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Boekjaar 2004 2005 2006 2007 2008

Aantal verhuureenheden
1. Woningen en woongebouwen 
 voor-oorlogs 111 111 111 111 111
 na-oorlogs 1.187 1.174 1.174 1.184 1.184
 in aanbouw 10 10
2. Garages 28 28 28 28 28
3. Overige objecten 1 1 1 1 1
                                          
Totaal 1.327 1.324 1.324 1.324 1.324

Balans en winst- en verliesrekening
1. Overige reserves per VHE 7.441 7.627 7.468 7.994 6.106
2. Voorzieningen 1.508

Bedrijfsopbrengsten per  VHE
1. Huren per VHE 4.112 4.237 4.341 4.389 4.432
2. Vergoedingen per VHE 284 306 312 326 345

Bedrijfslasten per  VHE
1. Rente vreemd vermogen 867 808 752 733 691
2. Afschrijvingen 347 376 392 415 377
3. Overige waardeveranderingen 
 materiële vaste activa 1.106 2.010
4. Planmatig onderhoud en planmatig 
 mutatieonderhoud 1.913 2.034 2.086 1.430 1.708
5. Klachten- en mutatieonderhoud 360 252 320 444 415 
6. Lonen, salarissen en sociale lasten 346 367 410 388 402 
7. Overige lasten werkorganisatie 217 219 251 303 396
8. Belastingen en verzekeringen 218 251 258 268 263
9. Overige bedrijfskosten per VHE 278 248 315 298 393
10.Vennootschapsbelasting  143

Bedrijfsresultaat
1. Bedrijfsresultaat per VHE 780 902 618 1.200 -/-1.125 
2. Jaarresultaat per VHE -69 111 -101 526 -/-1.608

Verhuur en incasso
1. Mutaties 55 67 76 80 58
2. Aanbiedingen 620 1.005 1.140 1.650 1.850
3. Huurmatigingen 287 297 282 245 237
5. Goedkope woning (< e 349,- BBSH-norm) 532 532 532 532 532
 Betaalbare woningen (> e 349,- = e 499,-)  671 671 658 660 660
 Dure woningen (> e 494,-) 95 95 95 103 103
6. Huurachterstand in % 1.24 1.35 1.37 1.38 1.10
7. Huurderving in % 0.60 0.86 1.10 1.28 1.20

Continuïteit
1. Liquiditeit (current ratio) 0.67 0.86 1.19 1.32 0.32
2. Solvabiliteit 31.69 32.26 31.82 34.38 27.41
3. Rentabiliteit eigen vermogen % -0.93 1.47 -1.35 6.58 -/-26.34
4. Rentabiliteit totaal vermogen % 3.40 3.93 2.77 5.41 -/-4.12
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Voorwoord

Mede in het kader van het in 2008 uit te 
brengen nieuwe beleidsplan hebben wij 
onze missie geherformuleerd.  
In deze nieuwe formulering, “Woning-
bouwvereniging St. Willibrordus is een 
lokaal verankerde onderneming die op 
grond van haar sociale verantwoordelijk-
heid investeert in betaalbaar wonen en 
maatschappelijke voorzieningen; in het 
bijzonder voor huishoudens met een laag 
of modaal inkomen” , komt tot uitdrukking 
waarvoor de corporatie in feite al jaren 
staat, maar waarvoor zij zich in de toe-
komst natuurlijk ook hard wil maken. 



Niet alleen op de korte termijn, maar ook op 
de (middel)lange termijn willen wij zo veel als 
mogelijk voldoen aan de woonwensen van 
onze huurders en woningzoekenden.  
Dat betekent dat wij anticiperen op ontwik-
kelingen als vergrijzing, individualisering, 
veranderende woonwensen en wijzigingen 
binnen het overheidsbeleid en de corporatie-
sector. Tevens gaat veel aandacht uit naar 
vormen van maatschappelijk ondernemen en 
samenwerking met diverse betrokken partijen. 
In dit verband is o.a. in november een belang-
houdersbijeenkomst georganiseerd waar met 
elkaar van gedachten werd gewisseld over 
“wijken in de toekomst”, waarover later meer, 
en waar ook de eerste exemplaren van het 
nieuwe beleidsplan werden uitgereikt.  
Ook is het Strategisch Voorraadbeleid, een 
wijkgerichte uitwerking, mede aan de hand 
van een aantal voornemens, geformuleerd in 
het beleidsplan, voltooid en vastgesteld.

Meer concreet werden in 2008 de navolgende 
activiteiten ontplooid:  
•	 	Het	initiatief	nemen	tot	en	het	voorbereiden	

van nieuwbouwplannen om ook in de toe-
komst goed te kunnen blijven inspelen op 
de woningbehoefte

•	 	Het	versterken	van	de	lokale	betrokken-
heid, onder meer door intensief overleg met 
verantwoordelijke politici van de diversen 
partijen en deel te nemen aan de voorberei-
dingen met betrekking tot de gemeentelijke 
woonvisie

•	 	Het	intensiveren	van	samenwerking	bij	de	
ontwikkeling van nieuwe of wijziging van 
bestaande woongebieden

•	 	Het	continueren	en	optimaliseren	van	de	
goede samenwerking met de huurderbe-
langen-vereniging Rozenstein, maar ook op 
wijkniveau, met bewonerswerkgroepen

Een uitgebreide weergave hiervan zult u aan-
treffen in het hiernavolgende jaarverslag, dat 
bestaat uit het volkshuisvestingsverslag en de 
jaarrekening. Hierop vooruitlopend alvast een 
korte schets:

Financieel gezien hebben we in 2008 een ne-
gatief jaarresultaat behaald ad e 2.505.514,00. 
Dit resultaat is ten laste gebracht van het eigen 
vermogen. Dit resultaat wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de afboeking van de on-
rendabele investeringen op de nieuwbouw-
projecten Zonneveldweg en Havenstraat, de 
Vogelaarheffing en de verschuldigde vennoot-
schapsbelasting over 2008.

Wij zijn en blijven er trots op met veel enthou-
siasme te kunnen werken aan prettig wonen 
aan de kust en omringd door veel groen. 
Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we op 
de goede weg zijn om ook in de toekomst te 
kunnen blijven voldoen aan de diverse woon-
wensen en andere maatschappelijke opgaven, 
vooral in de locale omgeving. Hiertoe is verder 
gewerkt aan of een aanzet gegeven tot de 
navolgende projecten:

In het beleidsplan, dat in november 2008 werd 
uitgereikt aan de belanghouders van de cor-
poratie, worden o.a vier kerndoelen benoemd:

 
 
 Kerndoelen beleidsplan

 •	 De	mens	centraal
	 •	 Leefbare	wijken
	 •	 Maximale	maatschappelijke	 
  opbrengst
	 •	 Bekendheid	en	zichtbaarheid.
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Bij het realiseren van deze 4 doelen moet 
rekening worden gehouden met een aantal 
specifieke omstandigheden op het gebied van:
-  Demografie: de vergrijzing is gelijk aan die 

in Nederland. Verwacht wordt dat het aantal 
inwoners zal afnemen, maar dat het aantal 
huishoudens zal toenemen als gevolg van 
gezinsverdunning; 

-  Klantgroepen: er zal sprake zijn van groei bij 
de oudere alleenstaanden, die zijn te onder-
scheiden in mobiele (55+) en meer zorgbe-
hoevende ouderen (vaak 75+). Er worden 
steeds hogere kwaliteitseisen gesteld, waar-
aan de corporatie ook wil voldoen; 

-  Inkomen: het aantal huishoudens met een 
laag inkomen in Wassenaar is relatief klein. 
Woningzoekenden met middeninkomens ko-
men in de knel door de krappe woningmarkt 
en  doordat de koopsector voornamelijk uit 
grote, veelal dure huizen bestaat;

-  Dynamiek van de woningmarkt: er is veel 
instroom vanuit de regio, Wassenaar heeft 
relatief weinig woningen in de sociale sec-
tor: slechts 11% van de woningmarkt is in 
het bezit van de corporatie.

Natuurlijk zullen de komende jaren veel ener-
gie en capaciteit van alle betrokkenen benut 
worden om deze vier kerndoelen te bereiken.

Het Strategisch Voorraadbeleid (SVB) is in 
2007 door het bestuur vastgesteld en in 2008 
door de RvC goedgekeurd. In het SVB is geke-
ken naar de volgende aspecten:
Wat is de (huidige) marktpositie van het 
woningbezit? Wat is de staat van onderhoud? 
Hoe hoog zijn de huren? Voor welke doelgroe-
pen zijn de diverse complexen al dan niet 
geschikt of geschikt te maken? Hoe verhouden 
de eventueel te verwezenlijken plannen in dit 
verband zich tot de financiële haalbaarheid 
hiervan en wat is de levensduur van onze 
woningen? In samenhang met het nieuwe be-
leidsplan kan de komende jaren tot uitvoering 
worden overgegaan.

Al eerder is gesproken over de belanghouders-
bijeenkomst in november. Tijdens deze bijeen-
komst is uitgebreid met elkaar van gedachten 
gewisseld en gediscussieerd over het thema 
“kijk op de wijk”.  
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Vertrekpunt was de vraag: “wilt u eens in de 
huid van een ander kruipen (bijvoorbeeld uw 
(klein)kinderen en iets verder in de toekomst 
kijken in het kader van het maken van een wijk-
visie? Hoe zou die wijk er dan uit moeten zien? 
Bij de uitwerking hiervan kwamen de volgende 
thema’s aan de orde: Veiligheid, voorzieningen, 
identiteit (samenstelling van de bevolking), 
participatie, infrastructuur, woningvoorraad en 
werkgelegenheid.
Uit de terugkoppeling bleek dat men het een 
leerzame en prettige wijze vond om met elkaar 
over dit onderwerp te praten. Tevens bleken 
de thema’s nauw met elkaar verbonden te zijn, 
werd duidelijk dat het ontwikkelen van een visie 
en het werken aan een wijk gecompliceerd is en 
de inzet van veel partijen vraagt; voor ons een 
bevestiging van wat wij in de praktijk al tegen-
komen.
De invloed van betrokken partijen (o.a. wijkbe-
woners, in de gemeente of wijk  functionerende 
organisaties of andere belanghebbenden) op 
het proces en vervolgens het resultaat bleek bij 
de meeste onderwerpen als erg belangrijk te 
worden ervaren. Dit gegeven wordt door ons 
onderkend. 

De door alle betrokken partijen noodzakelijk 
geachte sloop en nieuwbouw van de Woon-
voorziening Haven (voorheen het gezinsvervan-
gend tehuis aan de Havenstraat) heeft in 2007 
definitieve vorm gekregen: aan het eind van het 
jaar kon het plan, na veelvuldig overleg tussen 
Steinmetz | de Compaan, gemeentebestuur en 
raadsfracties, architect en corporatie, ter visie 
worden gelegd. Na alle benodigde procedures 
te hebben doorlopen en de vergunningen te 
hebben verkregen kon eind 2008 worden gestart 
met de voorbereidingen van de sloop. Verwacht 
wordt dat eind 2009 18 apparte-menten en een 
steunpunt in gebruik kunnen worden genomen 
door de cliënten van Steinmetz | de Compaan

Langzamerhand vormen zich de contouren 
van de verwezenlijking van een nieuwbouw-
plan aan de Zonneveldweg. In 2008 werd de 
bouwvergunning verstrekt door de gemeente 
Wassenaar voor de bouw van 35 appartemen-
ten in de sociale huursector te bouwen aan 
de Zonneveldweg. Samenwerkingspartners 
Schouten de Jong en Dura Vermeer bouwen 
53  koopwoningen in het dure segment. 

Al enkele jaren is de verbouwing van het kan-
toor, door diverse omstandigheden, uitgesteld 
maar in 2008 kon dan toch tot realisatie van de 
plannen worden overgegaan. Na de zomerpe-
riode zijn de medewerkers verhuisd naar een 
tijdelijke kantoorvoorziening achter het be-
staande gebouw en is er gestart. De planning 
eind 2008 terug te kunnen verhuizen bleek 
door leveringsproblemen niet haalbaar; de 
verwachting is dat in februari 2009 kan worden 
teruggekeerd naar de nieuwe behuizing. 
 
Per 1 januari 2008 zijn alle corporaties in 
Nederland vennootschapsbelastingplichtig 
geworden over al hun activiteiten. Gezien 
het specifieke karakter van de sector voor 
woningcorporaties zijn door partijen speciale 
afspraken vastgelegd in een vaststellingsover-
eenkomst ter bepaling van de van toepassing 
zijnde waarderingsgrondslagen op basis waar-
van de heffing plaatsvindt.  

Tijdens de belanghoudersbijeenkomst is veel 
aan de orde gekomen, o.a. het belang van 
samenwerking met locale partijen, organisaties 
en bewoners om veranderingen in wijken en 
buurten tot stand te brengen. In dit kader is 
ook de titel van ons beleidsplan, werkt als 
cement in de Wassenaarse samenleving, van 
toepassing.
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Daartoe heeft o.a. regelmatig overleg plaats-
gevonden met het College, raadsfracties 
en andere geledingen binnen de gemeente 
Wassenaar over de uitwerking van een aantal 
plannen. Deze plannen hebben o.a. betrekking 
op mogelijke (ver)bouw van een kinderdag-
verblijf, in combinatie met het verbeteren van 
voorzieningen van voetbalvereniging Blauw 
Zwart, woningen in combinatie met het wijk-
centrum O&O en de uiteindelijke invulling van 
de in de toekomst beschikbare grond op de 
plaats waar nu de Van Bellesteijnschool staat.

Over deze en andere onderwerpen die huur-
ders direct aangaan is ook regelmatig overleg 
gevoerd met Huurderbelangenvereniging 
Rozenstein en op complexniveau met betrokken 
bewoners(groepen). Corporatie en belangen-
vereniging hebben de intentie uitgesproken te 
streven naar een heldere, zo direct mogelijke 
wijze van communiceren om hiermee de be-
langen van betrokken huurders zo goed mo-
gelijk te kunnen waarborgen. Uit de evaluatie 
in december bleek dat de belangenvereniging 
hierover tevreden is. 

Woningbouwvereniging
St. Willibrordus

Werkt als cement 
in de Wassenaarse 
samenleving 

Woningbouwvereniging



Ook in het afgelopen jaar moest van rijkswege 
de huurverhoging gematigd worden en is 
uiteindelijk een gemiddelde van 1,6 % gehan-
teerd. 
Er hebben 58 nieuwe verhuringen plaatsge-
vonden waarbij, voor zover dat mogelijk is 
bij dit soort aantallen, alle doelgroepen van 
beleid aan bod zijn gekomen. Tot deze doel-
groepen behoren o.a. jongeren, ouderen, 
gehandicapten en statushouders. 

Op initiatief van een van de bewoners uit de 
wijk heeft de gemeente Wassenaar, in nauwe 
samenwerking met de corporatie, het plan uit-
gewerkt te komen tot een speelvoorziening in 
de wijk Jeruzalem. Een aantal speeltoestellen 
in de directe omgeving, op de Luifelbaan, wa-
ren al enige tijd eerder verwijderd in verband 
met het project Centrumplan Noord. Op grond 
van de corporatie bij een van de garages 
was eventueel voldoende ruimte om nieuwe 
speeltoestellen te plaatsen. Niet iedereen was 
even gelukkig met de plannen, maar nadat de 
gebruikelijke procedures waren gevolgd en 
er met alle partijen is gesproken en afspraken 
zijn gemaakt, kon de Sint op 3 december 2008 
de speeltuin offi cieel openstellen voor kinde-
ren tot 7 jaar.

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat voor 
de toekomst kan worden uitgegaan van een 
solide basis: de solvabiliteitspercentages van 
de corporatie bedragen 15,3 (rekeninghoudend 
met de zogenoemde bestemmingsreserves) 
en 27,4%. Deze percentages duiden op een 
gezonde fi nanciële situatie. Dit kan ook wor-
den geconcludeerd uit de meerjarenbegrotin-
gen 2009 tot 2013, ondanks de in deze jaren 
geraamde negatieve exploitatieresultaten, 
als gevolg van onrendabele investeringen in 
nieuwbouw. 

Nog onduidelijk is wat de consequenties van 
de kredietcrisis voor de corporatie zullen 
zijn. Wel duidelijk is dat het moeizamer is om 
fi nancieringen te verkrijgen tegen dezelfde 
condities als voorheen; gebleken is al dat de 
leningen duurder zijn.  

Alles overwegende denk ik dan ook dat het ge-
rechtvaardigd is de toekomst met vertrouwen 
tegemoet te zien. 

Wassenaar, 18 mei 2009
W.G.G. van Dam, 
directeur-bestuurder
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ja 1940
Voor-
zitter
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Drs. P.L.M. 
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Controller
Min EZ

ja 1948 Lid

Best. lid 
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Wassenaar

2006 2010

Huurdersvereniging,
toewijzing,
interne organisatie,
audit

J.J.C.  
Lagerberg

niet 
for-
meel

1941 Lid 2006 2010
Onderhoud,
renovatie,
nieuwbouw projecten



Taak en samenstelling

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden van de Raad van Commissarissen zijn 
in artikel 31 en 32 van de statuten van de 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus om-
schreven. In algemene termen heeft de Raad 
tot taak toezicht te houden op het bestuur en 
op de algemene gang van zaken in de woning-
bouwvereniging St. Willibrordus en staat  het 
bestuur met raad ter zijde. Met name houdt de 
Raad toezicht op:
•	 	De	realisatie	van	de	doelstellingen	van	de	

corporatie;
•	 Het	beleid	en	de	strategie	van	de	corporatie;
•	 	De	opzet	en	werking	van	de	risicobeheersing-	

en controlesystemen;
•	 	De	financiële	verslaggeving;
•	 	De	naleving	van	toepasselijke	wet-	en	regel-

geving, speciaal die op het gebied van de
 volkshuisvesting.

In dit verslag legt de Raad van Commissarissen, 
als onderdeel van een maatschappelijk onder-
nemende organisatie, publiekelijk verantwoor-
ding af over de wijze waarop zij invulling heeft 
gegeven aan de uitvoering van haar taken en 
bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als kader 
voor het uitoefenen van haar taken hanteert de 
Raad van Commissarissen hierbij het Besluit 
Beheer Sociale Huursector (BBSH). Voorts is 
de corporatie lid van de bedrijfstakvereniging 
Aedes en hanteert uit dien hoofde de Aedescode 
en de Aedes Governancecode. De implementa-
tie van de aanbevelingen in de Aedes Governan-
cecode is een voortgaande inspanning waar-
mee in dit verslagjaar, met name middels het 
vernieuwde Beleidsplan, voortgang is gemaakt. 
Hierop wordt later in de verslag nader ingegaan.  
 

Werkwijze

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen 
vervullen heeft de Raad van Commissaris-
sen zich maandelijks schriftelijk en mondeling 
door het bestuur laten informeren over de 
besluiten van het bestuur, de feitelijke gang 
van zaken en de financiële en praktische 
resultaten, vergeleken met plannen en budget-
ten. Om zich op de hoogte te houden van wat  
speelt op het gebied van de sociale woning-
bouw en de volkshuisvesting hebben de leden 
van de Raad regelmatig kennis genomen van 
de vakbladen en van de informatie beschikbaar 
gesteld door de bedrijfstakvereniging Aedes. 
Voorts hebben wij, evenals andere jaren, weer 
kennisgenomen van de onderzoeken en rap-
portages van het Ministerie van Volkshuisves-
ting, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de ten 
gevolge daarvan uitgebrachte goedkeurende 
verklaringen.
In het verslagjaar is de sociale woningbouw-
sector enkele malen opgeschrikt door publi-
caties en affaires waarbij gebrekkig toezicht 
een rol speelde. Hoewel dit in het algemeen 
organisaties betrof van een andere aard en 
omvang dan de corporatie, heeft de Raad van 
Commissarissen van deze gebeurtenissen na-
drukkelijk kennis genomen en de implicaties 
ervan betrokken op de eigen omstandigheden.

De Raad van Commissarissen is in het afgelo-
pen jaar totaal 11 maal bijeen geweest. Daar-
van waren 5 vergaderingen samen met de 
directeur-bestuurder en 2 met groeperingen die 
aan te merken zijn als belanghouders van de 
corporatie. In verschillende vergaderingen zijn 
ook de accountant en de strategisch adviseur 
aanwezig geweest. Vooral de besprekingen 
in het kader van het nieuwe Beleidsplan zijn 
intensief geweest en hebben zich over meer-
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dere dagen uitgespreid.  Hierbij zijn steeds 
alle Commissarissen, samen met de directie, 
betrokken geweest. Geen van de leden van 
de Raad van Commissarissen is frequent of 
langdurig afwezig geweest.

Voornaamste aandachtspunten

De Raad van Commissarissen heeft in het 
afgelopen boekjaar met name overlegd en 
besluiten genomen over de volgende onder-
werpen: 
•	 	de	jaarrekening,	het	budget	en	meerjaren-

budget: De Raad heeft gedetailleerde finan-
ciële jaarstukken en een meerjarenbegroting 
ontvangen en  besproken met de directie. 
Maandelijks werd van de belangrijkste 
kerncijfers een voortgangsrapportage ont-
vangen. Speciale aandachtspunten waren 
de ontwikkeling van de solvabiliteit op lange 
termijn en de verhouding van de apparaats-
kosten als percentage van de totale kosten. 
In beide gevallen werd overeenstemming 
met de directie bereikt. De Raad keurde de 
jaarrekening en de budgetten formeel goed.

•	 	het strategisch voorraadbeleid en het  
nieuwe beleidsplan: Reeds in 2006 werd, 
mede op initiatief van de Raad van Commis-
sarissen, besloten het beleidsplan van 2005 
grondig te herzien. De directie riep hiervoor 
de hulp in van adviesbureau Quintis.   
In 2007 werd eerst een Strategisch Voorraad 
Beleid opgesteld. Vervolgens werd in 2008, 
na zorgvuldige voorbereiding en met behulp 
van externe ondersteuning, een nieuw 
Beleidsplan ontwikkeld. In haar vergadering 
van 29 september 2008 heeft de Raad van 
Commissarissen dit Beleidsplan en het daar-
aan gekoppelde Strategisch Voorraad Beleid 
formeel goedgekeurd. Op  27 november 
2008 werd het in een belanghoudersbijeen-
komst gepresenteerd en werd een samen-
vatting ervan in brede kring verspreid.   
 
Naast een nieuwe invulling van de missie, 
de doelstellingen en de kernwaarden van de 
corporatie omvat dit ook concrete actiepunten 
en instrumenten waarmee de doelstellingen 
bereikt gaan worden en een aantal afspraken 
in het kader van de implementatie van de 
Aedes Governancecode.



•	 	de	vordering	van	nieuwe	projecten:  In het 
verslagjaar werd tastbare voortgang gemaakt 
met twee nieuwbouwprojecten. Het eerste 
betreft de realisatie van het nieuwe Gezins-
vervangend Tehuis. Hiervan is de bouw 
inmiddels ver gevorderd. Het tweede project 
betreft de realisatie van een complex van 
huurwoningen aan de Zonneveldweg/Hoge 
Klei. Dit project is in gevorderde staat van 
voorbereiding. De Raad is bij beide projec-
ten nadrukkelijk in toezichthoudende zin 
betrokken geweest. Ook bij de voorberei-
ding van een volgend project is de Raad 
betrokken en heeft haar goedkeuring aan de 
plannen verleend.

•	  de realisatie van volkshuisvestelijke opgaven. 
De corporatie spant zich op de eerste plaats 
in voor haar huurders en potentiële huur-
ders, met name de doelgroep van de minder 
bedeelden in de samenleving. De Raad ziet 
er voortdurend op toe dat deze belangen 
adequaat worden  behartigd, binnen de 
door de overheid gestelde kaders. Daar-
naast richten corporaties zich in toenemen-
de mate op uitbreiding van hun taken in de 
richting van zorg en welzijn. De corporatie 
draagt hieraan bij met name ten aanzien van 
starters in het project Zonneveldweg/Hoge 
Klei en ten aanzien van beschermd wonen in 
het Gezinsvervangend Tehuis. De Raad van 
Commissarissen ondersteunt dit beleid met 
advies en initiatieven.

•	 	operationele	activiteiten. Op basis van de 
maandelijkse rapportage werden regelmatig 
operationele onderwerpen besproken, zoals de 
huurachterstanden, de liquiditeitspositie en het 
reguliere onderhoud. Alle bestuursbesluiten 
die uit deze activiteiten en uit het gevoerde be-
leid voortvloeiden en die vooraf hetzij achteraf 
aan de Raad zijn voorgelegd, zijn goedgekeurd.

Onafhankelijkheid

De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat 
de meerderheid van haar leden onafhankelijk is 
in de zin van de criteria aangeduid in de Aedes 
Governance Code, bepaling III 2.2.  Voor twee 
van de leden van de Raad was er in het verslag-
jaar sprake van een formele beperking van de 
onafhankelijkheid volgens deze criteria.  Voor 
G. Rodewijk gold dat hij binnen een termijn van 
vijf jaar voorafgaande aan zijn laatste benoe-
ming als commissaris (in 2005) bestuurslid was 
geweest van de corporatie. 
Voor J. Lagerberg gold dat een familielid in de 
tweede graad (een broer) huurder is van de 
corporatie.  In beide gevallen achtte de Raad van 
Commissarissen geen materieel beletsel aanwe-
zig voor hun functioneren als lid van de Raad.

Deskundigheid en samenstelling 
van de raad

De Raad van Commissarissen werkt met een 
profielschets, gerelateerd aan haar omvang, 
samenstelling en activiteiten, voor de gewenste 
deskundigheid en achtergrond van de leden.  
De profielschets dateert uit 2003. De Raad acht in 
haar midden adequate deskundigheid aanwezig, 
voor haar functioneren in de gegeven situatie 
en omstandigheid als betrekkelijk kleine cor-
poratie met een nadrukkelijk lokale signatuur.  
De Raad heeft (nog) geen reglement op de 
Raad van Commissarissen vastgesteld en 
geen formele evaluatie van haar eigen func-
tioneren uitgevoerd. Informeel zijn echter de 
taakverdeling en de inzet en bijdrage van de 
leden van de Raad voldoende aan de orde 
geweest, om het vertrouwen te geven dat de 
Raad effectief en efficiënt functioneert. 
Binnen de Raad functioneert een informeel 
geconstitueerde remuneratie commissie 
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Functie
Bruto

vergoeding

Voorzitter e 3741
Vice vz e 3268
Leden e 2558

en een auditcom-missie. De taak van beide 
commissies is om de besluitvorming op beide 
onderdelen voor te bereiden. De remuneratie-
commissie bestaat uit G. Rodewijk en K. van 
der Poel. De commissie heeft de jaarlijkse 
beoordeling van de directeur aan de hand van 
de vastgestelde prestatiecriteria uitgevoerd 
en de variabele prestatiebeloning vastgesteld.  
Tevens zijn nieuwe prestatiecriteria voor 2009 
vastgesteld. De auditcommissie bestaat uit  
J. van der Kooij. Hij onderhoudt de contacten 
met de accountant en adviseert de Raad ten 
aanzien van het functioneren van de accountant 
en de details en de interpretatie van de finan-
ciële verslaglegging en de budgetten.

Verantwoording  
aan belanghebbenden

Het nieuwe beleidsplan stipuleert onder meer 
dat de corporatie  werk zal maken van de 
verantwoording van haar beleid en prestaties 
aan betrokken maatschappelijke organisaties 
en andere belanghebbenden. Hiermee is in 
het verslagjaar feitelijk een begin gemaakt 
met het (voor de eerste keer) houden van een 
bijeenkomst met de belanghouders. Tijdens 
deze bijeenkomst werd het beleidsplan gepre-
senteerd en toegelicht. De daarop volgende 
discussie maakte duidelijk dat de belangheb-
benden zich zeer wel konden vinden in de op-
stelling en de beleidsrichting van de corpora-
tie.  In de toekomst zullen deze bijeenkomsten 
met regelmaat herhaald worden. Onderdeel 
van het beleidsplan zijn ook een open opstel-
ling naar de gemeenschap en een effectieve 
externe communicatie. Voorts zal aandacht 
gegeven worden aan de stimulering van de 
bewonersparticipatie, in nauwe samenspraak 
met de huurderbelangenvereniging.
 

Andere voornemens met betrekking 
tot de toepassing van de Aedes 
Governancecode

Om het toezicht op het functioneren van de 
corporatie verder in overeenstemming te 
brengen met de eisen en suggesties van de 
Aedes Governancecode, zijn in het kader van 
het nieuwe beleidsplan een aantal afspraken 
gemaakt. De voornaamste hiervan zijn:
-  De Raad van Commissarissen zal in het vol-

gende verslagjaar een begin maken met een 
jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.

-  In het volgende verslagjaar zal de relatie met 
de belanghouders verder worden uitgebouwd

-  Op korte termijn zullen een communicatieplan 
en een organisatieontwikkelingsplan worden 
opgesteld.

-  Binnen afzienbare termijn zal een visitatie 
worden georganiseerd.

Honorering van commissarissen

De honorering van de Raad van Commissaris-
sen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie 
van de afzonderlijke leden van de Raad van 
Commissarissen en is gebaseerd op binnen de 
sector gangbare en gebruikelijke vergoedingen. 
De honorering is niet gekoppeld aan de presta-
ties van de corporatie.  

De volgende tabel geeft de hoogte van de ver-
goedingen in dit verslagjaar weer.
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Invulling van het bestuur

De Raad van Commissarissen is verantwoor-
delijk voor een goed bestuur, onder meer door 
benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse 
evaluatie van het bestuur. Het bestuur van de 
corporatie wordt sinds 2003 gevormd door de 
directeur/bestuurder de heer W.G.G. van Dam, 
die sinds 1 april 1990 in dienst is van de corpo-
ratie. De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden 
van de directeur zijn geregeld in een contract 
dat is gebaseerd op de CAO woondiensten.  
Naast het vaste salaris is er een variabel 
salaris, afhankelijk van de beoordeling en de 
realisatie van de gemaakte prestatie afspra-
ken. De remuneratiecommissie heeft in het 
jaarlijkse beoordelingsgesprek vastgesteld dat 
de prestaties van de directeur, afgezet tegen 
de aan het begin van het jaar geformuleerde 
criteria, als goed waren te classificeren.  
Op grond hiervan is aan de directeur bestuur-
der een variabele beloning toegekend. Op 
grond van wetgeving aangaande de privacy 
van privé personen wordt de publicatie van 
het salaris van de directeur bestuurder achter-
wege gelaten. Er is geen plicht tot publicatie in 
het kader van de Wet Openbaarmaking uit pu-
blieke middelen gefinancierde topinkomens.

Externe controle en aanbeveling

De Raad van Commissarissen heeft kennis 
genomen van de door de directeur-bestuurder 
voor-gelegde jaarstukken 2008.  Het uitvoeren 
van de externe controle hebben wij wederom 
opgedragen aan het accountantsbureau 
Deloitte te Voorburg. Met de accountant is 
overleg gepleegd over het volkshuisvestings-
verslag en het financiële jaarverslag en over 
de management letter waarin enkele speci-
fieke bevindingen ten aanzien van de interne 
bedrijfsvoering werden gerapporteerd.  
De accountant heeft zijn bevindingen en aan-
bevelingen formeel aan ons gepresenteerd.  
U treft het resulterende oordeel en de verkla-
ring elders in dit verslag aan. 
Op basis van ons eigen interne toezicht en 
van de eerder genoemde rapportages zien 
wij geen aanleiding tot het maken van op- 
of aanmerkingen over het door het bestuur 
gevoerde financiële en volkshuisvestelijke 
beleid. Wij bevelen de ledenvergadering van 
de woningbouwvereniging daarom aan dit 
jaarverslag goed te keuren.

Wassenaar, 18 mei 2009
w.g. 
K.G. van der Poel, voorzitter
G.C.A. Rodewijk, vice-voorzitter
J.N.G. van der Kooij, lid
P.L.M. Kortekaas, lid
J.J.C. Lagerberg, lid

17



Volkshuisvestingsverslag

Kwaliteit
Doelgerichtheid
Betrokkenheid
Leefbaarheid
Wonen en zorg
Continuïteit



In het volkshuisvestingsverslag is zoveel 
mogelijk aansluiting gezocht bij de prestatie-
velden zoals genoemd in het Besluit Beheer 
Sociale Huursector. Op grond hiervan kunnen 
de prestaties van de corporatie achteraf worden 
getoetst. 

Deze prestatievelden zijn:
-  het kwalitatief instandhouden van het  

woningbezit
-  het bij voorrang huisvesten van de primaire 

doelgroep
-  het betrekken van huurders bij beleid en 

beheer
- leefbaarheid
- wonen en zorg
- het waarborgen van de financiële continuïteit

In dit verslag zal worden toegelicht hoe invulling 
is gegeven aan bovengenoemde prestatievelden.
Na de prestatievelden zal kort worden stilge-
staan bij het uitgangspunt van het “werkzaam 
zijn op het gebied van de volkshuisvesting”, 
zoals omschreven in artikel 11 van eerderge-
noemd besluit.

Het kwalitatief instandhouden van 
het woningbezit

Onderhoud
Er wordt naar gestreefd de kwaliteit van de 
woningen te laten voldoen aan de normen, zoals 
gesteld in het Bouwbesluit en de gemeente-
lijke bouwverordening. Het in het verleden 
gevoerde beleid, het aanpakken van diverse 
oudere complexen of incidentele woningen, 
door renovatie, grootonderhoud of planmatig 
(mutatie)onderhoud, heeft ertoe geleid dat in-
middels 68% van het woningbezit (zijnde 883 
woningen) een vorm van bijzonder onderhoud 
heeft ondergaan. 

De overige 32% van de woningen is nog niet 
gemuteerd of van latere bouwjaren en van 
een dermate hoge kwaliteit dat dit bijzondere 
onderhoud nog niet nodig is. In de toekomst 
zullen deze woningen, wanneer dit wel van 
belang is, planmatig worden aangepakt. 
De onderhoudswerkzaamheden in 2008 kunnen 
als volgt worden gespecificeerd: 

Dagelijks onderhoud
Er zijn in 2008 2445 reparatieverzoeken (2007: 
2424) ontvangen met betrekking tot 1295 
woningen (2007: 1307), waarbij moet worden 
opgemerkt dat 570 meldingen reparaties 
betroffen die binnen het onderhoudsabonne-
ment vallen en/of te maken hadden met een 
vorm van glasschade. 
Per verhuureenheid is e 420,18 (2007: e 449,55) 
besteed aan dit onderhoud.

Klein mutatieonderhoud
Er zijn in het verslagjaar 58 woningen (inclusief 
woningruil) voor nieuwe verhuur beschikbaar 
gekomen, waarvan er bij 15 sprake was van 
lichte onderhoudswerkzaamheden en dus bij 
het overige deel, te weten 43 woningen van 
planmatig mutatieonderhoud. Per woning 
werd gemiddeld e 639,77 aan dit klein muta-
tieonderhoud besteed.

Kort-cyclisch onderhoud
In diverse complexen is in 2008 voor  
e 151.061,00 aan binnen- en buitenschilder-
werk uitgevoerd.

Planmatig (lang-cyclisch) onderhoud
Aan planmatig onderhoud werd in 2008 
e 1.016.955,00 uitgegeven. Dit planmatig 
onderhoud bestaat uit het vernieuwen van 
douche-inrichtingen, het aanpassen van 
hang- en sluitwerk, het sauzen van gevels in 
de wijk Jerusalem, vernieuwen van keukens, 
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het vervangen van c.v.-ketels en mechanische 
ventilatie en het herstel van gevels, dakbedek-
king en riolering.

In 2008 sprong wederom een project er in dit 
verband uit, mede omdat er voor de uitvoering 
hiervan, vanwege de complexiteit van het 
werk en daaraan gekoppelde langere werktijd, 
veel geduld en acceptatie van de betrokken 
bewoners werd gevraagd. Het betreft hier wo-
ningen in een complex in de wijk Oostdorp, de 
omgeving van de Lignestraat en in  Wetering-
park, waar in het afgelopen jaar de centrale 
verwarmingsketels werden vervangen. In het 
Weteringpark werden ook een aantal keukens 
vervangen. In de wijk Ter Weer tenslotte zijn 
van de laatste woningen de dakbedekking 
vervangen. Al dit werk gaat gepaard met (ge-
luids)overlast, maar desondanks kan worden 
geconstateerd dat alles goed is verlopen en 
e.e.a. technisch weer goed op orde is.

Bij de keuze van toe te passen materialen 
wordt door de woningbouwvereniging zoveel 
mogelijk gekeken naar de eventuele milieube-
lasting. Waar mogelijk, worden milieuvriende-
lijke materialen toegepast. Als de technische 
kwaliteit van deze materialen echter niet 
voldoet, wordt een andere keus gemaakt.
Bij het vervangen van de c.v.-ketels wordt 
gebruik gemaakt van hoogrendementsketels 
met een lage NOX-uitstoot.
Dit laatste dient twee doelen: enerzijds beper-
king van de schadelijke uitstoot van verbran-
dingsgassen en anderzijds een lastenverlich-
ting voor de zittende huurders.

Planmatig mutatie-onderhoud
Bij planmatig onderhoud wordt een leeggeko-
men woning aangepast aan de huidige kwali-
teitseisen. Daarbij wordt aandacht besteed 
aan verouderde elementen in de douche-, 
toilet- en keukenruimtes en aan de elektrische 
installaties. 
In 2008 bedroegen de kosten hiervan, voor  
43 woningen, e 1.091.625,00. 

Tevens worden verbeteringen aangebracht 
in de vorm van centrale verwarming met een 
warmwatervoorziening en glasisolatie, waar-
voor een huurhoging wordt doorberekend.  

Ten aanzien van het aanpassen van woningen 
voor gehandicapten kan worden opgemerkt 
dat woningen niet op voorhand geschikt 
worden gemaakt voor gehandicapten, een 
enkele uitzondering daargelaten. Wel worden, 
op verzoek van zittende huurders, woningen 
aangepast aan de directe behoefte.
De kosten hiervan bedroegen in 2008  
e 89.232,00 (2007: e 87.880,00). Deze kosten 
zijn volledig gefinancierd door de gemeente 
Wassenaar op grond van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO), voorheen de 
Wet Voorziening Gehandicapten. 

Geconcludeerd kan worden dat de verhuur-
baarheid van de woningen, mede door de wijze 
waarop zij worden onderhouden, in het ver-
slagjaar goed was. Er is voornamelijk sprake 
van leegstand voor de periode dat de woning-
bouwvereniging over de woning beschikt om 
de werkzaamheden uit te voeren, maar soms 
komt het ook voor dat een woning niet direct 
verhuurd wordt. Dit wordt mede veroorzaakt 
door het feit dat kandidaat-huurders, mede als 
gevolg van het woonruimteverdelingsysteem, 
steeds kritischer zijn geworden.
In totaal is 4,8% van het woningbestand in het 
onderhavige boekjaar gemuteerd (2007: 5,5%).
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Nieuwbouw
In 2008 zijn er geen woningen toegevoegd aan 
de voorraad. 

Locatie Bellesteynschool
Een van de voorwaarden voor medewerking 
aan het project Centrumplan Noord was dat de 
corporatie de beschikking krijgt over de grond 
waarop momenteel de Van Bellesteynschool 
staat; deze school is nu in gebruik bij de Stich-
ting Kinderdagverblijven Wassenaar (SKW). De 
bedoeling is om op deze grond sociale wo-
ningbouw te realiseren.
Hierover wordt overleg gevoerd met de ge-
meente Wassenaar; de SKW dient immers een 
oplossing aangeboden te krijgen in de vorm 
van een nieuwe locatie. In afwachting van  

definitieve besluitvorming (het gemeentelijk 
accommodatiebeleid is vrij gecompliceerd) 
heeft de SKW inmiddels een deel van de 
Huibregtseschool in gebruik genomen voor 
de buitenschoolse opvang (BSO); deze school 
was ook onderdeel van de nieuwbouwplannen. 
In 2007 heeft het (nieuwe) College zich opnieuw 
beraden over mogelijke oplossingen voor 
deze situatie en aan het eind van het jaar zijn 
betrokkenen partijen weer nader met elkaar in 
overleg getreden, in combinatie met de voet-
balvereniging Blauw Zwart, om te zoeken naar 
andere oplossingen voor de huisvesting van 
de SKW. Dit overleg is in 2008 verder geïnten-
siveerd en heeft ertoe geleid dat in november 
2008 een principeverzoek is ingediend bij de 
gemeente om te bezien hoe en of de plannen 
realiseerbaar zijn binnen het bestemmingsplan. 

Grond Zonneveldweg
In 2008 is voor de beoogde bouw van 35 ap-
partementen en 53 koopwoningen, respectie-
velijk de corporatie en projectontwikkelaars 
Schouten de Jong en Dura Vermeer een bouw-
vergunning afgegeven door de gemeente 
Wassenaar. In afwachting van de uitkomsten 
van de bezwaarprocedure is gestart met het 
bouwrijp maken van de grond.

Oostdorp
Met de gemeente Wassenaar is gesproken 
over de mogelijkheden en onmogelijkheden 
met betrekking tot een wijziging van/aan het 
huidige O&O-gebouw, dat een onderdeel 
vormt van de gemeentelijke accommodaties, 
die een rol spelen in de gemeentelijke plannen 
met betrekking tot het accommodatiebeleid, 
waarin een grote hoeveelheid verschuivingen 
aan de orde zijn. 
Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om 
over te gaan tot beheer van dit gebouw, even-
tueel in combinatie met nieuwe huurwoningen. 
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Leeggekomen woningen
per complex

Complex Aantal Complex Aantal

1 4 7 3
2 2 8 10
3 3 9 2
4 5 10 1
5 14 11 2
6 1 13 3 

Complex Aantal Complex Aantal

16 1  21 0
 17 1  22 0
18 3  23 0
 19 1
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Het nieuwe College heeft nog geen standpunt 
ingenomen betreffende de door de corporatie 
gepresenteerde plannen. 
Tevens is een start gemaakt met een overleg tus-
sen de beide Wassenaarse corporaties, een be-
wonersafvaardiging (Actiecomité Oostdorp Leeft) 
en de gemeente over een aantal voorzieningen 
die in de wijk Oostdorp door de beide corporaties 
worden aangebracht, c.q. gewijzigd, in combina-
tie met voorgenomen rioleringswerkzaamheden 
die de gemeente wil uitvoeren. Voor een goede 
afstemming zijn werkgroepen geformeerd die 
zich gaan bezighouden met de thema’s achter-
paden (incl. verlichting); verkeer en parkeren en 
openbare ruimte.   

Woonvoorziening Haven  
(voorheen gezinsvervangend tehuis)
Na vele jaren voorbereiding en aanpassing 
van de plannen werden in het najaar van 2008 
de vergunning voor de sloop en een bouw-
vergunning voor de nieuwbouw van het oude 
gezinsvervangend tehuis aan de Havenstraat 
door de gemeente afgegeven en de bezwaar-
procedure leidde niet tot onoverkomelijke 
problemen. De bewoners van het pand von-
den per oktober, met enige ondersteuning van 
de corporatie, vervangende huisvesting in de 
Kerkstraat in Wassenaar.
In januari is gestart met de sloop van het oude 
gebouw en hierna met de bouw van de woon-
voorziening, bestaande uit 18 zelfstandige 
appartementen, kantoor en een steunpunt. 

Bezwaren tegen huurverhoging
Er zijn in het verslagjaar geen bezwaarschrif-
ten tegen de voorgestelde huurverhoging 
ontvangen.

Het bij voorrang huisvesten van de 
primaire doelgroep

Algemene uitgangspunten
De corporatie streeft er naar, conform haar 
statuten, haar woningen beschikbaar te heb-
ben en te houden en te bouwen voor mensen 
met de krappe beurs. Daarnaast tracht de 
corporatie, door nieuwbouw en sturing bij de 
woningtoewijzing, extra aandacht te schenken 
aan de locale situatie, waarin jongeren en 
senioren, als gevolg van de aanwezigheid van 
relatief veel eengezinswoningen, niet goed 
aan bod komen. 

Om de primaire doelgroep blijvend te kun-
nen huisvesten is er het streven de jaarlijkse 
huurverhoging, binnen de wettelijke gestelde 
grenzen en de financiële kaders, zo laag mo-
gelijk te houden.

Ongeveer 25% van de totale woningvoorraad 
in Wassenaar bestaat uit sociale woningbouw; 
landelijk ligt dit percentage op ongeveer 40. 
De corporatie heeft geen plannen tot verkoop 
van haar woningen omdat zij haar marktaan-
deel van 11% van het totale aantal woningen 
in Wassenaar beschikbaar wenst te houden 
voor de doelgroepen van beleid. Voor het 
geval dit beleid in de toekomst wijzigt, zijn 
ten aanzien van het eventueel verkopen van 
woningen criteria geformuleerd.



Om enig inzicht te verschaffen in de samen-
stelling van het woningbezit in soort, gemid-
deld aantal punten van de woningwaardering 
en de gemiddelde netto huurprijs per type, 
treft u op de volgende pagina een tabel aan:

Ruim 85% van de bij de corporatie bekend 
zijnde huurtoeslagontvangers maakt gebruik 
van de mogelijkheid om de huurtoeslag maan-
delijks op de huur in mindering te brengen in 
plaats van het toegekende bedrag rechtstreeks 
van de Belastingdienst te ontvangen.
In 2008 ontvingen 237 huurders (2007: 245) ge-
middeld e 141,12 huurtoeslag per maand (2007: 
e 142,65). Geconstateerd kan dus worden dat 
er (door de corporatie waarneembaar) minder 
aanspraak wordt gemaakt op de huurtoeslag. 
 
Toewijzingsbeleid
In 2008 werden de voor verhuur vrijkomende 
woningen aangeboden in de Wassenaarder en 
via internet. De criteria die worden gehanteerd 
zijn een voortvloeisel uit de regels, vastgelegd 
in het BBSH en de huisvestingsverordening 
regio Haaglanden. 

Voor de huisvesting van A-statushouders wor-
den woningen onttrokken aan het aanbodmo-
del en rechtstreeks ter verhuur aangeboden 
via de gemeente Wassenaar.

Voor woningzoekenden met een voorrangs-
verklaring bestaat de mogelijkheid om in 
te schrijven op de in de media aangeboden 
woningen. 

Huisvestingsvergunningen
Sinds mei 2003 is de corporatie door de 
gemeente Wassenaar gemandateerd tot het 
verlenen van de huisvestingsvergunning.

Stadsgewest Haaglanden
Met ingang van 1 januari 2005 is de nieuwe 
huisvestingsverordening, die door het SGH 
wordt vastgesteld, van kracht geworden. 
Er is gestreefd naar een zo eerlijk mogelijk 
woningverdeelsysteem waarbij rekening 
wordt gehouden met diverse oude en nieuwe 
regelingen op het gebied van voorrangskan-
didaten op medische en sociale gronden en 
vanuit herstructureringsgebieden.
Door nadere afspraken op het gebied van 
lokaal maatwerk wordt tegemoetgekomen 
aan de wens van diverse betrokken gemeen-
ten om eigen inwoners meer kans te kunnen 
geven op een woning in hun woonplaats.
Vervolgens zijn ook, met de SVH, de nieuwe 
regionale prestatieafspraken gemaakt, waarin 
o.a. concretere afspraken aan de orde komen 
met betrekking tot te realiseren nieuwbouw. 23

Aantal
Gem. aantal

punten
Gemiddelde

huurprijs
% Max.

huurprijs

Eengezinswoningen 767 150 401,77 59%
Meergezins 528 117 327,49 65%
Gemiddeld 137 374,65 61%



Prestatieafspraken met de gemeente 
Ten aanzien van het verhuren van de woningen 
is met de gemeente Wassenaar overeengeko-
men dat de huisvestingsverordening van de 
regio Haaglanden gehanteerd wordt. Daarin is 
onder meer geregeld dat de woningen die een 
lagere huur hebben dan e 499,50 bij voorrang 
verhuurd zullen worden aan diegenen die, 
vanwege hun inkomen of door andere om-
standigheden, niet in staat zijn zelfstandig voor 
passende huisvesting te zorgen. Daarnaast 
zijn bijzondere afspraken gemaakt met betrek-
king tot de mogelijkheid om af te wijken van 
bovenstaande in verband met de specifieke 
situatie ten aanzien van bepaalde complexen 
woningen of delen daarvan, in Wassenaar.

Ultimo 2008 zijn 532 woningen (41%), volgens 
het Besluit Beheer Sociale Huursector, als 
“goedkoop” aan te merken. Van deze groep 
woningen is de huurprijs lager dan e 348,98. 
De “betaalbare” voorraad woningen van de 
corporatie met een huurprijs van e 348,98  
tot e 499,50 per maand bestaat uit 658 wonin-
gen (51%). De overige 105 woningen zijn als 
“duur” aan te merken. 

Van deze nieuwe huurders hebben er 25, met 
bemiddeling van de corporatie, een beroep 
gedaan op huurtoeslag.

In het verslagjaar zijn 58 woningen door opzeg-
ging vrijgekomen en alsvolgt opnieuw verhuurd:
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Leeftijd Inkomen
Aantal 

toewijzingen

Eenpersoonshuishoudens: <  65 jaar < e 20.600,- 8
<  65 jaar > e 20.600,- 6
>  65 jaar < e 18.525,- 1
>  65 jaar > e 18.525,- 2

Tweepersoonshuishoudens: <  65 jaar <  e 27.950,- 6
<  65 jaar >  e

 
27.950,- 4

>  65 jaar <  e 24.625,- 5
>  65 jaar >  e 24.625,- 2

Drie- en meerpersoonshuishoudens: <  65 jaar <  e 27.950,- 14
<  65 jaar > e 27.950,- 10



Toewijzingen in 2008 
Van de 58 opnieuw verhuurde woningen zijn 
er 55 via de woonkrant en internet aangebo-
den, 1 aan een kandidaat conform de zoge-
noemde Pardonregeling en twee woningen 
werden met een andere huurder uit Wasse-
naar geruild. 

Vanwege het nieuwe systeem is geen onder-
scheid meer gemaakt tussen woningen voor 
doorstromers en starters. Voor de kandidaten 
geldt dit onderscheid echter nog wel: door-
stromers mogen namelijk nog 1/3 deel van 
hun woonduur meetellen bij hun inschrijvings-
duur; starters kunnen dit niet.
Uiteindelijk is 67% (37 woningen) verhuurd 
aan doorstromers en 33% (18 woningen) aan 
starters. De groep doorstromers bestond 
veelal uit ouderen of gezinnen; de starters uit 
jongeren (overigens voor het merendeel Was-
senaarders, bijna 55% van de doorstromers; 
80%van de starters).
In totaal werden er van de 55 woningen 30 
(55%) aan Wassenaarders verhuurd; 20 aan 
overige Haaglanders en kwamen er 5 nieuwe 
huurders uit resp. Oegstgeest, Wageningen, 
Warmond, Melissant en Heerlen. Deze hoge 
score voor de Wassenaarders wordt o.a. 
veroorzaakt door het feit dat een groot aantal 
van hen het afgelopen jaar is beloond voor 
het lange wachten, maar ook omdat het lokaal 
maatwerk (het achterlaten van een grote 
huurwoning in de sociale sector) zijn vruchten 
afwerpt. Daarnaast hebben ook 6 woningzoe-
kenden (10%) gebruik kunnen maken van de 
voorrangsverklaring. Ten slotte heeft ook een 
stadsvernieuwingskandidaat een woning bij 
ons kunnen huren.

Waar zijn de huurders die hun woning 
hebben opgezegd? 
Van hen hebben er 20 een andere woning in 
Wassenaar kunnen huren (2 door woningruil) 
en 4 huurders hebben een woning in Wassenaar 
gekocht. Vijf huurders hebben een onderkomen 
gekregen in een verzorgingshuis, allen in  
Wassenaar. 
Zeven huurders zijn helaas overleden. Veertien 
Wassenaarse huishoudens hebben zich buiten 
Wassenaar gehuisvest; 9 binnen Haaglanden, 
5 erbuiten. Tevens zijn 2 huurders verhuisd 
naar het buitenland.
Niemand heeft gebruik gemaakt van de spijt-
optantenregeling: indien iemand vanuit een 
herstructureringsplan “gedwongen” is geweest 
te verhuizen en erg graag terug wil naar de 
gemeente waar hij of zij vandaan komt, mogen 
oude rechten nog toegepast worden. In 2008 
heeft de corporatie ook geen huurcontracten 
hoeven beëindigen wegens een te grote beta-
lingsachterstand. Ten slotte hebben 3 personen 
de huur van de woning opgezegd in verband met 
samenwoning met een partner of bij ouders. 

Gebleken is dat het aanbodsysteem, gebaseerd 
op inschrijfduur, ook in 2008, net als in 2006 
en 2007, heeft geleid tot veel zoekers op de 
woningmarkt (ook het kunnen reageren via 
internet maakt inschrijven makkelijker dan 
voorheen) die niet allen zo serieus lijken als 
je zou mogen verwachten. Dit blijkt naar onze 
mening uit het feit dat er veel moet worden 
gecorrespondeerd en gecommuniceerd 
voordat de woning aan de juiste kandidaat 
kan worden toegewezen. Dit heeft meerdere 
gevolgen: leegstand en huurderving, extra 
werk(druk) etc. Mede in verband hiermee is 
inmiddels besloten sancties te treffen voor 
diegenen die niet reageren op aan hen gedane 
aanbiedingen.
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Naast het in het algemeen volgen van het 
actuele aanbodsysteem en waar nodig 
maatregelen treffen is in 2007 ook gestart 
met intensievere studies van het systeem in 
combinatie met het besluit dat er vanaf 2009 
geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen 
doorstromers en starters. Om te vermijden dat 
de woningmarkt dichtslibt wordt met name 
gekeken hoe de doorstroming het best bevor-
derd kan worden. Inmiddels is besloten het 
onderscheid tussen starters en doorstromers 
voorlopig nog even te laten voortduren alvorens 
een nieuw systeem te gaan toepassen.

Het betrekken van huurders bij 
beleid en beheer

Raad van Commissarissen
Statutair is vastgelegd dat huurders of een 
vertegenwoordiging van de huurders het recht 
hebben twee personen aan de raad van com-
missarissen voor te dragen ter benoeming in 
de raad van commissarissen. Deze voordracht 
is bindend. 

Hiermee is gewaarborgd dat huurders invloed 
kunnen uitoefenen op het beleid.

Klachtenadviescommissie
Door de overheid is bepaald dat een sociale 
verhuurder dient te beschikken over een klach-
tenadviescommissie die huurders, woning-
zoekenden of hun bewonersorganisaties in de 
gelegenheid stelt klachten in te dienen over 
zaken waarbij zij belang hebben.
Deze Klachtenadviescommissie functioneert 
vanaf 16 november 1992. De werkwijze van 
deze commissie is vastgelegd in een reglement. 
In de Klachtenadviescommissie hebben zitting: 
vertegenwoordigers van de huurders, de 
werkorganisatie en het bestuur.

De klachtenadviescommissie heeft aan het 
eind van het verslagjaar 3 klachten ontvangen, 
die in behandeling zijn genomen.

Huurdersoverleg
Tijdens de twee reguliere bijeenkomsten met 
de huurderbelangenvereniging Rozenstein zijn 
o.a. de jaarlijkse huurverhoging, de onder-
houdsbegroting, het beleidsplan en diverse 
andere huurderaangelegenheden aan de orde 
gekomen. 
De Hbv heeft samen met de directeur het com-
plex Van Duivenvoordelaan bezocht, met name 
om  het functioneren van de vernieuwde 
collectieve c.v.-installatie te zien. In december 
2008 is door partijen geëvalueerd en gecon-
stateerd dat de communicatie goed verloopt, 
dat men met vragen bij diverse geledingen 
van de corporatie terecht kan en derhalve 
positief is over de samenwerking.
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Bewonerscommissies
In het verleden zijn er een aantal bewoners-
commissies in verschillende wijken actief 
geweest. Veelal had deze activiteit een direct 
verband met ingrijpende onderhoudswerk-
zaamheden, die voor een heel complex wer-
den uitgevoerd. Nu deze werkzaamheden ach-
ter de rug zijn is het contact minder intensief. 
Voor het complex Van Duivenvoordelaan, waar 
nog wel veel onderhoud plaatsvindt, geldt 
dat er incidenteel met een werkgroep wordt 
overlegd. Ook in 2008 is er speciale aandacht 
uitgegaan naar een aantal leefbaarheidaspec-
ten binnen dit complex en heeft de werkgroep, 
samen met de afdeling woonzaken, een aantal 
initiatieven ontplooid om deze leefbaarheid te 
verbeteren. 
Vanuit de corporatie is tevens een project op-
gestart met betrekking tot aan de buitenzijde 
van de balkons bevestigde schotelantennes. 
Wij en ook de bewoners waren van mening 
dat deze antennes het uitzicht niet bevorder-
den en in goed overleg met betrokken huur-
ders is gezocht naar alternatieve plaatsen ter 
bevestiging. Geconstateerd kan worden dat 
er heel goed is meegewerkt om hierin verbe-
tering aan te brengen: bijna alle schotels zijn 
inmiddels verplaatst.

Leefbaarheid

Woonomgeving
Door alle complexen heen wordt, in samen-
spraak met de gemeente Wassenaar, door 
de jaren heen zorg gedragen voor veiligheid 
op de achterpaden door het aanbrengen van 
openbare verlichting. De kosten voor het onder-
houd hiervan en het stroomverbruik zijn voor 
rekening van de corporatie. 
Initiatieven van bewoners om de omgeving 
prettiger te laten zijn worden veelal financieel 

door de corporatie ondersteund: te denken 
valt hierbij aan de kerstversiering in de flats 
aan de Van Duivenvoordelaan en straatfeesten.
Ook vindt bemiddeling plaats indien bewoners 
op enigerlei wijze last ondervinden van buren.

Woningtechnisch
In de diverse complexen wordt, vooruitlopend 
op het buitenschilderwerk, het hang- en 
sluitwerk vervangen door SKG-2/3 sterrenbe-
slag. Dit hang- en sluitwerk voldoet aan de 
veiligheidsnormen die door de politie worden 
gesteld. Tevens vindt deze aanpassing plaats 
bij mutatie.

Ook worden c.v.-ketels vervangen door HR-
ketels met warmwatervoorziening, waardoor 
het binnenmilieu sterk verbeterd wordt. De 
vochthuishouding wordt positief beïnvloed, 
omdat verbrandingsgassen van de geiser niet 
meer in de woning aanwezig zijn. 

Woonfraude
Woonfraude is een onderwerp dat steeds 
meer in de schijnwerpers komt te staan. Het is 
belangrijk dat goed gekeken wordt naar zaken 
als onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig 
gebruik en overbewoning. Ook de corporatie 
hecht veel waarde aan een juiste en passende 
huisvesting en is actief in het signaleren en 
controleren hiervan. Het valt echter niet altijd 
mee om, indien van woonfraude sprake is, 
hier goed tegen op te treden: bewijsvoering 
en juridische maatregelen nemen altijd veel 
tijd in beslag en/of kosten veel geld. Laat 
onverlet dat ook in 2008 maatregelen zijn ge-
nomen om onrechtmatig gebruik binnen het 
woningbezit te beperken.
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Wonen en zorg

Woonvoorziening Haven
In bezit van de corporatie is/was een gezins-
vervangend tehuis, bestaande uit 6 woningen 
die met elkaar verbonden zijn. In deze woon-
voorziening wonen mensen met verschil-
lende handicaps samen. Indien nodig kunnen 
ouders en directie van het gezinsvervangend 
tehuis gebruik maken van de vergaderruimten 
van de corporatie. Zoals eerder vermeld is 
de corporatie in samenwerking met partijen 
(gemeente en Steinmetz | de Compaan) inmid-
dels gekomen tot voorgenomen sloop van 
deze 6 woningen ten behoeve van de nieuw-
bouw van 18 zelfstandige appartementen.

Zorgvoorzieningen
De corporatie heeft regelmatig overleg met 
diverse zorgaanbieders binnen de gemeente 
Wassenaar ten behoeve van de afstemming 
en inventarisatie van benodigde facilitering 
van zorgvoorzieningen of zorggerelateerde 
diensten. Met betrokkenen wordt in kaart ge-
bracht op welke wijze partijen elkaar kunnen 
helpen, uiteindelijk met als doel de zorg, in de 
breedste zin van het woord, in Wassenaar 

te verbeteren en/of te voorzien in een betere 
service aan de huurder(s). 

Het waarborgen van de financiële 
continuïteit

Onder financiële continuïteit wordt verstaan: 
de mate waarin een organisatie in staat is aan 
haar financiële verplichtingen, op korte en 
lange termijn, te voldoen.

De belangrijkste taak bij dit prestatieveld is 
dan ook het op een sociale wijze realiseren 
van de doelstellingen. Dit dan in combinatie 
met het bereiken van een financieel onaf-
hankelijke positie, zodanig dat de corporatie 
ook eventueel tegenvallende ontwikkelingen 
op het gebied van bijvoorbeeld rente, huur, 
onderhoud of anderszins binnen de eigen 
financiële mogelijkheden kan opvangen.

Het in 2008 behaalde negatieve jaarresultaat 
van e 2.505.514 is ten laste gebracht van het 
eigen vermogen.
In de grafiek is het verloop van de financiële 
reserve, bestaande uit eigen vermogen en 
voorziening onderhoud, weergegeven. 
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Een belangrijk financieel beleidsinstrument is 
de meerjarenprognose die is opgenomen in 
de begroting 2009. Naast de uitkomsten over 
2008 zal bij onderstaande kerncijfers ook de 
verwachte ontwikkeling voor de periode  
2009-2013 worden geschetst.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de vereniging is het ver-
houdingscijfer dat wordt verkregen door het 
eigen vermogen te delen door het balansto-
taal; dit cijfer zegt iets over het vermogen van 
de corporatie om op lange termijn aan haar 
verplichtingen te kunnen voldoen. De solvabi-
liteit bedraagt ultimo 2008: 27,4 (2007: 34,4).
De meerjarenprognose laat, rekening houdend 
met voorgenomen toekomstige investeringen 
waaronder de nieuwbouw op de grond van 
de Van Bellesteynschool, mogelijke verbouw 
van het O&O-gebouw en voorzieningen voor 
de SKW, een geleidelijke afname zien van de 
solvabiliteit tot 11,6 in 2013.
Geconcludeerd kan worden dat de vermogens-
positie van de corporatie goed te noemen 
is en dat, rekening houdend met een huurs-
omstijgingspercentage rond of net onder het 
inflatieniveau, zowel de sociale als financiële 
doelstellingen, de komende jaren bereikbaar 
blijven. 
Overigens is voor de bepaling van het solvabi-
liteitscijfer in 2013 inmiddels rekening gehou-
den met de invloed van de per 1 januari 2008 
zijnde verplichting aangaande de vennoot-
schapsbelasting (VPB). 

Liquiditeit
De liquiditeit, een verhoudingscijfer dat wordt 
verkregen door de vlottende activa te delen 
door de vlottende passiva, zegt iets over het 
vermogen van de corporatie om op korte 
termijn aan haar verplichtingen te kunnen 
voldoen.

Deze verhouding bedraagt ultimo 2008: 0,32 
(2007: 1,32); het verschil tussen vlottende 
activa en passiva (het netto werkkapitaal) 
bedraagt ultimo 2008 -/- e 3.720.421,00 (2007:  
625.448,00).
Een nadere specificatie treft u aan in de staat 
van herkomst en besteding van middelen.
Gezien de zekerheid en regelmaat van de in-
komstenstroom en voorspelbaarheid van het 
leeuwendeel van de uitgaven is het voor de 
woningbouwvereniging geen probleem met 
een eventuele lagere liquiditeit naar behoren 
aan haar financiële verplichtingen op korte 
termijn te voldoen.
De meerjarenprognose laat een toekomstig 
positief netto werkkapitaal zien: de liquiditeit 
schommelt van 0,32 in 2008 tot 6,73 in 2013. 
De corporatie kan in deze periode daarom aan 
haar verplichtingen blijven voldoen.
Hierna treft u een grafiek aan waarin de ont-
wikkeling van het netto werkkapitaal over de 
periode 2004-2008 is weergegeven.
 

29

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

2004 2005 2006 2007 2008

x 1 miljoen euro



Huurverhoging
Voor 2008 heeft het Ministerie van VROM 
bepaald dat het individuele huurverhoging-
percentage niet meer mocht bedragen dan 
1,6% en het gemiddelde percentage ook niet 
meer dan 1,6.
Voorheen hebben we de individuele wonin-
gen regelmatig verhoogd met verschillende 
percentages, gebaseerd op een systematiek 
die uitging van een in onderlinge samenhang 
bepaalde huurprijs per punt, de woningwaar-
dering en de economische waarde volgens de 
Onroerend Zaakbelasting. Vanwege de laagte 
van het voorgeschreven percentage is een 
dergelijke systematiek niet meer toe te pas-
sen; derhalve is voor alle woningen hetzelfde 
percentage gehanteerd.

Bedrijfswaardering
Onroerende zaken dienen te worden gewaar-
deerd tegen historische kostprijs onder aftrek 
van afschrijvingen (boekwaarde) dan wel 
tegen de mogelijk lagere bedrijfswaarde.

De bedrijfswaardeberekening vindt plaats op 
basis van de volgende uitgangspunten:
Ten aanzien van de huurverhoging is in 2009 
rekening gehouden met 2,5% en in de ja-
ren erna met 2,25%. De disconteringsvoet 
bedraagt 6% en voor wat betreft de onder-
houdskosten wordt ervan uitgegaan dat deze 
met gemiddeld 3,25% zullen stijgen. Voor de 
overige variabele lasten geldt een percentage 
van 2,25.
In geval van een lagere bedrijfswaarde dan 
de boekwaarde geeft de bedrijfswaardebere-
kening tevens dat deel van de investering aan 
dat niet door middel van baten gedekt wordt 
tijdens de resterende levensduur.

Naast het afzetten van de bedrijfswaarde 
tegen de boekwaarde wordt ook de boek-
waarde óf de lagere bedrijfswaarde (na een 
rentabiliteitswaardecorrectie) afgezet tegen de 
per 31 december 2008 uitstaande leningen ter 
bepaling van de financieringsruimte op basis 
van het door het WSW gehanteerde herfinan-
cieringsrendement van 6%.

Beleggingsactiviteiten
In het boekjaar hebben geen beleggingsac-
tiviteiten plaatsgevonden. Indien op enige 
wijze belegd gaat worden zal dit in het vervolg 
moeten plaatsvinden conform het in 2004 van 
kracht geworden Treasury-Statuut.

De organisatie
Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft 
een algemene ledenvergadering, een raad van 
commissarissen, een bestuur bestaande uit 
de directeur, een klachtenadviescommissie en 
een werkorganisatie.

Toelating en inschrijving
Woningbouwvereniging St. Willibrordus is 
opgericht op 6 mei 1919 door het R.K. Werklie-
denverbond. De datum van toelating in de zin 
van de woningwet is 19 mei 1919, bij Konink-
lijk Besluit nr. 6 bekend onder nummer L1164. 
De corporatie heeft een toelating in Wassenaar, 
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, 
Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, West-
land en Nieuw-Delfland.
De corporatie is gevestigd aan de Hofcamp-
weg 87, 2241KE te Wassenaar en is ingeschre-
ven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te ‘s-Gravenhage, onder nummer 
27070397.  
De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevon-
den op 27 maart 2003. 
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De algemene ledenvergadering
In 2008 heeft er 1 algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden, op 23 juni 2008. Het aantal 
leden aan het einde van 2008 bedroeg 197, 
waarvan 169 huurders en 28 niet-huurders.
Elke nieuwe huurder wordt uitgenodigd lid 
te worden van de woningbouwvereniging. 
In genoemde vergadering zijn de volgende 
besluiten genomen:
-  Goedkeuring van de notulen van de alge-

mene ledenvergadering van 25 juni 2007
-  Goedkeuring van de jaarstukken 2007

De raad van commissarissen
De raad van commissarissen oefent intern toe-
zicht uit op het beleid en de hieruit voortvloei-
ende werkzaamheden van en door het bestuur 
en haar werkorganisatie. De raad staat het 
bestuur gevraagd en ongevraagd met advies ter 
zijde en heeft daartoe toegang tot alle informatie 
die zij daarvoor nodig of gewenst acht. 

De statuten van de vereniging verwijzen 
naar een aantal besluiten van het bestuur 
die vooraf of achteraf moeten worden onder-
worpen aan de goedkeuring van de raad van 
commissarissen.
De raad van commissarissen kwam in de 
verslagperiode vijf maal een keer bijeen met 
de directeur.

Het bestuur
Het bestuur van de woningbouwvereniging, 
bestaande uit de directeur, heeft in 2008 de 
navolgende belangrijke besluiten genomen:

- Vaststelling jaarstukken 2007
-  Vaststelling begroting 2009 en meerjaren-
begroting 2010-2019

- Vaststelling Strategisch Voorraadbeleid 2009 e.v.
- Vaststelling beleidsplan
- Toelating nieuwe leden 
- Verstrekking huisvestingsvergunningen
-  Akkoord aantrekking externe financiering 

voor nieuwbouw

Klachtenadviescommissie
De klachtenadviescommissie heeft in het afge-
lopen jaar 3 klachten in behandeling genomen.

De samenstelling van de klachtenadviescommis-
sie was derhalve per 31 december 2008 als volgt:

Werkorganisatie
Voor het personeel van de corporatie is de 
CAO Woondiensten, met een functieclassi-
ficatiesysteem, neergelegd in het handboek 
functie-indeling woondiensten, van toepassing. 
In het verslagjaar hebben zich geen personeels-
mutaties voorgedaan.
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De administratie en samenstelling van de jaar-
stukken worden geheel in eigen beheer verzorgd.
De controle op de jaarstukken wordt uitge-
voerd door het accountantskantoor Deloitte 
Accountants B.V. uit Voorburg.

Het ziekteverzuim binnen de corporatie is 
het afgelopen jaar afgenomen en bedroeg 
ongeveer 3%, exclusief het wettelijk verplichte 
zwangerschapsverlof. 
De begeleiding van zieke werknemers wordt in 
opdracht van de corporatie verzorgd door de 
Arbo Unie West Nederland, vestiging Rijswijk

Externe betrekkingen

Om een goede invulling te geven aan de 
BBSH-prestatievelden is het van belang 

dat de corporatie is aangesloten bij diverse 
organisaties of hiermee contact onderhoudt. 
Deze externe contacten zijn: 

Aedes
De corporatie is onder nummer 100466 als lid 
geregistreerd bij Aedes, dat vanaf 2002 niet 
meer uitsluitend optreedt als belangen- 
behartiger maar ook als brancheorganisatie.
Deze landelijke koepel van woningbouwcorpo-
raties Aedes verstrekt de woningbouwvereni-
ging advies met betrekking tot tal van aspec-
ten van de sociale woningbouw.
Daarnaast vertegenwoordigt de koepel de aan-
gesloten leden bij de rijksoverheid. Tevens is er 
een afdeling Aedes Haaglanden, waarbij alle 
in de regio actief zijnde corporaties zijn aange-
sloten. Aedes Haaglanden wordt door enkele 
leden vertegenwoordigd in de Ledenraad van 
Aedes landelijk. 
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Directie W.G.G. van Dam directeur/bestuurder

Woondiensten Mw. J.M.A. Remmerswaal hoofd woondiensten
& Middelen Mw. T.E. B rouwer medewerkster verhuur- en bewonerszaken

Mw. P. Lepelaar medewerkster huuradministratie
Mw. W. van der Toorn medewerkster middelen/ 

verhuur- en bewonerszaken

Technische 
Zaken

L.P.C. Deurman ad interim hoofd bedrijfsbureau
B.J. Remmerswaal bedrijfsbureau
C.H. Tamerus allround vakman
R.A.M. van Leeuwen allround vakman

De personeelsbezetting per 31 december 2008:



In 2000 is de bedrijfstakcode van Aedes aan-
gepast. De bedrijfstakcode is een weergave 
van de brancheafspraken die gemaakt zijn. 
Nieuw in deze bedrijfstakcode waren de 25 
adviezen van de commissie Glasz betreffende 
de bestuurlijke organisatie met de intentie te 
streven naar herziening vóór 2007. Ook de cor-
poratie heeft de aangepaste bedrijfstakcode 
onderschreven en daarmee de belangrijkste 
gemeenschappelijke normen en waarden voor 
de bedrijfstak erkend én inmiddels de bestuur-
lijke organisatie aangepast.
Doel van deze bedrijfstakcode is de bestendig-
heid van de maatschappelijke verankering van 
woningcorporaties en hun taakopvatting dui-
delijk te laten zijn voor de belanghebbenden. 

Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden
De doelstelling van deze vereniging is om op 
bestuurlijk niveau de corporaties te vertegen-
woordigen bij het Stadsgewestelijke bestuur. 
Daarnaast wordt getracht over beleidsmatige 
zaken, die de volkshuisvesting in de regio aan-
gaan, gezamenlijke standpunten in te nemen.

Gemeente Wassenaar
Vier maal per jaar vindt een volkshuisvestings-
overleg plaats. In dit overleg komen onderwer-
pen aan de orde zoals woonruimteverdeling, 
nieuwbouw, leefbaarheid, het Stadsgewest 
Haaglanden en overige zaken.
Daarnaast heeft de corporatie zitting in de 
Toetsingscommissie. Deze commissie adviseert 
het college van burgemeester en wethouders 
over het al dan niet verstrekken van voorrangs-
verklaringen.
De corporatie heeft in 2008 ook het activitei-
tenoverzicht voor 2009 aan de gemeente Was-
senaar verstrekt.

Overig
In het kader van nieuwbouwplannen en stand-
punten met betrekking tot de vereniging Sociale 
Verhuurders Haaglanden, vindt overleg plaats 
tussen de directies van meerdere corporaties.
Daarnaast wordt samengewerkt op projectma-
tige basis en met betrekking tot de woonruimte-
verdeling.

De corporatie staat ingeschreven in het Regis-
ter Volkshuisvesting onder nummer NVR 2315 
en onder hetzelfde nummer in het register van 
de Bedrijfstakcode voor Woningcorporaties.

Tenslotte vindt regelmatig overleg plaats met 
diverse buurtorganisaties en ouderenbonden, 
de fracties van de locale politieke partijen, 
collega-corporaties elders en worden goede 
contacten onderhouden met de politie Haag-
landen, met name met de wijkagenten, ten 
behoeve van het met elkaar leefbaar houden 
op woning-, straat- en wijkniveau.  

Verklaring van het bestuur

Het bestuur van woningbouwvereniging  
St. Willibrordus  heeft, na kennisneming van de 
verklaring van de registeraccountant, het voor-
woord, het volkshuisvestingsverslag alsmede de 
jaarrekening 2008 vastgesteld.
Het bestuur van woningbouwvereniging  
St. Willibrordus verklaart dat zij de haar be-
schikbaar staande middelen uitsluitend heeft 
besteed op het gebied en in het belang van de 
volkshuisvesting.

Wassenaar, 18 mei 2009

W.G.G. van Dam, 
directeur-bestuurder
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Rapport van bevindingen







Jaarrekening 2008



Grondslagen van 
balanswaardering en
kasstroomoverzicht



Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de voor 
de corporaties van toepassing zijnde grond-
slagen voor waarderingen en resultaatbepaling 
zoals opgenomen in het Besluit Beheer Sociale 
Huursector.  
In dit besluit wordt BW 2 titel 9 voorgeschreven 
behoudens enkele uitzonderingen van spe-
cifieke aard. Voor verslagjaren vanaf 2005 is 
de definitieve Richtlijn 645 Toegelaten Instel-
lingen voor de Volkshuisvesting van kracht. 
In deze richtlijn zijn specifieke modellen voor 
de balans en de winst- en verliesrekening 
opgenomen en zijn voor de sector specifieke 
presentatie, waarderings- en verslaggevings-
voorschriften geformuleerd.

Balanswaardering

Materiële vaste activa
Complexindeling onroerende zaken in  
exploitatie
Het bezit is ingedeeld naar beheers- en his-
torische kenmerken en sluit aan op de thans 
gangbare WSW-complexdefinitie.

Onroerende zaken in exploitatie
De woningen met de daarbij behorende instal-
laties, de garages en de woning-aanpassingen 
zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 
bedrijfswaarden (excl. rentabiliteitscorrecties) 
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis 
van de verwachte economische levensduur.
De afschrijvingen zijn berekend volgens 
het annuïtaire systeem. De investeringen in 
nieuwbouw en woningverbetering zijn ge-
waardeerd tegen historische kostprijs danwel 
duurzame lagere bedrijfswaarde verminderd 
met afschrijvingen.
Grond: tot 1992 werd er afgeschreven op basis 
van annuïteiten. Daar grond niet aan slijtage 

onderhevig is, is besloten hierop niet meer af 
te schrijven.

Bedrijfswaarden per 31 december 2008
De bedrijfswaarden zijn per 31 december 2008 
opnieuw berekend tegen interne normen die 
gelden voor 2008.  
Deze normen zijn:

< Huurverhoging 2009 2,5%
< Huurverhoging vanaf 2010 volgens    
 wsw-normen 2,25%
< Kostenstijging variabel 2,25%, voor    
 onderhoud 3,25% per jaar
< Disconteringsvoet van 6%
< Onderhoudsuitgaven volgens de  
 meerjarenbegroting

Rekening houdend met deze uitgangspunten 
bedraagt de bedrijfswaarde voor het totale 
bezit per 31 december 2008 (m2) e 35.614.053 
(op basis van baten en lasten, inclusief renta-
biliteitswaardecorrectie). De boekwaarde van 
het bezit tegen historische kostprijs danwel 
duurzame lagere bedrijfswaarde inclusief 
grond bedraagt per 31-12-2008 e 27.311.151. 
Uit vergelijking van boekwaarden met be-
drijfswaarden blijkt dat er, op complexniveau, 
enkele positieve verschillen aanwezig zijn.

Onroerende zaken in ontwikkeling 
Complexen in ontwikkeling worden gewaar-
deerd tegen historische kostprijs inclusief toe-
gerekende kosten werkorganisatie uit hoofde 
van voorbereiding, toezicht en directievoering 
onder aftrek van bijzondere waardevermin-
deringen. Bij bepaling van deze waardever-
mindering worden de boekwaarde en de reële 
waarde (bedrijfswaarde) van het complex 
waartoe de onroerende zaken gaan behoren 
betrokken.
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Voorts wordt rente tijdens de bouw toegeze-
kend. Hiervoor wordt de gemiddelde rente-
voet van het vreemd vermogen gehanteerd, 
danwel de feitelijke financieringsrente.
Indien de bijzondere waardevermindering 
hoger is dan de waarde van de onroerende 
zaken in ontwikkeling, dan wordt deze nihil 
gewaardeerd en zal er een voorziening aan de 
creditzijde van de balans worden opgenomen.

Onroerende en roerende zaken ten  
dienste van de exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschaf-
waarde verminderd met afschrijvingen bepaald 
op basis van de verwachte economische 
levensduur. De afschrijvingen zijn berekend 
volgens het annuïtaire systeem.

Financiële vaste activa

Te vorderen BWS-subsidies (debet). 
Waardering van de te vorderen BWS-subsidies 
vindt niet langer plaats. 
De contante waarde van de subsidie bij aan-
vang van de exploitatie wordt ten behoeve 
van de vereenvoudiging en het belang van  
inzicht in het vervolg beschouwd als een  
jaarlijks te ontvangen bijdrage.

Voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen is gewaar-
deerd tegen laatst bekende inkoopprijs.

Latente belastingvorderingen  
en -verplichtingen
Een voorziening voor latente belastingvorde-
ringen en -verplichtingen wordt getroffen met 
behulp van de verplichtingenmethode voor 
tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde 
van activa en verplichtingen en hun belas-
tinggrondslag. De berekening van de latente 

belastingvorderingen en-verplichtingen ge-
schiedt tegen de op het einde van het verslag-
jaar geldende belastingtarieven of tegen de in 
komende jaren geldende tarieven, voorzover 
reeds bij de wet vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaar-
deerd indien het waarschijnlijk is dat er fiscale 
winst beschikbaar zal zijn waarmee de verre-
keningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Belastinglatenties worden in beginsel gewaar-
deerd tegen de contante waarde. Daar waar 
het realisatiemoment van de latentie binnen 
een beperkt aantal jaren wordt verwacht wordt 
de latentie gewaardeerd op nominale waarde 
aangezien de nominale- en contante waarde 
elkaar dan niet veel ontlopen. Daar waar het 
realisatiemoment van de latentie onzeker is 
wordt latentie uit oogpunt van voorzichtigheid 
op nihil gewaardeerd. 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen 
onder de vlottende activa, latente belasting-
verplichtingen zijn opgenomen onder de 
voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.

Voorzieningen

Voorziening maatschappelijke  
investeringen
De voorziening wordt gevormd voor toekom-
stige nieuwbouwprojecten met een voorcal-
culatorische onrendabele top. De voorziening 
wordt slechts getroffen wanneer de kasstroom 
genererende eenheid waartoe de nieuw te 
bouwen woningen gaan behoren geen ruimte 
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biedt (bedrijfswaarde < boekwaarde) om de 
onrendabele top te dekken én de bijzondere 
waardevermindering hoger is dan de waarde 
van de onroerende zaken in ontwikkeling aan 
de debetzijde van de balans.

Voorziening uitgestelde beloningen
Een voorziening is gevormd voor toekomstige  
jubileum uitkeringen aan personeel. De waar-
dering van de voorziening is tegen nominale 
waarde en gebaseerd op de komende 5 jaar.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming 
van de hiervoor vermelde waarderingsgrond-
slagen. Baten worden verantwoord in het 
jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin deze voorzien-
baar zijn.
In de winst- en verliesrekening zijn de werke-
lijke verschuldigde renten verantwoord. 

Overheidsbijdragen
Voor zover de overheidsbijdragen nog niet 
zijn ontvangen, zijn de bijdragen berekend op 
grond van desbetreffende regelingen. Indien 
van toepassing is hierbij rekening gehouden 
met voorcalculatorische huurverhogingen en 
lastenstijgingen.

Rentelasten/baten
Dit betreft de werkelijke renteopbrengen en 
rentelasten. Nadrukkelijk is aansluiting  
gezocht bij de algemene voorschriften,  
opgenomen in BW 2 titel 9.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa 
worden gebaseerd op basis van verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden 
plaats op basis van de geschatte economische 
levensduur.

Lasten onderhoud
Alle onderhoudslasten worden verantwoord 
in het jaar waarin de onderhouds-prestatie 
plaatsvindt. 
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt on-
derverdeeld in de kosten van derden en eigen 
dienst. In de winst- en verliesrekening zijn de 
kosten van de eigen werkorganisatie opgeno-
men bij de kostensoorten lonen en salarissen, 
sociale lasten en overige bedrijfskosten.

Pensioenregeling
Woningbouwvereniging St. Willibrordus is 
aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds 
(SPW) en past tesamen met andere corpo-
raties deze regeling toe. De corporatie heeft 
geen verplichting tot het voldoen van aanvul-
lende bijdragen in het geval van een tekort bij 
dit pensioenfonds, anders dan het voldoen 
van hogere toekomstige premies.  
Op basis hiervan is deze pensioenregeling in 
de jaarreking 2008 verwerkt als een toege-
zegde bijdrageregeling. Dit houdt in dat in de 
winst- en verliesrekening over 2008 een pensi-
oenlast is opgenomen, gelijk aan de in het jaar 
verschuldigde premie.
In de balans is de per ultimo 2008 nog ver-
schuldigde premie over het boekjaar 2008 als 
kortlopende schuld opgenomen.
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Belastingen
Bij het opstellen van deze jaarrekening is 
uitgegaan van de afspraken uit de VSO-2. 
Voor een aantal posten komt nog een nadere 
uitwerking. Door deze onzekerheden alsmede 
mogelijke interpretatieverschillen is er continu 
sprake van voortschrijdend inzicht met mogelijk 
materiële consequenties. De corporatie volgt 
de ontwikkelingen op de voet en betrekt deze 
bij bepaling van de fi scale positie in de balans  
en resultatenrekening.

Kasstroomoverzicht
Met het kasstroomoverzicht wordt de mutatie 
in de liquide m iddelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ver klaard. Onder  de 
liquide middelen wordt verstaan alle kassaldi, 
positieve banktegoeden en eventuele deposito’s. 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens 
de indirecte methode. 
Dat betekent dat kasstromen worden herleid 
uit de balans en winst- en verliesrekening, die 
vervolgens zoveel mogelijk zijn aangepast 
voor mutatie die in het verslagjaar niet tot een 
kasstroom hebben geleid. 

Vervolgens worden de kasstromen onderschei-
den in kasstromen uit:

•	operationele	activiteiten
•	investeringsactiviteiten
•	fi	nancieringsactiviteiten

Ontvangsten uit hoofde van interest en 
winstbelastingen worden opgenomen onder 
de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde interest wordt opgenomen onder de 
kasstroom uit fi nancieringsactivieiten.
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31 december 
2008

31 december 
2007

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie 27.311.151 27.842.842
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 32.176 208.388
Onroerende en roerende zaken ten dienste 
van de exploitatie 373.352 133.743

                                                
27.716.679 28.184.973

Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen 28.679

Vlottende activa

Voorraden
Materialen 114.754 88.032

Vorderingen
Huurdebiteuren 70.058 88.040
Gemeenten 47.672 58.340
Overige vorderingen 23.706 39.752
Overlopende activa 164.348 164.980

                                                
305.784 351.112

Liquide middelen
Liquide middelen 1.308.144 2.161.817

                                                
1.728.682 2.600.961

29.474.040 30.785.934

Balans 
per 31 december 2008 na resultaatbestemming

Activa
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31 december 
2008

31 december 
2007

Eigen vermogen 8.078.829 10.584.343

Voorzieningen
Maatschappelijke investeringen 1.981.372
Overig 13.324

                        
1.994.696

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen 13.922.733 18.226.077

Vlottende passiva

Kortlopende schulden 
Schulden aan leveranciers 229.622 290.785
Belastingen en premie sociale verzekering 263.102 35.245
Overige schulden 4.411.296 976.588
Overlopende passiva 573.762 672.896

                                                
5.477.782 1.975.514

29.474.040 30.785.934

Passiva



46

Begroting 2008 Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Bedrijfsopbrengsten
Huren 5.912.627 5.864.019 5.807.207
Vergoedingen 436.582 456.379 409.420
Overheidsbijdragen 37.085 34.720 37.085
Overige bedrijfsopbrengsten 16.671 49.286 31.597

                                                                        
Som der bedrijfsopbrengsten 6.402.965 6.404.404 6.285.309

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële 
vaste activa 514.295 498.930 549.488
Overige waardeveranderingen materiële
vaste activa 3.226.945 2.659.253
Lonen en salarissen 519.963 397.240 384.868
Sociale lasten 64.350 43.047 39.990
Pensioenlasten 101.538 91.613 88.594
Lasten onderhoud 2.256.957 2.809.323 2.481.137
Overige bedrijfslasten 1.512.635 1.393.142 1.152.041

                                                                        
8.198.683 7.892.547 4.696.118

                                                                        
Bedrijfsresultaat -1.793.718 -1.488.144 1.589.191

Financiële baten en lasten
Rentebaten 85.522 76.878
Rentelasten -955.162 -914.089 -969.887

                                                                        
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitvoering voor belastingen -2.748.880 -2.316.711 696.180
Vennootschapsbelasting -188.803

Resultaat na belastingen -2.748.880 -2.505.514 696.180

Winst- en verliesrekening
over 2008
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    Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Saldo liquide middelen begin boekjaar 2.161.817 1.986.476

Kasstroom uit de operationele activiteiten
Saldo bedrijfsopbrengsten-/- bedrijfslasten -1.488.144 1.589.191
Aanpassing voor:

• Afschrijvingen 525.679  579.037 
• Waardeveranderingen materiële en

 financiële vaste activa

• Veranderingen in werkkapitaal

- Mutatie voorraden -26.722 14.591
- Mutatie vorderingen 45.328 1.099
- Mutatie kortlopende schulden 3.502.269 -79.772

                                    
3.520.875 -64.082

Mutatie voorzieningen 1.994.696
                                    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.553.105 2.104.146
Ontvangen interest 85.522 76.878
Vennootschapsbelasting -217.482

                                    
Kasstroom uit operationele activiteiten 4.421.145 2.181.023

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa -57.385 -127.889
Desinvesteringen van materiele vaste activa

                                    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -57.385 -127.889

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden -4.303.344 -907.907
Betaalde interest -914.089 -969.887

                                    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -5.217.433 -1.877.793

                                    
Mutatie geldmiddelen -853.673 175.341

Saldo liquide middelen einde boekjaar 1.308.144 2.161.818

Kasstroomoverzicht



Toelichting op de balans
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Materiële vaste activa
Onroerende 

zaken in 
exploitatie

Onroerende 
zaken in 

ontwikkeling

Onroerende en 
roerende zaken 

tdv. expl.

Stand per 1 januari 2008:
Aanschaffi ngswaarde 37.225.282 208.388 1.098.126
Afschrijvingen 9.382.440 964.383

                                                                        
Boekwaarde 27.842.842 208.388 133.743

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen* 7.760 461.536 286.958
Afschrijvingen 499.318 26.749
Correcte afschrijvingen 1.599 208.352
Overige waarde veranderingen M.A. 41.732 228.952
Overboeking m.v.a. io. 637.748

                                                                        
-531.691 -176.212 -239.608

Stand per 31 december 2008
Aanschafwaarde 37.191.309 32.176 1.156.133
Afschrijvingen 9.880.158 782.781

                                                                        
Boekwaarde 27.311.151 32.176 373.352

32.176
373.352

27.716.679

* In het boekjaar is geïnvesteerd in: woonvoorziening Haven, appartementen Zonneveldweg, 
individuele c.v.-installaties, isolerende beglazing, honorarium architect en verbouw kantoor en 
overige incidentele verbeteringen.

Activa
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In totaal is in het onderhavige boekjaar e 26.749 afgeschreven op de activa ten dienste van de exploitatie.

Bedrijfswaardeberekening 2008
Jaarlijks wordt de bedrijfswaarde bepaald, op basis van intern vastgestelde normen voor de  
huurverhoging, stijging variabele lasten en door te berekenen bedrijfslasten.

Uitgangspunten die gehanteerd zijn:
< Huurverhoging 2009    2,50 %
< Huurverhoging 2010 e.v. 2,25 %
< Discontovoet   6,00 %
< Stijging klachtenonderhoud 3,25 %
< Stijging overige lasten  2,25 %

Afschrijvingstermijnen
De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de volgende levensduur: 

Onroerende goederen in exploitatie Annuïtair

Grond; hierop vindt geen afschrijving plaats 0 jaar

Bouw 50 jaar

C.v.-installaties 25 jaar

Liften 20 jaar

Isolatievoorzieningen 20 jaar

Woningverbeteringen 25 jaar

Woningaanpassingen 20 jaar

Combiketels 15 jaar

Overige voorzieningen 10/25 jaar

Onroerende en roerende goederen ten 
dienste van de exploitatie Annuïtair

Machines 10 jaar

Auto´s 5 jaar

Automatisering 5 jaar

Gereedschappen 5 jaar
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Verloop bedrijfswaarde 2008

Saldo bedrijfswaarde per 1 januari 2008 39.201.621

Aanpassing basisgegevens huur 835.145
Aanpassing basisgegevens bijdragen -33.970
Aanpassing basisgegevens onderhoud -2.421.679
Aanpassing basisgegevens grootonderhoud -2.103.317
Aanpassing basisgegevens bedrijfskosten -526.210

                        
34.951.590 

Mutatie rentabiliteitswaardecorrectie -77.268 
Correctie Vogelaarheffing 739.731

                        
Saldo bedrijfswaarde per 31 december 2008 35.614.503

Onder de regel aanpassingen invoer basisgegevens zijn opgenomen de aanpassing (ten opzichte van 
2008) van de startwaarden voor de variabele lasten en de bijgestelde bedragen voor planmatig onder-
houd en de heffing via het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting over 2009 e.v.

Verzekeringen
De onroerende goederen in exploitatie zijn per 31 december 2008 voor e 114.427.525 verzekerd tegen 
risico van brand- en stormschade. De laatste wijziging van de verzekerde waarde heeft plaatsgevonden 
in 2007. 
De waarde voor de aanslag onroerende-zaakbelasting bedroeg per 1 januari 2008 e 302.013.158 
(2007 e 291.950.890).
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Specificatie van de verzekeringen van onroerende 
en roerende goederen ten dienste van de exploitatie

Kantoorgebouw Uitgebreide opstal

Werkplaats Uitgebreide opstal

Kantoorinventaris Uitgebreide inboedel

Magazijninventaris inclusief voorraad onderhoudsmaterialen Uitgebreide inboedel

Automatiseringsapparatuur Uitgebreide inboedel

Vervoersmiddelen Wa-extra en Wa

Reconstructie/administratie/fraude/geldtransport Premier risque

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Erfpacht
Er zijn door de woningbouwvereniging geen woningen gebouwd op door de gemeente in erfpacht 
uitgegeven gronden.

Grond in economisch eigendom
Per balansdatum zijn er geen complexen in aanbouw waarbij de juridische grondoverdracht door de 
gemeente nog plaats dient te vinden.

Financiele vaste activa
Dit betreft een actieve belastinglatentie ad e 28.679 per 31 december 2008.

BWS-subsidies 
Ten behoeve van de inzichtelijkheid van de balans zijn zowel aan de activa- als passiva- zijde de te 
vorderen BWS-subsidies komen te vervallen. Onder de overlopende activa zijn de nog niet vervallen 
valutaire BWS-subsidies verantwoord. 
P.M.: bij verantwoording in de balans zou de post te vorderen en te egaliseren BWS-subsidies 
e 145.391 bedragen.
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Voorraad
31 december 

2008
31 december 

2007

Voorraad materialen
Drukwerk en kantoorbenodigdheden 6.310 8.918
Onderhoudsmaterialen 108.444 79.114

114.754 88.032
Vorderingen

Huurdebiteuren Aantal huurders
t/m 1 mnd 64 62 16.876 16.936
t/m 2 mnd 21 23 12.320 19.924
t/m 3 mnd 11   9 11.851 14.476
> 4 mnd 13 26 29.011 41.804

                                                
70.058 88.140

Gemeenten
Wet Voorziening Gehandicapten 47.672 43.690
Centrumplan Noord 14.650

                                                
47.672 58.340

Overige vorderingen  
Rente rekening-courant banken 20.719 22.365
Nuon 1.667 3.882
Servicekosten 1.258 2.035
Premie vroegpensioen 1.790
DZH 62 11.470

                                                
23.706 39.752

Overlopende activa
Te verrekenen servicekosten 10.178
Nog niet vervallen exploitatiebijdragen 14.562 14.562
Overige transitoria 139.608 150.418

                                                
164.348 164.980

305.784 351.112

Vlottende activa
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Liquide middelen
31 december 

2008
31 december 

2007

Direct opvraagbaar
Kas 1.053 1.905
Postbank 685 685
ABN AMRO bank 1.306.406 2.159.227

1.308.144 2.161.817

Passiva

Eigen vermogen

Verenigingsreserve
Saldo per 1 januari 134.545 138.760
Jaarresultaat -4.600 -4.215

                                                
Per 31 december 129.945 134.545

Bestemmingsreserves
Per 31 december 3.565.540 5.887.885

Algemene reserve
Saldo per 1 januari 6.884.258 3.861.517
Jaarresultaat -2.500.914 700.395

                                                
Per 31 december 4.383.344 4.561.913

8.078.829 10.584.343

Egalisatierekening

BWS-subsidie nieuwbouw complex 21 en 22
Zie ook de toelichting onder te vorderen bws-subsidies op de activazijde van de balans. 
Bij beschikking van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 
28 september 1992 nummer HWSH.000014, heeft geldelijke steun en vaststelling van de bijdrage op 
grond van de “Regeling woninggebonden subsidies niet-budget beherende gemeenten” plaatsge-
vonden voor een totaal bedrag van e 157.234. Bij besluit namens het Dagelijks Bestuur Haaglanden 
d.d. 27 juli 1993 heeft geldelijke steun en vaststelling van de bijdrage plaatsgevonden, op grond van 
artikel 22 van de Stadsgewestverordening woninggebonden subsidies, voor een bedrag van e 189.952.
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Voorzieningen 2008

Voorziening maatschappelijke investeringen
Vorming 2008 2.619.120
Af: investeringen woonvoorziening Haven 296.820
Af: investeringen 35 appartementen Zonneveldweg 340.928

                        
1.981.372

Voorziening overig
Bijzondere beloningen 13.324

Per 31 december 2008 1.994.696

Het verloop van de leningen kredietinstellingen > 5 jaar

Per 1 januari 2008 19.133.984
Af: aflossingen 2008 907.906

                        
18.226.078 10.422.120

Af: aflossingen 2009 4.303.345

Per 31 december 2008 13.922.733

De gemiddelde rentevoet van de langer dan 1 jaar uitstaande leningen kredietinstellingen bedraagt 
4,91% (2007: 4,93%).

In het boekjaar hebben geen renteconversies plaatsgevonden.

De leningen kredietinstellingen worden afgelost op basis van annuïteiten, fix of lineair. Van het 
totaal der langlopende schulden vervalt een bedrag ad e 4.303.345 in het volgende boekjaar; het 
aflossingsbestanddeel is onder kortlopende schulden opgenomen.



56

Vlottende passiva

Kortlopende schulden
31 december 

2008
31 december 

2007

Schulden aan leveranciers
Crediteuren werk derden 229.662 290.785

Belastingen en premies sociale verzekering
Loonheffing 20.938 20.227
Sociale lasten 5.998 5.999
Pensioenpremies 18.684 18.684

                                                
263.102 35.245

Overige schulden
Aflossingen leningen 2009 4.303.344
Aflossingen leningen 2008 907.906
Overige crediteuren 102.584 66.461
Aanvullend vroegpensioen en Fsow-premie 4.369 2.221
ANWB-premies 999

                                                
4.411.296 976.588

Overlopende passiva
Nog niet vervallen rente leningen 477.500 512.526
Vooruitontvangen huren 42.964 54.275
Nog niet vervallen afrekening servicekosten 19.967
Verplichtingen inzake vakantiedagen 14.718 8.715
Nog te verwerken huurtoeslag 38.580 39.068
Overige overlopende passiva 38.345

                                                
573.762 672.896

5.477.782 1.975.51
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

a. Waarborgverplichtingen
Incidentele heffing Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

b. PM-verplichtingen
Einde boekjaar is er een financiële verplichting met betrekking tot het verzekeringspakket. Het be-
treft hier de brand/stormverzekering waarvoor het contract jaarlijks 
wordt verlengd.

Einde boekjaar is er een financiële verplichting ten aanzien van de Vereniging van Eigenaren Johan 
de Wittstraat/Havenkade en Luifelbaan.

Door regionalisering binnen het Stadsgewest Haaglanden bestaat er sinds 1994 
een bestuurlijke- en financiële verplichting ten behoeve van de Vereniging Sociale Verhuurders 
Haaglanden.

Rekening-courant krediet
Bij de ABN AMROBANK is een rekening- 
courant krediet afgesloten van e 1.000.000,-.  
In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van bovenstaande kredietfaciliteit.

Stichting Rondom Wonen te Pijnacker
Er bestaat een financiële verplichting t.o.v. Rondom Wonen betreffende een nieuwbouwproject in 
Pijnacker, het zogenaamde Carré.  
De verplichting bestaat uit een jaarlijkse bijdrage van e 11.344 in het exploitatietekort voor de komen-
de 4 jaar. Restant toezegging e 43.378.

Verplichting inzake pensioenen
De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woning-
corporaties (SPW). De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegdpensioenrege-
ling 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. Het bedrijfstakpensioenfonds stelt overigens dat de pensioenrege-
ling een toegezegde-bijdrageregeling betreft.

Ultimo 2008 bedraagt de dekkingsgraad na indexatie van het SPW 96% (ultimo 2007 na indexatie: 
139%). De Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad van 105% en een buffervereiste 
die uitkomt op een dekkingsgraad van tenminste 116%. Uit het inmiddels gepubliceerde herstelplan 
van SPW blijkt dat de pensioenpremie de komende jaren op het maximum van 31% wordt gezet. 



Toelichting op de winst- 
en verliesrekening
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Bedrijfsopbrengsten

Huren
Boekjaar 

2008
Boekjaar 

2007

Woningen en woongebouwen 5.911.892 5.859.679
Onroerende goederen, niet zijnde woningen 22.782 22.601

                                                
5.934.674 5.882.280

Af: huurderving wegens leegstand -18.333 -65.528
 huurderving wegens oninbaarheid -52.322 -9.545

5.864.019 5.807.207

De huurprijzen zijn bij aanvang van de exploitatie door de overheid vastgesteld.
Daarna zijn zij onderworpen aan de overheidsvoorschriften voor wat betreft:
- De algemene jaarlijkse huurverhoging
- De huurverhoging bij woningverbetering
- De huurharmonisatie

De hogere huuropbrengst ten opzichte van het vorig boekjaar is als volgt te verklaren:

Woningen uit exploitatie -28.129
De algemene huurverhoging per 1 juli 2007 (01-01 t/m 30-06-2008) 32.071
De algemene huurverhoging per 1 juli 2008 (01-07 t/m 31-12-2008) 47.070
Huurverhogingen als gevolg van incidenteel aangebrachte 
verbeteringen, zoals bijvoorbeeld c.v. en isolatievoorzieningen 1.381

                        
52.393
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De huurderving is grotendeels ontstaan door planmatig mutatie-onderhoud 
in de hieronder genoemde complexen:

Complex 1 2.319
Complex 2 1.193
Complex 3 2.036
Complex 4 1.122
Complex 5 3.044
Complex 7 1.589
Complex 8 3.204

Overig leegstand 3.826
                        

18.333
Overig oninbaar 52.322

                        
70.655

Vergoedingen
Boekjaar 

2008
Boekjaar 

2007

Levering goederen en diensten 381.657 366.151
Glasverzekering 20.949 20.822
Onderhoudscontract 43.990 43.410
Contributies 710 670

                                                
447.306 431.053

Af: vergoedingsderving wegens leegstand -1.105 -1.666
Af/bij: te verrekenen met huurders 10.178 -19.967

456.379 409.420
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Overheidsbijdragen
Boekjaar 

2008
Boekjaar 

2007

BGSH- en BWS-subsidies 34.720 37.085

34.720 37.085

Overige bedrijfsopbrengsten
Boekjaar 

2008
Boekjaar 

2007

Leges 968 1.215
Administratiekosten 1.320 1.688
Schadeuitkeringen 6.484 14.936
Einde verhuur 2.199
Overig 3.732 1.956
Naamplaatjes 350 428
Administratiekosten/servicekosten 8.375 8.374
Verenigingsactiviteiten 3.000 3.000
Overige incidentele opbrengsten 22.858

49.286 31.597
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Bedrijfslasten

Afschrijvingen
Boekjaar 

2008
Boekjaar 

2007

Onroerende zaken in exploitatie 498.930 549.488
Onroerende- en roerende zaken 
ten dienste van de exploitatie

26.749 29.549

                                                
525.679 579.037

Af: toegerekend aan algemeen beheer -26.749 -29.549

498.930 549.488

Overige waardeveranderingen Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Nieuwbouw woonvoorziening Haven 1.349.225
Nieuwbouw appartementen Zonneveldweg 1.269.895
Dakopbouwen Weteringpark 40.133

2.659.253

Lonen en salarissen Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Lonen en salarissen 397.240 384.868

397.240 384.868

Sociale lasten Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Sociale lasten  43.047 39.990

43.047 39.990

Pensioenpremie Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Pensioenpremie 91.613 88.594 

91.613 88.594
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De werkorganisatie

Directie 1
Verhuur en bewonerszaken 1 (parttime 26 uur per week)
Woondiensten 1 (parttime 28 uur per week)
Huuradministratie 1 (parttime 34 uur per week)
Financieel economische dienst 1 (parttime 20 uur per week)
Bedrijfsbureau 0
Technische dienst toezicht 1
Technische dienst uitvoerend 2

8 (6,4 FTE)

Lasten onderhoud Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Mutatie- en klachtenonderhoud 549.681 587.558
Planmatig onderhoud 2.259.642 1.893.579

2.809.323 2.481.137

Overige bedrijfslasten Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Werkorganisatie 524.645 402.025
Belastingen en verzekeringen 347.836 355.252
Overige bedrijfskosten 520.661 394.764

1.393.142 1.152.041
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Specificatie overige bedrijfslasten
Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Werkorganisatie
Personeel overig 146.371 54.430
Huisvesting 50.966 35.718
Toezicht 20.945 23.616
Algemeen 306.363 288.260

                                                
524.645 402.024

Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Belastingen en verzekeringen
Belastingen 316.797 313.463
Opstalverzekering 31.039 41.789

                                                
347.836 355.252

Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Overige bedrijfskosten
Energie 249.537 215.725
Electriciteit- en waterverbruik 83.552 74.708
Leefbaarheid 17.454 27.982
Schoonmaak 48.096 45.245
Juridische bijstand 56 1.518
Administratie 11.374 11.374
Schoonmaken c.v.-ketels 590
Onderhoud en electra buitenverlichting 1.846 1.378
Naamplaatjes 351 428
Warmtemeter 800 29
Kamer van Koophandel 35 93
Telefoon 372 437
Stichting Rondom Wonen 11.345 11.345
VVE’s 5.243 1.345
Afdracht Centraal Fonds Volkshuisvesting 88.959
Overige lasten 1.051 3.157

                                                
520.661 394.764
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Specificatie kosten externe accountant Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Onderzoek van de jaarrekening 22.681 20.851
Adviesdienst op fiscaal terrein 3.350

                                                
26.031 20.851

Rentebaten Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Liquide middelen
Rente op uitgezette middelen 85.522 76.878

85.522 76.878

Rentelasten Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Langlopende schulden
Rente leningen kredietinstellingen 914.089 969.887

914.089 969.887

Vennootschapsbelasting Boekjaar 2008 Boekjaar 2007

Verschuldigde vennootschapsbelasting 217.482
Mutatie latente vennootschapsbelasting -28.679

188.803

De actieve vennootschapsbelastinglatentie heeft betrekking op het verschil van de commerciële en 
fiscale waardering van de leningportefeuille per 31 december 2008.
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01 54 1922 V.2190 Rozensteinstraat 10 t/m 66
Willibrordusstraat 2 t/m 5
Broekweg 2-4 en 1 t/m 11
Kasstraat 3 t/m 13 en 2 t/m 14

02 57 1942 V.4461 P. Maritzstraat 1 t/m 41 en 2 t/m 42
Hallekensstraat 70 t/m 84
St. Willibrordusstraat 6 t/m 18

03 80 1948 HSV.596 Kasstraat 15 t/m 29 en 16 t/m 28
Broekweg 13 t/m 27

1956 HSV.596 Zonneveldweg 1 t/m 85
Dr. Mansveltkade 50 t/m 80

04 125 1951 HSV.401 Van L. Stirumstraat 1 t/m 51 en 59 t/m 69
Van L. Stirumstraat 2 t/m 38
Van der D. v. Maasdamstraat 1 t/m 51 en 2 t/m 76
Van Hogendorpstraat 18 t/m 36

05 178 1960 HSV.886 Suyckstraat 2 t/m 46 en 1 t/m 31
Ter Weerlaan 3 t/m 43

1964 HSV.886 Van der Wervestraat 2 t/m 28 en 1 t/m 17
1961 HSV.886 Sandelandstraat 1 t/m 23 en 2 t/m 10

Stompwijckstraat 2 t/m 20 en 1 t/m 19
Hughenzstraat 2 t/m 20

1963 HSV.886 Fagelstraat 2 t/m 28
Goudstraat 2 t/m 32
De Lignestraat 2 t/m 36

06 8 1961 HV.1347 St. Willibrordusstraat 7 t/m 13
Broekweg 6 t/m 12

07 128 1968 HSV.2058 De Lignestraat 38 t/m 76
Hughenzstraat 1 t/m 19
Zuidwijklaan 179 t/m 193
Van Cranenburchlaan 165 t/m 179
’s-Heerenbergstraat 1 t/m 147
Donker Curtiusstraat 14 t/m 28

08 213 1970 HV.2621 Van Duivenvoordelaan 132 t/m 556

Overzicht woningbestand 
per 31 december 2008
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09 100 1979 HV.3860 Baljuwstraat 14-16-18
Schepenstraat 1 t/m 39 en 16
Weyermanstraat 2-6-8-10
Hoogheemraadstraat 1 t/m 75 en 2 t/m 54
Dijkgraafstraat 1 t/m 23 en 29 t/m 51

10 16 1983 HVAT.421 Wiegmanweg 40-46-52-54-62-64, 70 t/m 88
11 28 1984 HV.4556 Achterweg 2 t/m 12, 36 en 38, 57 t/m 69

Schoolstraat 26 t/m 38
12 28 div. geen 28 garages in complex 3, 4 en 5
13 59 1983 HV.4333 Wiegmanweg 3 t/m 61

36-38/42-44/48-50/56-58-60/66-68, 90 t/m 112
Havenkade 1 t/m 11

15 45 1987 HV.4793 Havenkade 109 t/m 117
C. de Wittstraat 1 t/m 7b
J. de Wittstraat 46 t/m 86
Haven 13 t/m 19
Havenstraat 36 t/m 44a (GVT)

16 35 1988 HV.5052 Maalsteenkreek 2 t/m 18
Pijlspitskreek 14 t/m 26, 1 t/m 7 en 2 t/m 12
Speerpuntkreek 1 t/m 17

17 40 1989 HPNH.53172 Speerpuntkreek 19 t/m 25
Klokbekerkreek 2 t/m 30 en 13 t/m 17
Strandwal 46 t/m 48

18 32 1989 HPNH.53255 Speerpuntkreek 2 t/m 8
Klokbekerkreek 1 t/m 11
Strandwal 2 t/m 44

19 34 1990 HPNH.54001 Twickelstraat 2 t/m18
Hyacinthstraat 54 t/m 74 en 29 t/m 41
Anemonenweg 72 t/m 84

20 2 1991 HPNH.54105 Strandwal 33 t/m 37
21 11 1993 HWSH.000014 Van Zuylen van Nijeveltstraat 202a t/m 206c
22 26 1994 SHWAS.001 Maalsteenkreek 20 t/m 78 

Pijlspitskreek 28 t/m 40 
Speerpuntkreek 27 t/m 39 

23 14 2002 SH97WAS.003 Havenstraat 46, 48, 50 en 52
Van Cranenburchlaan 193 t/m 211

24 10 2006 Luifelbaan 13, 15, 17 en 19
Achterweg 40, 42, 44, 46, 48 en 50
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