141.640.886

18.505.861

2.939.006

Realisatie door verkoop

-722.110

-878.267

Stand per 31 december

161.485.435

143.701.685

Herrekende stand per 1 januari

Mutatie door herwaardering

Het eigen vermogen is toegenomen met € 24,7 miljoen tot € 224,8 miljoen. Deze toename is voornamelijk het gevolg
van stijging van de waarde van ons vastgoed. Het ongerealiseerde deel van ons eigen vermogen is € 161,5 miljoen
(2015: € 143,7 miljoen). Onze solvabiliteit is gestegen naar 76 procent. Pas als de ingerekende kasstromen in de
marktwaarde daadwerkelijk gerealiseerd worden, valt dit vermogen vrij.
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B14 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
31-12-2016

31-12-2015

Stand per 1 januari

-

731.918

Effect stelselwijziging

-

749.676

388.178

1.481.594

Herrekende stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: dotaties
Af: onttrekkingen
Af: vrijval
Saldo per 31 december

2.393.698

0

-773.287

-898.585

0

-194.831

2.008.589

388.178

In 2016 is een voorziening genomen voor het project Brandpost. Op deze locatie worden veertig sociale woningen
ontwikkeld. 70 procent van de woningen heeft een aanvangshuur onder de eerste aftoppingsgrens. De overige 30
procent blijft ook sociaal. Met de gemeente is afgesproken dat deze woningen de eerste tien jaar bij nieuwe
verhuringen in het DAEB-segment blijven. Op basis van deze uitgangspunten is de marktwaarde berekend. Dit heeft
geleid tot een onrendabele top en de vorming van een voorziening. De in 2016 gedane investeringen zijn in mindering
gebracht op de voorziening. Een overzicht van de projecten staat onder B2.

B15 Latente belastingverplichting
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

0

0

180.839

0

Latente belastingverplichting
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: mutatie latentie kantoorpand
Bij: mutatie latentie duurzame afwaardering MVA in exploitatie

1.871.147

0

Af: mutatie latentie verkopen

-274.844

0

Af: herrubricering latentie leningenportefeuille

- 49.454

0

1.727.688

0

Saldo per 31 december

Patrimonium heeft in 2016 drie nieuwe latente belastingvoorzieningen gevormd vanwege tijdelijke verschillen.

Passieve belastinglatentie kantoorpand
Er is een passieve latentie gevormd voor het verschil in fiscale en commerciële waardering van dit pand. Dit leidt tot
een fiscaal lager afschrijvingspotentieel. De nominale waarde van deze latentie is per 31-12-2016: € 263.840. De
netto contante waarde is per 31-12-2016: € 180.839.
Van deze latentie heeft € 11.458 betrekking op volgend jaar.
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Passieve belastinglatentie duurzame afwaardering MVA in exploitatie
Er is een passieve latentie gevormd voor de duurzame afwaardering die met terugwerkende kracht in de Vpb-aangifte
van 2012 is verwerkt. Bij veronderstelde prijsstijgingen van ons bezit in de toekomst leidt dit tot de verplichting tot
terugname van (een deel van) deze afwaardering. Dit leidt dan tot een hoger fiscaal resultaat. De nominale waarde
van deze latentie is per 31-12-2016: € 2.276.750. De netto contante waarde is per 31-12-2016: € 1.871.147.
Van deze latentie heeft € 216.936 betrekking op volgend jaar.

Actieve latentie van tijdelijke verschillen MVA in exploitatie die afwikkelen door verkoop
De fiscale waardering van de MVA in exploitatie is voor nagenoeg alle objecten hoger dan de commerciële waarde. In
veel gevallen vindt de fiscale afwikkeling ver in de toekomst plaats. De latentie tendeert dan naar nihil. Van een
bepaald gedeelde vindt de afwikkeling vermoedelijk eerder plaats. Dit doet zich voor bij objecten waarvoor verkoop
voorzien is. Op basis van de meest actuele desinvesteringsprognoses (tienjaarsprognose) heeft Patrimonium een
inschatting gemaakt van de fiscale gevolgen. Deze verschillen leiden tot een lager fiscaal resultaat in het jaar waar ze
zich voordoen. De nominale waarde van deze latentie is per 31-12-2016: € 292.992. De netto contante waarde van
deze latentie is per 31-12-2016: € 274.844. Van deze latentie heeft € 144.058 betrekking op volgend jaar.

Actieve latentie leningen
De fiscale waarde van de leningenportefeuille is hoger dan de commerciële waarde. Dit leidt tot 2022 tot tijdelijke
verschillen. Voor deze verschillen is een actieve latentie gevormd. De nominale waarde van deze latentie is per 3112-2016: € 54.014. De netto contante waarde is per 31-12-2016: € 49.454. Van deze latentie is vermoedelijk € 13.701
binnen een jaar verrekenbaar.

Totaal latenties
Patrimonium heeft bovenstaande actieve en passieve latenties in 2016 gesaldeerd. Per saldo resteert een passieve
latentie. De latentie is netto contant gemaakt tegen de netto rente. Hierbij is de gemiddelde rentevoet per 31-12-2016
gehanteerd (4,021 procent), verminderd met het tarief Vpb 25 procent. Hierdoor resteert een netto rente van 3,02
procent.

B16 Voorziening persoonlijk loopbaanbudget
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

8.023

18.737

Voorziening persoonlijk loopbaanbudget
Saldo per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Bij: dotaties
Af: onttrekkingen
Af: vrijval
Saldo per 31 december

12.090

0

1.089

3.684

0

7.030

19.024

8.023
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Patrimonium heeft een voorziening voor het persoonlijk loopbaanbudget. Dit budget is een cao-afspraak tussen
werkgevers en werknemers en is vastgelegd in artikel 10 van de cao Woondiensten. Er hebben geen bijzonderheden
plaatsgevonden bij deze post.

B17 Leningen kredietinstellingen

Saldo per 1 januari

Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

61.187.715

63.918.109

3.000.000

3.500.000

Mutaties in het boekjaar:
Nieuwe lening
Mutatie roll-over leningen

0

0

Aflossing in volgend boekjaar

-8.286.128

-6.230.394

Saldo mutaties

-5.286.128

-2.730.394

Saldo per 31 december

55.901.587

61.187.715

Leningen met een looptijd tot 5 jaar

33.345.765

29.345.764

Leningen met een looptijd vanaf 5 jaar

30.841.952

31.841.956

4,02%

4,13%

De gemiddelde betaalde rente is

De leningenportefeuille is net als vorig jaar qua omvang afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit wordt
veroorzaakt door enerzijds een aanzienlijke aflossingsverplichting en anderzijds een sterk positieve operationele
kasstroom.
Van de totale leningenportefeuille is 52,8 miljoen euro geborgd door het WSW. De marktwaarde van de
leningenportefeuille (inclusief het gedeelte met een looptijd < 1 jaar) bedraagt € 81.290.825 (2015: € 83.369.728).
Deze marktwaarde is berekend tegen de SWAP-curve van de 6-maands Euribor. Opgelopen rente is niet
meegenomen.

Voor de komende vijf jaar wordt een sterke stijging voorzien van de leningenportefeuille naar 100 miljoen. Dit wordt
veroorzaakt door grootschalige investeringen die volgen uit het in 2016 opgestelde ondernemingsplan.
Het gemiddelde rentepercentage is gedaald naar 4,02 procent (2015: 4,13 procent). Nieuwe leningen met lage
rentepercentages zorgen voor deze daling. De in 2016 afgesloten lening heeft een rentepercentage van 1,559
procent.
De komende vijf jaar heeft Patrimonium een aflossingsverplichting van 36,2 miljoen euro. Dit is 56 procent van de
leningenportefeuille. In de huidige markt biedt dit kansen omdat het huidige renteniveau onder het niveau van de af te
lossen leningen ligt. Het treasurybeleid is erop gericht om te zorgen dat er niet in enig jaar een te grote (relatief en
absoluut) aflossingsverplichting ontstaat. In de treasury-overleggen die ieder kwartaal worden gevoerd, wordt dit
meegenomen. Door strengere regelgeving is het echter lastig om het risico dat we zien naar de toekomst op dit
moment al af te dekken.
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B18 Verplichting verkopen onder voorwaarden
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

1.378.500

1.378.500

De samenstelling en het verloop zijn als volgt:
1 januari
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Boekwaarde per 1 januari

-78.013

-78.013

1.300.487

1.300.487

Mutaties
Toename als gevolg van verkoop
Waardevermeerdering

0

0

6.434

0

Waardevermindering
Saldo mutaties

0

0

6.434

0

1.378.500

1.378.500

-71.579

-78.013

1.306.921

1.300.487

31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Vermeerderingen/verminderingen
Boekwaarde per 31 december

Voor toelichting, zie B3.

B19 Schulden aan kredietinstellingen

Aflossingen ineens volgend boekjaar
Reguliere aflossingen volgend boekjaar
Rekening Courant bank (*)
Totaal schulden aan kredietinstellingen

Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

0

0

8.286.128

6.230.394

0

0

8.286.128

6.230.394

(*) ultimo 2016 is een kredietfaciliteit aanwezig van 1,4 miljoen euro. Hiervoor zijn geen zekerheden gesteld.
De kortlopende schulden aan kredietinstellingen zijn € 2 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit zijn reguliere contractueel
overeengekomen aflossingen van bestaande leningen. Een bedrag van 3,0 miljoen betreft een aflossing van fixe
lening per 10 februari 2017. Een bedrag van 4,0 miljoen betreft een variabele roll-over lening per 10 september 2017.
Het restant van 1,3 miljoen bestaat uit diverse annuïtaire aflossingen van bestaande leningen.
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B20 Schulden aan leveranciers
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

614.308

493.652

Crediteuren

Het saldo crediteuren ligt iets hoger dan vorig jaar gehalveerd. Patrimonium hanteert een betalingstermijn van dertig
dagen. In principe worden alle ontvangen facturen ruim binnen deze tijd betaald. Op deze manier tracht Patrimonium
te zorgen dat het werkkapitaal bij onze crediteuren beperkt blijft.

B21 Belastingen en premies sociale verzekering
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

152.979

328.971

Loonbelasting en sociale lasten

50.812

43.494

Pensioenpremie

19.940

34.084

Vennootschapsbelasting

0

1.395.181

Saldo per 31 december

223.731

1.801.729

Omzetbelasting

B22 Aangegane verplichtingen onderhoud

Aangegane verplichtingen onderhoud

Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

0

2.556

Dit betreft werkzaamheden die hebben plaatsgevonden in 2016 maar nog niet zijn gefactureerd in 2016. Alle
werkzaamheden zijn gefactureerd, daarom is de post nihil.

B23 Overige kortlopende schulden
Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

Waarborgsommen

17.516

17.456

Zendmast Vioolhof

4.641

1.566

22.157

19.022

Totaal

De opbrengst van de zendmast aan de Vioolhof wordt gebruikt voor (esthetische) verbeteringen voor en aan het
gebouw. Waarborgsommen worden met de huurders verrekend op het moment dat zij het gehuurde verlaten. Het
grootste gedeelte (€ 16.525) van de waarborgsommen heeft betrekking op bedrijfsmatig onroerend goed. Het restant
heeft te maken met toegangssleutels.
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B24 Overlopende passiva

Niet-vervallen rente
Vooruit ontvangen huren

Werkelijk

Werkelijk

31-12-2016

31-12-2015

1.643.370

1.847.925

279.543

266.836

Te verrekenen servicekosten

62.077

101.291

Nog te betalen kosten

70.951

48.693

Reservering verlof

34.325

29.627

2.090.267

2.294.372

Totaal

Er hebben geen bijzonderheden plaatsgevonden bij deze post.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Obligo WSW
Uit hoofde van de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen dient een obligo te worden
aangehouden voor eventuele vermogensverliezen bij dit fonds. Tot op heden heeft Patrimonium geen verzoek
ontvangen van het WSW tot storting. Daarom is het obligo niet opgenomen in de balans.
Het obligo ultimo 2016 bedraagt € 1.996.062 (2015: € 2.052.897). Het bedrag van € 1,996 miljoen is het maximale
bedrag dat het WSW kan opvragen.

Voorziening voor pensioenen
De Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) is een sector pensioenfonds. Er zijn geen
verplichtingen op corporatieniveau beschikbaar. Het is daarom niet mogelijk om eventuele rechten en verplichtingen
met betrekking tot dit pensioenfonds in de balans op te nemen. Een overschot of tekort in het
bedrijfstakpensioenfonds SPW kan invloed hebben op toekomstige premies. Het saldo van betaalde en verhaalde
premies is in de resultatenrekening verwerkt. De zogenoemde dekkingsgraad bij pensioenmaatschappijen is
bepalend voor de uitkeringen en premievaststelling. Deze dekkingsgraad bedraagt afgerond 110 procent ultimo 2016
(2015: 109 procent). De ontwikkelingen op de financiële markten blijven onzeker. Het is daarom niet te zeggen hoe de
dekkingsgraad van het fonds zich het komende jaar zal ontwikkelen. Een mogelijke reservering heeft in deze
jaarrekening niet plaatsgevonden.
Een overschot of tekort in het bedrijfstakpensioenfonds SPW kan invloed hebben op te betalen premies. Het fonds
heeft per balansdatum een dekkingsgraad van 110 procent (ultimo 2015: 109 procent).

Fiscale eenheid
De woonvereniging vormt voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid met Patrimonium Energie en
Vastgoed BV gevestigd te Barendrecht (KvK-nummer 24449047). De woonvereniging is aansprakelijk voor
schulden/verplichtingen van de BV. De schulden/verplichtingen van de BV zijn nagenoeg nihil.

Negatieve marktwaarde basisrentelening
Patrimonium heeft in 2013 een basisrentelening afgesloten. Deze lening heeft een nominale waarde van € 5,0 miljoen
en een looptijd tot 2 augustus 2060. In 2019 is de eerste herziening van de renteopslag. De huidige rente is 4,188
procent waarvan 0,44 procent een renteopslag is. De vaste rente is 3,748 procent. De marktwaarde van de lening
(exclusief opgelopen rente) is € 9,3 miljoen negatief.

Strategie Patrimonium
Patrimonium conformeert zich voor derivaten aan de meest actuele beleidsregels van het Autoriteit wonen. Er wordt
slechts gebruikgemaakt van rente-instrumenten wanneer het renterisico om bedrijfseconomische redenen niet
wenselijk is om afgedekt te worden door het aantrekken van financiering. Patrimonium gaat behouden om met
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derivaten. Na 2009 hebben geen transacties meer plaatsgevonden. Er zijn op dit moment geen lopende derivaten in
portefeuille.

Aangetrokken geldleningen
Patrimonium heeft geen nieuwe leningen aangetrokken met uitgestelde storting.

Vereniging van Eigenaren
Patrimonium maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren in Barendrecht. De vereniging heeft ultimo 2016
een eigen vermogen van € 206.619. Het aandeel van Patrimonium hierin bedraagt € 148.076.

Voorstel resultaatbestemming
In de statuten van de vereniging zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming. Het bestuur stelt
aan de raad van commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 24.679.700 geheel ten
gunste van de overige reserves te brengen. De resultaatbestemming is, vooruitlopend op goedkeuring door de raad
van commissarissen, in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen bijzonderheden voorgedaan die een grote voorziene financiële impact hebben
op de organisatie, die niet verantwoord zijn in de balans en verlies-en-winstrekening.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
R1 Huuropbrengsten
Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

16.327.905

16.050.237

462.795

466.790

Af: huurderving wegens leegstand

76.215

118.930

Af: huurderving wegens oninbaarheid

18.882

58.055

16.695.604

16.340.042

0,57%

1,07%

Huuropbrengsten
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet-zijnde woningen

Totaal huuropbrengsten

Huurderving in % van de te ontvangen huur

De huuropbrengsten zijn 2,2 procent (2015: 4,4 procent) toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze toename is
onder andere het gevolg van het benutten van de extra ruimte die de overheid biedt. Patrimonium heeft gekozen voor
een huurverhogingsvariant waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 60 procent van onze huurders
heeft een huurverhoging ontvangen van 0 procent. Huurders met een huishoudinkomen > € 44.360 hebben een
huurverhoging ontvangen tussen 4,1 en 4,6 procent. Afwijkend van voorgaande jaren is de keuze om de huur van
woningen die bewoond worden door huurders met inkomensklasse 3 niet af te toppen op de maximale sociale
huurgrens. Op die manier hoeft volgend jaar over deze woningen geen verhuurdersheffing te worden voldaan.
Bij mutatie worden de huren opgetrokken naar de streefhuur volgens het vastgestelde meerjarenhuurprijsbeleid. Dit
ligt op gemiddeld 78 procent van maximaal redelijk.
De huurderving is 0,57 procent. De referentiegroep uit de CIP had in 2015 gemiddeld een huurderving van 1,1
procent. Nadat vorig jaar de derving fors was opgelopen is nu een daling ingezet.
R2 Opbrengsten servicecontracten
Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

Leveringen en diensten

688.305

735.412

Derving door leegstand

-4.606

-5.275

89

0

-4.695

-5.275

Te verrekenen servicekosten

-62.077

-101.428

Saldo vergoedingen leveringen en diensten

621.533

628.709

Te ontvangen vergoedingen:

Derving door oninbaar
Totaal derving
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Dit betreft de vergoedingen voor leveringen en diensten (schoonmaak, gemeenschappelijke verlichting, liftkosten en
dergelijke), maar ook de opbrengsten van het ServicePlus-abonnement (onderhoudspakket). De vergoedingen voor
leveringen en diensten zijn gebaseerd op de begrote kosten. De leveringen en diensten worden jaarlijks afgerekend
met de huurder en leveren per saldo dus geen positief of negatief resultaat op voor Patrimonium, behalve de
leegstand die Patrimonium voor haar rekening neemt.
R3 Lasten servicecontracten
Werkelijk
Overige goederen, leveringen en diensten
Totaal servicecontracten

Werkelijk

2016

2015

598.339

616.335

598.339

616.335

Onder deze post zijn de kosten van geleverde diensten opgenomen. Dit zijn de kosten voor gemeenschappelijke
verlichting en schoonmaak en de liftinstallatie. Maar ook de betaalde kosten voor gemeenschappelijke
warmtevoorzieningen (blokverwarming en/of warmte/koudeopslag) zijn hierin opgenomen. Deze kosten worden
doorbelast aan de huurder.
Te verdelen kosten
De winst-en-verliesrekening is opgesteld conform het functionele model. Hierin zijn alle personeels- en
organisatiekosten verdeeld over de activiteiten die er zijn.
Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

2016

2015

1.288.297

1.222.789

207.548

191.523

205.286

225.491

1.701.130

1.639.803

Het gemiddeld aantal fte bedroeg gedurende het boekjaar 23,98 (2015: 24,14). De kosten in 2016 zijn gelijk aan de
begroting.
De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd:
2016

2015

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

839.003

828.034

Lasten onderhoudsactiviteiten

707.072

569.244

Leefbaarheid

147.385

236.422

7.671

4.638

Toegerekende organisatiekosten (verkoopactiviteiten)
Overige organisatiekosten
Totaal

0

1.464

1.701.130

1.639.803
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Organisatielasten
2016

2015

Afschrijving MVA ten dienste van de exploitatie

142.943

131.279

Algemene organisatiekosten

873.086

788.010

Uitzendkrachten

183.923

117.633

1.199.952

1.036.922

2016

2015

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

623.741

499.804

Lasten onderhoudsactiviteiten

457.131

373.131

Leefbaarheid

114.339

160.579

4.741

2.590

Totaal

De organisatielasten zijn als volgt gealloceerd:

Toegerekende organisatiekosten (verkoopactiviteiten)
Overige organisatiekosten
Totaal

0

818

1.199.952

1.036.922

31-12-2016

31-12-2015

1.864.079

1.651.803

839.002

828.034

R4 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Directe kosten
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende organisatielasten
Totaal

623.741

499.804

3.326.822

2.979.641

Onder deze posten vallen alle zaken die betrekking hebben op: verhuurdersheffing, bijdrage bewonersraad,
initiatiefkosten projecten, geactiveerde productie en overige opbrengsten.
R5 Lasten onderhoudsactiviteiten

Directe kosten:

31-12-2016

31-12-2015

2.704.353

2.309.325

1.422.421

1.159.560

-

Planmatig Onderhoud

-

Contractonderhoud

231.044

185.335

-

Mutatieonderhoud

191.292

177.519

-

Klachtenonderhoud

434.258

446.471

-

Individuele woningverbetering

425.338

340.440

Toegerekende personeelskosten

707.072

569.244

Toegerekende organisatielasten

457.131

373.131

3.868.556

3.251.700

Totaal

De onderhoudslasten liggen iets hoger dan vorig jaar, dit was ook begroot. Vooral op planmatig onderhoud is meer
uitgegeven, namelijk 23 procent. Verder is er een groter aandeel aan personeels- en organisatielasten toegerekend.
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R6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

725.049

740.277

Totaal Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

725.049

740.277

Onder deze post vallen de verzekeringen voor het bezit, evenals de waterschapsheffing en onroerendzaakbelasting.
Deze post ligt in lijn met vorig jaar.
R7 Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille
Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

357.000

1.728.000

6.710

31.990

Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat / de
opbrengsten uit verkopen van bestaand bezit sociaal en commercieel
vastgoed aan derden en de opbrengst uit verkochte nieuwbouwwoningen.
De specificatie is als volgt:

DAEB-bezit
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: verkoopkosten
Af: direct-toerekenbare kosten

2.434

2.153

Af: boekwaarde (marktwaarde)

273.615

1.153.886

74.241

535.305

0

0

74.241

535.305

703.500

55.000

25.471

7.642

Verkoopresultaat bestaand bezit
Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
Totaal verkoopresultaat bestaand DAEB-vastgoed in exploitatie

Niet-DAEB-bezit
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: verkoopkosten
Af: direct-toerekenbare kosten

9.979

129

Af: boekwaarde (marktwaarde)

693.120

51.761

Verkoopresultaat bestaand bezit

-25.070

- 4.812

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
Totaal verkoopresultaat niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Totaal nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille

0

0

-25.070

- 4.812

49.171

530.493

Patrimonium is in 2011 gestart met het beperkt verkopen van woningen en garages. Dit had als doel een deel van
deze opbrengsten te gebruiken om nieuwe investeringen te kunnen doen zonder teveel afhankelijk te zijn van de
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kapitaalmarkt. In 2016 is het verkopen van woningen stopgezet. Niet-strategisch gelegen garages worden nog wel
verkocht.
In 2016 zijn twee woningen verkocht en 41 garages. Vorig jaar zijn 10 woningen en 3 garages verkocht. De lagere
woningaantallen worden veroorzaakt door beëindiging van verkoop van woningen. Grote aantallen garages zijn
complexgewijs verkocht. Er is veel vraag naar dit type beleggingsobjecten.
Patrimonium verstrekt bij het verkopen van haar verhuureenheden geen korting. Wel zetten wij objecten scherp in de
markt om zodoende de doorlooptijd van het verkooptraject te bespoedigen. De gemiddelde doorlooptijd bij de
woningen (zonder verkoop aan zittende huurders) was 4,1 maanden (2015: 4,5 maanden) Dit past binnen het streven
om woningen gemiddeld binnen zes maanden te verkopen. Het traject bij garages nam gemiddeld 0,66 maanden
(2015: 5,6 maanden) in beslag. Deze verlaging is het gevolg van complexgewijs verkopen van garages in verhuurde
staat.
R8 Overige waardeverandering MVA en vastgoedportefeuille

Materiële vaste activa in exploitatie

Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

0

0

Materiële vaste activa in ontwikkeling

1.884.834

-194.831

Totaal waardeveranderingen

1.884.834

-194.831

Waardeverandering materiele vaste activa in exploitatie

Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

Herwaardering door lagere marktwaarde dan historische kostprijs

0

0

Totaal waardeverandering materiele vaste activa in exploitatie

0

0

Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

2.060.044

0

- Locatie F

10.362

0

- Locatie G

38.950

0

- Locatie I2

333.653

0

Waardeverandering materiele vaste activa in ontwikkeling

- Brandpost

- Zeeheldenbuurt
- Oude Haven
- Paddewei

Totaal waardeverandering materiele vaste activa in ontwikkeling
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787

0

1.208

0

-560.170

-194.831

1.884.834

-194.831

Op 23-6-2016 is het besluit genomen tot herontwikkeling van de locatie Brandpost naar 40 sociale appartementen. De
verwachte marktwaarde van dit project is lager dan de stichtingskosten. Deze onrendabele top is in 2016 genomen en
heeft geleid tot een voorziening. Locatie I2 betreft zestien woningen die worden gesloopt, waarna de grond verkocht
wordt aan de gemeente. Voor de sloop- en verhuiskosten is een voorziening gevormd. De overige afboekingen
hebben betrekking op het afboeken van voorbereidingskosten.
R9 Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille

Waardevermeerdering vastgoed in exploitatie
Waardevermindering vastgoed in exploitatie

Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille

Werkelijk

Werkelijk

2016
21.103.361

2015
3.166.194

0

0

21.103.361

3.166.194

Dit is de aanpassing van de marktwaarde tussen 2015 en 2016 geschoond op (des)investeringen.

R10 Niet gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille

Waardevermeerdering onroerende zaken VOV
Waardevermindering onroerende zaken VOV

Totaal niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille

Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

17.158

0

0

0

17.158

0

Patrimonium heeft in 2011 acht nieuwbouwwoningen verkocht met het koopgarantprincipe. Deze woningen zijn
verkocht met een korting van 25 procent. De toekomstige waardeverandering van de woningen wordt verdeeld op
basis van de fair value verhouding 1:1,5. Dit leidt ertoe dat 67,5 procent van de waardeverandering voor rekening van
Patrimonium komt. Hierdoor is er een verschil tussen de aanpassing van de niet-gerealiseerde waardeverandering
vastgoedportefeuille en de aanpassing van de waardering van de terugkoopverplichting.
In 2016 is de waarde van de acht woningen licht gestegen ten opzichte van 2015. Hierdoor is een resultaat geboekt.
Hiertegenover staat een aanpassing van de balansposten vastgoedbeleggingen en verplichting verkopen onder
voorwaarden. Patrimonium heeft nog geen verzoeken ontvangen van initiële kopers om de woning terug te kopen.
R11 Overige activiteiten
31-12-2016

31-12-2015

-1.675

-1.320

Kosten overige activiteiten

0

0

Toegerekende personeelskosten

0

1.464

Toegerekende organisatielasten

0

818

-1.675

962

Opbrengst overige activiteiten

Totaal
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Dit is een opbrengst als gevolg van het verhuren van ruimte voor een telecomantenne.
R12 Leefbaarheid
31-12-2016
Directe kosten

31-12-2015

47.421

56.901

Toegerekende personeelskosten

147.385

236.422

Toegerekende organisatielasten

114.339

160.579

Totaal

309.145

453.902

De meeste leefbaarheidskosten hebben betrekking op personeels- en organisatiekosten. Met het oog op de
woningwet en het maximumbedrag dat aan leefbaarheid uitgegeven mag worden, is in 2016 kritischer gekeken naar
de toerekening van interne uren. Dit heeft geleid tot een daling van deze uren en bijbehorende kosten.
In de algemene organisatiekosten zijn de kosten opgenomen voor de externe controle. Deze controle is uitgevoerd
door Baker Tilly Berk. De totale kosten over 2016 bedragen € 58.879 (2015: € 43.863).
Patrimonium hanteert voor de accountantskosten het kosten/baten stelsel. Alle aan het boekjaar toerekenbare kosten
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Tabel 26. Specificatie honorarium externe accountant en de accountantsorganisatie
Onderdeel
Controle van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

2016

2015

51.498
7.381
0
0

39.325
4.538
0
0

R13 Saldo financiële baten en lasten
Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

Waardeverandering terugkoopverplichting

6.434

0

Totaal waardeveranderingen FVA, effecten en verplichtingen

6.434

0

Rente inzake vorderingen / uitgezette middelen

21.287

12.289

Toegerekende rente en soortgelijke opbrengsten

30.734

4.798

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

52.021

17.087

2.427.296

2.665.570

29.420

156.357

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten

2.456.716

2.821.926

Totaal financiële baten en lasten

2.515.171

2.804.839

Rente langlopende leningen
Overige te betalen rente en financieringskosten
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Zie voor een toelichting op de post waardeverandering terugkoopverplichting R10. De latenties zijn toegelicht onder
de balans.
De leningenportefeuille is in 2016 verder afgenomen en ook het gemiddeld rentepercentage is gedaald. Dit leidt tot
lagere rentelasten.
R14 Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

685.132

1.432.015

In de jaarrekening is een vpb-last opgenomen van € 0,7 miljoen. De acute vpb-last over 2016 is € 1,1 miljoen. Dit is
het bedrag dat betaald zou moeten worden aan de fiscus als de aangifte op basis van onderstaande opstelling wordt
ingediend. De belastingdruk op basis van commercieel resultaat is ongeveer 5 procent. Op basis van het fiscaal
resultaat is dit ongeveer 25 procent. In onderstaand overzicht zijn alle mutaties tussen het vennootschappelijke
resultaat en het fiscale resultaat inzichtelijk gemaakt.
Er heeft een correctie plaatsgevonden ten opzichte van voorgaande jaren. Patrimonium heeft een aanpassing gedaan
in de aangifte Vpb 2012. Dit is in de toelichting op de balans verder beschreven.
Berekening Vpb 2016
Bedragen x € 1
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belastingen, na resultaat
deelneming

25.364.832

Correcties ten opzichte van resultaat

Bij:
Fiscaal niet-toegestane afschrijving

45.532

Planmatig onderhoud (verbetering)

23.492

Woningverbetering bij mutatie

85.068

Overige waardeveranderingen

1.891.267

Niet-aftrekbare gemengde kosten

5.028

Subtotaal bij

2.050.388

Af:
Groot onderhoud
Verschil vennootschappelijke en fiscale waardering verkocht bezit

-1.494.999
-133.035

Fiscale vrijval latenties

-86.353

Toevoeging fiscale winst verkoop bezit aan herinvesteringsreserve

-15.687

Afschrijvingslasten overige activa
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Subtotaal af

21.755
-21.120.788
-22.829.107
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Fiscaal resultaat

4.586.113

Acute Vpb 2016

1.136.528

Belastingdruk Vpb ten opzichte van het fiscaal resultaat
Belastingdruk Vpb ten opzichte van het commercieel resultaat

24,78%
4,92%

Belastinglatenties
Som latenties ultimo 2016

-1.727.687

Som latenties ultimo 2015

68.957
-1.796.644

Correcties voorgaande jaren
2.248.040

Ingediend bezwaar op Vpb aanslag 2012

Saldo belastinglast in 2016

685.132

Effectieve belastingdruk

2,97%

R15 Resultaat deelnemingen

Resultaat Patrimonium Barendrecht Energie & Vastgoed BV

Werkelijk

Werkelijk

2016

2015

66

92

Net als in voorgaande jaren vinden er geen activiteiten plaats in de deelneming. Het negatieve resultaat wordt
veroorzaakt door de te maken bankkosten. Gezien de beperkte jaarlijkse lasten heeft Patrimonium besloten deze
entiteit niet te ontbinden. Dit met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, waarvoor het benodigd kan zijn
dat bepaald vastgoed in een aparte entiteit wordt ondergebracht.
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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
P. Manders

F. aan de Wiel

directeur-bestuurder

manager financiën

Duur dienstverband in 2016

1/1 – 31/12

1/1 –31/12

n.v.t

n.v.t.

Omvang dienstverband (fte)

0,89

1

1

1

Gewezen topfunctionaris

nee

ja.

n.v.t.

ja

ja

ja

n.v.t.

n.v.t.

€ 116.444

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

€ 90.997

€ 72.517

n.v.t.

n.v.t.

847







€ 16.795

€ 12.265

n.v.t.

n.v.t.

€ 108.639

€ 84.782

n.v.t.

n.v.t.

1/7 – 31/08

1/1 – 30/06

Functie

(Fictieve) dienstbetrekking
Individueel WNT-maximum

F. aan de Wiel

M.B. van Leeuwen

directeur-bestuurder directeur-bestuurder

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015

1/9 – 31/12

1/9 – 31/12

Omvang dienstverband (fte)

0,89

1

1

1

€ 30.274

€ 21.610

€ 11.023

€ 51.015









€ 4.185

€ 2.988

€ 1.494

€ 7.098

Totaal bezoldiging

€ 34.459

€ 24.598

€ 12.517

€ 58.113

Individueel WNT-maximum 2015

€ 38.802

n.v.t.

€ 22.184

€ 64.763

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
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Tabel 28. Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
M.P.A. Vriens

Functie
Duur dienstverband in 2016
Individueel WNT-maximum

A.H.G.

N.C. van

G.P.

M.

G.M. Neve-

Rouwers

Eck

Oosterman

Maatman

Welleman

voorzitter RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

Lid RvC

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/7 – 31/12

1/1 – 30/6

€ 19.650

€ 13.100

€ 13.100

€ 13.100

€ 6.604

€ 6.496

€ 9.897

€ 6.596

€ 6.596

€ 6.596

€ 3.298

€ 3.298

























€9.897

€ 6.596

€ 6.596

€ 6.596

€ 3.298

€ 3.298

voorzitter RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

n.v.t.

Lid RvC

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

29/6 – 31/12

n.v.t.

1/1 – 31/12

€ 7.793

€ 5.195

€ 5.195

€ 2.580

n.v.t.

€ 5.195

























€ 7.793

€ 5.195

€ 5.195

€ 2.580

n.v.t.

€ 5.195

€ 19.590

€ 13.060

€ 13.060

€ 6.655

n.v.t.

€ 13.060

Bezoldiging
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging

Gegevens 2015
Functie(s) 2015
Duur dienstverband

Bezoldiging 2015
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totaal bezoldiging
Individueel WNT-maximum
2015

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond
van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen
aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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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 voor 2016 de volgende maximale bezoldigingsbedragen:
€ 131.000

Directeur-bestuurder
Voorzitter RvC

€ 19.650

Lid RvC

€ 13.100

Tabel 29. Indeling van toegelaten instellingen in bezoldigingsklassen
A/B

Tot 8.000

8.00114.000

14.00124.000

24.00140.000

40.00160.000

60.001100.000

100.001150.000

150.001375.000.

>375.000.

Tot 750

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
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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 zoals beschreven in het Besluit Beheer Sociale
Huursector.

Barendrecht, 15 juni 2017

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 2016. De in
de stukken verantwoorde werkzaamheden en activiteiten passen binnen de in het Besluit Beheer Sociale Huursector
vermelde prestatievelden en zijn een goede weergave van de door de vereniging gedane inspanningen om haar
doelstellingen te verwezenlijken.

Barendrecht, 23 juni 2017

Was getekend:
drs. M.P.A. Vriens, voorzitter

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

drs. M. Maatman, lid

mr. N.C. van Eck, lid

drs. G.P. Oosterman, lid
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Overige gegevens
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Accountants

Aan de Raad van Commissarissen van
Woningbouwvereniging Patrimonium
Londen 14 -16
2993 LA BARENDRECHT

~AKER
BERK

TILLY

Baker Tilly Berk N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag
T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20
E: denhaag@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A.

Verklaring over de in het jaarverslag

opgenomen jaarrekening

2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Woningbouwvereniging 'Patrimonium' te
Barendrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Woningbouwvereniging
'Patrimonium' te Barendrecht op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in
overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645
van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. de winst- en verliesrekening over 2016;
3. het kasstroomoverzicht over 2016; en
4. 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 rubriek A van het accountantsprotocol zoals
opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing.zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder
nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van

aansprakelijkheidopgenomen.

~AKER

Accountants

TILLY

BERK

Wij zijn onafhankelijk van Woningbouwvereniging 'Patrimonium' te Barendrecht zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (Via) 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
basis voor ons oordeel.
Paragraaf inzake benadrukking

voldoende en geschikt is als

bepaalde aangelegenheden

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 73 en 74
van de jaarrekening, waarin staat beschreven dat Woningbouwvereniging 'Patrimonium'
het merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2
van de Woningwet conform bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting na de eerste verwerking waardeert tegen actuele waarde onder
toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

B.

Verklaring over de in het jaarverslag

opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie die bestaat uit:
•
•
•

het bestuursverslag (hoofdstuk 1 tot en met 8);
de 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 35 en 36 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 uit rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen
volkshuisvesting 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 en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36
van de Woningwet.
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C.

Beschrijving
jaarrekening

van verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden
de jaarrekening

met betrekking

TILLY

tot de

van het bestuur en de Raad van Commissarissen

voor

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30
en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de 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 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 fouten of fraude 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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals
opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting, 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 doelom een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten
instelling;
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.
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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, 23 juni 2017
Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

R. Buitenhuis RA

An independentmemberof BakerTilly International
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Bijlage 1

BBSH Aanhangsel E

Aantallen 1 persoonshuishoudens
1e halfjaar Leeftijd
Inkom en
tot 65
tot 65
boven 65
boven 65

in euro's

≤
>
≤
>

22.100
22.100
22.100
22.100
Aantal

2e halfjaar Leeftijd
tot 65
tot 65
boven 65
boven 65

Inkom en

in euro's

≤
>
≤
>

Huurgrens in euro's
≤ 409,92
van 409,92 t/m 586,68 > 586,68
2
15
0
0
0
5
0
0
2
20
Huurgrens in euro's
≤ 409,92
van 409,92 t/m 586,68 > 586,68

22.100
22.100
22.100
22.100

8
0
0
0
8

Aantal
Aantallen 2 persoonshuishoudens
1e halfjaar Leeftijd
Inkom en
tot 65
tot 65
boven 65
boven 65

2e halfjaar Leeftijd

in euro's

Inkom en

Aantal
in euro's

Huurgrens in euro's

30.000
30.000
30.000
30.000

≤ 409,92
tot 65
tot 65
boven 65
boven 65

≤
>
≤
>

30.000
30.000
30.000
30.000
Aantal

Aantallen 3 persoonshuishoudens
1e halfjaar Leeftijd
Inkom en
tot 65
tot 65
boven 65
boven 65

in euro's

≤
>
≤
>

30.000
30.000
30.050
30.050
Aantal

2e halfjaar Leeftijd
tot 65
tot 65
boven 65
boven 65

Inkom en

in euro's

≤
>
≤
>

30.000
30.000
30.050
30.050
Aantal

126

20
0
4
0
24

Huurgrens in euro's
≤ 409,92
van 409,92 t/m 586,68 > 586,68
0
4
0
0
0
2
0
0
0
6

≤
>
≤
>

Totaal
2
3
0
0
5

Totaal
3
2
0
1
6

31
2
4
1
38

Totaal
2
2
1
0
5

van 409,92 t/m 586,68 > 586,68
6
0
0
2
8

0
3
0
0
3

Huurgrens in euro's
≤ 409,92
van 409,92 t/m 586,68 > 628,76
0
16
0
0
0
0
0
0
0
16

1
5
0
0
6

1
0
0
0
1

19
3
5
0
27

6
2
3
0
11

Totaal
7
3
0
2
12

Totaal
17
5
0
0
22

Huurgrens in euro's
≤ 409,92
van 409,92 t/m 586,68 > 628,76
Totaal
0
15
0
15
0
0
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
13
28

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 2016 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 3 april vastgesteld door het bestuur en op 3 april gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Tabel 30. Balans Energie & Vastgoed BV
Bedragen x € 1
Per 31 december
Vaste activa

2016

2015

0

0

Vlottende activa
Bank

2016

2015

Aandelenkapitaal

18.000

18.000

Overige reserves

5.772

5.864

Eigen vermogen

Resultaat boekjaar
23.795

23.862

Nog te ontvangen bedragen

0

0

Kortlopende schulden

Vordering op Patrimonium Barendrecht

0

0

Nog te betalen kosten aan Patrimonium
Nog te betalen kosten

Totaal activa

23.795

23.862

Totaal passiva

-66

-92

23.706

23.772

0

0

89

90

23.795

23.862
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Bijlage 3

Overzicht belanghebbenden Patrimonium

Bewoners
Bewonerscommissie

Bewonerscommissie De Boeg
Bewonerscommissie Klipper Boeier
Bewonerscommissie Notenhof
Bewonerscommissie Smitshoek
Bewonerscommissie Vioolhof
Bewonerscommissie Weide Poort

Bewonersvereniging

Bewonersraad
Wijkvertegenwoordigers

Woonvereniging

Leden Patrimonium Barendrecht

Woningcorporatie
3B Wonen
Havensteder
Omnivera-GWZ
Poort 6
QuaWonen
SOR
Stichting Woonstad Rotterdam
Stichting Woonvisie
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 en W
Commissieleden
Gemeenteambtenaren
Gemeenteraadsleden
128

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur
Politie Bureau Barendrecht
Politieke Partij
CDA
ChristenUnie-SGP
D66
Echt voor Barendrecht
GroenLinks
PvdA
VVD
Toezichthouder
Raad van commissarissen
ILenT Autoriteit woningcorporaties
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Brandweer Barendrecht
Vereniging
Aedes vereniging van woningcorporaties
Maaskoepel (vereniging voor woningcorporaties in de regio R’dam)
Vereniging Barendrechtse Ondernemers
Vereniging van Eigenaren De Boeg
Welzijn en zorg
Laurens Wonen
Servicebureau Humanitas Inclusief
Stichting IJsselmonde-Oost
Stichting Kijk op Welzijn
Stichting Present Barendrecht
Vluchtelingenwerk
Stichting Velerlei
Sociale wijkteams
Lokaal Zorg Netwerk (LZN)
WWZ-Platform
Stichting beheer Centrumpost
De lijst van belanghebbenden evalueren we jaarlijks. Bovenstaande lijst is samengesteld begin 2016.
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Bijlage 4

Organisatiegegevens

Naam van de toegelaten instelling

Woningbouwvereniging 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

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

V 342477

Laatste wijziging van statuten

30 juni 2006

L-nummer

L0248

NRV-nummer

00671

Resultaatbestemming

Er zijn geen statutaire bepalingen over de
resultaatbestemming. Het voorstel voor het resultaat
2016 is opgenomen in de niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen.

Legal Entity Identifier (LEI)

724500QRRAA5MHNP3D18

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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