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VOORWOORD 

 
 

 
In 2018 is natuurlijk weer hard gewerkt aan een goede huisvesting van mensen in de gemeente Tubbergen.  
We zijn blij en trots op de bereikte resultaten. 
Het verhuren en onderhouden van onze woningen is vanzelfsprekend onze belangrijkste activiteit. Maar in 2018 is ook 
de realisatie van 15 appartementen in het dorpscentrum van Tubbergen een heuglijk feit. De gasloze woningen zijn 
allen verhuurd aan jongeren uit de gemeente. De oplevering heeft in februari 2019 plaatsgevonden. 
Jarenlang heeft de invoering van de gewijzigde Woningwet veel tijd een aandacht van ons gevraagd. In het verslagjaar 
zijn er weinig nieuwe spelregels doorgevoerd, een verademing. De aandacht kon hierdoor vooral liggen bij de 
volkshuisvesting, daar zijn we voor opgericht. 

 
Alle medewerkers hebben een geweldige bijdrage geleverd aan het resultaat. Dank daarvoor! 

Peter Roelofs 

Directeur bestuurder 
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1 RESULTAAT 

1.1 Vergelijkend overzicht 

Het resultaat na belastingen over 2018 bedraagt € 14.027.744 tegenover € 4.778.120 over 2017.  
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

 

 2018    2017  

€  %  €  % 

 

Huuropbrengsten 
 

6.930.308 
  

100,0 
  

6.893.800 
  

100,0 
Opbrengsten servicecontracten 31.930  0,5  33.458  0,5 
Lasten servicecontracten -41.410  -0,6  -42.106  -0,6 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -597.339  -8,6  -531.247  -7,7 
Lasten onderhoudsactiviteiten 
Overige directe operationele lasten 
exploitatie bezit 

-1.658.091 
 

-1.412.942 

 -23,9 
 

-20,4 

 -1.683.882 
 

-1.284.693 

 -24,4 
 

-18,6 

Nettoresultaat exploitatie 
vastgoedportefeuille 

 
3.252.456 

  
46,9 

  
3.385.330 

  
49,1 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 
867.808  12,5  1.430.580  20,8 

Toegerekende organisatiekosten -991  -  -2.237  - 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -706.194  -10,2  -1.391.774  -20,2 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille 

 
160.623 

  
2,3 

  
36.569 

  
0,5 

Overige waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

 
-44.564 

  
-0,6 

  
117.448 

  
1,7 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

 
12.272.201 

  
177,1 

  
2.824.195 

  
41,0 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 

 
144.326 

  
2,1 

  
140.816 

  
2,0 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 12.371.963  178,5  3.082.459  44,7 

Overige bedrijfsopbrengsten 
2.596  -  2.510  - 

Overige organisatiekosten 
-195.076  -2,8  -50.320  -0,7 

Leefbaarheid 
-73.585  -1,1  -87.984  -1,3 

Financiële baten en lasten -1.137.364  -16,4  -1.209.109  -17,5 

Belastingen 
-568.104  -8,2  -443.582  -6,4 

Resultaat deelnemingen 
214.235  3,1  62.247  0,9 

Resultaat na belastingen 14.027.744  202,4  4.778.120  69,3 
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2 FINANCIËLE POSITIE 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

 
 

 
31-12-2018 

€ 

 
 

 
31-12-2017 

€ 
Beschikbaar op lange termijn:  

Eigen vermogen 98.090.101  84.062.357 

Voorzieningen 580.362  424.084 
Langlopende schulden 35.946.395  36.751.778 

 134.616.858  121.238.219 

Waarvan vastgelegd op lange termijn:    

Materiële vaste activa 558.551  464.708 

Vastgoedbeleggingen 130.791.580  116.568.158 
Financiële vaste activa 4.368.886  4.154.519 

 135.719.017  121.187.385 

Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn -1.102.159  50.834 

 
Dit bedrag is als volgt aangewend: 

   

Voorraden 382.154 
 

415.930 
Vorderingen 112.464  154.704 
Liquide middelen 1.136.682  1.702.457 

 1.631.300  2.273.091 

Af: kortlopende schulden 2.733.459  2.222.257 

Werkkapitaal -1.102.159  50.834 
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3 FISCALE POSITIE 

 

3.1 Berekening belastbaar bedrag 2018 

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2018 is als volgt berekend: 

 

 
2018 

€ € 
 

 
Resultaat voor belastingen 14.381.613   
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -12.533.577   
Fiscaal resultaat vof Eschede 3.695   

   1.851.731 

Waarderingsverschillen:    

Afschrijvingen -106.862   

Correctie afwaardering -30.737   
Vrijval agio -47.509   
Fiscaal resultaat aan-/ verkoop 63.460   
Mutatie onderhoudsvoorziening -26.170   

   -147.818 

Fiscale verschillen:    

Niet aftrekbare kosten 4.500   

Investeringsaftrek -11.827   
Saneringsheffing 69.291   

   61.964 

Belastbaar bedrag 2018   1.765.877 

Berekening vennootschapsbelasting 
   

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt:    

2018 

€ 

 

20,0% over € 200.000 40.000 
25,0% over € 1.565.875 391.469 

Verschuldigde vennootschapsbelasting 2018 431.469 
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Per balansdatum bedraagt de te ontvangen vennootschapsbelasting € 240. De samenstelling van dit bedrag is als volgt: 
 

 2018  

€ € 

Stand per 1 januari 28.845  

Vennootschapsbelasting 2018 431.469  

 
Ontvangen vennootschapsbelasting 2016 

 
96.262 

460.314 

Betaalde vennootschapsbelasting 2017 -125.107  
Te ontvangen vennootschapsbelasting 2017 -25.578  
Op voorlopige aanslag 2018 is betaald -406.131  

  -460.554 

Stand per 31 december  -240 

 

De ten laste van het resultaat gebrachte vennootschapsbelasting 2018 is als volgt te specificeren: 
 

2018 

€ € 

Vennootschapsbelasting 

Vennootschapsbelasting -431.469 
Vennootschapsbelasting a.p. 25.565 
Mutatie voorziening belastingen -162.331 
Mutatie actieve belastinglatentie 131 

 
 
 

 
-568.104 

-568.104 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINANCIEEL VERSLAG 
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1 KENGETALLEN 

1.1 Woningbezit 

 
 
 

2018 2017 2016 
 

Woningen DAEB 939 
 

940 
 

940 
Woningen niet-DAEB 4  5  6 
Zorgintramuraal (zelfstandige eenheden) 42  41  41 
Zorgintramuraal (onzelfstandige eenheden) 31  31  31 
BedrijfsOnroerendGoed 9  10  2 
MaatschappelijkOnroerendGoed 10  9  11 
Garages 15  15  - 

 1.050  1.051  1.031 

 
1.2 Mutaties in woningbezit 

        

 2018   2017   2016  

Aantal aangekocht 
 

- 
  

1 
  

- 
Aantal verkocht  -2   -1   - 
MOG toegevoegd (fietsenstalling)  1   -   - 
Aantal in aanbouw per 31 december  15   -   - 

         

1.3 Huurklasse (aantal VHE's) 
        

 2018   2017   2016  

Goedkope huur 
 

78 
  

85 
  

89 
Betaalbare huur  768   725   744 
Duur  130   170   146 
Duur boven huurtoeslaggrens  9   6   7 
Onzelfstandige wooneenheden  31   31   31 

         

1.4 Kwaliteit 
        

 2018   2017   2016  

Dagelijks- en mutatieonderhoud per vhe 164,00 188,00 167,00 
Periodiek onderhoud per vhe 910,00 1.033,00 842,00 
Totaalkosten onderhoud per vhe 1.074,00 1.222,00 1.009,00 
    

 

1.5 Het verhuren van woningen 

2018 2017 2016 

Huurachterstand in % jaarhuur 1,00 
 

0,97 
 

1,00 
Huurderving in % jaarhuur 0,06  0,06  0,25 
Gemiddelde netto huurprijs per woning per maand 552,00  547,00  544,00 
Totaal aantal nieuwe huurders 81,00  93,00  79,00 
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1.6 Financiële continuïteit 

2018 2017 2016 

Solvabiliteit 71,42 
 

68,09 
 

65,20 
Liquiditeit 0,60  1,02  0,80 
Rentabiliteit eigen vermogen 15,40  5,85  8,60 
Rentabiliteit vreemd vermogen 3,58  3,58  3,80 
Rentabiliteit totaal vermogen 11,74  5,00  6,70 
      

 

1.7 Personele bezetting 

2018 2017 2016 

Aantal fte gesplitst naar afdeling einde boekjaar 11,20 
 

10,10 
 

9,30 
Directie 0,80  0,80  0,80 
Woondiensten 3,30  3,00  2,80 
Financiën 1,30  2,00  2,00 
Vastgoed 5,78  4,80  3,80 
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2 BESTUURSVERSLAG 

 
Profiel 

Woningstichting Tubbergen is de enige corporatie in de gemeente Tubbergen en beheert ruim 1.000 
verhuureenheden. In alle negen kernen van de gemeente hebben wij bezit. In Tubbergen, Albergen en Geesteren 
staat ons meeste bezit, maar ook in de andere dorpen hebben wij een gevarieerd bezit aan woningen. 

Met een veertiental mensen zetten wij ons in om de woningzoekenden een goede woonruimte te bieden. Als kleine 
organisatie staan we midden tussen onze huurders. De lijnen zijn kort, veel huurders weten ons goed te vinden als dat 
nodig is. 

 
Ons beleid 

In 2017 hebben we onze beleidsvisie opnieuw op papier gezet. De diverse, kleinere en grotere wijzigingen in ons 
beleid, zijn samengebald in één beleidsvisie. 

Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Hiertoe verhuren we betaalbare 
en goede woningen aan mensen met een laag inkomen. Betaalbaar wil bij ons zeggen dat we ons allereerst richten op 
sociale huurwoningen onder de huurtoeslaggrens. We wijzen vrijwel alle woningen passend toe. Goede woningen 
betekent woningen die relatief groot zijn, goed zijn onderhouden en duurzaam zijn. Eind 2018 hadden onze woningen 
gemiddeld energielabel A.  

Er is veel extra aandacht gestoken in de verduurzaming van ons bezit. Steeds duidelijker is geworden dat dit voor de 
komende jaren enorm veel van ons zal vragen.  

Organisatiestructuur 

Bij onze organisatie is de dagelijkse leiding in handen van de directeur-bestuurder. Hij is eindverantwoordelijk en zet 
de lijnen uit van de organisatie.  

In 2018 is de organisatiestructuur aangepast. Vanaf november 2018 wordt het MT gevormd door het Hoofd Wonen, 
het Hoofd Vastgoed en de directeur bestuurder. In het MT worden de hoofdlijnen uitgezet en voorstellen besproken, 
de directeur-bestuurder neemt uiteindelijk de beslissingen. 

Er is een vijf hoofdige Raad van Commissarissen, deze houdt toezicht op de Woningstichting; verderop vindt u het 
verslag van de RvC.  

Ultimo 2018 zijn er 14 mensen werkzaam bij Woningstichting Tubbergen, in fte 11,2. De medewerkers zijn verdeeld 
over drie teams: wonen, financiën en vastgoed (vastgoedontwikkeling en onderhoud). 

De Woningstichting Tubbergen is lid van Aedes, de landelijke koepelorganisatie en lid van Vereniging WoON, een 
samenwerkingsverband van Twentse corporaties. Tevens zijn we lid geworden van de VTW (vereniging van  

toezichthouders woningcorporaties) en MKW (een samenwerking van kleine en middelgrote corporaties). 
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ORGANOGRAM: 

 

Bestuur 

In het gehele verslagjaar 2018 was P. Roelofs de bestuurder. Het bestuur is belast met het besturen van de corporatie.  
Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor: 

a. De realisatie van doelstellingen van de corporatie, de strategie, het beleid en de daaruit voorvloeiende 

resultatenontwikkeling; 

b. De naleving van alle relevante wet- en regelgeving; 

c. De beheersing van alle risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; 

d. De financiering van de corporatie. 
 
Het bestuur handelt hierbij binnen de kaders zoals deze zijn neergelegd in de statuten en de gedragscode. Het bestuur legt 
verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verschaft tijdig alle informatie die de Raad van Commissarissen 
nodig heeft voor de uitvoering van haar toezichthoudende taak.  
 
De bestuurder heeft voldoende kennis van zaken. Deze kennis blijft up to date door het volgen van opleidingen. De 
bestuurder en RvC hebben samen afspraken gemaakt over de invulling van deze opleidingen. 
 
Op sectorniveau is een systeem van PE-punten in het leven geroepen. 
Voor de jaren 2016 t/m 2018 heeft de bestuurder het volgende aantal PE-punten behaald: 
 
Aantal behaalde punten in 2016:  29,0 
Aantal behaalde punten in 2017: 60,5 
Aantal behaalde punten in 2018: 30,0   
  
Totaal 119,5 
 
Dit is ruim voldoende om aan de gemaakte afspraken te voldoen (minimaal 108 punten in 3 jaar). 
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Governance code 

Woningstichting Tubbergen is lid van Aedes en hanteert dus de Governancecode. Zowel de Bestuurder als de leden 
van de RvC zijn zich bewust dat de vijf gehanteerde principes de leidraad van het handelen vormen.  

 
Overleg Huurders 

Regelmatig vindt overleg plaats met de Huurdersvereniging. Vanuit de Woningstichting is de Bestuurder bij dit overleg 
aanwezig. Ook het hoofd Wonen is hierbij aanwezig. 

Belangrijke terugkerende punten zijn de jaarlijkse huurverhoging, de prestatieafspraken, het jaarverslag en de 
begroting. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de resultaten van de Aedes benchmark. De ontwikkelingen op het 
terrein van duurzaamheid zijn uitvoerig met de Huurdersvereniging besproken. Voor alle huurders heeft dit grote 
invloed. 

Op complex niveau hebben we indien nodig overleg met bewonerscommissies over meer praktische zaken. 

 
Overleg met de Ondernemingsraad 

In het verslag jaar is enkele keren overlegd met de OR. Dit overleg richtte zich op praktische zaken en over het 
functioneren van de organisatie. 

De wijziging van het MT is met de OR besproken; het heeft de instemming van de OR gekregen. 

 

 2018 in vogelvlucht 
 

Landelijke politiek 

In 2018 waren er relatief weinig nieuwe spelregels als gevolg van de wijzigingen van de Woningwet; deze zijn grotendeels 
al doorgevoerd in eerdere jaren. Enkele kleinere wijzigingen, samengevat als de Veegwet, hebben wel geleid tot 
aanpassing van de Statuten; deze zijn in december 2018 door het ministerie goedgekeurd.  

Wel een belangrijke wijziging betreft de introductie van de beleidswaarde. Nadat eerder de marktwaarde is ingevoerd, is 
vanaf 2018 ook de beleidswaarde geïntroduceerd. Een waarde begrip dat is afgeleid van de marktwaarde, en een beter 
inzicht in de waardering biedt voor corporaties. 

De discussies over klimaatverandering hebben in 2018 geleid tot het zogeheten Klimaatakkoord. De voostellen voor de 
gebouwde omgeving hebben ingrijpende gevolgen voor de corporaties. In december 2018 is een concept klimaat 
akkoord vastgesteld. De regering en tweede kamer zullen in 2019 hier een definitief plan van maken. Dat plan zal voor 
ons als Woningstichting Tubbergen een belangrijke leidraad zijn voor de komende jaren.  

 
Regionale samenwerking in WoON Twente 

Woningstichting Tubbergen is lid van Vereniging WoON Twente. Een samenwerkingsverband van de Twentse 
corporaties. 

Op het niveau van bestuur en medewerkers worden thema’s opgepakt en uitgewerkt, kennis uitgewisseld en concrete 
zaken geregeld.  

 
Samenwerking met de gemeente 

Er is structureel bestuurlijk overleg en over de belangrijke zaken (woningbouw, passend toewijzen, statushouders, 
woonwagenstandplaatsen) vindt afzonderlijk overleg plaats met de betreffende wethouder(s) en/of de burgemeester. 

De gemeente Tubbergen heeft een woonvisie opgesteld. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid hebben 
partijen, waaronder Woningstichting Tubbergen, hier een bijdrage aan geleverd. Op basis van de gemeentelijke 
woonvisie en de beleidsvisie van Woningstichting Tubbergen zijn prestatieafspraken gemaakt. Ieder jaar worden deze 
afspraken bijgesteld en vastgelegd in een Jaarschijf. 

Er is uitvoerig gesproken over de woonwagenstandplaatsen. Begin 2019 heeft dat geleid tot overeenstemming tussen de 
gemeente en Woningstichting Tubbergen. De standplaatsen komen in eigendom van de woningstichting, het beheer 
wordt door ons uitgevoerd en de gemeente zal het omliggende gebied herinrichten. Dit alles is in goed overleg gedaan. 
Ook de omwonende zijn nadrukkelijk betrokken c.q. geïnformeerd over de plannen. 
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Aedes benchmark 

De Aedes Benchmark is in november 2018 bekend gemaakt. Wij zijn erg tevreden met de resultaten.  
 
Hieronder de scores:  
Huurdersoordeel:    B 
Bedrijfslasten:    A 
Duurzaamheid:    A 
Onderhoud & Verbetering:  A 
Beschikbaarheid & Betaalbaarheid B 
 
(A= de beste 33%, B= de middengroep ook 33% en C= de laagste 33%) 

 

Verslag van het bestuur 

 
Doelstellingen en strategie 

In 2017 is een nieuwe beleidsvisie vastgesteld. Veel punten zijn herkenbaar uit het verleden en sluiten aan bij het 
gevoerde beleid. Wel zijn er andere nadrukken gelegd. De kernpunten zijn: betaalbaarheid, verdere verbetering van de 
milieukwaliteit, het leveren van maatwerk en aandacht voor het sociaal domein. 

In 2018 hebben we binnen de kaders van de vastgestelde beleidsvisie gewerkt. Enkele specifieke punten brengen we hier 
onder de aandacht: 

 We hebben het bouwproject aan de Oranjestraat gestart en begin 2019 is dat afgerond. De verhuur is vooral 

gericht op de jongeren uit de gemeente Tubbergen. Wij zijn verheugd dat het gehele project is verhuurd aan 

jongeren uit de gemeente. De huurders zijn tevreden, het is goed voor de leefbaarheid van de kern en het is mooi 

dat een braakliggend terrein in het centrum van het dorp is ingevuld; 

 Het verder verduurzamen van ons bezit is belangrijk. We hebben een beter inzicht verworven in de toekomstige 

opgave, die zich richt op energieneutraliteit in het jaar 2050. Eigen beleidsontwikkeling combineren we met 

beleid vanuit de overheden (rijk, provincie en vooral ook gemeente);  

 Het huurbeleid is ongewijzigd gebleven. We vinden betaalbaarheid en dus een zo laag mogelijke huurverhoging 

nog steeds een belangrijke kern van ons beleid;  

 De mogelijkheid om ons bedrijfsonroerend goed te verkopen is onderzocht. Het heeft in het verslagjaar geleid tot 

de verkoop van 1 ruimte en tot een serieuze verkenning van de verkoop van de andere panden. Het lijkt erop dat 

in het jaar 2019 de BOG-ruimtes verkocht kunnen worden. 

 
Waardering op marktwaarde 

Vanaf het verslagjaar 2016 waarderen we ons bezit op marktwaarde. Voor het waarderen van de woningen hebben wij 
gekozen voor het hanteren van de basisversie van het waarderingshandboek. Bij het bepalen van de marktwaarde van 
het bedrijfsvastgoed, maatschappelijke vastgoed, garages en intramuraal zorgvastgoed is de full-versie van het 
waarderingshandboek gehanteerd. 

In het verslagjaar is de waardering op marktwaarde soepel verlopen. De systemen werkten goed, de taxateur heeft tijdig 
en goed kunnen taxeren en de uitkomsten waren betrouwbaar. Dit laatste is gecontroleerd door de accountant en goed 
bevonden. 
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Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde 

Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2017.  
Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de woningportefeuille van 
Woningstichting Tubbergen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. De totale omvang van de 
woningportefeuille is met € 12,6 miljoen gegroeid naar een waarde van € 115,9 miljoen.  
Dit betreft een waardegroei van 12,2%.  

De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen 
vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei per m² van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier 
mede een bepalende factor in.  

De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de waardeontwikkeling. 
Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2017 door een gematigde 
huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak op het gebied van 
betaalbaarheid. 

 

Analyse van de marktwaarde 

De marktwaarde van het DAEB vastgoed bedraagt € 120,3 mln. (2017: 107,4 mln.) en van het Niet-DAEB vastgoed € 2,7 
mln. (2017: € 2,8 mln.). De totale marktwaarde ultimo 2018 bedraagt ruim € 122,9 mln. (2017: € 110,2).  

Een uitgebreidere analyse van de marktwaarde is opgenomen onder de toelichting op de balans. 
  

Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde 

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van Toegelaten 
Instellingen. In 2018 alsmede recent in 2019 zijn bepalingen van Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde 
komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede. 

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde 
staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt. 

De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van de Aw en WSW. Het jaar 2019 is een 
overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten van de beleidswaarde in het jaarverslag 2018 van alle 
corporaties zal voor de Aw en WSW als input dienen om een definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit vast te 
stellen. WSW en de Aw hebben aangegeven dat gedurende 2019 de voorlopige norm voor de LTV 75% blijft en voor de 
solvabiliteit 20%. Bovendien is er een overgangsregime van Aw en WSW van toepassing voor het proces van borging dat 
de borgingsruimte gedurende dit overgangsjaar bepaald. De borgingsruimte wordt in deze overgangsfase dan ook o.b.v. 
een bredere analyse van de financiële positie van de individuele corporatie bepaald. 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is inherent aan het 
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de 
marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden 
in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar 
het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.  

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats 
van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van 
het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de 
woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd. 

Overeenkomstig de regelgeving is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017 bepaald, reden waarom in het overgangsjaar 2018 
geen ontwikkeling in de beleidswaarde kan worden toegelicht. Op basis van ervaringen uit dit boekjaar kan de externe 
toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan het begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de 
uitgangspunten die samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in 
de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met: 

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

 Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2018 in de beleidswaardebepaling niet is aangepast ten 
opzichte van de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018 opgenomen disconteringsvoet voor het 
type vastgoedbezit en regio waarin Woningstichting Tubbergen actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel 
worden verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit 
(onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de bepaling van 
deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet de komende jaren nog 
een ontwikkeling gaat doormaken.  

 Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investeringen en/of toerekening 
van niet direct vastgoed gerelateerde bedrijfslasten. 

 Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten. 
 

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het  
vastgoed in exploitatie 

Het bestuur van Woningstichting Tubbergen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat 
bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen 
de beleidswaarde van het DAEB-bezit en het niet-DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit 
bezit en bedraagt circa € 58,5 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

 

  x € 1.000,- x € 1.000,- 

      

Marktwaarde verhuurde staat   € 122.948 

      

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -€ 20.072   

Betaalbaarheid (huren) -€ 20.593   

Kwaliteit (onderhoud) -€ 7.400   

Beheer (beheerkosten) -€ 10.453   

  -€ 57.518   

Beleidswaarde   € 64.429 

 

Dit impliceert dat circa 59,7% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien 
de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig. 

 
Scheiding DAEB – niet DAEB 

In het kader van de Woningwet moet het DAEB en niet-DAEB bezit van elkaar worden gescheiden. Speciaal voor kleine 
corporaties is het zogeheten verlicht regime geïntroduceerd. Binnen dit regime hoeven we geen ingewikkelde 
administratieve en/of juridische scheiding door te voeren.  

In 2017 is ons definitieve ‘scheidingsvoorstel’ ingediend. Het ministerie heeft vervolgens het verlicht regime op ons van 
toepassing verklaard. In het verslagjaar 2018 is gewerkt binnen de kaders van het verlicht regime. Vanaf boekjaar 2018 
dient een gescheiden verantwoording te worden opgenomen in de jaarrekening voor de winst-en-verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht. 
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Horizontale dialoog 

De stakeholders van Woningstichting Tubbergen zijn met name de huurdersvereniging, de bewonerscommissies, 
Gemeente Tubbergen, Stichting Welzijn Tubbergen, alle zorginstellingen die werkzaam zijn in de gemeente Tubbergen en 
de collega corporaties zoals verenigd in WoON Twente. 

Overleg met de stakeholders vindt vooral plaats over projecten of gezamenlijke ontwikkelingen. Met de gemeente, 
Huurdersvereniging en WoON Twente wordt regelmatig overleg gevoerd. Met de andere stakeholders is het overleg 
incidenteel. 

 
Interne risicobeheersings- en controlesystemen 

Er worden Trimesterrapportages gemaakt, deze worden met de RvC besproken. Door deze rapportages is er een goed 
inzicht in de situatie van de Woningstichting en kunnen indien nodig tijdig maatregelen worden getroffen om bij te 
sturen. 

Eind 2018 is een externe control functionaris ingehuurd. Onder het motto ‘procesbeschrijving is ook risicobeheersing’ zal 
hij de organisatie verder versterken. 

 
Strategische risico’s en wet- en regelgeving 

- Wijziging van regelgeving vraagt ieder jaar een extra inspanning. Maar we concluderen dat we alle zaken goed en 
tijdig op orde hadden. Door het gericht inschakelen van externe kennis en het benutten van model-documenten zijn 
we ook als kleine organisatie in staat om goed te functioneren.  

- De ontwikkeling van de regionale en lokale woningmarkt is van groot belang. In de tweede helft van 2018 heeft het 
Strategisch Voorraad Beleid vorm gekregen. In het eerste deel van 2019 wordt dat afgerond.  

- Woningstichting Tubbergen is een kleine organisatie. Dat heeft voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. 
Vooral op het personele vlak vergt het aandacht. Door de onderlinge vervangbaarheid van medewerkers te vergroten 
hebben we de kwetsbaarheid verkleind. Door verbrede functieprofielen is de inhoud van functies vergroot, dit draagt 
bij aan een goed personeelsbeleid om medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken. In 
de praktijk is overigens het verloop van personeel minimaal. 

 
Operationele risico’s 

- De huurderving is gering en de leegstand is verwaarloosbaar. 
- Zeer belangrijk is hierbij het huurbeleid. We bieden alle woningen aan op de streefhuur. Bij Woningstichting 

Tubbergen 70% van de maximale huur. Indien nodig wordt de huur verlaagd naar de zogeheten aftoppingsgrens, dat 
maakt het voor woningzoekenden met een laag inkomen mogelijk om te reageren op alle vrijkomende woningen.  

- De veiligheid rondom het internet wordt steeds belangrijker. De invoering van de AVG noodzaakte iedereen tot extra 
inspanning en aandacht voor dit punt. Woningstichting Tubbergen heeft tijdig voldaan aan de verplichtingen uit de 
AVG. Door het aanstellen van een (externe) privacy officer en door regelmatig aandacht voor het thema te hebben in 
werkoverleggen hebben we continuïteit op dit gebied gewaarborgd. 

- De beheersing van de projecten betreft vooral de uitgaven met betrekking onderhoud. Immers we hebben maar zeer 
weinig nieuwbouwprojecten (in 2016/2017 nul en in 2018 was er 1 project). In de Trimesterrapportages worden de 
daadwerkelijke onderhoudsuitgaven gerelateerd aan de begroting. Op deze manier wordt voorkomen dat de uitgaven 
uit de pas gaan lopen.  

 
Financiële risico’s  

- Altijd een aandachtspunt, maar voor WT eigenlijk nauwelijks een probleem. De leningen zijn langlopend gefinancierd 
en nieuwe leningen hoeven we nauwelijks of niet aan te trekken. En gezien onze gezonde financiële situatie zijn er 
geen problemen. Dit blijkt ook telkens weer uit de beoordelingen van de externe partijen. 

- De verduurzamingsopgave vergt grote sommen geld. Mede door het benutten van de Aedes Routekaart hebben we 
een globaal inzicht gekregen in de totale kosten van de verduurzamingsopgave. Het betreft een dermate groot 
bedrag, dat dit ook voor ons een (te) grote financiële opgave lijkt. In het verslagjaar hebben we nog geen duidelijke 
oplossing gevonden. We zoeken naar een mix van maatregelen. 
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Fraude-risico’s  

Belangrijke meerwaarde is om met elkaar het thema aan de orde te stellen. We hebben geconcludeerd dat de fraude-
risico’s goed zijn beheerst. We hebben geen aanleiding over mogelijke fraude. 

Het thema ‘integriteit’ is ook een gespreksonderwerp binnen de organisatie. De Integriteitscode is als een aantal jaar 
geleden opgesteld. In het MT hebben we bezien of aanpassing wenselijk is. In essentie is de tekst nog steeds actueel. Op 
een enkel punt is de formulering iets aangepast. Maar nog belangrijker dan de formuleringen van de tekst in de code, is 
de aandacht voor het thema binnen het MT en de organisatie.  

Tijdens de functioneringsgesprekken wordt het thema integriteit besproken. En in een aparte bijeenkomst is de 
thematiek met elkaar besproken. Bij de contactpersoon zijn geen meldingen grensoverschrijdend gedrag 
binnengekomen. 

 
Risk appetite 

Woningstichting Tubbergen voert een voorzichtig financieel beleid. De parameters die onze externe toezichthouders 
hanteren (WSW, AW) beschouwen wij als een startpunt voor ons beleid. In alle gevallen willen we een iets betere score 
halen dan de door AW/WSW gehanteerde ondergrens. Hierbij hebben we nadrukkelijk geconcludeerd dat we niet teveel 
financiële buffers hoeven te hebben. In ons beleid is dat bijvoorbeeld terug te zien in de lage huurverhoging die we 
hebben doorgevoerd.  

Bij de realisatie van de strategie wordt er continu een afweging gemaakt tussen goede huisvesting voor onze huurders en 
de risicobereidheid. In de praktijk constateren wij dat we met een lage risicobereidheid toch een goede huisvesting voor 
onze huurders kunnen realiseren. 

 
Externe accountant 

De externe accountant is benoemd door de Raad van Commissarissen na advies van de directeur-bestuurder.  

Vanaf het verslagjaar 2017 is Verstegen, accountants en belastingadviseurs, onze accountant. De accountant heeft een 
toelichting gegeven in de vergadering van de RvC over de interim controle en is tevens aanwezig bij de vergadering 
waarin het Jaarverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. 
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Verslag van de Raad van Commissarissen 
 
Algemeen 

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op de directeur-bestuurder en op de algemene gang 
van zaken van Woningstichting Tubbergen en staat tevens de directeur-bestuurder met raad ter zijde.  

In dit jaarverslag legt de RvC, als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk 
verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in 
het afgelopen jaar.  

 
Taak en werkwijze 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig door de 
directeur-bestuurder laten informeren. Ook staat de RvC de directeur-bestuurder bij als adviseur en heeft de RvC een 
klankbordfunctie. 

De RvC is het afgelopen jaar zes keer voor een reguliere vergadering bijeen geweest. Daarnaast heeft er afzonderlijk 
overleg plaats gevonden tussen de RvC en de Ondernemingsraad en is er een vergadering besteed aan het overleg met 
de huurdersvereniging. Tevens heeft, conform de voorschriften vanuit de overheid, een vergadering plaatsgevonden 
zonder aanwezigheid van de bestuurder, waarin de financiële situatie van de Woningstichting is besproken. Ook heeft 
een aparte bijeenkomst plaatsgevonden, waarin de RvC en de bestuurder (onder begeleiding van een externe) de meer 
algemene gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de Woningstichting heeft besproken. 

De RvC heeft in het afgelopen verslagjaar de volgende besluiten en / of goedkeuringen genomen: 

 De voorgestelde huurverhoging per 1 juli 2018; 

 Het jaarverslag 2017;     

 De voordracht per 1 juli 2018 van de heer Ahlers als lid van de Raad van Commissarissen; 

 De voordracht per 1 juli 2018 van mevrouw Pinners als lid van de Raad van Commissarissen; 

 Het Treasury Jaarplan; 

 De begroting voor de jaren 2019 – 2023; 

 Statutenwijziging a.g.v. de Veegwet; 

 Toetreding tot de regionale klachtencommissie. 

Daarnaast is er gesproken over de volgende onderwerpen: 

 De (oordeels)brieven van het ministerie/AW, WSW. Tevens is een governance inspectie door de AW uitgevoerd. 
De gesprekken welke naar aanleiding hiervan zijn gevoerd zijn als nuttig ervaren. De conclusie was dat we 
voldoen aan de normen van good governance;  

 Zelfevaluatie functioneren Raad van Commissarissen; Eind 2018 heeft de RvC een zogeheten zelfevaluatie 
uitgevoerd. Het functioneren van de raad als geheel, maar ook het functioneren van de individuele leden en hun 
competenties stond hier centraal. Deze evaluatie is uitgevoerd onder begeleiding van een externe; 

 De Raad is in een tijdsbestek van 1,5 jaar geheel vernieuwd. In een aparte bijeenkomst, samen met de 
bestuurder, is uitvoerig gesproken over de wederzijdse verwachtingen, de onderlinge relaties en de 
wensen/beelden die de raad heeft bij het functioneren; 

 Beoordeling directeur-bestuurder; 

 Prestatieafspraken met de gemeente Tubbergen;  

 Trimesterrapportages, inclusief de risicoanalyse;  

 De bijzondere situatie rondom de Woonwagenstandplaats; 

 De Integriteit; aan de hand van een fictief voorbeeld is de thematiek besproken; 

 De resultaten van de Aedes Benchmark; 

 De automatisering; naast de activiteiten in het kader van de AVG is de Woningstichting ook op andere delen van 
de bedrijfsvoering de automatisering aan het veranderen. Gezien het belang hiervan en de omvang van de 
bedragen, heeft de RvC uitvoerig stilgestaan bij de plannen; 

 Veranderingen in het MT, dit mede naar aanleiding van het vertrek van de manager Wonen/Financien; 

 De mogelijke terugtreding uit de vof Eschede; een complex met zorgwoningen dat gezamenlijk eigendom is met 
de zorginstelling St. Maarten. Dit heeft nog niet tot besluitvorming geleid. 
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PE Punten 

De leden van de RvC hebben voldoende kennis om hun taken te kunnen uitvoeren. Om deze kennis op peil te houden, is 
afgesproken dat toezichthouders zogeheten PE (permanente educatie) halen. Voor 2018 hebben de toezichthouders het 
volgende aantal punten behaald: 

 
Naam                Aantal behaalde  

            PE-punten in 2018 
       
De heer J. Gritter  18 
De Heer G. Hofhuis  11 
De heer P. Kip                                                   5 
Mevr. C. Pinners    5 
De heer M. Ahlers  44  
 
De oud –leden (t/m 30 juni 2018): 
Mevr. dr. A.H.J. Klopper-Kes   5 
De heer ir. M.G.M. Groothuis    2 (extra behaald in 2017) 
 
Alle leden hebben voldaan aan de gestelde verplichtingen. 

 
 

Onafhankelijkheid 

Alle leden van de RvC hebben hun (relevante) nevenfuncties gemeld. Deze zijn beoordeeld op mogelijke 
belangenverstrengeling, wat niet aan de orde is. De RvC heeft nagedacht over de onafhankelijkheidscriteria, zoals 
opgenomen in de Governancecode Woningcorporaties. 

Geen van de leden van de RvC is of was in het verleden in dienst van Woningstichting Tubbergen of onderhoudt een 
directe- of indirecte zakelijke relatie met toeleveranciers en / of afnemers van de organisatie. Geen van de leden van de 
RvC verleent andere diensten dan die welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de RvC of onderhoudt banden met 
Woningstichting Tubbergen, hetzij direct, hetzij indirect, buiten het lidmaatschap. In het verslagjaar hebben geen 
transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van mogelijke tegenstrijdige belangen.  

Woningstichting Tubbergen heeft als beleid geen leningen en/of garanties te verstrekken aan haar toezichthouders. Naar 
oordeel van de RvC is in 2018 voldaan aan de bepalingen betreffende onafhankelijkheid. 

In 2018 is binnen Woningstichting Tubbergen geen gebruik gemaakt van de “Regeling Melding onregelmatigheden”. 

 
Samenstelling RvC 

De RvC bestaat uit 5 leden die voor een periode van 4 jaar worden benoemd en die voor maximaal een volgende 
zittingstermijn kunnen worden herbenoemd. Twee leden zijn benoemd op voordracht van de huurdersvereniging.  

De RvC werkt met een profielschets. Deze is gerelateerd aan de omvang, samenstelling en activiteiten en geeft de 
gewenste deskundigheid en achtergrond van de RvC aan. De profielschetsen zijn in 2016 opnieuw samengesteld en 
vastgesteld door de RvC.  

Per 1 juli 2018 zijn twee leden van de RvC i.v.m. het verstrijken van de zittingstermijn afgetreden. Het betreft mevrouw 
Klopper-Kes en de heer Groothuis. Beiden leden hebben met grote inzet een goede bijdrage geleverd aan 
Woningstichting Tubbergen. 

Per 1 juli 2018 zijn twee nieuwe leden van de RvC benoemd, mevr. C. Pinners (lid) en de heer M. Ahlers (lid, op 
voordracht van de huurdersvereniging). Beide leden zijn benoemd na een positieve zienswijze van de AW. 

Ultimo 2018 was de RvC als volgt samengesteld: 
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De heer G. Hofhuis 
Commissaris sinds: 1 juli 2017  
Huidige zittingstermijn: 2017-2021  
Hoofdfunctie: voorzitter en lid remuneratiecommissie (vanaf januari 2019) 
Beroep: Directeur/eigenaar DeeMaa Bedrijfsadvies 
Nevenfuncties: Docent Bedrijfseconomie Saxion Hogeschool (is in 2019 vervallen), bestuur Rotary Ootmarsum, Voorzitter 
Stichting Ontwikkel met Gambia 
Aandachtsveld: financieel  
 
De heer P.J. Kip 
Commissaris sinds: 1 november 2016 
Huidige zittingstermijn: 2016-2020 
Hoofdfunctie: vice voorzitter, vanaf januari 2019 
Beroep: operationeel directeur Brookhuis Personenvervoer 
Nevenfuncties: bestuurslid Stichting FC Noaber 
Aandachtsveld: volkshuisvestelijk 
 
De heer J. Gritter 
Commissaris sinds 1 juli 2017 
Huidige zittingstermijn: 2017- 2021 
Hoofdfunctie: lid 
Beroep: Jurist;  
Nevenfuncties: Directeur/eigenaar  Gritter Juridisch Advies;  Rechtskundig adviesbureau, Lid Monumentenraad 
Gemeente Wierden, Lid van de ledenraad Rabobank Noord en West Twente, Bestuurslid Stichting CVEZ, Lid financiële 
commissie Vereniging voor Bouwrecht. 
Aandachtsveld: juridische zaken 

 
Mevrouw C. Pinners 

Commissaris sinds 1 juli 2018 
Huidige zittingstermijn: 2018 – 2022 
Hoofdfunctie, lid en lid remuneratiecommissie (vanaf januari 2019), 
Beroep:  Directeur/eigenaar Ceciel Pinner Management & Bestuur BV en Pinners Consult BV: Management-
&Organisatieadvies, Interim Management 
Nevenfuncties:  Lid RvT stichting Alruna, Directeur Autoprofs BV, Penningmeester stichting Glasrijk Tubbergen, 
Penningmeester Rotaryclub Ootmarsum 
Aandachtsveld: Sociaal/Maatschappelijk/P&O 

 
De heer M. Ahlers 
Commissaris sinds 1 juli 2018 
Huidige zittingstermijn: 2018 – 2022 
Hoofdfunctie: Lid 
Beroep: Directeur/eigenaar van maatschap hemm voor maatschappelijk vastgoed 
Nevenfuncties: Voorzitter MR OBS het Palet in Ommen 
Aandachtsveld: Vastgoedontwikkeling 
  
De heren J. Gritter en M. Ahlers zijn benoemd op voordracht van de huurdersvereniging. 
 
Werkgeversrol 

De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en evaluatie van de 
directeur-bestuurder. In december 2018 is het functioneren van de directeur-bestuurder beoordeeld. De RvC is zeer 
tevreden over het functioneren van de directeur-bestuurder. 

Aan de heer P. Roelofs wordt decharge verleend voor het gedurende het boekjaar 2018 gevoerde bestuur. 
 

Integriteit en Governancecode 

In de Integriteitscode staan bepalingen opgenomen over de omgang met vertrouwelijke informatie. Tevens is de 
Governancecode Woningcorporaties van toepassing. Met enige regelmaat wordt in algemene zin of naar aanleiding van 
een situatie gesproken over integriteit.  
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Honorering 
In het verslagjaar is stilgestaan bij de honorering van de RvC-leden. De sobere regeling zoals die bestond is gehandhaafd. 
De vergoeding past ruim binnen de geldende spelregels. 

De honoreringen van de bestuurder en de leden van de RvC over 2018 zijn als volgt (in €): 

 

 
 

Een uitgebreidere specificatie van de bezoldiging van de bestuurder en de leden van de RvC is opgenomen onder de 
overige toelichtingen.  

 

Honorering bestuur en commissarissen

Naam: P.P.M. Roelofs

Functie: Directeur-bestuurder

Datum in dienst: 1-12-2014

Nevenfunctie(s): Betrokkenheid initiatief in Amsterdam, Cooperatief Wonen

66.355

0

11.936

78.291

78.400

12

80%

n.v.t.

n.v.t.

G.J.M. Hofhuis P.J. Kip A.H.J. Klopper-

Kes

M.H.G.M. 

Groothuis

J.H.L. Gritter

Voorzitter Lid Vice-voorzitter Lid Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30/06 1/1 - 30/06 1/1 - 31/12

€ 7.088 € 4.725 € 2.363 € 2.363 € 4.725

€ 14.700 € 9.800 € 4.860 € 4.860 € 9.800

C.A.M. Pinners M. Ahlers

Lid Lid

27/6 - 31/12 27/6 - 31/12

€ 2.363 € 2.363

€ 4.940 € 4.940

Beloning

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

Bezoldiging

In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Functie

Duur dienstverband

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) (in €)

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

Totale uit publieke middelen gefinancierde bezoldiging en relevant voor de toepassing van de WNT

Jaar waarin dienstverband is geëindigd

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

Duur van het dienstverband in het boekjaar (in maanden)

Omvang dienstverband

Beloning

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

Functie

Duur dienstverband

Bezoldiging
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 Thema’s uit de prestatieafspraken 

Woningstichting Tubbergen heeft met de gemeente Tubbergen prestatieafspraken gemaakt over sociaal wonen in 
Tubbergen voor de periode 2016 – 2020. De gemaakte afspraken gaan onder andere over de gezamenlijke ambities en 
opgaven op vijf thema’s: organisatie en samenwerking, beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, woningkwaliteit, 
duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg. 

 

Proces van prestatieafspraken 

Op uitvoerend en bestuurlijk niveau heeft overleg plaatsgevonden over de prestatieafspraken. Met de 
Huurdersvereniging heeft overleg plaatsgevonden over de wijze waarop zij een bijdrage leveren aan de 
prestatieafspraken. 

Elk jaar worden de bestaande afspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In 2018 was er geen aanleiding tot 
fundamentele bijstellen van de afspraken. Wel is nadrukkelijk gesproken over de rol die de Woningstichting en de 
Gemeente hebben bij de 2 woonwagenstandplaatsen in de gemeente. Hierover zijn goede afspraken gemaakt. 

 
Beschikbaarheid 

Er zijn voldoende sociale huurwoningen in Tubbergen. De doelstelling is een wachttijd van maximaal 2 jaar. In de praktijk 
heeft het overgrote deel van de woningzoekenden binnen 3 maanden een woning. 

De bouw van 15 appartementen, specifiek geschikt voor jongeren, in het centrum van Tubbergen is in 2018 gestart. Dit 
tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. Het is gebleken dat de animo voor nieuwbouw voldoende is; de woningen 
zijn voorafgaand aan de oplevering allemaal verhuurd. 

 
Betaalbaarheid  

Het huurbeleid van Woningstichting Tubbergen, inclusief het passend toewijzen, wordt door de gemeente, 
Huurdersvereniging en Woningstichting samen gedragen. Het past binnen de beleidskaders van de organisaties. 

 
Woningkwaliteit en Duurzaamheid  

Het bezit van Woningstichting Tubbergen is in 2018 nog groener geworden. Door uitvoering van een aantal 
duurzaamheidsprojecten is de energie-index nog verder verbeterd; we hebben thans gemiddeld een label A. Dit past 
geheel binnen de afspraken die we met de gemeente hebben gemaakt. 

 
Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg 

Er wordt op verschillende manieren samengewerkt in het sociaal domein. Een actieve betrokkenheid van de mensen uit 
de gemeente is hierbij belangrijk. De bewoners worden daarom zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten.  

De gemeente en Woningstichting concluderen dat de samenwerking steeds beter wordt. De afstemming bij multi-
problematiek vergt veel van alle partijen.  

 
Woonwagenstandplaats 

Aparte aandacht is er voor de woonwagenstandplaats. Na langdurige overlast, is de standplaats begin 2017 ontruimd.  
De gemeente en Woningstichting hebben in goed overleg plannen gemaakt voor de woonwagenstandplaatsen. De 
omwonenden zijn bij deze planvorming betrokken. 

Geconcludeerd is dat de 2 standplaatsen behouden blijven, dat de Woningstichting het eigendom en beheer krijgt en dat 
de Gemeente haar handhavende rol voor het totale gebied zorgvuldig uitvoert. In 2018 zijn deze afspraken uitgewerkt en 
begin 2019 heeft dat tot besluitvorming geleid.  
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3 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG OVER 2018 
 

3.1 Algemeen 

Woningstichting Tubbergen heeft er heel bewust voor gekozen om een sociale verhuurder te zijn en te blijven. 
Op basis van het huidige beleid worden er geen woningen verkocht. Uitzondering hierop vormen de woningen welke als 
niet-DAEB worden gekwalificeerd en woningen waaraan bij mutatie teveel moet worden opgeknapt. 

 

Uitbreiding van het totale aantal huidige sociale huurwoningen is niet nodig. De toekomstige ontwikkeling is vooral 
gericht op transformatie van de bestaande woningvoorraad. Hierbij moet worden ingespeeld op de wens van de 
doelgroepen door het verminderen in de risicovolle typen en het toevoegen van kansrijke typen. Om deze transformatie 
te bereiken zal Woningstichting Tubbergen waar nodig nieuwbouw plegen en woningen uit de bestaande voorraad 
verkopen. 
Het huidige Strategische Voorraad Beleid (SVB) is hier niet op afgestemd. Voor Woningstichting Tubbergen is dit een 
reden om haar SVB te herzien. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zal hierbij een zeer belangrijk item 
zijn. 
Evenals de overige Twentse woningcorporaties conformeert Woningstichting Tubbergen zich aan de Routekaart 
Twentse woonopgaven. Dit betekent dat er per saldo geen uitbreiding van de sociale voorraad plaats vindt en dat alle 
nieuwbouw toekomstbestendig moet zijn. 
Als sociale verhuurder richt Woningstichting Tubbergen zich met name op huishoudens met een jaarinkomen tot 
€ 36.798 (inkomensgrens 2018). 

 
3.2 Kwaliteit van de woongelegenheden 

Onderhoud, het in stand houden van de technische kwaliteit van het woningbezit en verduurzaming is een belangrijke 
taak die valt onder de verantwoording van afdeling Vastgoed. 
Naast het dagelijks onderhoud, kent Woningstichting Tubbergen ook planmatig onderhoud. Om een goed beeld te 
krijgen en te houden van de technische staat van het woningbezit, worden er jaarlijks inventarisaties uitgevoerd door 
medewerkers van de afdeling Vastgoed en/of externe specialisten. 
De afgelopen jaren is hierbij gebleken dat het bezit van Woningstichting Tubbergen in een kwalitatief goede staat 
verkeerd. De technische inspecties vormen de basis voor het planmatig onderhoud, welke met vaste cycli in de meer- 
jaren-onderhoudsplanning worden opgenomen. 

 
Planmatig onderhoud 

Onder planmatig onderhoud vallen de complexmatige verbeteringswerkzaamheden met een ingrijpend karakter. Het 
omvat meestal werkzaamheden als badkamer-, toilet- en keukenrenovaties en het onderhoud aan de buitenschil van 
de woning, zoals het vervangen van goten, herstellen van gevelmetselwerk, voegwerk, impregneren en herstellen van 
ramen of kozijnen. 
Bij alle onderhoudsprojecten wordt in overleg met de bewoners de woonwensen besproken en voor zover mogelijk in 
de uitvoering meegenomen. Uiteraard hebben bewoners inspraak in de kleurstelling van de wand- en vloertegels en de 
kleur en indeling van de keukenopstelling. 

 

Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd conform de meerjarenplanning. De meerjarenplanning wordt voortdurend 
geactualiseerd nadat in de praktijk de conditie van het woningbezit is geïnventariseerd. Wijzigingen en bijstellingen 
worden ingebracht en doorgerekend in de meerjarenonderhoudsbegroting. 
Het planmatig onderhoud omvat ook het cyclisch onderhoud zoals vervangen van cv-ketels, buitenschilderwerk, kitwerk 
en onderhoud aan platdakbedekkingen. 
Ook contractonderhoud zoals de onderhoudskosten voor centrale verwarming, liftinstallaties, automatische deuren en 
onderhoud aan brandmeldcentrales vallen onder het planmatig onderhoud. De kosten bedroegen in 2018 € 941.369. 
Begroot was een bedrag van € 991.961. In verband met de richtlijnen voor de functionele winst-en-verliesrekeningen 
de beleidswaarde zijn vanaf boekjaar 2018 de schoonmaakkosten, tuinonderhoud en overige beheer woningen en 
woongebouwen overgeheveld naar 'overige directe operationele lasten exploitatiebezit'. Dit is tevens gecorrigeerd in 
het begrote bedrag. 

 

  



Woningstichting Tubbergen 

- 24 - 

 

 

 
 
 
Door het organiseren van aanbestedingen en het opvragen van meerdere offertes wordt het onderhoud uitgevoerd 
voor marktconforme prijzen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de marktkennis, het zogeheten 
resultaatgericht samenwerken waarbij de marktpartijen worden uitgedaagd om op basis van een 
inspanningsverplichting een product te leveren tegen de beste prijs-kwaliteit verhouding. 
Een opdracht voor het vervangen van 15 stuks cv-ketels met een totaal van € 25.358 is opgedragen in 2018 en zal 
worden uitgevoerd in 2019. Dit omdat is besloten het vervangen van de ketels te combineren met verduurzaming zoals 
zonnepanelen en een hybride warmtepomp. Ook is een opdracht voor het plaatsen van zonnepanelen op een 
wooncomplex verstrekt in 2018. De aanneemsom bedraagt € 57.348. In verband met de weeromstandigheden is deze 
opdracht in 2019 uitgevoerd. 
Het totaalbedrag van € 82.707 is opgenomen onder de 'Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen'. 
 

Reparatieverzoeken en mutatie onderhoud  

Reparatieverzoeken en eenvoudig mutatieonderhoud wordt hoofdzakelijk in eigen beheer uitgevoerd. Op deze manier 
kan een vlotte afhandeling en tegemoetkoming aan de individuele wensen van de huurder worden nagestreefd. 
Woningstichting Tubbergen heeft één uitvoerend technisch medewerker in dienst. We vinden het belangrijk om bij de 
mensen thuis te komen en herkenbaar te zijn in de wijk.  

Vanuit het Aedes prestatieveld huurdersoordeel voor reparatieverzoeken zijn wij door onze huurders gewaardeerd met 
een ruime voldoende (7,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvangrijkere reparatieverzoeken en werkzaamheden aan mutatiewoningen, waaraan veel werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd, worden zoveel mogelijk uitbesteed aan lokale bedrijven. Toezicht op de uitvoering van deze 
werkzaamheden wordt gedaan door de medewerkers Vastgoed. Woningstichting Tubbergen heeft de ambitie om haar 
woningen op een hoog basisniveau te brengen en te houden. Hiervoor wordt bij mutatie een checklist gehanteerd. Ook 
wordt bij iedere woningmutatie een veiligheidskeuring uitgevoerd aan de meterkast, de gas- en elektrische installatie in 
de woning door een erkend installateur. Vanaf januari 2019 zal het mutatie onderhoud volledig worden uitbesteed aan 
een aannemersbedrijf en een installatiebedrijf. Hiervoor zijn prestatieafspraken gemaakt met de intentie het niveau 
van de te verhuren woningen  te verbeteren. 
In 2018 zijn 1.088 verzoeken tot reparatie afgehandeld. De totale kosten bedroegen € 99.463. 
Het budget voor 2018 was € 83.837. De gemiddelde kosten bedroegen € 91,42 per reparatieverzoek. 
Woningstichting Tubbergen heeft een werkplaats met een kleine voorraad aan hang- en sluitwerk en sanitair 
producten. De totale inkoop aan voorraad bedroeg € 4.561 in 2018. 

Specialistisch onderhoud aan technische installaties zoals verwarming, zonnecollectoren, elektra- en gasinstallaties en 
brandmeldinstallaties wordt altijd uitbesteed aan een plaatselijke erkende installateur.  
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Woningstichting Tubbergen laat maandelijks de brandmeldinstallaties keuren door een erkend deskundige en 
controleert zelf periodiek de noodverlichtingen. Ook in het kader van legionella preventie worden regelmatig 
onderzoeken gedaan. Hiermee wordt voldaan aan de hiervoor geldende regelgevingen.  

Onder mutatieonderhoud vallen de onderhoudswerkzaamheden bij verhuizing, zoals het verwisselen van sloten en het 
herstellen van de woning als gevolg van schade en technische slijtage. Indien noodzakelijk wordt gelijktijdig met het 
mutatieonderhoud ook achterstallig onderhoud uitgevoerd. In 2018 hebben er 81 woningmutaties plaatsgevonden. De 
totale kosten bedroegen € 76.362. Gemiddeld is dit € 943 per woningmutatie. Het budget voor mutatieonderhoud 
bedroeg in 2018 € 51.409. Een aantal woningen zijn uitvoerig gerenoveerd nadat de bewoners die er vele jaren hebben 
gewoond zijn verhuisd. Een deel van deze uitgaven is geactiveerd. Ook is er helaas een trend dat de woningen bij 
mutatie in een mindere staat van onderhoud worden opgeleverd. Steeds vaker zien we schades of vervuilingen welke 
bij mutatie moeten worden hersteld. Dit verklaard dat er in 2018 in verhouding veel is uitgegeven aan mutatie 
onderhoud.  Voor overig dagelijks onderhoud staat een positief saldo van € 13.933, dit zijn onder andere 
doorberekende onderhoudskosten aan huurders en uitkeringen voor schadegevallen. Ook frictieleegstand, wmo en 
vergoedingen aan stagiaires vallen onder deze onderhoudspost. 

 

Bijzondere voorzieningen en oppluswerkzaamheden 

Tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden worden er in overleg met de huurders 
“oppluswerkzaamheden” aan de woningen uitgevoerd, zoals het uitbreiden van de keukenopstelling, vergroten 
doucheruimten en realiseren van een extra toilet op de verdieping. Deze “oppluswerkzaamheden” passen binnen het 
strategisch voorraadbeleid. Ook wordt de huurders de mogelijkheid geboden om bijzondere voorzieningen te laten 
uitvoeren. Hierbij moet worden gedacht aan zaken als het aanbrengen van dakisolatie of het aanleggen van een cv-
installatie. Kosten voor deze voorzieningen worden geactiveerd en als huurverhoging aan de huurders doorberekend. 
Totaal is er in 2018 een bedrag van € 115.487 geactiveerd voor geriefsverbeteringen.  

 
Milieu, duurzaamheid en veiligheid 
Hieronder staan de projecten die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Voor al deze projecten geldt dat 
verduurzaming centraal staat en dat de huurder hiervoor een doorbelasting krijgt van de helft van het ‘theoretisch 
berekende voordeel’. De verduurzaming verlaagt dus in het algemeen de woonlasten.  

 
NOM-ready dak renovatie 
Acht duplex appartementen zijn voorzien van een nieuw plat dak met hoogwaardige isolatie.  
De dakbedekking van het platte dak, ongeveer 300 m2 was aan vervanging toe. Een mooi moment om ook de isolatie 
te verbeteren. Het platte dak is hiermee geschikt voor een toekomstige NOM renovatie. Uiteraard zijn er ook 
zonnepanelen op het platte dak geplaatst. De energielabels gaan naar A+. Het aantal zonnepanelen is afgestemd op het 
huidige verbruik van de bewoners. Er is ruimte voor extra zonnepanelen. 

 
Verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen wooncomplex Sniederhof 
Alle 21 appartementen van de Sniederhof aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen hebben zonnepanelen 
gekregen. Totaal zijn er 179 panelen geplaatst. Alle appartementen gaan naar label A++.  Ook zijn er 30 zonnepanelen 
aangesloten op de centrale meterkast. 

 
All-electric renovatie Pastoor Cramerstraat 21 
Deze tussenwoning uit 1967 hebben we als pilot project verwarmd met lage temperatuur radiatoren die gevoed 
worden door een lucht-water warmtepomp. Voor het warme tapwater is een 200 liter warmtepompboiler geplaatst. 
Het energieverbruik van deze warmtepompen wordt gecompenseerd door 18 stuks 330 Wp zonnepanelen. Het dak is 
extra goed geïsoleerd. De spouw en kruipruimte zijn in de jaren 90 na-geïsoleerd en tevens is er destijds isolatieglas 
aangebracht. De badkamer, toilet en keuken zijn gemoderniseerd en de complete energiehuishouding wordt op 
afstand gemonitord. 
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20 woningen te Tubbergen zijn voorzien van vloerisolatie, zonnepanelen en een spaarpomp 
Huidige energielabels waren B en C, na verduurzaming zitten alle woningen op A+ 
Indicatieve energiebesparing per huishouden op gas en elektra is ruim € 50 per maand. 
Werkzaamheden: 
 12 zonnepanelen per woning a 300 wp per paneel; 
 Hybride Inventum Ventilatie warmtepomp vervangt de mechanische ventilatie; 
 Er wordt vloerisolatie aangebracht in de kruipruimte RC 3,5 gelijk aan nieuwbouw; 
 Extra kierdichting deuren en ramen, tochtstrippen, enz. 

 
Off-grid accupakket voor 6 appartementen aan de Klaproos 
De algemene voorzieningen hebben geen meterkast maar een accu-pakket wat wordt geladen door zonnepanelen. 
Hierdoor zijn er geen energiekosten en wordt er geen vastrecht betaald. 
Individuele appartementen hebben zonnepanelen gekregen welke zijn aangesloten op de meterkast van de bewoner. 

 
20 appartementen aan De Veldstegge te Geesteren zijn verduurzaamd 
Alle appartementen zijn voorzien van een nieuwe HR combi cv-ketel en hebben een hybride ventilatie warmtepomp 
gekregen die met ventilatielucht het cv-water voorverwarmd. Ook hebben alle woningen zonnepanelen gekregen en 
zijn er panelen geplaatst voor de algemene voorzieningen.  
De energielabels gaan van B naar A+. Voor de bewoners een flinke besparing op de energielasten. 
De woningen worden op afstand gemonitord. 
 
Isolatieglas 
Bij acht woningen aan de Industriestraat te Tubbergen zijn nieuwe ramen geplaatst en is het enkel glas vervangen door 
isolatieglas. Tevens is in overleg met bewoners de ventilatie verbeterd en zijn er tochtstrippen geplaatst om de 
kierdichting te verbeteren. Bovenstaande draagt bij aan wooncomfort en energiebesparing. 
 
Voor verduurzaming is in 2018 een budget gereserveerd van € 500.000. De verduurzamingswerkzaamheden zijn veelal 
gecombineerd en gelijktijdig uitgevoerd met planmatig onderhoud. Totaal is er € 447.125 uitgegeven aan 
verduurzaming. Deze uitgaven zijn geactiveerd. 
Woningstichting Tubbergen acht zich verantwoordelijk voor goede, betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. Dit 
laatste wordt steeds belangrijker en krijgt ook landelijk veel aandacht. Naast de door de overheid opgelegde 
verplichtingen ten aanzien van isolerende en energiebesparende maatregelen stelt Woningstichting Tubbergen ook zelf 
voortdurend hogere eisen aan haar bezit. Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur 
een Energielabel overhandigen. De Europese energieafspraken met betrekking tot CO2-reductie stellen dat in 2020 de 
uitstoot met 20% moet zijn gereduceerd en het gemiddelde energielabel B moet zijn. In 2050 moet de woningvoorraad 
CO2-Neutraal zijn. Hier ligt ook een taak voor de woningcorporaties. Op basis van deze Europese wetgeving is het 
gehele woningbestand van Woningstichting Tubbergen voorzien van energielabels. Door het uitvoeren van 
verschillende energetische verbeteringen aan de bestaande woningvoorraad heeft Woningstichting Tubbergen in 2018 
een gemiddeld energielabel “A” (EI 1.18).  
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Verdeling energielabels Woningstichting Tubbergen vanaf 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Asbest 

De overheid werkt aan een verbod op asbestdaken. Vanaf 2024 zijn naar alle waarschijnlijkheid asbestdaken in 
Nederland verboden. Als ambitieuze woningcorporatie die gaat voor een hoog gerief c.q. veiligheid voor haar 
huurders wachten wij dit verbod niet af, maar gaan we hierin proactief te werk.  
Afgelopen jaar hebben we een eerste grote stap gezet. Al het asbestgolfplaat bij de woningen van Woningstichting 
Tubbergen in de dorpen Albergen, Geesteren en Vasse is gesaneerd. Bijzonder is dat we ook het huurdersasbest  
( ZAV's ) tegen een kleine vergoeding hebben meegenomen. In 2019 pakken we wederom een aantal dorpen aan. 
 

Door huurders Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) 

Woningstichting Tubbergen heeft een beleid opgesteld met betrekking tot het zelfstandig klussen in en om de woning. 
In dit document staat een opsomming genoemd van alle voorkomende klussen en is aangegeven of er wel of geen 
toestemming voor wordt gegeven. Woningstichting Tubbergen probeert hier coulant mee om te gaan zodat de huurder 
de vrijheid heeft de woning aan te passen aan zijn of haar woonwensen. 
In het ZAV-beleid staat aangegeven of een door de huurder aan te brengen voorziening bij een huuropzegging al dan 
niet kan worden aangemerkt als zijnde een woningverbetering of dient te worden overgenomen door de nieuwe 
bewoner. Eén en ander vindt in overleg met de mutatieopzichter plaats. Als voorwaarde wordt door Woningstichting 
Tubbergen gesteld dat huurders ingrijpende werkzaamheden altijd voor uitvoering dienen te melden, zodat deze 
kunnen worden getoetst aan de geldende wettelijke- en gemeentelijke regelgeving. 

 
Medische aanpassingen 

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden op verzoek van huurders met een handicap 
aanpassingen uitgevoerd in de woning. Deze aanpassingen dragen er toe bij dat onze huurders met behulp van deze 
voorzieningen zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Deze aanpassingen variëren van het 
rolstoeltoegankelijk maken van de woning tot grotere bouwkundige aanpassingen aan de keuken, badkamer of het 
plaatsen van een traplift. De kosten van de ingrijpende medische aanpassingen worden grotendeels gefinancierd uit de 
WMO-regeling van de gemeente. Kleine voorzieningen zoals wandbeugels, verhoogde closets en éénhendel kranen 
worden niet meer vergoed vanuit de WMO regeling. Daar waar mogelijk wordt dit standaard meegenomen in de 
renovaties van badkamer, toilet en keuken. Eventueel betaalt belanghebbende hiervoor een kleine vergoeding. 

Nieuwbouw 

In 2018 is het project Oranjestraat in het dorpscentrum van Tubbergen gestart . Er worden hier 15 gasloze 
appartementen gerealiseerd. Het betreffen relatief kleine appartementen (circa 50 m2) die vooral voor de jongeren uit 
de gemeente geschikt zijn. De bouw is voorspoedig verlopen. De appartementen zijn in februari 2019 opgeleverd.  
Bij oplevering waren alle appartementen verhuurd. Het project is ontwikkeld op het moment dat een gasaansluiting 
nog normaal was. Toen het steeds duidelijker werd dat 'we van het gas afgaan', is alsnog besloten het plan aan te 
passen. Een combinatie van allerlei duurzaamheidsmaatregelen is toegepast. 
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3.3 Leefbaarheid 

De afgelopen jaren is er gewerkt met een beschikbaar budget voor leefbaarheid, op initiatief en aanvraag van huurders. 
Gebleken is dat een meer integrale aanpak nodig is, woningstichting Tubbergen heeft haar bezit voornamelijk in straten 
en wijken met gemiddeld een groter aantal koopwoningen dan huurwoningen. De gemeente Tubbergen onderneemt 
gebiedsgerichte leefbaarheid activiteiten via burgerinitiatief MijnDorp2030. Duidelijkere samenwerking met gemeente 
Tubbergen ligt daarom niet alleen voor de hand, maar wordt ook van de overheid verwacht. Woningstichting Tubbergen 
en gemeente Tubbergen hebben dit in 2018 als zodanig in de prestatie afspraken vastgelegd, begin 2019 zal een eerste 
"pilot" starten in Langeveen. 

 

3.4 Toewijzen, verhuren en vervreemden van woongelegenheden 
 

Woningtoewijzing 

Woningstichting Tubbergen maakt bij de toewijzing van haar woningen al sinds jaren gebruik van het aanbodmodel.  
De vrijkomende woningen worden gepubliceerd op onze website www.wstubbergen.nl. Ook melden wij de 
beschikbaarheid van deze woningen op Twitter. 
Geïnteresseerde woningzoekenden dienen zelf actief te reageren op de vrijkomende woningen. Hierbij geldt wel de 
verplichting dat men ingeschreven moet zijn als woningzoekende, dat kan digitaal of op kantoor. De woningzoekende 
krijgt daarna ook een eigen digitale omgeving (portaal) voor inloggen, reageren, klantgegevens beheren. Inschrijvingen 
en reacties komen veelal via het portaal op onze site bij ons binnen. In 2018 hebben zich 320 woningzoekenden bij ons 
ingeschreven. 
Jaarlijks worden alle woningzoekenden per mail gevraagd om hun inschrijfgegevens te controleren en indien nodig te 
actualiseren. Wenst men niet meer voor een woning in aanmerking te komen, dan vragen wij hen dit aan ons door te 
geven. Op deze manier proberen wij ons woningzoekenden-bestand zo actueel mogelijk te houden. 
Zodra een woning wordt geaccepteerd wordt de inschrijving automatisch op historisch gezet. 

 

Ook in 2018 heeft Woningstichting Tubbergen bij de toewijzing de richtlijnen met betrekking tot de Europese 
Regelgeving en de nieuwe Woningwet in acht genomen. Er zijn geen woningen toegewezen aan woningzoekenden met 
een inkomen boven de inkomensgrens (€ 36.798). Wel hebben wij twee toewijzingen onder de 10% regeling laten 
vallen omdat het inkomen onbekend was. 

 

In 2018 zijn er geen woningen toegewezen met een maandhuur hoger dan € 710,68. 
 

Nadat een woningzoekende heeft aangegeven de toegewezen woning te willen accepteren wordt er een inkomenstoets 
uitgevoerd. Indien mogelijk wordt het inkomen aangetoond aan de hand van een Inkomensverklaring van de 
Belastingdienst. In alle andere gevallen dient de nieuwe huurder andere bewijsstukken te overleggen. 
In 2018 zijn er 81 woningen toegewezen. Eind 2018 stonden er geen woningen leeg. De woningen in het 
nieuwbouwproject Oranjestraat zijn verhuurd in 2018, maar officieel pas toegewezen in 2019. Deze zijn dus buiten het 
aantal van 81 gelaten. 

 

Eén van alle gemuteerde woningen had een huur onder de € 417,34 en is toegewezen aan een alleenstaande met een 
inkomen onder de huurtoeslaggrens. 

http://www.wstubbergen.nl.ook/
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Verhuur, huurverhoging, huurderving 

Evenals in 2017 heeft Woningstichting Tubbergen ook in 2018 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de huren 
per 1 juli inkomensafhankelijk te verhogen. 

 

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2018 bedroeg 0,68% (in 2017 was dit 0,47%) en zat daarmee ruim onder het 
percentage van 3,9% die het ministerie ons toestaat. 
Het huurbeleid van Woningstichting Tubbergen is gericht op het betaalbaar houden van de woningen. Dit wordt gedaan 
door ervoor te zorgen dat: 

 
1. de maandhuur van onze sociale huurwoningen bij nieuwe verhuur onder de huurtoeslaggrens blijft; 
2. de maandhuur van onze woningen bij nieuwe verhuur niet hoger zal zijn dan de streefhuur (70%); 
3. bij woningen met een maandhuur hoger dan de streefhuur geen huurverhoging wordt doorberekend. 

 

In 2018 zijn geen bezwaren ingediend tegen de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli. 
 

De huurderving wegens reguliere leegstand bedroeg in het verslagjaar € 2.941 tegen € 8.197 over 2017. Dit is de 
optelsom van mutatieleegstand en renovatieleegstand van woningen en leegstand commercieel vastgoed. 
De huurderving wegens oninbaarheid bedraagt over 2018 € 24.926 (2017: € 8.244). 
Hieronder is ook de mutatie van de voorziening dubieuze huurdebiteuren opgenomen. 
De leegstand wegens verkoop van bestaand bezit bedroeg € 2.319 (2017: € 10.302). 

 

Huurincasso 

De laatste jaren is gebleken dat steeds meer huurders te maken krijgen met (huur)achterstanden, niet alleen door 
stijgende woonlasten maar onder andere ook door gewijzigd consumentengedrag. 
Ook in 2018 heeft Woningstichting Tubbergen een bedrag als oninbaar moeten afboeken. 

 

Ondanks onze sociale doelstelling willen wij een goed incassobeleid voeren omdat door ervaringen uit het verleden is 
gebleken dat een streng incassobeleid ook voor de huurders van belang is. 
Door deze directe en persoonsgerichte aanpak bedraagt de totale huurachterstand van de zittende huurders per 31 
december 2018 € 17.022, zijnde 0,24% van de totale jaarhuur. Per 31 december 2017 was dit 0,37%. 
Huurders die in financiële problemen dreigen te komen, biedt Woningstichting Tubbergen altijd de mogelijkheid voor 
het treffen van een betalingsregeling. Tevens worden ze door de medewerkers Woondiensten op kantoor uitgenodigd 
en indien door hen gewenst thuis bezocht. Door deze persoonlijke benadering kan in een vroeg stadium, eventueel met 
hulp van het maatschappelijk werk, Stadsbank of gemeente, naar een oplossing worden gezocht. Deze aanpak werkt, zo 
is gebleken, effectief en preventief. 

 
3.5 Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 

 
Informatieverstrekking 

Woningstichting Tubbergen ziet het als haar taak om haar huurders en de woningzoekenden zo goed mogelijk over 
allerhande zaken te informeren. De informatieverstrekking verloopt via diverse kanalen. Alle actuele informatie is 
te vinden op de website www.wstubbergen.nl. Bij nieuwbouw en groot onderhoud worden er informatiebrochures 
uitgegeven. De vrijkomende woningen worden gepubliceerd op de eigen website en op Twitter. 

 

Woningstichting Tubbergen betrekt op gepaste wijze bewoners bij het beleid en de activiteiten rondom nieuwbouw en 
(planmatig)onderhoud. In 2017 en 2018 is met name rondom de ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex 
voor jongeren meerdere malen contact gezocht met deze doelgroep. Bewoners van appartementen complexen welke 
zijn voorzien van zonnepanelen zijn hierover vooraf uitgebreid geïnformeerd. 
Uit ervaring is gebleken dat intensief vooroverleg en goede begeleiding tijdens de uitvoering steeds weer leiden tot 
tevreden reacties. 
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Bewonerscommissies 

Door het in verhouding kleine aantal huurwoningen in de gemeente Tubbergen is er weinig aaneengesloten 
woonbebouwing en daarom in het algemeen ook geen behoefte aan afzonderlijke bewonerscommissies, wijkraden e.d. 
per dorp of wijk. Dit met uitzondering van een aantal complexen die wel een eigen bewonerscommissie hebben. 

 

KlachtenAdviesCommissie 

Woningstichting Tubbergen kent een uit 3 leden bestaande KlachtenAdviesCommissie. Ook in 2018 zijn er geen klachten 
aan de KlachtenAdviesCommissie voorgelegd. 
Eind 2018 is besloten om aan te sluiten bij de regionale klachtencommissie in Twente. Dit zal in 2019 worden 
geëffectueerd. 

 
3.6 Financieel beleid en beheer 

 
Financiële continuïteit 

Om de ambities in de toekomst te kunnen waarmaken is het behouden van de huidige gezonde financiële positie van 
wezenlijk belang. Woningstichting Tubbergen houdt zicht op de toekomstige kasstromen en de vermogens- en 
resultaatontwikkelingen. Bij het opstellen van de financiële meerjarenbegroting ligt de focus voornamelijk op de 
kasstromen. Hier wordt ook in de trimesterrapportages op gerapporteerd. Als maatschappelijk ondernemer 
optimaliseren we ons financieel rendement ten bate van ons maatschappelijk rendement. Iedere euro kunnen wij maar 
één keer uitgeven. Onze organisatie is daarom doelmatig en efficiënt en we wegen risico's zorgvuldig af. 

 

Naar verwachting zal de overheid onze sector ook in de toekomst heffingen blijven opleggen. Binnen de mogelijkheden 
zal jaarlijks worden beoordeeld in hoeverre dit door lagere uitgaven kan worden gecompenseerd en of er extra 
huurverhogingen moeten worden doorgevoerd. 

 

Aangezien een belangrijk deel van onze doelgroep geen marktconforme huur kan betalen valt aan onrendabele 
investeringen niet te ontkomen. Het deel van de investeringen dat niet met leningen kan worden gefinancierd dient 
gedekt te worden door huur- en verkoopopbrengsten uit de bestaande portefeuille. 

 

Financiële verplichtingen moeten te allen tijde kunnen worden nagekomen. Dit betekent dat er een positief 
werkkapitaal in de organisatie aanwezig dient te zijn en er wordt gestreefd naar een positief resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening (= exclusief verkoopopbrengsten bestaand bezit en exclusief afboekingen vanwege onrendabele 
investeringen) 
Ter bewaking van de liquiditeiten wordt eens per trimester een liquiditeitenplanning opgesteld, waarbij verslag wordt 
gedaan van mutaties in de geldmiddelen. 

 

Beleggingen / treasury 

Gedurende 2018 had Woningstichting Tubbergen geen risicodragende beleggingen. De komende jaren zullen deze 
evenmin een rol gaan spelen. 

 
Liquide middelen zijn gedurende het gehele jaar 2018 in liquide vorm aangehouden op de bankrekeningen. 

 

Voor de financiering van de bouw van 28 zorgappartementen aan de Eeshoflaan in Tubbergen is aan V.o.f. Eschede bij 
akte d.d. 1 juni 2006 een hypothecaire geldlening verstrekt van € 4.000.000. Het schuldrestant van deze lening bedroeg 
per 31 december 2018 € 3.602.806. 
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Financiële sturing 

Vanaf verslagjaar 2017 wordt de financiële meerjarenbegroting met behulp van het softwarepakket FMP 
opgesteld. FMP is ook te gebruiken voor vastgoedbeleid, het berekenen en analyseren van de marktwaarde en de 
beleidswaarde, cijfermatige kerngegevens en databestanden voor SBR Wonen. Bij de berekening van de marktwaarde 
van de activa wordt gebruik gemaakt van het gecertificeerde softwarepakket TMS van Ortec. 

 

De vermogenspositie 

De solvabiliteit van een organisatie geeft aan in hoeverre de organisatie op lange termijn aan de financiële 
verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit wordt weergegeven als kengetal door het eigen vermogen uit te drukken in 
een percentage van het balanstotaal. 

 
Het aandeel van het eigen vermogen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat bedraagt ultimo 2018 
€ 98.090.101. Dit is een stijging van ruim € 14 miljoen ten opzichte van 2017 ( € 84.062.357 ). Een stijging welke voor 
ruim € 11,3 miljoen wordt veroorzaakt door niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille. De 
solvabiliteit op basis van marktwaarde in verhuurde staat, komt eind 2018 uit op 71,42% (2017 : 68,09%). 

 

Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan een 
derde en waarvoor de woningcorporatie een terugkoopverplichting kent, worden aangemerkt als 
financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met 
de koper overeengekomen contractprijs (eerste waardering) en daarna de marktwaarde op basis van VOV. Voor de in de 
regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een terugkoopverplichting 
opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij de overdracht ontstane 
verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden. 

 

De financieringspositie 

De rentabiliteit van het eigen -, het vreemd - en het totaal vermogen komt in 2018 uit op respectievelijk 15,4%, 3,6%, 
en 11,7% (in 2017: resp. 5,9%, 3,6%, en 5,0%). 

 

Liquiditeitspositie 

De liquiditeitspositie wordt gezien als beschikbaar netto werkkapitaal, zijnde de vlottende activa vermindert met de 
kortlopende schulden. In het navolgende overzicht zijn tevens de percentages berekend, die de verhouding weergeven 
tot het totaal geïnvesteerde vermogen. 

 

Investerings- en huurbeleid 

In hoofdlijnen kunnen de investeringen in het kader van het maatschappelijk rendement in vijf categorieën worden 
ondergebracht: nieuwbouw, kwaliteit, milieubeleid, leefbaarheid en overige investeringen. Voor het toekomstige beleid 
kent de gemeente Tubbergen een Woonvisie. Bij het opstellen hiervan wordt Woningstichting Tubbergen betrokken. 
Ook de Prestatieafspraken tussen de gemeente en Woningstichting Tubbergen worden vooraf uitvoerig met elkaar 
besproken en afgestemd op de toekomstige strategische visies van beide partijen. Zo worden er afspraken gemaakt met 
betrekking tot de beschikbaarheid van woningen, de betaalbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid en daarnaast 
over taken binnen het sociaal domein. 



Woningstichting Tubbergen 

- 32 - 

 

 

 
 

 

3.7 Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen 

In 2005 is er met de Zorggroep Sint Maarten een vennootschap onder firma (V.o.f. Eschede) opgericht voor de 
ontwikkeling, bouw en exploitatie van 28 zorgwoningen nabij de Eeshof in Tubbergen. Beide vennoten hebben hierin 
een belang van 50%. De bestuurder van Woningstichting Tubbergen heeft zitting in de raad van bestuur van de 
vennootschap. 

 

De nettovermogenswaarde van V.o.f. Eschede bedraagt per ultimo 2018 € 442.509 positief. Dit is het gevolg van 
de niet-gerealiseerde waardeverandering van het vastgoedportefeuille, als gevolg van waarderen op marktwaarde 
in verhuurde staat. 
De jaaromzet 2018 bedraagt € 246.942 voor V.o.f. Eschede. 

 

Woningstichting Tubbergen draagt zorg voor de financiering van de rendabele stichtingskosten van V.o.f. Eschede. 
Ten behoeve van beide financieringen zijn notariële hypotheekakten opgesteld. De hoogte van de door 
Woningstichting Tubbergen aan V.o.f. Eschede verstrekte geldlening bedroeg per 31 december 2018 € 3.602.806. 
Het totale financiële- en technische beheer van V.o.f. Eschede wordt door Woningstichting Tubbergen verzorgd. 

 
3.8 Periodieke rapportages 

De periodieke rapportages vormen bij Woningstichting Tubbergen onderdeel van de planning- en control cyclus en 
worden 3 maal per jaar, over een periode van 4 maanden, opgesteld. Naast de rapportage met betrekking tot de 
financiën wordt ook gerapporteerd over eventuele treasury-activiteiten die hebben plaatsgevonden, de verhuur en 
beschikbaarheid van woningen, de huisvesting van statushouders, duurzaamheid en sanering van asbest en wordt er 
aandacht geschonken aan integriteit en eventuele risico's die worden gelopen. 

 
3.9 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestaan met name uit de niet-gerealiseerde waardeveranderingen van 
de vastgoedportefeuille en de overige waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille. 

 

De waardering van de terugkoopverplichting van verkopen onder voorwaarden wordt jaarlijks getoetst aan de hand van 
de resultaten van de Waarderingskamer. Voor 2018 bedraagt de waardestijging op de WOZ-waarden 4,6%. Hierdoor is 
per 31-12-2018 een opwaardering ontstaan ad € 192.333 waardeveranderingen van terugkoopverplichtingen. In 2018 
zijn 2 woningen teruggekocht. Deze woningen zijn begin 2019 verkocht op de vrije markt. Tevens is in 2018 bij 1 woning 
de kortingsregeling afgekocht. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAARREKENING 
 

Balans per 31 december 2018 
Winst-en-verliesrekening over 2018 
Toelichting op de balans per 31 december 2018 
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018 
Toelichting op het kasstroomoverzicht 2018 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na resultaatbestemming) 

 
 
 

 

 31 december 
2018 

 31 december 
2017 

€  € 

ACTIVA 
    

Vaste activa 
    

Vastgoedbeleggingen (1) 
   

DAEB vastgoed in exploitatie  120.288.050  107.400.572 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  2.659.625  2.766.516 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  5.867.396  6.055.915 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  1.976.509  345.155 

  130.791.580  116.568.158 

Materiële vaste activa (2) 558.551  464.708 

Financiële vaste activa (3) 
   

Deelnemingen  442.509  228.273 

Latente belastingvordering(en)  323.571  323.440 
Leningen u/g  3.602.806  3.602.806 

  4.368.886  4.154.519 

  135.719.017  121.187.385 

Vlottende activa 
    

Voorraden (4) 382.154  415.930 

Vorderingen (5) 
   

Huurdebiteuren  25.777  49.022 

Vorderingen op gemeenten  -  257 
Vorderingen op verbonden maatschappijen 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 - 
240 

 5.657 
- 

Overige vorderingen en overlopende activa  86.447  99.768 

  112.464  154.704 

Liquide middelen (6) 1.136.682  1.702.457 

  1.631.300  2.273.091 

  137.350.317  123.460.476 
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 31 december 

2018 
 31 december 

2017 

€  € 

PASSIVA 
    

Eigen vermogen (7) 
   

Geplaatst kapitaal  11.218  11.218 

Herwaarderingsreserve  66.548.412  51.173.659 
Overige reserves  31.530.471  32.877.480 

  98.090.101  84.062.357 

Voorzieningen (8) 
   

Latente belastingverplichtingen  544.012  381.681 
Overige voorzieningen  36.350  42.403 

  580.362  424.084 

Langlopende schulden (9) 
   

Schulden/leningen overheid 
Schulden aan kredietinstellingen 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Waarborgsommen 

-  
30.043.343 

5.900.577 
2.475 

 45.378 
30.470.504 

6.233.421 
2.475 

  35.946.395  36.751.778 

Kortlopende schulden (10) 
   

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden  1.472.538  1.026.419 
Schulden aan leveranciers  174.360  140.142 
Schulden aan verbonden maatschappijen  500  - 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  217.445  111.697 
Overige schulden en overlopende passiva  868.616  943.999 

  2.733.459  2.222.257 
 
 
 
 
 
 
 

137.350.317 123.460.476 
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2 WINST-EN-VERLIESREKENING  OVER  2018 
 
 
 
 

 

 2018  2017 

€  € 

Huuropbrengsten (11) 6.930.308 
 

6.893.800 
Opbrengsten servicecontracten (12) 31.930  33.458 
Lasten servicecontracten (13) -41.410  -42.106 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten (14) -597.339  -531.247 
Lasten onderhoudsactiviteiten (15) -1.658.091  -1.683.882 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (16) -1.412.942  -1.284.693 

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille  3.252.456  3.385.330 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille (20) 905.255 
 

1.472.967 
Verkoopkosten vastgoedportefeuille (20) -37.447  -42.387 
Toegerekende organisatiekosten (18) -991  -2.237 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille (19) -706.194  -1.391.774 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille  160.623  36.569 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (21) -44.564 
 

117.448 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 

(22) 
 

(23) 

12.272.201 
 

144.326 

 2.824.195 
 

140.816 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille  12.371.963  3.082.459 

Overige bedrijfsopbrengsten (24) 2.596 
 

2.510 
Overige organisatiekosten (25) -195.076  -50.320 
Leefbaarheid (26) -73.585  -87.984 

Bedrijfsresultaat  15.518.977  6.368.564 

Financiële baten en lasten (27) -1.137.364  -1.209.109 

Resultaat voor belastingen  14.381.613  5.159.455 

Belastingen (28) -568.104 
 

-443.582 

Resultaat deelnemingen (29) 214.235 
 

62.247 

Resultaat na belastingen  14.027.744  4.778.120 
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2018 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
 
 

 2018   2017  

€ €  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Operationele Ontvangsten 
     

Zelfstandige huurwoningen Daeb 
Zelfstandige huurwoningen en onzelfstandige 
huurwoningen niet-Daeb 

6.420.634 
 

43.208 

  6.402.289 
 

47.937 

 

Onzelfstandige overige wooneenheden Daeb 260.947   258.683  
Overige niet woongelegenheden Daeb 48.425   47.545  
Overige niet woongelegenheden niet-Daeb 184.510   187.784  
Vergoedingen 36.416   33.458  
Overige Bedrijfsontvangsten 2.715   2.603  
Renteontvangsten 148.796   157.908  

  7.145.651   7.138.207 

Operationele Uitgaven 
     

Erfpacht -4.525   -1.677  

Lonen en salarissen -446.799   -514.181  
Sociale lasten -254.692   -91.056  
Pensioenen -99.457   -66.677  
Onderhoudsuitgaven -1.130.623   -1.253.532  
Overige Bedrijfsuitgaven -1.139.946   -989.630  
Renteuitgaven -1.328.523   -1.391.760  
Sectorspecifieke Heffing -75.717   -5.308  
Verhuurdersheffing 
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering 
gebonden 

-786.666 
 

-30.436 

  -704.525 
 

-36.150 

 

Vennootschapsbelasting -428.197   -1.129.388  

  -5.725.581   -6.183.884 

Kasstroom uit operationele activiteiten  1.420.070   954.323 

transporteren  1.420.070   954.323 
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 2018   2017  

 € €  € € 

Transport  1.420.070   954.323 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
     

MVA Ingaande Kasstroom 
     

Verkoopontvangstenbestaande huur, woon- en niet 
woongelegenheden 

 
657.005 

   
1.252.148 

 

Verkoopontvangstenwoongelegenheden (VOV) na 
inkoop in dPi periode 

 

25.250 
   

23.319 
 

(Des)Investeringsontvangsten overig -   350  

  682.255   1.275.817 

MVA Uitgaande Kasstroom 
     

Nieuwbouw huur, woon- en niet 
woongelegenheden 

 
-1.649.972 

   
-2.326 

 

Woningverbetering, woon- en niet 
woongelegenheden 

 

-525.187 
   

-222.617 
 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor 
doorverkoop 

 

-371.611 
   

-1.046.497 
 

Aankoop grond -4.425   -4.245  
Investeringen overig -52.918   -70.299  
Externe kosten bij verkoop -37.567   -42.387  

  -2.641.680   -1.388.371 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1.959.425   -112.554 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Financiering Ingaande Kasstromen 
     

Nieuwe te borgen leningen  1.000.000   - 

Financiering Uitgaande Kasstromen 
     

Aflossing door WSW geborgde leningen  -1.026.420   -1.252.638 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -26.420   -1.252.638 

  -565.775   -410.869 

 
Liquide middelen 

     

Mutatie liquide middelen  -565.775   -410.868 

Liquide middelen per 1 januari 1.702.457   2.113.325  

Liquide middelen per 31 december 1.136.682   1.702.457  

  -565.775   -410.868 

Liquide middelen 1 januari  -   - 
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

Vestigingsadres 

Woningstichting Tubbergen (geregistreerd onder KvK-nummer 06032887) is feitelijk gevestigd op Waldeckstraat 1 te 
Tubbergen. 

 

Regelgeving 

Woningstichting Tubbergen heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. 
Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. 
Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting van toepassing. 
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ( 
"WNT") en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 
'Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 19 juni 2019. 

 

Oordelen en schattingen 

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich diverse 
oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel 
het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente 
belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde 
jaarrekeningposten. 

 

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, 
als afgeleide instrumenten verstaan. 

 

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van 
de "Grondslagen voor de waardering van activa en passiva". 
Woningstichting Tubbergen kent, mede naar aanleiding van het verleden en naar aanleiding van eigen opvattingen, 
een zeer gematigd dan wel conservatief beleid ten aanzien van het gebruik van derivaten. Dat is ook als zodanig 
opnieuw vastgesteld in het geactualiseerde treasury statuut 2015. 

 

Binnen het treasury beleid van Woningstichting Tubbergen dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking 
van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Op grond van het vigerende interne treasury statuut is het gebruik 
van financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er een materieel verband met het belegde/gefinancierde 
vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille 
leidt, welke vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van deze instrumenten. 
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DEJAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 
 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 
Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld. 
Activa en passiva worden indien niets vermeld gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 

 

Continuïteitsveronderstelling 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling 
van de toegelaten instelling. 

 

Schattingswijzigingen 

In de jaarrekening 2018 is de volgende schattingswijziging toegepast. 
 

Voor de winst-en-verliesrekening is de functionele opstelling verplicht gesteld. Door de Autoriteit woningcorporaties is 
een handleiding functionele indeling beschikbaar gesteld. Woningstichting Tubbergen volgt de hierin opgenomen 
richtlijnen voor het opstellen van haar winst-en-verliesrekening. In de handleiding 2018 zijn de definities onderhoud en 
beheer ten behoeve van beleidswaardebepaling en jaarrekening aangescherpt. Woningstichting Tubbergen heeft de 
aanpassing verwerkt als schattingswijziging. 
De belangrijkste wijzigingen in het rangschikken van de posten zijn de volgende. 

 

De schoonmaakkosten, tuinonderhoud en kosten voor overig beheer woningen en woongebouwen zijn overgeheveld 
van planmatig onderhoud naar overige directe operationele lasten exploitatie bezit ad € 93.133. 
Daarnaast moeten de afboekingen inzake dubieuze debiteuren en mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren 
worden gepresenteerd onder de huuropbrengsten. Totaal € 4.132. 

 

De presentatie van de winst- en verliesrekening conform het functionele model heeft geen impact op het vermogen en 
resultaat. 

 

De schattingswijziging Functionele indeling heeft impact op de volgende individuele posten (herrubricering) in winst-en- 
verliesrekening: 
- Huuropbrengsten 
- Lasten onderhoudsactiviteiten 
- Overige directe en operationele lasten exploitatie bezit 
- Overige bedrijfslasten 

 

In de balans is een presentatiewijziging toegepast. De waarborgsommen worden in 2018 gepresenteerd onder de 
langlopende schulden. 



- 41 - 

Woningstichting Tubbergen 
 

 

 

 

 

 

          

   

Jaarrekening 
2017 

 

Effect 
schattings-
wijziging 

door ander 
toerekening 

 

Effect 
schattings-
wijziging 

door 
herrubri-

cering 
 

Vergelijkende 
cijfers 2017 

   
€ 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

          

          1.1.1 Huuropbrengsten 
 

6.897.934 
 

0 
 

-4.132 

 
6.893.802 

1.1.4 Lasten verhuur en beheer  
 

-535.381 
 

0 
 

4.132 
 

-531.249 

1.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 
 

-1.776.995 
 

0 
 

93.113 
 

-1.683.882 
1.1.6 Overige directe operationele lasten  

exploitatie bezit 
 

-1.191.580 
 

0 
 

-93.113 
 

-1.284.693 

   
3.393.978 

 
0 

 
0 

 
3.393.978 

          

          9. Langlopende schulden 
 

36.749.304 
 

0 
 

2.475 
 

36.751.778 

10. Kortlopende schulden 
 

2.224.725 
 

0 
 

-2.475 
 

2.222.257 

   
42.368.007 

 
0 

 
0 

 
42.368.013 
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5 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Vastgoedbeleggingen 

(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie 

Classificatie en kwalificatie 

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB (commercieel) 
vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de 
woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. 

 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 
zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is 
opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder 
genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op 
contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed. 

 
Complexindeling 

Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex 
is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 
vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. 
Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde 
bouwperiode. Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn 
een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en 
commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde 
opgesplitst in een deel dat aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend. 

 
Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed 

Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel vastgoed in exploitatie 
gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten 
minus eventuele investeringssubsidies. 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de hieraan direct 
toerekenbare kosten. 

 

Waardering na eerste verwerking 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 
2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. 

 

Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen 
in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ("Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde"). 
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Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën: 
- woongelegenheden; 
- bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG); 
- parkeergelegenheden; 
- intramuraal zorgvastgoed. 

 

Woningstichting Tubbergen hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 
woongelegenheden. Dit betreft een modelmatige waardering, waarbij inherent aan het gebruik van de basisversie, 
sprake is van het risico dat deze waardering in een bepaalde bandbreedte (+/-10%) kan afwijken van de waardering op 
basis van de full versie van het handboek (waarbij vrijheidsgraden mogen worden aangepast en een taxateur betrokken 
is). 
Voor BOG, MOG, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed hanteert Woningstichting Tubbergen verplicht de 
full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt 
dan 5% van de totale huursom. 

 
Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden. 
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de 
DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar 
het heden aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het 
vastgoed aan het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, 
respectievelijk betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed 
uitgevoerd voor een exploitatieperiode van vijftien jaar. 

 

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en 
parkeergelegenheden plaats aan de hand van twee scenario's: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en 
anderzijds op basis van het uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario 
van toepassing. 

 

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of - vermeerdering van de marktwaarde van onroerende zaken in 
exploitatie verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De 
waardevermindering of - vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. 

 
Deze waardevermindering of -vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde en uit ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van de corporatie. Tevens is bij toepassing 
van de basisversie sprake van een portefeuillewaardering in plaats van complexwaardering, waardoor er tevens een 
bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve 
en de overige reserves. 

 
Uitgaven na eerste verwerking 

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel vastgoed, die 
voldoen aan de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil 
in marktwaarde van het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als 
een waardevermindering of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen. 
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Herwaarderingsreserve 

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of 
verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het waarderingscomplex worden verantwoord in de winst- 
en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering, wordt een 
herwaarderingsreserve gevormd. 
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt 
voor de gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet 
gerealiseerd is. 
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt ten gunste van de overige reserves gebracht. 

 

Afschrijvingen 

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven. 
 

Beleidswaarde 

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van Toegelaten 
Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). In 2018 alsmede recent in 2019 zijn bepalingen van Richtlijn 645 aangepast. 
Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede. 

 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningstichting Tubbergen en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de 
contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen 
toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Woningstichting Tubbergen . De grondslagen voor de 
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met 
de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 
1 Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen 

rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. 
2 Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van 

(huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie in rekening 
wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken 
met gemeenten. Woningstichting Tubbergen hanteert in haar beleid een streefhuur van 70% van de maximaal 
redelijke huur. 

3 Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de corporatie 
en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van 
onderhoudsnormen in de markt. 

4 Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder 
worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten 
van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de 
resultatenrekening. 

 

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de 
marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
Woningstichting Tubbergen heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd in de beleidswaarde: 

 

 Ultimo 2018 

Actuele huur €                    548 

Streefhuur van (70 % van de maximaal redelijke huur) €                    610 

Onderhoudsnorm €                 1.687 

Beheerlasten €                 1.183 

Verhuurderheffing €                    790 

Discontovoet 6,98% 
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Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn 
de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de 
beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, 
onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV 
artikel 151. Woningstichting Tubbergen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de 
beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. 

 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de 
corporatie wordt overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen 
gebruik en wordt het vastgoed gerubriceerd als vastgoed verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een 
eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de 
herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de post 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. 

 

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV-contract 
overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in het 
resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden. 
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en nadelen zijn 
overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht 
dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op 
terugkoopmoment. 

 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting, die jaarlijks 
wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de 
contractvoorwaarden inzake terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het 
economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen zonder rekening te 
houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in de toekomst zal 
plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat 
de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

 

De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die ter zake de 
terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. 

 

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde leegwaarde na aftrek van 
contractuele korting en de - gefixeerde - boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de oude grondslag 
verwerkt in een herwaarderingsreserve. 

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed 

Dit betreft nieuwe complexen (nieuwbouw) in aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie. De 
waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten. 

 

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan 
wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis 
van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking. 
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Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de 
lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil 
in het resultaat verantwoord onder de post ‘Overige waardeveranderingen’. 

 

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal 
vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het 
verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening 
gevormd voor onrendabele investeringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat 
verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen. 

 

Materiële vaste activa 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs 
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen rentekosten in de, 
tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde, materiële vaste activa opgenomen. 

 

De afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende 
activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in ‘Toerekening baten en lasten’. 
De andere vaste bedrijfsmiddelen worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische 
levensduur rekening houdend met de restwaarde: 
- de terreinen worden niet afgeschreven; 
- de bedrijfsgebouwen over twintig jaar; 
- inventaris over tien jaar; 
- automatisering over drie jaar. 

 

Periodiek groot onderhoud, zoals uitgaven voor duurzaamheidsmaatregelen op vhe-niveau alsmede uitgaven voor 
complexmatige renovatie/groot onderhoud met huuraanpassingen, wordt volgens de componentenbenadering 
geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. 
Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere 
opbrengstwaarde. Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer 
geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die 
voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen 

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden 
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op 
basis van de grondslagen van Woningstichting Tubbergen. 

 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarbij worden tevens andere 
langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto- 
investering in de deelneming. Wanneer Woningstichting Tubbergen geheel of ten dele instaat voor schulden van de 
desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te 
stellen tot betaling van haar schulden, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze 
voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. 



Woningstichting Tubbergen 

- 47 - 

 

 

 
 

 

De vorderingen op deelnemingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen. 

 

Overige financiële vaste activa 

Latente belastingvorderingen 

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat 
realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter. 
De netto rente bestaat uit de voor Woningstichting Tubbergen geldende rente voor langlopende leningen (3,14%) onder 
aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief (25%). 

 

De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale 
waardering, te weten op complexen bestemd voor de verkoop van huurwoningen. Daarnaast heeft de actieve 
belastinglatentie betrekking op tijdelijke verschillen in de waardering van de geldleningen u/g. 

 

Voor het overige bezit waarvan ultimo 2017 geen besluiten zijn genomen met betrekking tot verkoop dan wel sloop of 
te wel van het bezit waarvan niet is aan te duiden wat de bestemming zal zijn, is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid 
de latentie op nihil gewaardeerd. Bezit waarvan nog geen beleid vaststaat, vormt geen latentie omdat het commercieel/ 
fiscaal niet op een aan te wijzen moment tot afwikkeling zal komen. 

 
Vorderingen 

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen. 

 

Voorraden 

Vastgoed bestemd voor de verkoop 

Dit betreft teruggekochte woningen uit hoofde van een terugkoopplicht, bestemd voor verkoop. 
De waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment van verkrijging tegen de 
marktwaarde na aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de verkrijgingsprijs is voor de waardering als 
voorraad, en na eerste verwerking rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde. 
De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente 
verkooptransacties van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop. 

 

Overige voorraden 

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto- 
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de overige 
voorraden (onderhoudsmaterialen) vindt plaats tegen de laatst betaalde inkoopprijzen. 

 

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid. 
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Liquide middelen 

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen en de tegoeden op bankrekeningen. Liquide middelen worden 
gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito's worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - 
zij het eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar 
verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan, worden als financiële vaste activa gerubriceerd. 

 

Kapitaal 

Het kapitaal is het oprichtingsvermogen van de stichting. 
 

Overige reserve 

De overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke-, statutaire en herwaarderingsreserves. 

 

Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd indien op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft 
waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 

 

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van 
een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief. 

 
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en 
commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze 
investeringsverplichtingen toe te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het 
resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van 
de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige 
waardeveranderingen. Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake 
nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij oplevering aan derden worden overgedragen onder een "verkoop onder 
voorwaarden" regeling. 

 
Voorziening pensioenen 

De gehanteerde pensioenregeling van Woningstichting Tubbergen is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. 
De hieruit voortvloeiende pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in 
de winst-en-verliesrekeningverantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als 
overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. 

 
Voorziening latente belastingen 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale 
balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd 
met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde 
van beschikbare voorwaartse verliescompensatie in mindering gebracht, voor zover het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening. 
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De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de fiscale 
waardering. De passieve latentie is gewaardeerd tegen nominale waarde. Waarbij discontering plaatsvindt tegen de 
netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de voor Woningstichting 
Tubbergen geldende rente voor langlopende leningen (4,08%) onder aftrek van belasting op basis van het effectieve 
belastingtarief (25%). 

 

De opgenomen passieve latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor de verkoop van huurwoningen en de 
verkoop van VOV-woningen. 
Voor het overige bezit waarvan ultimo 2018 geen besluiten zijn genomen met betrekking tot verkoop dan wel sloop of 
te wel van het bezit waarvan niet is aan te duiden wat de bestemming zal zijn, is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid 
de latentie op nihil gewaardeerd. Bezit waarvan nog geen beleid vaststaat, vormt geen latentie omdat het commercieel/ 
fiscaal niet op een aan te wijzen moment tot afwikkeling zal komen. 

 

Daarnaast heeft de voorziening latente belastingverplichting betrekking op tijdelijke verschillen in de waardering van de 
geldleningen o/g. 

 
Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen zijn gevormd voor respectievelijk jubileumuitkeringen aan personeel en loopbaan- 
ontwikkeling. 

 

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit te betalen 
jubileumuitkeringen aan personeel op grond van Cao-bepalingen uitgaande van het personeelsbestand ultimo boekjaar. 
Bij de bepaling van de omvang van de voorziening is rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen, een geschatte 
blijfkans en leeftijd. De voorziening is tegen de contante waarde opgenomen. 

 

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen op het gebied van 
loopbaanontwikkeling, waarvoor medewerkers van de corporatie op grond van 
Cao-bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan van het 
personeelsbestand ultimo boekjaar. De voorziening is tegen de contante waarde opgenomen. 

Langlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder 
de kortlopende schulden. 
Woningstichting Tubbergen heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoop- 
verplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de 
verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk kan zijn aan 
de nominale waarde. 

 

Subsidies in verband met de aanschaf van vastgoedbeleggingen en (materiële) vaste activa worden in mindering 
gebracht op het geïnvesteerde bedrag. 
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6 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

Algemeen 

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten 
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 

 
Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, 
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog  
op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk toegelicht. 

 

Huuropbrengsten 

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties. 
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid, rekening houdend met de door het Rijk 
bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek 
van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid. 

 

Opbrengsten en lasten servicecontracten 

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor leveringen en 
diensten (zoals energie, water, schoonmaakkosten en leveringen en diensten). De opbrengsten worden verminderd met 
derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten 
servicecontracten. 

 

Bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten bestaan uit: 
- overige verzekeringen; 
- huisvestingskosten; 
- algemene kosten.  

Deze lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in‘Toerekening 
baten en lasten’. 

 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten- 
verdeelstaat  verantwoord. 
Hierbij kan worden gedacht aan: 
- lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder 'Toerekeningbaten en lasten'. 

 

Lasten onderhoudsactiviteiten 

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten laste van 
de exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de 
kosten van eigen dienst. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is 
van waardevermeerdering van het actief. 
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Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. 
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt 
onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder 'Toerekeningbaten en lasten'. 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van 
vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke 
kostensoort behoren. De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en 
verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan. 
De systematiek van toerekening is toegelicht onder 'Toerekeningbaten en lasten'. 

 

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 

De post nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 
vervaardigingsprijs van projecten voor derden en de toegerekende organisatie- en financieringskosten. Opbrengsten 
worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. Mogelijke verliezen op 
nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst 
minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed. 

 

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op 
economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, 
het bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk 
is. 
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van 
verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt 
onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen 
voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan 
toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde. Verder wordt hieronder verantwoord de 
verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder voorwaarden doorverkochte woningen onder 
aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele 
korting. 

 

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele 
verliezen op koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste 
economische voor- en nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden verantwoord als 
financieringstransactie. Verwezen wordt naar de post Vastgoed verkocht onder voorwaarden in de grondslagen van 
balanswaardering. 

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de 
vastgoedportefeuille bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder 
voorwaarden en vastgoed bestemd voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor 
verkoop in het verslagjaar. 
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Netto resultaat overige activiteiten 

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstverlening 
en incidentele opbrengsten verantwoord. 

 

Overige organisatiekosten 

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden 
opgenomen onder Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn (een deel van) de (salaris)kosten van het 
management en de raad van commissarissen. 

 

Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke en sociale ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 
plaatsgevonden. 

 

Rentebaten en rentelasten 

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. 
(Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat 
tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening 
wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten 
komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. 

 

Personeel 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst en-verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 

 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door 
de werknemers. 
De lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 
systematiek toegelicht in 'Toerekeningbaten en lasten'. 

 

Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, 
rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet 
opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

 

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er 
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst2 (VSO 2). De 
VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd. Woningstichting Tubbergen heeft de VSO 1 en VSO 2 
getekend. Per 1 december 2016 liep de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten 
vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, 
indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 
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Woningstichting Tubbergen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2018 en 
het fiscale resultaat 2018 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor 
woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de 
jaarrekening opgenomen schatting. 

 

Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de 
boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die 
posten. 

 

Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst 
belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil dan wel compensabele 
verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslag datum herzien en 
verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden 
gerealiseerd. 

 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële vaste activa indien de 
verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 

 
De latenties worden gewaardeerd tegen contante waarde. 

 

Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover de corporatie bevoegd is tot saldering en simultane afwikkeling 
en tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen. 

 

Aandeel in resultaat van deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, 
wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit 
resultaat wordt bepaald op basis van de bij Woningstichting Tubbergen geldende grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. 
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het 
dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten. 

 

Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een kosten- 
verdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers 
per afdeling/team. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op basis van het 
aantal personeelsleden. De lasten zijn in de functionele winst- en verliesrekening toegerekend aan: 

 

- Verhuur en beheeractiviteiten 
- Onderhoudsactiviteiten 
- Verkoop vastgoedportefeuille 
- Leefbaarheid 
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7 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. 

 
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

 
 

 

8 GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB 

Woningstichting Tubbergen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de 
enkelvoudige jaarrekening. 

 
Uitgangspunten 

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd definitief 
scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-DAEB-tak 
geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten 
respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende methodiek toegepast: 

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of niet-DAEB- 
activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend; 

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB activiteiten, zijn deze op basis van een verdeelsleutel 
toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden ten opzichte van het 
aandeel niet-DAEB-verhuureenheden [c.q. beschrijven welke andere verdeelsleutel is gehanteerd ]; 

 Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting 
worden [nb betreft een voorbeeld corporatie specifiek weergeven, ook een andere allocatiewijze is mogelijk] 
toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale resultaat, met toerekening van de voordelen 
van de fiscale eenheid op basis van de relatieve verdeling qua aantal verhuureenheden. Latente belastingen voor 
compensabele verliezen worden opgenomen in de tak waar sprake is van compensabele verliezen. Latente 
posities uit hoofde van waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB- 
of niet-DAEB-tak op basis van de relatieve verdeling van het aantal verhuureenheden. 

 
Woningstichting Tubbergen bezit de volgende niet-DAEB verhuureenheden: 

 

 
Niet-DAEB-activiteit 

Aantal 
VHE 2018 

Aantal 
VHE 2017 

Bedrijfs Onroerend Goed in 
exploitatie 

9 10 

Geliberaliseerde huurwoningen in 
exploitatie 

4 5 

Overig vastgoed in exploitatie 
(garages) 

4 4 
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9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 

 
ACTIVA 

 

 
VASTE ACTIVA 

 
1. Vastgoedbeleggingen 

 
DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

 

 
DAEB vastgoed in exploitatie 

Niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie 

2018 

€ 

2017 

€ 

2018 

€ 

2017 
 

 

€ 
Boekwaarde per 1 januari 
Aanschaffingswaarde per 1 januari 

 

60.674.902 
  

60.300.773 
  

3.571.604 
  

3.838.302 
Cumulatieve waardeveranderingen 46.725.668  43.955.289  -805.087  -858.903 

Stand per 1 januari 107.400.570  104.256.062  2.766.517  2.979.399 

Mutaties 
Investeringen - initiële verkrijgingen 
 

 
583.374 

  
374.131 

  
2.564 

  
2.231 

Desinvesteringen -45.882  -  -31.669  -268.930 
Overige waardeveranderingen en terugnemingen 12.349.988  2.770.379  -77.787  53.816 

Totaal mutaties 2018 12.887.480  3.144.510  -106.892  -212.883 

Boekwaarde per 31 december 
Aanschaffingswaarde 

 
61.212.394 

  
60.674.904 

  
3.542.499 

  
3.571.603 

Cumulatieve waardeveranderingen 59.075.656  46.725.668  -882.874  -805.087 

 120.288.050  107.400.572  2.659.625  2.766.516 

 

Per 31 december 2018 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen 
€ 62.646.399. Deze heeft voor € 62.628.622 betrekking op het DAEB-vastgoed en voor € 17.777 op het 
niet-DAEB-vastgoed. 
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Uitgangspunten marktwaarde 
De onderverdeling van het vastgoed in exploitatie naar vastgoedtype is als volgt: 

 

2018 

 
 
 

2017 

 
 

Waarderings- 
variant 

 

 €   €  

 

Eengezinswoningen 
  

632 
   

633 
  

basis 

Meergezinswoningen  311   312  basis 
Parkeergelegenheden  15   15  full 
Bedrijfsmatig onroerend goed  9   10  full 
Maatschappelijk onroerend goed  10   9  full 
Zorgvastgoed (intramuraal)  73   72  full 

Totaal  1.050   1.051   

 

Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat die 
is bepaald op basis van het "Handboek modelmatig waarderen marktwaarde" die als bijlage is opgenomen bij de 
regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). 
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische 
parameters en of schattingen (full variant). Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de 
marktwaarde van de onroerende zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige 
kasstromen (Discounted Cash Flow methode). 
De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. 

 

Bij het bepalen van de marktwaarde van de woongelegenheden is de basisversie van het waarderingshandboek 
gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. Aangezien voor de 
woningen de basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de marktwaarde niet gebaseerd op een 
waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 

 

Woningstichting Tubbergen heeft voor een gedeelte van haar vastgoedbezit (bedrijfsvastgoed, maatschappelijke 
vastgoed, garages en intramuraal zorgvastgoed) verplicht de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De 
variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de 
disconteringsvoet. 
Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de DCF- 
periode. Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen 
leegwaarde wordt overgegaan. 
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van vijftien jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij 
mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te 
liberaliseren. 

- Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum 
van de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel. 

- Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur. 
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Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro-economische 
parameters: 

 

2019 2020 2021 2022 e.v. 

Parameters woongelegenheden 
 

Prijsinflatie 2,50 %  2,30 %  2,20 %  2,00 % 

Looninflatie 2,90 %  2,80 %  2,70 %  2,50 % 
Bouwkostenstijging 5,90 %  2,80 %  2,70 %  2,50 % 
Leegwaardestijging 4,75 %  2,00 %  2,00 %  2,00 % 
Instandhoudingsonderhoud per vhe - EGW (€)        
(gemiddeld per vhe) 925  925  925  925 
Instandhoudingsonderhoud per vhe - MGW (€)        
(gemiddeld per vhe) 921  921  921  921 
Mutatieonderhoud per vhe - EGW (€) 883  883  883  883 
Mutatieonderhoud per vhe - MGW (€) 663  663  663  663 
Beheerkosten per vhe - EGW (€) 436  436  436  436 
Beheerkosten per vhe - MGW (€) 428  428  428  428 
Juridische splitsingskosten per vhe (€) 518  518  518  518 
Mutatieleegstand - geliberaliseerde woningen (in        
maanden) 3  3  3  3 
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,11 %  0,11 %  0,11 %  0,11 % 
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke        
lasten (% van de WOZ) 0,120 %  0,120 %  0,120 %  0,120 % 
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar -        
zelfstandige eenheden 1,00 %  1,20 %  1,30 %  0,50 % 
Huurderving (% van de huursom) 1,00 %  1,00 %  1,00 %  1,00 % 
Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 3,00 %  3,00 %  3,00 %  3,00 % 
Verkoopkostenbij uitponden (% van de        
leegwaarde) 1,50 %  1,50 %  1,50 %  1,50 % 
Disconteringsvoet: 6,25-6,93 %  6,25-6,93 %  6,25-6,93 %  6,25-6,93 % 

 

       2020 

2019 en   2021 2022 2023  e.v. 
 

Verhuurderheffing   (%   van  de  WOZ) 0,561% 0,562% 0,563% 0,537% 
 
 
 
 

2019 2020 2021 2022 e.v. 

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk 
onroerend goed 

 

Beheerkosten % van de markthuur - BOG 3,00 %  3,00 %  3,00 %  3,00 % 

Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,00 %  2,00 %  2,00 %  2,00 % 
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ) 

0,166 % 
 

0,130 % 

 0,166 % 
 

0,130 % 

 0,166 % 
 

0,130 % 

 0,166 % 
 

0,130 % 
Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7,00 %  7,00 %  7,00 %  7,00 % 

 

De gehanteerde disconteringsvoet ligt tussen de 8,64% en 9,47% 
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 2019  2020  2021  2022 e.v. 

Parameters parkeerplaatsen 
       

Instandhoudingsonderhoud - garagebox (€) 166  166  166  166 
Beheerkosten - garagebox (€) 37  37  37  37 
Juridische splitsingskosten - garagebox (€) 518  518  518  518 
Verkoopkosten - garagebox (€) 
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke 
lasten (% van de WOZ) 

518 
 

0,240 % 

 518 
 

0,240 % 

 518 
 

0,240 % 

 518 
 

0,240 % 
Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7,00 %  7,00 %  7,00 %  7,00 % 

De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 6,64%. 
       

 
 

2019 2020 2021 2022 e.v. 

Parameters intramuraal zorgvastgoed 

Instandhoudingsonderhoud - € 8,60 per m2 bvo 

       

(€) 9  9  9  9 
Beheerkosten % van de markthuur 2,500 %  2,500 %  2,500 %  2,500 % 
Belastingen, verzekeringen inclusief OZB (% van de        
WOZ) 0,360 %  0,360 %  0,360 %  0,360 % 
Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7,00 %  7,00 %  7,00 %  7,00 % 

 

De gehanteerde disconteringsvoet ligt tussen de 7,27% en 9,55% 
 

Inschakeling taxateur 
Eens in de drie jaar worden het bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed en 
parkeergelegenheden in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, 
ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. In het jaar dat niet getaxeerd wordt, wordt een taxatie- 
update/aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de 
waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd 
zijn in het bezit van Woningstichting Tubbergen en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties. 

 

Toepassing vrijheidsgraden 
Woningstichting Tubbergen heeft voor een gedeelte van haar vastgoedbezit (bedrijfsmatig en maatschappelijk 
onroerend goed, garages en intramuraal zorgvastgoed) verplicht de full versie van het Handboek toegepast. Indien en 
voor zover op complexniveau is afgeweken van de vrijheidsgraden op portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat 
toegelicht. 

 

Ten slotte wordt hier opgemerkt dat bij de gehanteerde vrijheidsgraden zoveel als mogelijk aansluiting is gezocht bij het 
document "Best Practices vrijheidsgraden behorende bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde", dat tot 
stand is gekomen op basis van een samenwerking tussen diverse gespecialiseerde partijen. 

 
De hierna genoemde vrijheidsgraden hebben betrekking op de mate van afwijking ten opzichte van de basisvariant. 

 

Disconteringsvoet 
Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van 
de basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en is derhalve 
voor het complex aan de Schubertstraat (disconteringsvoet: 7,32%) en Bruno van Ommenstraat (disconteringsvoet: 
7,27%) (beide zorgintramuraal) afgeweken van de disconteringsvoet vermeld in het Handboek. De disconteringsvoet 
van ons overige BOG, MOG en ZOG bezit bedraagt tussen de 8,64% en 9,55%. 
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Ontwikkeling marktwaarde 
De marktwaarde van het DAEB vastgoed bedraagt € 120,3 mln. (2017: 107,4 mln.) en van het Niet-DAEB vastgoed € 2,7 
mln. (2017: € 2,8 mln.). De totale marktwaarde ultimo 2018 bedraagt ruim € 122,9 mln. (2017: € 110,2). De 
marktwaarde van de woningen is berekend op basis van de basisversie van het waarderingshandboek. Bij het bepalen 
van de marktwaarde van het bedrijfsvastgoed, maatschappelijke vastgoed, garages en intramuraal zorgvastgoed is de 
full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. 

 

Analyse van de marktwaarde 

De belangrijkste oorzaken van de hogere marktwaarde: 
 

Voorraadmutaties: 
- In 2018 is de woning Bruinehaarsweg 49 te Langeveen (DAEB) verkocht met een marktwaarde van € 45.882; 
- De bedrijfsruimte De Aanleg 21 te Geesteren (niet-DAEB) is in 2018 verkocht met een marktwaarde van € 31.669. 

 

Mutatie objectgegevens: 
- De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen met 3,12%. Hierdoor stijgt de gehanteerde leegwaarde en 

daarmee de verkoopopbrengsten. De marktwaarde stijgt hierdoor ruim € 2 mln. 
 

Methodische wijzigingen handboek en software 
- Volgens handboek 2018 wordt voor alle modellen een extra correctie gedaan in de eindwaarde voor de 

overdrachtskosten. Dit heeft een negatief effect op de marktwaarde van bijna € 0,6 mln. 
 

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie 
handboek 
- De gemiddelde disconteringsvoet van de woningen is als gevolg van de validatie van het handboek 2017 gedaald van 
7,5% naar 7,38% (-0,12%). Dit veroorzaakt een stijging van de marktwaarde van ruim € 1 mln. 

 

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 
- De macro-economische parameters (met name prijsinflatie) zijn in de 2018 hoger geschat dan in 2017. 
Dit leidt - per saldo - tot een positief effect op de marktwaarde van ruim € 0,6 mln. 

- In het handboek van 2018 wordt ten opzichte van 2017 een structureel hogere, eeuwigdurende boven inflatoire 
huurverhoging voor gereguleerde zelfstandige woongelegenheden ingerekend. Hierdoor stijgt de marktwaarde met 
ruim € 1 mln. 

- De historische leegwaardestijging van woningen is gestegen van 9,5% in 2017 naar 14,6% in 2018 (+5,1%). 
Dit leidt tot een hogere gehanteerde leegwaarde en dus hogere verkoopopbrengsten. Doordat 97% van de woningen 
een uitpondscenario kent is dit effect relatief groot; een stijging van de marktwaarde met ruim € 4 mln. 

- Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud van woningen is als gevolg van de marktontwikkelingen gestegen 
van 875,99 naar 925,05 (+5,6%). Dit veroorzaakt een daling van de marktwaarde van bijna € 0,7 mln. 

- De gemiddelde disconteringsvoet van woningen is als gevolg van de marktontwikkelingen gedaald van 7,38% 
naar 6,98% (-0,4%). Het effect van de marktontwikkeling in de betreffende COROP-regio betreft - 0,50%. Daarnaast is 
het effect van de risicovrijerentevoet + 0,11%. Dit veroorzaakt een stijging van de marktwaarde met bijna € 3,8 mln. 

 

WOZ-informatie 
De WOZ-waarde bedraagt per 1 januari 2018 (peildatum 01-01-2018) € 152.357.000,00 (2017: 144.321.000,00 ). 
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Beleidswaarde 
De beleidswaarde is van de marktwaarde afgeleid in overeenstemming met de uitgangspunten zoals deze door de 
Autoriteit Wonen (‘Aw’) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (‘WSW’) zijn voorgeschreven. 

 

Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom 
genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Woningstichting 
Tubbergen . De nettocontantewaardeberekening van de marktwaarde wordt hiertoe aangepast op vier onderdelen die 
duiding geven aan de maatschappelijke opgave. Hiermee wordt inzicht gegeven in de verdiencapaciteit van het vastgoed 
in exploitatie uitgaande van het beleid van Woningstichting Tubbergen . Om tot de beleidswaarde te komen worden 
uitgaande van de marktwaarde in verhuurde staat de volgende vier afslagen gehanteerd: 

 

1 Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario ‘doorexploiteren’ (in plaats van de hoogste van 
‘doorexploiteren’ en ‘uitponden’). Er wordt bovendien in het geheel geen rekening gehouden met verkopen. 

2 De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk vastgestelde streefhuur in 
plaats van de markthuur. Woningstichting Tubbergen hanteert in haar beleid een streefhuur van 70% van de 
maximaal redelijke huur. 

3 De componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud zijn vervangen door een nominale eigen 
onderhoudsnorm (gecorrigeerd voor inflatie). Woningstichting Tubbergen hanteert hierbij de volgende 
uitgangspunten: 
a) De onderhoudsnorm is berekend o.b.v. een gemiddelde van de werkelijke onderhoudscijfers 2018 en de 
begrote onderhoudsbedragen 2019 t/m 2028 uit de MJOB 2019 delen door het aantal verhuureenheden o.b.v. 
kostenfactoren. Kosten voor achterstallig onderhoud (asbest) zijn uit deze norm gehaald zodat deze kosten niet 
dubbel zijn meegenomen in de beleidswaarde; 
b) Woningstichting Tubbergen gaat uit van gemiddelde onderhoudslasten van € 1.687 per verhuureenheid (voor 
de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat is gemiddelde € 925,05 per verhuureenheid in gerekend). 

4 De beheerskosten uit de DCF-berekening zijn vervangen door een eigen beheernorm die aansluit met de 
jaarlijkse toekomstige verhuur- en beheerlasten in de 15-jaars DCF periode. Woningstichting Tubbergen 
hanteert hierbij de volgende uitgangspunten: 
a) Opgenomen zijn de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 
beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd 'lasten verhuur en 
beheer activiteiten' en 'Overige directe operationele lasten exploitatie bezit'. 
b) Woningstichting Tubbergen gaat uit van gemiddelde beheerlasten van € 1.183 per verhuureenheid (voor de 
bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat is gemiddelde € 433,36 per verhuureenheid in gerekend); 

 

Bij het bepalen van de beleidswaarde zijn de volgende voor Woningstichting Tubbergen specifieke uitgangspunten en 
veronderstellingen gehanteerd: 

 

Uitgangspunt voor: 2018 

Disconteringsvoet (gemiddeld) 7,15% 

Streefhuur per maand € 612,04 

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 2.870 

 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing 
van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 

 

 
Effect op de beleidswaarde: 

Mutatie t.o.v. 
uitgangspunt 

Effect op de beleidswaarde 

Disconteringsvoet 0,5% hoger € -4.770.851 

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 100 hoger € -3.107.570 

Streefhuur per maand € 25 hoger € 3.899.554 
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De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere 
ontwikkeling van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in 
komende perioden, denk aan de nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten. 

 
Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende cijfers opgenomen. 

 

Beleidswaarde 
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek en 
bedraagt per 31 december 2018 € 64.429.415. 
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde per 31 december 2018 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

  

DAEB vastgoed in 
 Niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie  exploitatie 

€  € 

 

Marktwaarde per 31 december 2018 
 

120.288.049 
  

2.659.625 

Aanpassing naar beleid doorexploiteren -19.947.225 
 

-124.816 
Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -20.665.840  72.348 
Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid Woningstichting Tubbergen -7.367.451  -32.590 
Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer en leefbaarheid -10.442.070  -10.615 

Totaal aanpassingen -58.422.586  -95.673 

Beleidswaarde per 31 december 2018 61.865.463  2.563.952 

 
Overige vastgoedbeleggingen 

   

 
 

 

Onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden 

Vastgoed in ontwikkeling 
bestemd voor eigen exploitatie 

2018 

€ 

2017 

€ 

2018 

€ 

2017 
 

 

€ 
Boekwaarde per 1 januari 
Aanschaffingswaarde per 1 januari 

 

6.471.487 
  

7.441.511 
  

458.117 
  

404.831 

Cumulatieve waardeveranderingen -415.572  -619.475  -112.961  -230.409 

Herrekende stand per 1 januari 6.055.915  6.822.036  345.156  174.422 

Mutaties 
Investeringen 

 
- 

  
- 

  
1.694.818 

  
53.285 

Desinvesteringen -516.424  -970.024  -18.901  - 
Overige waardeveranderingen en terugnemingen 327.905  203.903  -44.564  117.448 

Totaal mutaties 2018 -188.519  -766.121  1.631.353  170.733 

Boekwaarde per 31 december 
Aanschaffingswaarde 

 
5.955.063 

  
6.471.487 

  
2.134.034 

  
458.116 

Cumulatieve waardeveranderingen -87.667  -415.572  -157.525  -112.961 

 5.867.396  6.055.915  1.976.509  345.155 
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Herclassificatie vastgoed verkocht onder voorwaarden 
De post herclassificatie uit het verloopoverzicht betreft de in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die de 
bestemming hebben gekregen te worden doorverkocht zonder voorwaarden en ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht; 
deze woningen zijn geherclassificeerd naar "Voorraden" tegen verkrijgingsprijs, zijnde de getaxeerde leegwaarde onder 
aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting; de woningen zijn onder de 
"Voorraden" opgenomen als vastgoed bestemd voor verkoop en worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere verwachte opbrengstwaarde. 

 

Het aantal woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2018 24 (2017: 27). 
In 2018 is 1 teruggekochte woning verkocht onder voorwaarden verkocht op de vrije markt. 
Tevens zijn ultimo 2018 2 woningen verkocht onder voorwaarden opgenomen die bestemd zijn voor verkoop op de vrije 
markt. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Grondposities 
Aangezien het niet mogelijk is een vastgoedproject te ontwikkelen aan de Pastoor Hoflandstraat te Langeveen is de per 
31 december 2017 aanwezige grondpositie ad. € 18.901 aan de Pastoor Hoflandstraat te Langeveen in 2018 toegevoegd 
als groenstrook aan de woningen van complex 04767901. 
Per 31 december 2018 heeft Woningstichting Tubbergen geen grondposities meer in haar bezit. 

 

In 2018 werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie € 1.648.346,75 geïnvesteerd in 
project 15 appartementen Oranjestraat. Ten behoeve van dit project is € 46.471,22 aan salariskosten en overhead 
geactiveerd. De 15 appartementen aan de Oranjestraat zijn in januari 2019 opgeleverd. 

 
 

2. Materiële vaste activa  

 
31-12-2018 

 
31-12-2017 

 €  € 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie    

Bedrijfsgebouwen en terreinen 359.960  378.997 

Vervoersmiddelen 21.345  26.850 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 177.246  58.861 

 558.551  464.708 
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Bedrijfs- 
gebouwen en 

terreinen 

€ 

 
Vervoers- 
middelen 

€ 

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen 

€ 

 

 
Totaal 

 
 

€ 
Boekwaarde per 1 januari 
Aanschaffingswaarde per 1 januari 

 
549.032 

  
34.098 

  
153.819 

  
736.949 

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

 
-170.036 

  
-7.249 

  
-94.958 

  
-272.243 

Herrekende stand per 1 januari 378.996  26.849  58.861  464.706 

Mutaties 
Investeringen 
 

 
6.121 

  
- 
  

152.160 
  

158.281 

Afschrijvingen -25.157  -5.504  -33.775  -64.436 

Totaal mutaties 2018 -19.036  -5.504  118.385  93.845 

Boekwaarde per 31 december 
Aanschaffingswaarde 

 
555.153 

  
34.098 

  
305.979 

  
895.230 

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

 
-195.193 

  
-12.753 

  
-128.733 

  
-336.679 

 359.960  21.345  177.246  558.551 

 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire 
methode rekening houdend met een eventuele restwaarde, onder toepassing van de componentenbenadering en 
gebaseerd op de volgende verwachte gebruiksduur: 

- bedrijfsterreinen: geen afschrijving; 
- automatisering: 3 jaar; 
- bedrijfsauto's: 3 jaar; 
- inventaris kantoor: 5  jaar; 
- kantoorgebouw    (componentenbenadering): 
- grond: geen afschrijving; 

 

3. Financiële vaste activa 
 

 

 
 
 

Deelnemingen 

31-12-2018 

€ 

31-12-2017 

€ 

V.o.f. Eschede te Tubbergen (50%) 442.509 228.273 
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 2018  2017 

€  € 

V.o.f. Eschede    

Stand per 1 januari 228.274  166.026 

Aandeel in het resultaat 214.235  62.247 

Stand per 31 december 442.509  228.273 

 
Latente belastingvordering(en) 

   

Latente belastingvorderingen 
   

Stand per 1 januari 323.440  425.789 

Mutatie latente belastingvordering 131  -102.349 

Stand per 31 december 323.571  323.440 

Voor de tijdelijke verschillen in de waardering van de geldleningen o/g en het fiscale afschrijvingspotentieel is een 
actieve latentie opgenomen. De latentie is opgenomen voor de contante waarde, de nominale waarde van deze latentie 
per ultimo 2018 bedraagt € 397.033. 

 
 
 

 31-12-2018  31-12-2017 

 
Leningen u/g 

€  € 

Lening u/g V.o.f. Eschede 3.602.806  3.602.806 

 
 
 
 

VLOTTENDE ACTIVA  

4. Voorraden 

Vastgoed bestemd voor de verkoop 371.611  405.643 

Overige voorraden 10.543  10.287 

 382.154  415.930 

 
Vastgoed bestemd voor de verkoop 

   

Veldleeuwerik 16; terugkoop VOV -  196.962 
Frielinkstraat 6B; terugkoop VOV 
Geerskamp 10; terugkoop VOV 

- 
196.528 

 208.681 
- 

Zurinkstraat 16; terugkoop VOV 175.083  - 

 371.611  405.643 
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 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 

Overige voorraden    

Balanswaarde magazijngoederen 10.543  10.287 

Het betreft grijpmaterialen inzake onderhoud. 
   

5. Vorderingen 
   

Huurdebiteuren 
   

Zittende huurders 40.357  34.617 

Vertrokken huurders 27.088  31.705 

 67.445  66.322 
Voorziening wegens oninbaarheid -41.668  -17.300 

 25.777  49.022 

 
 
 

 
 2018  2017 

€  € 

Voorziening dubieuze huurdebiteuren    

Stand per 1 januari 17.300  13.167 

Dotatie 25.182  4.418 
Onttrekking -814  -285 

Stand per 31 december 41.668  17.300 

 

Terzake van oninbaarheid is een voorziening getroffen. De voorziening bedraagt per 31 december 2018, 
respectievelijk 2017 € 41.668 en € 17.300. 

 

 
 

 
Vorderingen op gemeenten 

 

31-12-2018 

€ 

 

31-12-2017 

€ 

Vordering gemeente Tubbergen - 257 

 
Vorderingen op verbonden maatschappijen 

V.o.f. Eschede - 5.657 
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Belastingen en premies sociale verzekeringen    

 
31-12-2018 

 
31-12-2017 

 €  € 

Vennootschapsbelasting    

Vennootschapsbelasting dit jaar -25.338  - 
Vennootschapsbelasting vorig jaar 25.578  - 

 240  - 

 
Overige vorderingen en overlopende activa 

   

Overige vorderingen 628  11.741 

Overlopende activa 85.819  88.027 

 86.447  99.768 

 
Overige vorderingen 

   

Vordering VvE Brokelman -  117 

Samenwerking kleine corporaties -  6.553 
Vordering VvE De Veldstegge 
Nog te vorderen VvE De Aanleg 

- 
262 

 1.156 
- 

Overige vorderingen 366  3.915 

 628  11.741 

 
Overlopende activa 

   

Lopende rente baten 85.326  87.721 
Overige overlopende activa 493  306 

 85.819  88.027 

 
6. Liquide middelen 

   

Rabobank rekening-courant 130.516  136.534 

Rabobank spaarrekening 1.005.623  1.563.229 
Kas 543  2.694 

 1.136.682  1.702.457 

 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2018 aanwezige liquide 
middelen staan de onderneming ter vrije beschikking. 
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PASSIVA 

 
7. Eigen vermogen 

 

 
 

Geplaatst kapitaal 

31-12-2018 

€ 

31-12-2017 

€ 

Stichtingskapitaal 11.218 
 

11.218 

Herwaarderingsreserve 

De herwaarderingsreserve van het vastgoed in exploitatie wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in 
de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde (op basis van het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde) ten opzichte van de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van historische 
kosten. Hierbij wordt er bij de bepaling van de boekwaarde op basis van historische kosten geen rekening gehouden 
met afschrijvingen en waardeverminderingen. 

 
 
 

 
DAEB vastgoed 
in exploitatie 

€ 

 
 

 
Niet DAEB 

vastgoed in 
exploitatie 

€ 

 

 
Onroerende 

zaken verkocht 
onder 

voorwaarden 

€ 

 
 
 
 
 

Totaal 
 

 

€ 
 
 
 

Stand per 1 januari 2017 48.229.223  -  -  48.229.223 
Mutatie herwaardering 2.926.316  18.120  -  2.944.436 

Stand per 31 december 2017 51.155.539  18.120  -  51.173.659 

Stand per 1 januari 2018 51.155.539 
 

18.120 
 

3.778.532 
 

54.952.191 

Realisatie uit hoofde van verkoop -38.960  -  -204.424  -243.384 

Mutatie herwaardering 11.512.043  -343  327.905  11.839.605 

Stand per 31 december 2018 62.628.622  17.777  3.902.013  66.548.412 
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 2018  2017 

€  € 

Overige reserves    

Stand per 1 januari 32.877.480  31.043.796 

Stand per 31 december na resultaatbestemming 32.877.480  31.043.796 
Resultaatbestemming boekjaar 14.027.744  4.778.120 

 46.905.224  35.821.916 
niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in exploitatie -15.374.753  -2.944.436 

Stand per 31 december 31.530.471  32.877.480 

 

In het eigen vermogen is ultimo 2018 een bedrag ad € 11.839.605 (2017: € 2.944.436) aan ongerealiseerde 
waardestijging begrepen bestaande uit: 

 

Ongerealiseerde waardestijging sociaal vastgoed in exploitatie 11.512.043  2.926.316 
Ongerealiseerde waardestijging commercieel vastgoed in exploitatie 
Ongerealiseerde waardestijging woningen verkocht onder 
voorwaarden 

-343 
 

327.905 

 18.120 
 

- 

 11.839.605  2.944.436 

 

De ongerealiseerde waardestijging sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen de 
marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in 
overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet 
voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken 
van de jaarverslaggeving. 

 

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 58,5 miljoen in het 
eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van 
het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting 
Tubbergen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de 
marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen 
en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) 
huurwoningen. 
Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf 
in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij 
mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de 
werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde 
kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie. 

 

De ongerealiseerde waardestijging woningen verkocht onder voorwaarden betreft de positieve waardeverandering 
ultimo boekjaar ten opzichte van begin boekjaar. 
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8. Voorzieningen 

 
Latente belastingverplichtingen 

 

 
2018 

 
2017 

 €  € 

Latente belastingverplichtingen    

Stand per 1 januari 381.681  327.904 

Mutaties in boekjaar 162.331  53.777 

Stand per 31 december 544.012  381.681 

 

Voor de tijdelijke verschillen in de waardering voor de geldleningen u/g en ten behoeven van de voorziening groot 
onderhoud is een latentie opgenomen ultimo 2018 van € 485.191. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in 2018 
tevens een latentie opgenomen inzake het opwaarderingspotentieel en de verwachte verkopen van € 58.821. De 
latentie is hier opgenomen voor de contante waarde, de nominale waarde van de latentie per ultimo 2018 bedraagt 
€ 551.212. 

 
 

Overige voorzieningen    

Loopbaanontwikkeling 
   

Stand per 1 januari 25.470  21.905 

Dotatie 4.524  6.265 
Besteed in boekjaar -3.343  -2.700 

Stand per 31 december 26.651  25.470 

 
Verplichtingen voor jubileumuitkeringen 

   

Stand per 1 januari 16.933  15.782 

Dotatie 1.691  1.151 
Onttrekking -8.925  - 

Stand per 31 december 9.699  16.933 
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9. Langlopende schulden 

 
 

 2018  2017 

€  € 

Leningen o/g gemeente Tubbergen    

Stand per 1 januari 136.134  11.372.480 

Herfinanciering leningen gemeente Tubbergen -  -11.145.590 
Aflossingen regulier -90.756  -90.756 

Stand per 31 december 45.378  136.134 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -45.378  -90.756 

Langlopend deel per 31 december -  45.378 

 

Deze leningen worden volledig geborgd door het WSW. De marktwaarde van de leningen overheid bedraagt per 
31 december 2018 € 47.422 ( 2017 : € 144.224). 
Het deel van de leningen met een looptijd langer dan vijf jaar bedraagt € 0. 

 
 
 

Leningen o/g kredietinstellingen    

Stand per 1 januari 31.406.167  21.422.460 

Bij: opgenomen gelden 1.000.000  11.145.589 
Aflossingen regulier -935.664  -1.161.882 

Stand per 31 december 31.470.503  31.406.167 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -1.427.160  -935.663 

Langlopend deel per 31 december 30.043.343  30.470.504 

 

Deze leningen worden volledig geborgd door het WSW. De marktwaarde van de leningen kredietinstellingen bedraagt 
per 31 december 2018 € 40.381.291. (2017: € 42.535.095.) Het gemiddelde rentepercentage van de totale leningen 
over 2018 bedraagt: 4,08%. (2017 : 4,18%) 
Het deel van de leningen met een looptijd langer dan vijf jaar bedraagt € 22.860.183. 
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Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

   

 2018  2017 

 €  € 

Vervaardigingsprijzen 6.582.385 
 

7.610.982 

Herwaarderingen -348.963  -470.624 

Stand per 1 januari 6.233.422  7.140.358 

Af: teruggekochte onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -525.177 
 

-1.028.597 

Herwaarderingen 192.332  121.660 

Vervaardigingsprijzen 6.057.208 
 

6.582.385 

Herwaarderingen -156.631  -348.964 

Stand per 31 december 5.900.577  6.233.421 

Langlopend deel per 31 december 5.900.577  6.233.421 

 

In 2018 is 1 MGE woningen (2017: 3), 1 Koopgarant woningen (2017: 3) teruggekocht en bij 1 MGE woning is de 
kortingsregeling afgekocht. Totaal bedrag voor deze terugkoop is € 525.177. De teruggekochte woningen zijn 
opgenomen in voorraad vastgoed bestemd voor verkoop per 31-12-2018. Geerskamp 10 en Zurinkstraat 16 worden in 
januari 2019 doorverkocht. Als gevolg van herclassificaties en een gemiddelde waardestijging van de overgedragen 
onroerende zaken van 4,6%, neemt de terugkoopverplichting, rekening houdende met het kortingspercentage, in 
2018 met € 191.581 toe. 

 
 

 31-12-2018  31-12-2017 

€  € 

Waarborgsommen    

Waarborgsommen 2.475  2.475 

 
10. Kortlopende schulden 

   

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 
   

Overheidsleningen 45.378  90.756 

Leningen kredietinstellingen 1.427.160  935.663 

 1.472.538  1.026.419 

 
Schulden aan leveranciers 

   

Planmatig onderhoud / nieuwbouw 81.991  91.701 

Dagelijks onderhoud inclusief voorraad 19.143  9.066 
Algemeen beheer 73.226  39.375 

 174.360  140.142 
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 31-12-2018  31-12-2017 

 €  € 

Schulden aan verbonden maatschappijen    

Rekening-courant V.o.f. Eschede 500  - 

 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

   

Vennootschapsbelasting -  28.845 

Omzetbelasting 164.286  46.296 
Loonheffing 32.703  25.569 
Pensioenen 20.456  10.987 

 217.445  111.697 

 
Vennootschapsbelasting 

   

Vennootschapsbelasting dit jaar -  125.107 

Vennootschapsbelasting vorig jaar -  -96.262 

 -  28.845 

 
Overige schulden en overlopende passiva 

   

Overlopende passiva 868.616  943.999 

 
Overlopende passiva 

   

Niet vervallen leningrente 727.893  765.284 

Vakantiedagen 48.759  45.597 
Accountantskosten 25.990  28.316 
Rente- en bankkosten 724  657 
Vooruitontvangen huur 63.537  67.252 
Te betalen servicekosten 1.555  89 
Nog te betalen VvE De Aanleg 
Nog te betalen VvE De Veldstegge 
Financiële kring 

- 
158 

- 

 164 
- 

19.225 

Overige overlopende posten -  17.415 

 868.616  943.999 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN 
 

Voorwaardelijke verplichtingen 

WSW obligoverplichting 

Leningen van toegelaten instellingen, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het WSW stelt 
zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn 
corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een bepaald percentage (2018 en 2017: 3,85%) over het 
schuldrestant van de door hun aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan 
toegelaten instellingen als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2018 heeft Woningstichting 
Tubbergen een aangegane obligoverplichting van € 1.211.634 (2017: € 1.209.131). 
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het 
WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers 
over te nemen. 

 
Wet Keten Aansprakelijkheid 

De BTW over de aan haar geleverde planmatige onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden worden door 
Woningstichting Tubbergen rechtstreeks aan de fiscus betaald. Het deel dat betrekking heeft op de loonbelasting en 
sociale verzekeringen wordt gestort op geblokkeerde rekeningen van de betreffende bedrijven. Van deze rekeningen 
worden alleen de fiscus en uitvoerende instellingen met betrekking tot sociale verzekeringen betaald. Door deze 
maatregelen is het aansprakelijkheidsrisico zeer laag. 

 

Niet-verwerkte activa en verplichtingen 

Aansprakelijkheid VOF 

Woningstichting Tubbergen heeft een deelneming in VOF Eschede. Voor alle verplichtingen die door deze VOF zijn / 
worden aangegaan is Woningstichting Tubbergen hoofdelijk aansprakelijk. 

 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Erfpachtverplichtingen 

Voor het perceel de Weer 11 in Albergen (BuitenSchoolseOpvang) is een erfpachtverplichting aangegaan voor een 
periode van 40 jaar, eindigend op 31 december 2052. De verplichting bedraagt in beginsel € 1.729 per jaar. Dit bedrag 
wordt jaarlijks herzien op basis van de consumentenprijsindex voor huishoudens. 
Voor een BuitenSchoolseOpvang aan de Lodewijkstraat in Tubbergen is eveneens een erfpachtverplichting aangegaan 
voor een periode van 40 jaar. Deze erfpachtovereenkomst eindigt op 31 december 2050. De verplichting bedroeg in 
beginsel € 1.412,40 per jaar. Deze canon kan telkens na een periode van 5 jaar worden herzien. 

 
Investeringsverplichtingen 

Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw Oranjestraat voor een 
totaalbedrag van € 180.475, zijnde het verschil tussen de afgesloten contracten en de per balansdatum uitgevoerde 
werkzaamheden (Verstrekte opdracht minus termijnen). Eventueel uit de contracten voorvloeiende verliezen als gevolg 
van onrendabele investeringen zijn voorzien in de jaarrekening. 

 

Voor het aanbrengen van zonnepanelen op wooncomplex De Triangel is een niet in de balans opgenomen verplichting 
per 31 december 2018 van € 57.348. 
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Onderhoudsverplichtingen 

Woningstichting Tubbergen is per einde boekjaar voor een bedrag van € 25.358 onderhouds- en 
renovatieverplichtingen aangegaan, waarvan de werkzaamheden in 2019 zullen worden uitgevoerd. 

 

Voor een aantal complexen zijn contracten met derden afgesloten inzake onderhoud en service. De totale contractsom 
bedraagt jaarlijks ongeveer € 155.000. 

 
Overige contracten 

Voor de schoonmaak van haar kantoor heeft Woningstichting Tubbergen een overeenkomst met Wessels 
Schoonmaakdiensten. Het contract is aangegaan in week 18 van 2011 en kan telkens voor een periode van 3 jaar 
worden verlengd. In april 2017 is het contract voor de tweede maal verlengd en wel tot 1 april 2020. Per 1 januari 2019 
bedragen de kosten € 590 incl. BTW per maand. 

 

Met PCI is in 2018 een nieuwe overeenkomst afgesloten met betrekking tot 2 in het kantoor van Woningstichting 
Tubbergen geplaatste copiers. Op de begane grond is op basis van een 6-jarig contract (einddatum 22-02-2024) een 
nieuwe machine geplaatst en het contract van de copier op de 1e verdieping is per datum einde contract (1 februari 
2019) met 1 jaar verlengd. De totale kosten voor beide machines bedragen vanaf 2019 € 420 per maand incl. BTW. 

 

Voor vaste telefonie is een contract afgesloten met Loohuis communicatie & it. De ingangsdatum is 15 maart 2018 en 
de looptijd 24 maanden. De maandelijkse vast kosten bedragen per 1 januari 2019 € 377,33 per maand. 

 

Voor de levering en het onderhoud van de planten in het kantoor van Woningstichting Tubbergen is op 20 juli 2011 een 
overeenkomst aangegaan met Plant Power (voorheen Rent a Plant). De afgelopen jaren is deze overeenkomst jaarlijks 
stilzwijgend met een jaar verlengd. De huidige einddatum van het contract is 20 juli 2019. De maandelijkse kosten 
bedragen met ingang van januari 2019 € 51 per maand incl. BTW. 

 

Voor de koffieautomaat in haar kantoor is door Woningstichting Tubbergen op 1 januari 2017 een overeenkomst 
aangegaan met Coffee Fresh. Looptijd 72 maanden. Maandelijkse kosten per 1 januari 2019 € 61 incl. BTW. 

 

Op 15 maart 2018 is een nieuw contract aangegaan met Yes-Loohuis DATA voor iPad en data bundels t.b.v. 
monitoring zonnepanelen met een looptijd van 24 maanden. Het contract eindigt op 15 maart 2020. Maandelijkse 
kosten per 1 januari 2019 € 80 incl. BTW. 

 

Automatisering 

Vanaf 2004 werkt Woningstichting Tubbergen met Itris Viewpoint als primair pakket. Per 1 januari 2014 is er een nieuwe 
overeenkomst van kracht. Deze nieuwe overeenkomst eindigt op 1 januari 2022. Itris Viewpoint is modulair opgebouwd. 
Ieder met eigen jaarlijkse licenties. Ook de overeenkomsten van modules die na 1 januari 2014 worden aangeschaft 
eindigen op 1 januari 2022. Itris is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen op basis van de 
ontwikkeling van de CBS (ConsumentenPrijsIndex). Per 1 januari 2019 bedragen de totale maandelijkse kosten € 6.614, 
89 incl. BTW. 

 

Vanuit een visie op de bedrijfsvoering en de bijbehorende digitalisering heeft SmartR in februari 2018 samen met 
Woningstichting Tubbergen een programma opgezet. Elk jaar wordt er een jaarplan opgesteld. Jaarplan 2019 bedraagt 
€ 11.000 per maand. 
Vanaf 1 februari 2015 heeft Woningstichting Tubbergen haar kantoorautomatisering ondergebracht in de cloud van 
Spirit Cloud. De overeenkomst is aangegaan voor 36 maanden. Facturatie vindt maandelijks plaats op basis van het 
werkelijke aantal gebruikers en aantal afgenomen shared mailboxen. Begin 2019 bedragen de totale maandelijkse 
kosten € 2.005 incl. BTW. 

 

De website wstubbergen.nl wordt gehost bij Bright Answers. In april 2018 is een nieuw contract afgesloten voor 3 jaar 
met automatische verlenging per jaar. De kosten per maand voor gebruiksrechtmodule, hosting en helpdesk bedraagt 
incl. BTW € 655 per maand. 
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Voor de berekening van de marktwaarde is per 1 januari 2016 een 3-jarig contract aangegaan met Ortec voor het pakket 
TMS. De maandelijkse kosten per 1 januari 2019 bedragen € 394 incl. BTW. 

 

Per 1 oktober 2017 is met Qonsio een overeenkomst (onderhoud + licentie) aangegaan voor het pakket FMP. In 
september 2018 is een overeenkomst aangegaan met Qonsio voor gebruikmaking van Audition. De looptijd bedraagt 5 
jaar en de kosten per 1 januari 2019 bedraagt € 456 incl. BTW per maand. 

 
Voorziening voor pensioenen 

Het bedrijfstakpensioenfonds is niet in staat die gegevens op te leveren die voor de onderneming zouden leiden tot een 
juiste weergave van de kosten, alsmede de rechten en verplichtingen zoals die voor een toegezegd pensioenrecht 
dienen te worden opgenomen. Derhalve worden de aan het fonds betaalde premies als toegezegde bijdragen in de 
resultatenrekening verwerkt en is geen voorziening in de jaarrekening 2018 verwerkt. 
Een overschot of tekort in het bedrijfstakpensioenfonds SPW kan invloed hebben op de te betalen premies. Het fonds 
heeft per balansdatum een dekkingsgraad van 110,3 % (ultimo 2017: 115,8%). Op een langere termijn ligt de vereiste 
dekkingsgraad op 125,6%. Het fonds heeft dus een reservetekort. Zolang er een reservetekort is wordt jaarlijks een 
herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dan SPW binnen 10 jaar uit reservetekort kan 
komen. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen na balansdatum te melden die een effect hebben op het vermogen en resultaat 
over het afgelopen boekjaar. 
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10 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018 

 
NETTO RESULTAATEXPLOITATIEVASTGOEDPORTEFEUILLE 

 

11. Huuropbrengsten 

 2018  2017 

 €  € 

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 
Woningen en woongebouwen 

 
6.682.044 

  
6.620.914 

Onroerende zaken niet zijnde woningen 48.425  47.545 
Huurderving wegens leegstand -1.931  -2.136 
Huurderving wegens oninbaarheid -24.926  -8.244 
huurderving wegens verkoop woningen bestaand bezit -1.023  - 

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 6.702.589  6.658.079 

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 
Woningen en woongebouwen 

 
43.208 

  
58.239 

Onroerende zaken niet zijnde woningen 186.817  193.845 
Huurderving wegens leegstand -1.010  -6.061 
huurderving wegens verkoop woningen bestaand bezit -1.296  -10.302 

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 227.719  235.721 

    
Totaal huuropbrengsten 6.930.308  6.893.800 

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2018 bedroeg 0,67% (1 juli 2017: 0,47%). 
   

 

12. Opbrengsten servicecontracten 
   

Servicekosten schoonmaak 16.536  15.719 

Servicekosten leveringen en diensten 9.771  9.640 
Servicekosten energie 5.670  8.330 
Derving servicekosten -47  -231 

 31.930  33.458 

13. Lasten servicecontracten 
   

Servicekosten energie 13.688  14.241 

Servicekosten schoonmaak 18.022  18.164 
Servicekosten leveringen en diensten 9.703  9.701 
Derving servicekosten -3  - 

 41.410  42.106 

 

De bedragen die in rekening worden gebracht voor energie, schoonmaak en levering en diensten zijn gebaseerd op de 
geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast. 
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het voorgaande 
jaar. 
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 2018  2017 

 €  € 

14. Lasten verhuur en beheeractiviteiten    

Informatie huurders 7.414  2.109 
Communicatiekosten -  1.166 
Kosten transportmiddelen 1.254  1.210 
Afschrijving vervoermiddelen 5.504  5.504 
Invorderingskosten 2.141  772 
Verkoop inventaris (aanhangwagen) -  -350 
Toerekening indirecte kosten 581.026  520.836 

 597.339  531.247 

15. Lasten onderhoudsactiviteiten 
   

Reparatieverzoeken 99.463  94.782 

Mutatieonderhoud 76.362  92.450 
Inkoop materialen 4.561  9.154 
Overig dagelijks onderhoud -13.933  4.303 
Planmatig onderhoud 941.369  977.539 
Doorberekende alg. kosten m.b.t. onderhoud, woondiensten etc. 3.312  -5.852 
Toerekening indirecte kosten 546.957  511.506 

 1.658.091  1.683.882 

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 
   

Onroerend zaakbelasting 164.867  173.858 
Rioolbelasting 183.095  183.390 
Waterschapslasten 60.130  59.178 
Verzekeringen verhuurd onroerend goed 18.991  18.475 
Contributie Aedes 8.197  9.251 
Heffing AW 6.426  5.308 
Verhuurdersheffing 786.666  704.525 
Erfpacht 4.525  1.677 
VvE bijdragen 8.442  7.746 
Energiekosten woningen en woongebouwen 28.140  28.172 
Schoonmaak woningen en woongebouwen 29.352  36.222 
Tuinonderhoud woningen en woongebouwen 38.138  28.147 
Overig beheer woningen en woongebouwen 6.682  28.744 
Saneringsheffing 69.291  - 

 1.412.942  1.284.693 
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NETTO RESULTAATEXPLOITATIEVASTGOEDPORTEFEUILLE 

 

17. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in verhuurde 
staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de 
marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting. 
Het in de winst-en-verliesrekeningverantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, 
gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde. 

 
Verkoop huurwoningen 190.000  491.000 
Verkoopkosten huurwoningen -17.915  -17.256 
Verkoop teruggekochte VOV woningen 715.255  981.967 
Verkoopkosten teruggekochte VOV woningen -19.532  -25.131 

 867.808  1.430.580 

18. Toegerekende organisatiekosten 
   

Toegerekende organisatiekosten huurwoningen 208  911 

Toegerekende organisatiekosten teruggekocht 783  1.326 

 991  2.237 

19. Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 
   

Boekwaarde huurwoningen 77.551  510.930 

Boekwaarde teruggekocht 628.643  880.844 

 706.194  1.391.774 

20. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 
   

Verkoop huurwoningen (DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie)    

Verkoopopbrengst 190.000  491.000 

Af: Verkoopkosten -17.915  -17.256 
Af: Toegerekende organisatiekosten -208  -911 
Af: Marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille -77.551  -510.930 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 94.326  -38.097 

 

De verkoopopbrengst betreft 1 verkochte huurwoning en 1 bedrijfsruimte (2017: 2 woningen). De door verkoop in 2018 
gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in de herwaarderingsreserve in het eigen 
vermogen, bedraagt € 38.960. 

 

Verkoop teruggekochte woningen VOV (voorraden)  

Verkoopopbrengst 715.255  981.967 

Af: Verkoopkosten -19.532  -25.131 
Af: Toegerekende organisatiekosten -783  -1.326 
Af: Boekwaarde (vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde) -628.643  -880.844 

Resultaat in winst-en-verliesrekening 66.297  74.666 

De verkoopopbrengst betreft 3 na terugkoop verkochte VOV-woningen                                 
(2017: 5 woningen) Alle teruggekochte woningen VOV zijn verkocht op de vrije markt. 
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WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 

 
 
 
 

21. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2018 

€ 

2017 

€ 

Waardeverandering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie -44.564 
 

117.448 

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen van het 
vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt verwezen naar de toelichting op vastgoed in 
ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. 

 
 

22. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

 
-77.787 

  
53.813 

Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie geclassificeerd als 
vastgoedbelegging 

 

12.349.988 
  

2.770.382 

 12.272.201  2.824.195 

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen van het 
DAEB-vastgoed in exploitatie en het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt verwezen naar de toelichting op de 
vastgoedbeleggingen. 

 
 

23. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht 
onder voorwaarden 

Waardeveranderingen verkocht onder voorwaarden herwaardering activa per 

 

31 december 
Waardeveranderingen verkocht onder voorwaarden herwaardering van 
terugkoopverplichting per 31 december 

406.092 
 

-261.766 

 468.377 
 

-327.561 

 144.326  140.816 

NETTO RESULTAATOVERIGE ACTIVITEITEN 
   

24. Overige bedrijfsopbrengsten 
   

Inschrijfgeld en administratiekosten 2.365  2.510 

Overige vergoedingen 231  - 

 2.596  2.510 

25. Overige organisatiekosten 
   

Presentiegelden RvC 30.980  28.965 
Werving RvC leden 5.469  14.321 
Opleidingen RvC 6.436  - 
Overige kosten 14.001  7.034 
Overige organisatiekosten (onvoorzien) 138.190  - 

 195.076  50.320 
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 2018  2017 

€  € 

26. Leefbaarheid    

Vastgoed gerelateerde leefbaarheid 7.746  11.077 

Mens gerelateerde leefbaarheid 18.078  22.247 
Detachering 9.218  9.265 
Toerekening indirecte kosten 38.543  45.395 

 73.585  87.984 

27. Financiële baten en lasten 
   

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 146.402  148.928 

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.283.766  -1.358.037 

 -1.137.364  -1.209.109 

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 
   

Rente vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 146.274  146.274 

Rente overige vorderingen 128  2.654 

 146.402  148.928 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
   

Rente leningen kredietinstellingen -1.279.594  -1.334.566 

Rente leningen overheid -2.807  -15.967 
Disagio WSW -8.157  -7.294 
Overige betaalde rente 6.792  -210 

 -1.283.766  -1.358.037 

28. Belastingen 

Belastingdruk winst-en-verliesrekening 
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bestaat uit de 
volgende componenten: 

 

 2018  2017 

 €  € 

Vennootschapsbelasting -431.469  -448.737 

Vennootschapsbelasting a.p. 25.565  161.281 
Mutatie voorziening belastingen -162.331  -53.777 
Mutatie actieve belastinglatentie 131  -102.349 

 -568.104  -443.582 

29. Resultaat deelnemingen 
   

Aandeel resultaat V.o.f. Eschede 214.235 
 

62.247 
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11 TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT 2018 

Toelichting op de kasstromen 

 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Deze methode gaat uit van een weergave van 
kasstromen onderverdeeld naar activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 
operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. 

 
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. 

 

De ingaande kasstroom van de operationele activiteiten betreft naast de huur- en vergoeding 
(servicecontracten) ontvangsten uit overige bedrijfsontvangsten. Ook de interest ontvangsten op de 
financiële vaste activa zijn hier opgenomen. 
De uitgaande kasstroom van de operationele activiteiten betreft de betaalde erfpacht, personeels-, 
onderhouds-, overige bedrijfs- en rente uitgaven (interest op leningportefeuille en 
borgstellingsvergoeding WSW). Van de overige bedrijfsuitgaven worden de sectorspecifieke heffing, 
de verhuurderheffing en de uitgaven voor leefbaarheid als aparte kasstroom in beeld gebracht. 

 

De investeringsactiviteiten zijn gecategoriseerd in kasstromen betreffende materiële vaste activa en 
financiële vaste activa. 

 

De investeringsactiviteiten zijn gecategoriseerd in kasstromen betreffende vastgoedbeleggingen, materiële vaste activa 
en financiële vaste activa. 
Onder de ingaande kasstroom van de investeringsactiviteiten zijn de verkoopontvangsten zijn de verkoopontvangsten 
bestaand bezit, verkopen uit de portefeuille vastgoed bestemd voor verkopen, afkoop kortingsregeling verkopen onder 
voorwaarden en de verkopen grondposities opgenomen. 
De uitgaande kasstroom van de investeringsactiviteiten betreft de uitgaven aan nieuwbouw huur, uitgaven 
woningverbeteringen en verduurzaming. Ook de terugkoop van woongelegenheden VOV, uitgaven aan ICT, inventaris, 
verbouwing kantoorpand (investeringen overig) en de externe kosten bij verkoop zijn hier opgenomen. Deze laatste 
bestaat uit de woning gebonden- en complexmatige verkoopkosten. 

 
Onder de kasstromen uit hoofde van de financieringsactiviteiten zijn de kasstromen met betrekking 
tot aflossingen van de hoofdsom van leningen van zowel door WSW geborgde als niet geborgde leningen opgenomen. 
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12 OVERIGE INFORMATIE  

 
2018 

 
2017 

 €  € 

Lonen, salarissen en sociale lasten    

Lonen en salarissen 624.106  465.930 

Sociale lasten 33.207  76.278 
Pensioenlasten 87.015  76.259 

 744.328  618.467 

 

Personeelsleden 

Gedurende het jaar 2018 had de corporatie gemiddeld 11 werknemers in dienst (2017: 10). Dit aantal is gebaseerd op 
het aantal fulltime equivalenten. 

 

2018 2017 

Onderverdeeld naar: 

Directie 1 1 
Woondiensten 3 3 
Financiën 2 2 
Vastgoed 5 4 

11 10 

 
 
 

 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

 

2018 

€ 

 

2017 

€ 

 

Materiële vaste activa 58.932  49.167 

 
Accountantshonoraria 

   

Controle van de jaarrekening 44.957  89.910 

Fiscale advisering 1.518  50.595 
Andere niet-controlediensten -  32.224 

 46.475  172.729 
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13 GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB 

 

Gescheiden winst-en-verliesrekening over 2018 
 
 

 

 DAEB  Niet-DAEB 

€  € 

 

Huuropbrengsten 
 

6.702.589 
  

227.719 

Opbrengsten servicecontracten 27.955  3.975 
Lasten servicecontracten -41.410  - 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -576.660  -20.679 
Lasten onderhoudsactiviteiten -1.634.839  -23.252 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.394.171  -18.771 

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 3.083.464  168.992 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 150.000 
 

755.255 

Verkoopkosten vastgoedportefeuille -5.122  -32.325 
Toegerekende organisatiekosten -957  -34 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -45.882  -660.312 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 98.039  62.584 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -44.564 
 

- 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder 
voorwaarden 

12.349.988 
 

- 

 -77.787 
 

144.326 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 12.305.424  66.539 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.591 
 

5 

Overige organisatiekosten -188.463 
 

-6.613 

Leefbaarheid -71.686 
 

-1.899 

Bedrijfsresultaat 15.229.369  289.608 

Financiële baten en lasten -1.137.594  230 

Resultaat voor belastingen 14.091.775  289.838 

Belastingen -571.197 
 

3.093 

Resultaat deelnemingen - 
 

214.235 

Resultaat na belastingen 13.520.578  507.166 

Resultaat na belastingen 13.520.578  507.166 
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Gescheiden kasstroomoverzicht 2018 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 

 
 
 

DAEB 

 
 
 

Niet-DAEB 
 

  

€ € € € 
 
 

Kasstroom uit operationele activiteiten  

Operationele Ontvangsten 
       

Zelfstandige huurwoningen Daeb 
Zelfstandige huurwoningen en 
onzelfstandige huurwoningen niet-Daeb 

6.420.634 
 

- 

   - 
 

43.208 

  

Onzelfstandige overige wooneenheden Daeb 260.947    -   
Overige niet woongelegenheden Daeb 
Overige niet woongelegenheden niet-Daeb 

48.425 
- 
   - 

184.510 
  

Vergoedingen 32.441    3.975   
Overige Bedrijfsontvangsten 2.711    4   
Renteontvangsten 148.796    -   

   6.913.954    231.697 

Operationele Uitgaven 
       

Erfpacht -    -4.525   

Lonen en salarissen -421.902    -24.897   
Sociale lasten -250.756    -3.936   
Pensioenen -96.507    -2.950   
Onderhoudsuitgaven -1.126.372    -4.251   
Overige Bedrijfsuitgaven -1.104.974    -34.972   
Rente-uitgaven -1.328.523    -   
Sectorspecifieke Heffing -75.222    -495   
Verhuurdersheffing 
Leefbaarheid externe uitgaven niet 
investering gebonden 

-786.666 
 

-30.197 

   - 
 

-239 

  

Vennootschapsbelasting -414.429    -13.768   

   -5.635.548    -90.033 

Kasstroom uit operationele activiteiten   1.278.406    141.664 

transporteren   1.278.406    141.664 
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 DAEB   Niet-DAEB  

€ €  € € 

Transport  1.278.406   141.664 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
     

MVA Ingaande Kasstroom 
     

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- 
en niet woongelegenheden 

 
150.000 

   
507.005 

 

Verkoopontvangsten woongelegenheden 
(VOV) na inkoop in dPi periode 

 

- 
   

25.250 
 

  150.000   532.255 

MVA Uitgaande Kasstroom 
     

Nieuwbouw huur, woon- en niet 
woongelegenheden 

 
-1.649.972 

   
- 

 

Woningverbetering, woon- en niet 
woongelegenheden 

 

-522.676 
   

-2.511 
 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor 
doorverkoop 

 

- 
   

-371.611 
 

Aankoop grond -4.425   -  
Investeringen overig -52.918   -  
Externe kosten bij verkoop -5.242   -32.325  

  -2.235.233   -406.447 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -2.085.233   125.808 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Financiering Ingaande Kasstromen 
     

Nieuwe te borgen leningen  1.000.000   - 

Financiering Uitgaande Kasstromen 
     

Aflossing door WSW geborgde leningen  -1.026.420   - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -26.420   - 

  -833.247   267.472 

 
Liquide middelen 

     

Liquide middelen per 31 december  407.130   729.553 
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14.  WNT-VERANTWOORDING 2018 WONINGSTICHTING TUBBERGEN 

 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op 
Woningstichting Tubbergen. Het voor Woningstichting Tubbergen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 
€ 78.400. 

 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

 
Peter Roelofs 

 
Functiegegevens Bestuurder 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte) 0,8 
(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 66.355 
Beloningen betaalbaar op termijn 11.936 

Subtotaal 78.291 

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 78.400 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - 

Totaal bezoldiging 78.291 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

 

Gegevens 2017 

Functiegegevens Bestuurder 
 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband 2017 (in fte) 0,8 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 64.411 
Beloningen betaalbaar op termijn 11.484 

Subtotaal 75.895 

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 76.000 

Totaal bezoldiging 2017 75.895 
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Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige 
vorderingen'. 

 
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  

  
G.J.M. Hofhuis 

  
P.J. Kip 

  
J.H.L. Gritter 

 A.H.J. Klopper- 
Kes 

Functiegegevens 
 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 

Voorzitter RvC 

1/1 - 31/12 

 
Vice- 

voorzitter RvC 
1/1 - 31/12 

 
Lid RvC 

1/1 - 31/12 

 
Vice- 

voorzitter RvC 
1/1 - 1/7 

Individueel toepasselijk maximum voor de 
betreffende periode 

 
14.700 

  
9.800 

  
9.800 

  
4.860 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
-/- Onverschuldig betaald bedrag 

7.088 
- 
- 

 
4.725 

- 
- 

 
4.725 

- 
- 

 
2.363 

- 
- 

Totaal bezoldiging 7.088  4.725  4.725  2.363 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

 
N.v.t. 

 

N.v.t. 

  
N.v.t. 

 

N.v.t. 

  
N.v.t. 

 

N.v.t. 

  
N.v.t. 

 

N.v.t. 

Gegevens 2017 
       

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/7 - 31/12  1/1 - 31/12  1/7 - 31/12  1/1 - 31/12 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 

 

3.544 
- 

  

4.725 
- 

  

2.363 
- 

  

4.725 
- 

Totaal bezoldiging 2017 3.544  4.725  2.363  4.725 

Vanaf januari 2019 is de heer Hofhuis tevens lid van de remuneratiecommissie. 
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 M.H.G.M. 
Groothuis 

  

C.A.M. Pinners 
  

M. Ahlers 

Functiegegevens Lid RvC 
 

Lid RvC 
 

Lid RvC 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 1/7 
 

27/6 - 31/12 
 

27/6 - 31/12 

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 4.860 
 

4.940 
 

4.940 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 

2.363 
- 
- 

 
2.363 

- 
- 

 
2.363 

- 
- 

Totaal bezoldiging 2.363  2.363  2.363 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

N.v.t. 
N.v.t. 

 
N.v.t. 
N.v.t. 

 
N.v.t. 
N.v.t. 

Gegevens 2017 
     

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  1/1 - 31/12 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 

 

4.725 
- 

  

- 
- 

  

- 
- 

Totaal bezoldiging 2017 4.725  -  - 

Vanaf januari 2019 is de mevrouw Pinners tevens lid van de remuneratiecommissie. 
 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post 'Overige 
vorderingen'. 

 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 
een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen 
betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op 
grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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Verklaring van Bestuur en RvC 
Het Bestuur van Woningstichting Tubbergen heeft het Jaarverslag 2018 op 19 juni 2019 vastgesteld. Het Jaarverslag 
omvat het volkshuisvestelijk verslag, de winst- en verliesrekening, de balans en de daarbij behorende toelichting over 
het afgelopen verslagjaar. 

 

Het Jaarverslag is door Verstegen, accountants en belastingadviseurs, gecontroleerd en goedgekeurd, zoals blijkt uit de 
controleverklaring die u op pagina 92 van dit verslag aantreft. 

 

De RvC heeft het door het Bestuur opgestelde en vastgestelde Jaarverslag in haar vergadering van 19 juni 2019 
vastgesteld en goedgekeurd. 

 

Het bestuur en RvC verklaren dat alle uitgaven die door Woningstichting Tubbergen zijn gedaan, uitsluitend in het 
belang van de volkshuisvesting zijn geweest. 

 

Met vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 2018 van Woningstichting Tubbergen en de in de jaarrekening 
voorgestelde resultaatverdeling bedraagt het resultaat na belastingen over het verslagjaar € 14.027.744 en het eigen 
vermogen per 31 december 2018 € 98.090.101. 

 

 
Ondertekening van de jaarrekening 

 

Tubbergen, 19 juni 2019 

 

Directie voor akkoord Raad van commissarissen voor akkoord 

 

 
Peter Roelofs Gert Hofhuis 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OVERIGE GEGEVENS 
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OVERIGE GEGEVENS 

 

1 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op goedkeuring door de Raad van Commissarissen al in de jaarrekening 
verwerkt. 
Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over boekjaar 2018 ad. € 14.027.744 als volgt te 
bestemmen: 
- Daarvan het niet-gerealiseerde resultaat ad. € 11.596.221 (bestaande uit niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoed in exploitatie) ten guste van de herwaarderingsreserve te brengen. Het niet-gerealiseerde resultaat is onder 
te verdelen in € 11.839.605 niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed in exploitatie en -€ 243.384 niet- 
gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. 

- Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2018 ad. € 2.431.523 aan de overige reserves toe te voegen. 
 

 

2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar  2017 

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 20 juni 2018.  
De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 
 

 
3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Verstegen accountants en adviseurs B.V. heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd en voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring. Deze is hieronder opgenomen.



Woningstichting Tubbergen  

 

 

 

 

Nr. 1048 

Aan de raad van commissarissen van 
Woningstichting Tubbergen 

 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 
 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Woningstichting Tubbergen te Tubbergen gecontroleerd. 

 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Woningstichting Tubbergen te Tubbergen op 31 december 2018 en 
van het resultaat over 2018 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 
31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015, de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) 
en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de balans per 31 december 2018; 
2 de winst- en verliesrekening over 2018; en 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 
Wij zijn onafhankelijk van Woningstichting Tubbergen zoals vereist in de Wet toezicht accountants- 
organisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 
Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie 
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening [op pagina 43]. Hierin staat beschreven dat Woningstichting 
Tubbergen een deel van haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in 
overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 
2018) in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de 
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg 
van deze aangelegenheid. 
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Benadrukking van de uitgangspunten van de beleidswaarde 
Wij vestigen de aandacht op de toelichting op de beleidswaarde van activa in exploitatie zoals opgenomen 
in de jaarrekening [op pagina 60-61]. Hierin staan de voornaamste uitgangspunten van de beleidswaarde 
beschreven alsmede dat de invulling van dit waardebegrip in de komende jaren nog nader wordt uitgewerkt 
waardoor de beleidswaarde in de komende jaren zal kunnen afwijken ten opzichte van het verslagjaar 2018. 
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT- 
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie die 
bestaat uit: 

 Bestuursverslag; 

 Volkshuisvestelijk verslag; 

 Overige gegevens. 
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol 
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening 

Het  bestuur  is  verantwoordelijk  voor  het  opmaken  en  getrouw  weergeven  van  de  jaarrekening       in 
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 
2015, de bepalingen van en krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of 
de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 
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Op grond van genoemd artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel. 

 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

 
Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle- 
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de toegelaten instelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. 
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 Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

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

 
 
 

Dordrecht, 19 juni 2019 
 
 

Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
 

 
was getekend, 
D. Vermaas RA 

 


