
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

JAARSTUKKEN 2017  
 



1 
 

 

Inhoud 
Inhoud ........................................................................................................................................................................... 1 

Voorwoord .................................................................................................................................................................... 4 

Verklaring van Bestuur en RvC ...................................................................................................................................... 5 

 Onze organisatie .................................................................................................................................................... 6 1

 Profiel ............................................................................................................................................................... 6 1.1

 Ons beleid ........................................................................................................................................................ 6 1.2

 Organisatiestructuur ........................................................................................................................................ 6 1.3

 Bestuur ............................................................................................................................................................. 7 1.4

 Governance code ............................................................................................................................................. 8 1.5

 Overleg Huurders ............................................................................................................................................. 8 1.6

 Overleg met de Ondernemingsraad ................................................................................................................ 8 1.7

 Collegiaal overleg ............................................................................................................................................. 8 1.8

 2017 in vogelvlucht ................................................................................................................................................ 9 2

 Landelijke politiek ............................................................................................................................................ 9 2.1

 Regionale samenwerking in WoON Twente .................................................................................................... 9 2.2

 Samenwerking met de gemeente .................................................................................................................... 9 2.3

 Aedes benchmark .......................................................................................................................................... 10 2.4

 Verslag van het bestuur ....................................................................................................................................... 11 3

 Doelstellingen en strategie ............................................................................................................................ 11 3.1

 Waardering op marktwaarde ......................................................................................................................... 11 3.2

 Scheiding DAEB – niet DAEB .......................................................................................................................... 13 3.3

 Horizontale dialoog ........................................................................................................................................ 13 3.4

 Interne risicobeheersings- en controlesystemen........................................................................................... 14 3.5

 Strategische risico’s en wet- en regelgeving ......................................................................................... 14 3.5.1

 Operationele risico’s ............................................................................................................................. 14 3.5.2

 Financiële risico’s .................................................................................................................................. 14 3.5.3

 Fraude-risico’s ....................................................................................................................................... 15 3.5.4

 Risk appetite .......................................................................................................................................... 15 3.5.5

 Externe accountant ........................................................................................................................................ 15 3.6

 Verslag van de Raad van Commissarissen ........................................................................................................... 16 4

 Algemeen ....................................................................................................................................................... 16 4.1

 Taak en werkwijze .......................................................................................................................................... 16 4.2

 PE Punten ....................................................................................................................................................... 17 4.3

 Onafhankelijkheid .......................................................................................................................................... 17 4.4

 Samenstelling RvC .......................................................................................................................................... 18 4.5



2 
 

 

 Werkgeversrol ................................................................................................................................................ 19 4.6

 Vergaderingen en overige bijeenkomsten ..................................................................................................... 19 4.7

 Integriteit ....................................................................................................................................................... 19 4.8

 Honorering ..................................................................................................................................................... 20 4.9

 Thema’s uit de prestatieafspraken ...................................................................................................................... 21 5

 Proces van prestatieafspraken ....................................................................................................................... 21 5.1

 Beschikbaarheid ............................................................................................................................................. 21 5.2

 Betaalbaarheid ............................................................................................................................................... 21 5.3

 Woningkwaliteit en Duurzaamheid ............................................................................................................... 21 5.4

 Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg ................................................................................................... 22 5.5

 Woonwagenstandplaats ................................................................................................................................ 22 5.6

 Kengetallen .......................................................................................................................................................... 23 6

 Verslag van activiteiten ........................................................................................................................................ 26 7

 Ontwikkeling vastgoedportefeuille ................................................................................................................ 26 7.1

 Bouwplan Oranjestraat ......................................................................................................................... 26 7.1.1

 Ontwikkeling kwaliteit van het bezit .............................................................................................................. 26 7.2

 Algemeen .............................................................................................................................................. 26 7.2.1

 Planmatig onderhoud ............................................................................................................................ 26 7.2.2

 Reparatieverzoeken en mutatie onderhoud ......................................................................................... 27 7.2.3

 Leefbaarheid ......................................................................................................................................... 28 7.2.4

 Bijzondere voorzieningen en oppluswerkzaamheden .......................................................................... 29 7.2.5

 Milieu, duurzaamheid en veiligheid ...................................................................................................... 29 7.2.6

 Asbest .................................................................................................................................................... 30 7.2.7

 Door huurders Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) ....................................................................... 31 7.2.8

 Medische aanpassingen ........................................................................................................................ 31 7.2.9

 Klant en maatschappij .................................................................................................................................... 32 7.3

 Woningvoorraad ................................................................................................................................... 32 7.3.1

 Woningtoewijzing ................................................................................................................................. 32 7.3.2

 Verhuur ................................................................................................................................................. 33 7.3.3

 Huurverhoging ...................................................................................................................................... 33 7.3.4

 Huurderving .......................................................................................................................................... 34 7.3.5

 Huurincasso ........................................................................................................................................... 34 7.3.6

 Het betrekken van huurders bij beleid en beheer ......................................................................................... 34 7.4

 Informatieverstrekking .......................................................................................................................... 34 7.4.1

 Bewonerscommissies ............................................................................................................................ 34 7.4.2

 KlachtenAdviesCommissie .................................................................................................................... 35 7.4.3



3 
 

 

 Verslag Huurdersvereniging .................................................................................................................. 35 7.4.4

 Financieel beleid .................................................................................................................................................. 36 8

 Financiële continuïteit ................................................................................................................................... 36 8.1

 Beleggingen / treasury ................................................................................................................................... 36 8.2

 Financiële sturing ........................................................................................................................................... 37 8.3

 De vermogenspositie ..................................................................................................................................... 37 8.4

 De financieringspositie ................................................................................................................................... 37 8.5

 Liquiditeitspositie ........................................................................................................................................... 38 8.6

 Investerings- en huurbeleid ........................................................................................................................... 38 8.7

 Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen ....................................................................... 39 9

 Periodieke rapportages .................................................................................................................................. 39 10

 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille ................................................................................................. 39 11

JAARREKENING ............................................................................................................................................................ 40 

Balans per 31 december 2017 .................................................................................................................................... 41 

Winst- en verliesrekening over 2017 .......................................................................................................................... 43 

Kasstroomoverzicht over 2017 ................................................................................................................................... 44 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening ................................................................................. 45 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva ............................................................................................. 48 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat ........................................................................................................ 53 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht..................................................................................... 58 

Toelichting op de balans ............................................................................................................................................. 59 

Toelichting op de winst- en verliesrekening ............................................................................................................... 78 

Toelichting op het kasstroomoverzicht ....................................................................................................................... 88 

Overige toelichtingen .................................................................................................................................................. 89 

Overige gegevens ........................................................................................................................................................ 92 

Resultaatbestemming .............................................................................................................................................. 92 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................................................................... 92 

 

  



4 
 

 

Voorwoord 
 

In 2017 heeft Woningstichting Tubbergen goed gepresteerd. We hebben tevreden huurders, hebben een zeer lage 

huurverhoging doorgevoerd, staan er financieel goed voor en hebben diverse duurzaamheidsprojecten uitgevoerd.  

Een mooi moment was ook het definitieve besluit om 15 appartementen te bouwen in het centrum van Tubber-

gen. Nadat jarenlang geen voortgang met planontwikkeling is geboekt, is de kogel nu door de kerk. We zijn blij en 

trots op dit project. 

De aandacht voor sociaal beheer, in allerlei vormen, is steeds belangrijker. Door tijdig en goed overleg met huur-

ders te voeren, kunnen we vaak veel problemen voorkomen. Dit pakken we veelal samen op met onze maatschap-

pelijke partners. Deze samenwerking zullen we de komende jaren verder versterken. 

Onze tevredenheid over het werk, is alleen mogelijk door de inzet van alle medewerkers. Dank voor de inzet! 

 

Peter Roelofs 

Directeur bestuurder 
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Verklaring van Bestuur en RvC 
 

Het Bestuur van Woningstichting Tubbergen heeft het Jaarverslag 2017 op 20 juni 2018 vastgesteld. Het Jaarver-

slag  omvat het volkshuisvestelijk verslag, de winst- en verliesrekening, de balans en de daarbij behorende toelich-

ting 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 20 juni 2018 

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 2017 van Woningstichting Tubbergen en de in de jaarrekening 

voorgestelde resultaatverdeling bedraagt het resultaat na belastingen over het verslagjaar € 4.778.122 en het 

eigen vermogen per 31 december 2017  € 84.062.359. 

 

 

Tubbergen, 20 juni 2018 

 

 

Peter Roelofs     Gert Hofhuis 

Directeur-bestuurder    voorzitter RvC 
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 Onze organisatie 1
 

 Profiel 1.1

Woningstichting Tubbergen is de enige corporatie in de gemeente Tubbergen en beheert ruim 1.000 verhuureen-

heden. 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 klei-

ne organisatie staan we midden tussen onze huurders. De lijnen zijn kort, veel huurders weten ons goed te vinden 

als dat nodig is. 

 

 Ons beleid 1.2

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 betaalba-

re 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 2017 hadden 

onze woningen gemiddeld energielabel B. Na het afronden van projecten in 2018 hebben onze woningen gemid-

deld label A. Hier zijn we trots op. 

 

 Organisatiestructuur 1.3

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

zet de lijnen uit van de organisatie.  

Samen met het hoofd Wonen/Financiën en de coördinator Onderhoud worden de hoofdzaken van beleid doorge-

sproken en bediscussieerd, waarna de bestuurder besluiten neemt. 

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

verslag van de RvC.  

Ultimo 2017 werken er 13 mensen bij de Woningstichting, in fte 10,1. 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 toe-

zichthouders woningcorporaties) en MKW (een samenwerking van kleine en middelgrote corporaties). 
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 Bestuur 1.4

In het gehele verslagjaar 2017 was P. Roelofs de bestuurder. Het bestuur is belast met het besturen van de corpo-

ratie. 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 resul-

tatenontwikkeling; 

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 2015 t/m 2017 heeft de bestuurder het volgende aantal PE-punten behaald: 

Aantal behaalde punten over 2015: 31,0 

Aantal behaalde punten in 2016:  29,0 

Aantal behaalde punten in 2017: 60,5 

 ____ 

Totaal 120,5  
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Dit is ruim voldoende om aan de gemaakte afspraken te voldoen (minimaal 108 punten in 3 jaar). 

 

De RvC heeft het contract met de bestuurder met ingang van 1 december 2017 voor vier jaar verlengd, dit nadat 

een positieve zienswijze van de AW was ontvangen. 

 

 

 Governance code 1.5

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 1.6

Regelmatig vindt overleg plaats met de Huurdersvereniging. Vanuit de Woningstichting is de Bestuurder bij dit 

overleg aanwezig. 

Belangrijke terugkerende punten zijn de jaarlijkse huurverhoging, het jaarverslag en de begroting. Natuurlijk wordt 

ook stilgestaan bij de resultaten van de Aedes benchmark.  

Naast de terugkerende zaken, is met name gesproken over de leefbaarheid. Er is gekozen om initiatieven vanuit de 

huurders te bevorderen, door hiervoor budget beschikbaar te stellen vanuit het kader leefbaarheid. De Huurders-

vereniging was de belangrijkste partij bij het toekennen van dit budget aan de verschillende initiatieven.  

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

 

 Overleg met de Ondernemingsraad 1.7

In het verslag jaar is enkele keren overlegd met de OR. Dit overleg richtte zich op praktische zaken. Er zijn geen 

fundamentele, organisatorische zaken aan de orde geweest. 

De OR is van samenstelling veranderd. De zittende leden hadden hun normale termijn erop zitten. De medewer-

kers van Woningstichting Tubbergen hebben gesproken over het behouden van de OR, of dat het aftreden van de 

leden misschien een moment is om de OR af te schaffen. De uitkomst is dat er een OR is gebleven. Er zijn drie 

nieuwe leden.   

 

 Collegiaal overleg 1.8

Eind 2016 begin 2017 zijn vier corporaties uit de regio het gesprek over samenwerking aangegaan. Dit gesprek 

heeft tot doel om op het thema ‘financiën’ samen kennis in te schakelen en expertise te delen. Dit heeft geleid tot 

het inschakelen van een extern deskundig bureau. In een aantal kennissessies hebben we nieuwe ontwikkelingen 

gedeeld, vraagstukken bediscussieerd en een aantal bedrijfsmatige aspecten besproken.  
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 2017 in vogelvlucht 2
 

 Landelijke politiek 2.1

Alle nieuwe spelregels als gevolg van de wijzigingen van de Woningwet zijn in 2016 en 2017 doorgevoerd. Vooral 

de introductie van de marktwaarde kostte veel tijd en geld. Woningstichting Tubbergen heeft gekozen de wonin-

gen middels de basisversie te waarderen. Voor bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed, garages en intramuraal 

zorgvastgoed is (verplicht) de full versie gehanteerd. 

Misschien wel de belangrijkste verandering is het doorgedrongen besef dat het aardgas uit Groningen versneld zal 

verdwijnen als verwarmingsbron voor onze woningen. Het verduurzamen, het gasloos bouwen, CO2 neutraliteit 

zijn begrippen die centraal staan. Woningstichting Tubbergen, en alle andere eigenaren van woningen, zullen 

plannen moeten ontwikkelen om deze opgave aan te kunnen. Concreet voeren we al veel maatregelen uit. Na het 

afronden van projecten in 2018, hebben onze woningen gemiddeld een energie label A, iets om trots op te zijn. 

Maar we staan eigenlijk pas aan de vooravond van de grote opgave. 

 

 Regionale samenwerking in WoON Twente 2.2

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

poraties. 

Op het niveau van bestuur en medewerkers worden thema’s opgepakt en uitgewerkt, kennis uitgewisseld en con-

crete zaken geregeld. In 2017 zijn twee thema’s extra belangrijk geweest. 

Ten eerste de ontwikkeling op de Twentse woningmarkt. Alle corporaties gezamenlijk hebben opdracht gegeven 

aan het EIB om de markt in beeld te brengen. Dit heeft veel en goede informatie opgeleverd. Het gaat te ver om de 

conclusies hier uitvoerig samen te vatten. Belangrijk voor Tubbergen is de verwachting dat de totale woningvraag 

in de gemeente nog licht groeit, maar dat de vraag naar sociale huurwoningen (sterk) zal dalen. De heeft conse-

quenties voor het beleid van Woningstichting Tubbergen. 

Een tweede punt dat veel aandacht heeft gekregen is (vanzelfsprekend) de verduurzaming van ons bezit. Wat zijn 

de opgaven, welke mogelijkheden zijn er, wat is onze gezamenlijke ambitie als Twentse corporaties? Ook zijn er 

concrete projecten van verduurzaming van bestaande woningen uitgevoerd. 

 

 Samenwerking met de gemeente 2.3

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 burge-

meester. 

De gemeente Tubbergen heeft een woonvisie opgesteld. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid hebben 

partijen, waaronder Woningstichting Tubbergen, hier een bijdrage aan geleverd.  

De Woonvisie vormt de basis waarop de Gemeente, Huurdersvereniging en Woningstichting prestatie afspraken 

hebben vastgesteld. In december 2016 is het document ondertekend. Naast inhoudelijke afspraken zijn er ook 
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procesafspraken over de bewaking en bijstelling van het document vastgesteld. Eind 2017 zijn de prestatieafspra-

ken tegen het licht gehouden. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat we tevreden zijn over de gemaakte af-

spraken en de resultaten. Voor het jaar 2018 hebben we de bestaande afspraken dan ook grotendeels gecontinu-

eerd. Extra aandacht hebben we voor het sociale domein en de samenwerking tussen de verschillende partijen op 

dit terrein. 

Woningstichting Tubbergen beheert 2 woonwagenstandplaatsen in de gemeente. In verband met een onderzoek 

door justitie is er rondom de bewoning van de standplaatsen veel commotie ontstaan. Na een gerechtelijke uit-

spraak zijn de huurders van de standplaats begin 2017 ontruimd. De onrust in de buurt is hiermee (grotendeels) 

verdwenen. In de loop van het jaar 2017 is samen met de gemeente onderzocht welke toekomst de standplaatsen 

hebben. De gemeente heeft geconcludeerd dat de twee standplaatsen worden gehandhaafd en heeft de Woning-

stichting verzocht het beheer op zich (te blijven) nemen.  

 

 Aedes benchmark 2.4

De Aedes Benchmark is in november 2017 bekend gemaakt. Wij zijn erg tevreden met de resultaten. Het onder-
deel beschikbaarheid en betaalbaarheid is wel onderzocht, maar uiteindelijk niet in de scores opgenomen. 
  
Hieronder de scores:  
Huurdersoordeel:    B 
Bedrijfslasten:    A 
Duurzaamheid:    A 
Onderhoud & Verbetering:  A 

 

(A= de beste 33%, B= de middengroep ook 33% en C= de laagste 33%) 
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 Verslag van het bestuur 3
 

 Doelstellingen en strategie 3.1

In 2017 is een nieuwe beleidsvisie vastgesteld. Veel punten zijn herkenbaar uit het verleden en sluiten aan bij het 

gevoerde beleid. Maar er zijn andere nadrukken gelegd. De kernpunten zijn: betaalbaarheid, verdere verbetering 

van de milieukwaliteit, het leveren van maatwerk en aandacht voor het sociaal domein. 

We hebben een nog duidelijker keus gemaakt om actief te zijn voor de doelgroep van beleid. Dat wil zeggen, het 

huisvesten van mensen met een laag inkomen. We zijn dus actief in het sociale huursegment. Ook ons huurbeleid 

is afgestemd op deze groep bewoners. Betaalbaarheid van het wonen staat bij ons centraal. We zijn niet actief in 

het segment van duurdere huurwoningen en evenmin zijn we actief in andersoortig vastgoed. Het weinige BOG en 

MOG dat we bezitten, beheren we goed, maar nieuwe activiteiten op dit terrein ontplooien we niet. 

We hebben milieutechnisch al een goed bezit. In 2018, na het afronden van projecten hebben onze woningen een 

gemiddeld energielabel A. De milieukwaliteit willen we verder verhogen. Vanuit onze (mede)verantwoordelijkheid 

voor het klimaat is dat een logische opgave. Voor onze huurders vinden wij het belangrijk dat de woonlasten be-

perkt blijven. Goede, energie zuinige woningen dragen bij aan lage woonlasten. 

Woningstichting Tubbergen is maatschappelijk betrokken binnen de gemeente Tubbergen. De problemen van 

mensen zijn veelkoppig en niet door één instantie op te lossen. Wij vinden het bij ons passen om de problemen te 

signaleren, partijen te betrekken en naar een oplossing toe te werken.  

 

 Waardering op marktwaarde 3.2

Vanaf het verslagjaar 2016 moeten we ons bezit op marktwaarde waarderen. Dit is een verplichting opgelegd door 

de Rijksoverheid. 

Voor het waarderen van de woningen hebben wij gekozen voor het hanteren van de zogeheten basis variant. Con-

form de voorschriften uit het Handboek hebben we dit bezit gewaardeerd.  

Voor de waardering van het Bedrijfs Onroerend Goed (BOG), het Maatschappelijk Onroerend Goed (MOG), Zorg 

Intramuraal Onroerend Goed en garages is de full-versie gehanteerd. 

In het eerste jaar dat de marktwaarde is toegepast (2016) kostte het veel extra tijd en aandacht. In het verslagjaar 

2017 heeft het zeker ook nog veel aandacht van ons gevraagd, maar het gehele proces verliep duidelijk soepeler. 

De systemen werkten goed, de taxateur heeft tijdig en goed kunnen taxeren en de uitkomsten waren betrouw-

baar. Dit laatste is gecontroleerd door de accountant en goed bevonden. 
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Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie  

 

Per 31 december 2017 is in  totaal 51,1 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves be-

grepen uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat.  

De waardering is bepaald conform het Handboek modelmatig waarderen en is daarmee conform de in de Wo-

ningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en de daaruit afgeleide ministeriele besluiten geldend ten tijden 

van het opmaken van de jaarverslaglegging. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhan-

kelijk van het te voeren beleid van Woningstichting Tubbergen. De mogelijkheden voor ons om vrijelijk door (com-

plexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van DAEB bezit in exploitatie te realise-

ren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkeling zoals demografie en ontwikkeling 

van de behoefte aan sociale huurwoningen.  

Woningstichting Tubbergen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij 

ongewijzigd beleid niet of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is (volkshuisvestelijke bestemming). Deze schat-

ting ligt in lijn met het verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in 

verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa 37,2 miljoen. Dit impliceert dat 44,2 % van het totale eigen ver-

mogen niet of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. 

 

Analyse van de marktwaarde 

De marktwaarde van het DAEB vastgoed bedraagt € 107,4 mln. (2016: 104,3 mln.) en van het Niet-DAEB vastgoed 

€ 2,8 mln. (2016: € 3 mln.). De totale marktwaarde ultimo 2017 bedraagt ruim € 110,2 mln. (2016: € 107,2). De 

marktwaarde van de woningen is berekend op basis van de basisversie van het waarderingshandboek. Bij het be-

palen van de marktwaarde van het bedrijfsvastgoed, maatschappelijke vastgoed, garages en intramuraal zorgvast-

goed is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd.  

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

De waardering op marktwaarde leidt tot een waarde van ons bezit van 110,2 miljoen euro. De waardering op be-

drijfswaarde komt uit op bijna 56 miljoen. Er zit een groot verschil tussen deze waarden. Het verschil wordt door 

de volgende punten verklaard: 

 Beschikbaarheid; de bedrijfswaarde gaat altijd uit van scenario doorexploiteren, dus niet de hoogste 

waarde. Dit leidt tot een lagere bedrijfswaarde van bijna  € 17,7 mln. (-16%). 

 Betaalbaarheid;  Woningstichting Tubbergen voert een huurbeleid dat is gebaseerd op 70% van maximaal 

redelijk. Dat doen wij om onze sociale taakstelling uit te voeren. Dit is dus beduidend lager dan de markt-

huren waarmee de waardering op marktwaarde rekent. In de bedrijfswaarde worden de markthuren ver-

vangen door aftoppingshuren. Dit zorgt voor een lagere bedrijfswaarde van circa € 20 mln. (-18,1%). 

 Kwaliteit; het inrekenen van hogere onderhoudslasten dan de marktconforme onderhoudsnorm heeft 

een ongunstig effect op de bedrijfswaarde van € 2,4 mln. (-2,2%)  

 Beheer; het hanteren van een andere dan de marktconforme beheersnorm in de bedrijfswaarde leidt tot 

een lagere bedrijfswaarde van € 18,4 mln. (-16,7%)  

 Disconteringsvoet; het overnemen van de disconteringsvoet uit de bedrijfswaarde (5%) heeft een gunstig 

effect op de bedrijfswaarde van € 18,7 mln. (+17,0%) 

 Levensduur en restwaarde; de aanpassing in levensduur, eindwaarde en restwaarde leidt tot een daling in 

de bedrijfswaarde van € 13,3 mln. (-12,1%) 

 Overige parameters; het inrekenen van indexatiecijfers, mutatiekansen en instellingen uit het huurbeleid 

uit de bedrijfswaarde resulteert in een lagere bedrijfswaarde van € 1,1 mln. (-1%). 

 

 Scheiding DAEB – niet DAEB 3.3

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 ingewikkel-

de financiële en/of juridische scheiding door te voeren. Ook hoeft er dus geen personele inzet te worden geleverd 

voor de scheiding. Wel moeten we in de administratie van activiteiten een onderscheid tussen DAEB en niet-DAEB 

aanbrengen. Dit heeft een aanpassing van het door Woningstichting Tubbergen gehanteerde softwarepakket tot 

gevolg gehad met daarbij een extra inzet van de medewerkers van de afdeling financiën. 

In 2017 is ons definitieve ‘scheidingsvoorstel’ ingediend. Het ministerie heeft vervolgens het verlicht regime op ons 

van toepassing verklaard. Of in hun woorden ‘vrijstelling wordt verleend voor het scheiden van DEAB en niet-DEAB 

werkzaamheden’. 

 

 Horizontale dialoog 3.4

De stakeholders van Woningstichting Tubbergen zijn onder meer de huurdersvereniging, de bewonerscommissies, 

Gemeente Tubbergen, Regio Twente, Stichting Welzijn Tubbergen, alle zorginstellingen die werkzaam zijn in de 

gemeente Tubbergen, de collega corporaties zoals verenigd in WoON Twente, de Tubbergse Onderwijs Federatie. 

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 over-

leg incidenteel. 
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 Interne risicobeheersings- en controlesystemen 3.5

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. Onderdeel van de Trimesterrapportage vormt ook een risicoanalyse.  

Om het risicomanagement beter in de organisatie in te bedden, is in februari 2017 met een 6-tal medewerkers een 

in company training risicomanagement gevolgd.  

 

 Strategische risico’s en wet- en regelgeving 3.5.1
- De herziening van de Woningwet geeft een enorme hoeveelheid extra werk. Ook in 2017 was het de vraag of 

we tijdig aan alle verplichtingen konden voldoen. We kunnen concluderen dat we alle zaken goed en tijdig op 

orde hadden. Een belangrijke maatregel om het risico te beheersen is het opzoeken van samenwerking met 

collega-corporaties en het benutten van model-documenten zoals die door Aedes worden aangereikt.  

- De ontwikkeling van de regionale en lokale woningmarkt is van groot belang. Een mogelijke krimp van de regio 

heeft grote invloed op ons functioneren. Samen met alle collega-corporaties is onderzoek uitgevoerd naar de 

ontwikkeling van de regionale woningmarkt. Voor Tubbergen geldt dat op termijn een afname van de behoef-

te aan sociale huurwoningen wordt verwacht. In ons voorraadbeleid zal deze te verwachte krimp aandacht 

krijgen. 

- 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 medewer-

kers te kunnen aantrekken. In de praktijk is overigens het verloop van persoon minimaal. 

 

 Operationele risico’s 3.5.2
- 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 aftoppings-

grens, dat maakt het voor woningzoekenden met een laag inkomen mogelijk om te reageren op alle vrijko-

mende woningen. In 2016 hebben we dit geeffectueerd en in 2017 gecontinueerd. Dit alles vergroot de ver-

huurbaarheid van ons bezit en beperkt dus het risico van leegstand. 

- De veiligheid rondom het internet wordt steeds belangrijker. Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. 

Het risico op misbruik neemt hierdoor toe. In 2016 is een risicoanalyse in het kader van de meldplicht Datalek-

ken uitgevoerd. In 2017 zijn we gestart met de voorbereiding om aan de AVG te voldoen. Dit was een grote 

opgave, die vele bedrijfsprocessen beïnvloedt. We hebben het projectmatig georganiseerd en externe onder-

steuning ingehuurd. Het tijdspad was krap, maar het is ons gelukt tijdig AVG compliant te zijn. 

- De beheersing van de projecten betreft vooral de uitgaven met betrekking onderhoud. Immers we hebben 

maar zeer weinig nieuwbouwprojecten (in 2016/17 nul en in 2018 starten we 1 project). In de Trimesterrap-

portages worden de daadwerkelijke onderhoudsuitgaven gerelateerd aan de begroting. Op deze manier wordt 

voorkomen dat de uitgaven uit de pas gaan lopen.  

 

 Financiële risico’s  3.5.3
- Altijd een aandachtspunt, maar voor WT eigenlijk geen 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. 
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- Bijzonderheid is de overdracht van leningen van de gemeente naar commerciële banken (BNG en NWB). In 

2016 is alles hiertoe voorbereid en in 2017 is dit geeffectueerd. Het heeft nauwelijks invloed op de risico’s, wel 

is het rentepercentage iets lager, dus ook ons risico. 

- De verduurzamingsopgave vergt grote sommen geld. Onze goede financiële situatie biedt ons op dit moment 

voldoende ruimte om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Voor de komende jaren is het belangrijk dat 

duidelijkheid gaat ontstaan over de gewenste investeringen, het huurbeleid en de gevolgen voor de betaal-

baarheid.  

 

 Fraude-risico’s  3.5.4
De bestuurder, hoofd Wonen/Financiën, de coördinator onderhoud en de betrokken medewerker financiën heb-

ben gezamenlijk de fraude-risico’s  aan de hand van een handreiking van de accountant besproken. 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.  

Tijdens de functioneringsgesprekken wordt hierop ingegaan. En in een aparte bijeenkomst is de thematiek met 

elkaar besproken. Bij de contactpersoon zijn geen meldingen grensoverschrijdend gedrag binnengekomen. 

  

 Risk appetite 3.5.5
Woningstichting Tubbergen voert een voorzichtig financieel beleid. De parameters die onze externe toezichthou-

ders 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 goe-

de huisvesting voor onze huurders kunnen realiseren. 

 

 Externe accountant 3.6

De externe accountant wordt 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 verga-

dering waarin het Jaarverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. 
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 Verslag van de Raad van Commissarissen 4
 

 Algemeen 4.1

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op de directeur-bestuurder en op de algeme-

ne 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 ver-

antwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdhe-

den in het afgelopen jaar.  

 

 Taak en werkwijze 4.2

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen 

zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk 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 afzonder-

lijk 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 begelei-

ding van een externe) de meer algemene gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de Woningstich-

ting heeft besproken. 

 

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

 

 De voorgestelde huurverhoging per 1 juli 2017 

 Het jaarverslag 2016     

 de voordracht per 1 juli 2017 van de heer Hofhuis als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

 de voordracht per 1 juli 2017 van de heer Gritter als lid van de Raad van Commissarissen. 

 Akkoord met de Beleidsvisie en aanvullende toekomstvisie 

 De verlenging van de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder, de heer P. Roelofs, voor de duur 

van 4 jaar. 

 de toevoeging van het addendum aan het Financieel Reglement. 

 Het Treasury Jaarplan 

 De begroting voor de jaren 2018 – 2022 

 De klokkenluidersregeling 

 Als gevolg van ontwikkelingen in duurzaamheid, is voor het reeds goedgekeurde project Oranjestraat, het 

volgende aanvullende besluit genomen. Het complex is alsnog gasloos gemaakt. 
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Daarnaast is er gesproken over de volgende onderwerpen: 

 

 De (oordeels)brieven van het ministerie/AW, WSW. Tevens is een governance inspectie door de AW uit-

gevoerd. 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 2017 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. De rapportage van de visitatie en zelfevaluatie 2016 en de  

Governance Code zijn bij deze zelfevaluatie benut. 

 Beoordeling directeur-bestuurder. 

 Prestatieafspraken met de gemeente Tubbergen.  

 Trimesterrapportages, inclusief de risicoanalyse.  

 Bespreking van de Beleidsvisie van Woningstichting Tubbergen. 

 De bijzondere situatie rondom de Woonwagenstandplaats, 

 De Integriteitscode. 

 De resultaten van de Aedes Benchmark. 

 

 

 PE Punten 4.3

De leden van de RvC hebben voldoende kennis om hun taken te kunnen uitvoeren. Om deze kennis op peil te hou-

den, is afgesproken dat toezichthouders zogeheten zogeheten PE (permanente educatie) halen.  Voor 2017 heb-

ben de toezichthouders het volgende aantal punten behaald: 

 

Naam              Aantal behaalde  

          PE-punten in 2017 

       

De heer J. Gritter 2 

De Heer G. Hofhuis 2   

Mevr. dr. A.H.J. Klopper-Kes 5 

De heer ir. M.G.M. Groothuis 7 

De heer P. Kip                                                 6 

 

Alle leden hebben voldaan aan de gestelde verplichtingen. 

 

 

 Onafhankelijkheid 4.4

Alle leden van de RvC hebben hun (relevante) nevenfuncties gemeld. Deze zijn beoordeeld op mogelijke belangen-

verstrengeling, wat niet aan de orde is. De RvC heeft nagedacht over de onafhankelijkheidscriteria, zoals opgeno-

men 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 onder-

houdt banden met Woningstichting Tubbergen, hetzij direct, hetzij indirect, buiten het lidmaatschap. In het ver-

slagjaar hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van mogelijke tegenstrijdige belangen.  
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Woningstichting Tubbergen heeft als beleid geen leningen en/of garanties te verstrekken aan haar toezichthou-

ders. Naar oordeel van de RvC is in 2017 voldaan aan de bepalingen betreffende onafhankelijkheid. 

 

In 2017 is binnen Woningstichting Tubbergen geen gebruik gemaakt van de “Regeling Melding onregelmatighe-

den”. 

 

 Samenstelling RvC 4.5

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 2017 zijn de heer E. de Boer en mevrouw F. Janssen – ter Brugge afgetreden als lid van de RvC. Van beide 

personen was de maximale zittingstermijn verstreken. 

Per 1 juli 2017 zijn twee nieuwe leden van de RvC benoemd, de heer G. Hofhuis (voorzitter) en de heer J. Gritter 

(lid, op voordracht van de huurdersvereniging). Beide leden zijn benoemd na een positieve zienswijze van de AW. 

Ultimo 2017 was de RvC als volgt samengesteld: 

 

De heer G. Hofhuis 

Commissaris sinds: 1 juli 2017  

Huidige zittingstermijn: 2017-2021  

Hoofdfunctie: voorzitter  

Beroep: Directeur/eigenaar DeeMaa Bedrijfsadvies 

Nevenfuncties: Docent Bedrijfseconomie Saxion Hogeschool, Voorzitter Rotary Ootmarsum, Voorzitter Stichting 

Ontwikkel met Gambia 

Aandachtsveld: financieel  

 

Mevrouw dr. A.H.J. Klopper-Kes     

Commissaris sinds: 2010      

Huidige zittingstermijn: 2014-2018     

Hoofdfunctie: vicevoorzitter     

Beroep: directeur-bestuurder bij Stichting Rugpoli     

Nevenfuncties: Lid raad van toezicht De Posten Enschede, Lid raad van Toezicht Concordia Enschede, 

Voorzitter bestuur Zelfstandige Klinieken Nederland te Leidschendam, gastdocent universiteit Twente 

Aandachtsveld: bestuurlijk/ sociaal / maatschappelijk / personeel & organisatie 
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De heer ir. M.G.M. Groothuis  

Commissaris sinds: 2010  

Huidige zittingstermijn: 2014-2018  

Hoofdfunctie: lid  

Beroep: projectmanager acquisitie & ontwikkeling 

Aandachtsveld: vastgoedontwikkeling 

 

De heer P.J. Kip 

Commissaris sinds: 2016 

Huidige zittingstermijn: 2016-2019 

Hoofdfunctie: lid 

Beroep: operationeel directeur Brookhuis Personenvervoer 

Nevenfuncties: penningmeester Stichting Nieuwjaarsbijeenkomst Borne, secretaris Stichting Quick School. 

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 finan-

ciële commissie Vereniging van Bouwrecht. 

Aandachtsveld: juridische zaken 

  

De heren ir. M.G.M. Groothuis en J. Gritter zijn benoemd op voordracht van de huurdersvereniging. 

 

 Werkgeversrol 4.6

De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en evaluatie 

van de directeur-bestuurder. In december 2017 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 dan ook decharge verleend voor het gedurende het boekjaar 2017 gevoerde bestuur. 

 

 Vergaderingen en overige bijeenkomsten 4.7

De frequentie van de vergaderingen en werkwijze van de RvC is vastgelegd in het Reglement voor de Raad van 

Commissarissen en tevens gepubliceerd op de website van Woningstichting Tubbergen. 

 

 Integriteit 4.8

In het Reglement van de Raad van Commissarissen staan bepalingen opgenomen over de omgang met vertrouwe-

lijke informatie en het toepassen van de Governancecode Woningcorporaties. 
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 Honorering 4.9

De honoreringen van de bestuurder en de leden van de RvC over 2017 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.   

Naam: P.P.M. Roelofs

Functie: Directeur-bestuurder

Datum in dienst: 1-12-2014

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

64.411

0

11.484

75.895

76.000

12

80%

n.v.t.

n.v.t.

E. de Boer G.J.M. Hofhuis A.H.J. Klopper-

Kes

M.H.G.M. 

Groothuis

P.J. Kip

Voorzitter Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid

1/1 - 30/06 1/7 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

€ 3.544 € 3.544 € 4.725 € 4.725 € 4.725

€ 7.066 € 7.184 € 9.500 € 9.500 € 9.500

F.H. Janssen - 

ter Brugge

J.H.L. Gritter

Lid Lid

1/1 - 30/06 1/7 - 31/12

€ 2.363 € 2.363

€ 4.711 € 4.789

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 5
 

Woningstichting Tubbergen heeft met de gemeente Tubbergen prestatieafspraken gemaakt over sociaal wonen in 

Tubbergen voor de komende vier jaar. De gemaakte afspraken gaan onder andere over de gezamenlijke ambities 

en opgaven op vijf thema’s: organisatie en samenwerking, beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, wo-

ningkwaliteit, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg. 

 

 Proces van prestatieafspraken 5.1

Op uitvoerend en bestuurlijk niveau heeft overleg plaatsgevonden over de prestatieafspraken.  Met de Huurders-

vereniging 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 2017 was er geen aanleiding tot 

fundamentele bijstellen van de afspraken. 

 

 Beschikbaarheid 5.2

Extra aandacht is er geweest voor de bouw van 15 appartementen, specifiek geschikt voor jongeren. Vanuit de 

gemeente is hiervoor in een eerder stadium aandacht gevraagd. In 2016 is door Woningstichting Tubbergen hier-

voor een plan ontwikkeld. In 2017 is dat plan definitief geworden. 

 

 Betaalbaarheid  5.3

Het huurbeleid van Woningstichting Tubbergen, inclusief het passend toewijzen, wordt door gemeente, Huurders-

vereniging en Woningstichting samen gedragen. Het past binnen de beleidskaders van de organisaties. 

Zaken rondom schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden hebben in 2017 aandacht gekregen. Partijen 

weten elkaar hier goed te vinden. 

 

 Woningkwaliteit en Duurzaamheid  5.4

Het bezit van Woningstichting Tubbergen is in 2017 nog groener geworden. Door uitvoering van een aantal duur-

zaamheidsprojecten is de energie-index nog verder verbeterd. Dit past geheel binnen de afspraken die we met de 

gemeente hebben gemaakt. 

Ook meerjarig zetten we in op verdere verduurzaming. Samenwerking met de Gemeente wordt, voor zover zinvol, 

opgezocht. 
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 Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg 5.5

Er wordt op verschillende manieren samengewerkt in het sociaal domein. Een actieve betrokkenheid van de men-

sen uit de gemeente is hierbij belangrijk. De bewoners worden daarom zoveel mogelijk betrokken bij de activitei-

ten.  

De gemeente en Woningstichting concluderen dat de samenwerking steeds beter wordt. De afstemming bij multi-

problematiek vergt veel van alle partijen. Juist dit thema krijgt in 2018 extra aandacht. 

 

 Woonwagenstandplaats 5.6

Aparte aandacht is er voor de woonwagenstandplaats. Na langdurige overlast, is de standplaats begin 2017 ont-

ruimd. Dit was nodig om een goede, nieuwe start te kunnen maken. De gemeente en Woningstichting hebben in 

goed overleg plannen gemaakt voor de woonwagenstandplaatsen. Begin 2018 wordt besluitvorming verwacht. 
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 Kengetallen 6

 
  

Kengetallen over de afgelopen 3 jaar

Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2017 2016 2015

Gegevens bezit

- Aantal verhuureenheden in exploitatie begin boekjaar:

- Woningen Daeb 940 940 937

- Woningen niet-Daeb 5 6 6

- ZorgIntramuraal (zelfstandige eenheden) 41 43 35

- ZorgIntramuraal (onzelfstandige eenheden) 31 31 31

- BedrijfsOnroerendGoed 10 2 2

- MaatschappelijkOnroerenGoed 9 11 7

- Garages 15 0 0

1.051 1.033 1.018

Mutaties in boekjaar:

- Oplevering nieuwe woningen 0 0 14

- Woningen aangekocht 1 0 0

- Woningen overgeheveld naar of van vastgoed bestemd voor verkoop 0 -1 -1

- Woningen verkocht -1 0 -2

- MaatschappelijkOnroerenGoed opgeleverd 0 0 1

- MaatschappelijkOnroerenGoed toegevoegd * 0 3 3

- MaatschappelijkOnroerenGoed overgeheveld 0 -7 0

- BedrijfsOnroerendGoed toegevoegd * 0 8 0

- Garages toegevoegd aan in exploitatie * 0 15 0

Aantal verhuureenheden in exploitatie einde boekjaar:

- Woningen Daeb 941 940 940

- Woningen niet-Daeb 4 5 6

- ZorgIntramuraal (zelfstandige eenheden) 41 41 43

- ZorgIntramuraal (onzelfstandige eenheden) 31 31 31

- BedrijfsOnroerendGoed 10 10 2

- MaatschappelijkOnroerenGoed 9 9 11

- Garages 15 15 0

1.051 1.051 1.033

- Woningen in aanbouw per 31 december 0 0 0

- Beheer (kantoor) 1 1 1

* vastgoed was reeds aanwezig. In 2016 afzonderlijk in kaart gebracht.

Het verhuren van woningen

- Totaal aantal nieuwe huurders 93 79 125

- Huurachterstand in een percentage van de jaarhuur 1,00 0,99 1,05

- Huurderving in een percentage van de jaarhuur 0,25 0,23 0,85

- Gemiddelde nettohuurprijs per woning per maand 545 544 532
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Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2017 2016 2015

Aantal woningen naar huurprijsklasse

Huurprijsklassen:

- Goedkoop >0 >0 >0

- Betaalbaar >414,02 >409,92 >403,06

- Duur >635,05 >628,76 >618,24

- Duur boven huurtoeslaggrens >710,68 >710,68 >710,68

Aantal woningen:

- Goedkoop 85 89 80

- Betaalbaar 725 744 705

- Duur 170 146 196

- Duur boven huurtoeslaggrens 6 7 8

- Onzelfstandige wooneenheden 31 31 31

1017 1017 1020

Verkopen onder voorwaarden

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)

- Aantal woningen verkocht onder MGE begin boekjaar 22 24 25

Mutaties in boekjaar:

- Woningen teruggekocht en als huurwoning in exploitatie genomen 0 0 0

- Woningen teruggekocht en doorverkocht op de vrije markt 2 2 0

- Woningen teruggekocht en bestemd voor verkoop per einde boekjaar 1 0 1

- Woningen waarvan de eigenaar de MGE-regeling heeft afgekocht 1 0 0

Aantal woningen verkocht onder MGE einde boekjaar 18 22 24

Koopgarant

- Aantal woningen verkocht onder Koopgarant begin boekjaar 27 29 29

Mutaties in boekjaar:

- Woningen teruggekocht en als huurwoning in exploitatie genomen 1 0 0

- Woningen teruggekocht en doorverkocht op de vrije markt 2 2 0

- Woningen teruggekocht en bestemd voor verkoop per einde boekjaar 0 0 0

Aantal woningen verkocht onder Koopgarant einde boekjaar 24 27 29

Totaal aantal VOV einde boekjaar 42 49 53

Kwaliteit (excl. garages)

- Dagelijks- en mutatieonderhoud per vhe 188 167 60

- Periodiek onderhoud per vhe 1.033 842 811

- Strategisch voorraadbeheer per vhe 0 0 0

- Totaalkosten onderhoud per vhe 1.222 1.009 871

Huurdersparticipatie

- Aantal bezwaarschriften tegen wettelijke huurverhoging 0 0 6

- Behandelde bezwaren door de huurderscommissie 0 0 0

- Behandelde klachten door klachtenadviescommissie 0 0 0

- Aantal bezwaren/klachten waarbij de huurder in gelijk is gesteld 0 0 4
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Boekjaar van 01-01 t/m 31-12 2017 2016 2015

Financiële continuïteit

- Solvabiliteit 68,1 65,2 62,2

- Liquiditeit (current ratio) 1,0 0,8 0,8

- Rentabiliteit eigen vermogen 5,9 8,6 5,0

- Rentabiliteit vreemd vermogen 3,6 3,8 3,7

- Rentabiliteit totaal vermogen 5,0 6,7 4,4

Personeelsbezetting (fte per einde boekjaar)

- Wonen 3,0 2,8 2,2

- Financiën 2,0 2,0 2,0

- Vastgoed 4,8 3,8 3,9

- Directie 0,8 0,8 0,4

- Aantal formatieplaatsen per 1.000 verhuureenheden 10,1 9,3 8,7
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  Verslag van activiteiten 7
 

 Ontwikkeling vastgoedportefeuille 7.1

 Bouwplan Oranjestraat 7.1.1
In mei 2016 zijn besluiten genomen over het bouwplan aan de Oranjestraat. Het betreft de bouw van 15 apparte-

menten met een oppervlakte van circa 50 m2 per appartement. De appartementen zijn bij uitstek geschikt voor 

jongeren, maar iedereen mag er gaan wonen. 

De start bouw liet echter nog geruime tijd op zich wachten. Er is vooral veel aandacht geweest voor de planolo-

gische problematiek en de bezwaarschriften die zijn ingediend.  

Bij de discussies over de ruimtelijke onderbouwing  is ook naar het plan zelf gekeken. Met name de ligging van het 

bouwblok op het kavel is veranderd.  

Ook op milieutechnisch gebied hebben we het plan aangepast. In het afgelopen jaar is in Nederland extra aan-

dacht voor het milieu i.c. gasloos bouwen op de agenda geplaatst. Het vastgestelde bouwplan voldeed natuurlijk 

aan alle bouwkundige en milieunormen, maar er was wel een gasaansluiting. We hebben onderzocht of binnen het 

bestaande plan de gasleiding kan verdwijnen. Dat blijkt goed mogelijk zonder dat dit grote bouwkundige gevolgen 

heeft. Ook heeft het weinig gevolgen voor de afgegeven vergunning. Wel moeten er dan andere installaties wor-

den toegepast. 

De woningen krijgen nu een lucht-water-warmtepomp en extra zonnepanelen. De verwarming en het koken zal 

dan niet meer met gas gebeuren.  

Begin 2018 is daadwerkelijk gestart met de bouw van de 15 appartementen. 

 

 Ontwikkeling kwaliteit van het bezit 7.2

 Algemeen 7.2.1
Onderhoud, het in stand houden van de technische kwaliteit van het woningbezit en verduurzaming is een belang-

rijke taak die valt onder de verantwoording van de 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 7.2.2
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 buiten-

schil van de woning, zoals het vervangen van houten kozijnen, ramen en deuren.  
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Bij alle onderhoudsprojecten wordt in overleg met de bewoners de woonwensen besproken en voor zover moge-

lijk in de uitvoering meegenomen. Uiteraard hebben bewoners inspraak in de kleurstelling van de wand- en vloer-

tegels en de kleur en indeling van de keukenopstelling.  

 

Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd conform de meerjarenplanning. De meerjarenplanning wordt voort-

durend 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 het cyclisch onderhoud zoals vervangen van cv-ketels, keukens, buitenschilder-

werk en onderhoud aan platdakbedekkingen.  

Ook contractonderhoud zoals de onderhoudskosten voor centrale verwarming, liftinstallaties, automatische deu-

ren, schoonmaak, tuinonderhoud en onderhoud aan brandmeldcentrales vallen onder het planmatig onderhoud. 

De kosten bedroegen in 2017 € 1.070.652. Begroot was een bedrag van € 1.104.398.  

 

Door het organiseren van aanbestedingen en het opvragen van meerdere offertes wordt het onderhoud uitge-

voerd voor marktconforme prijzen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de marktkennis voor het inkopen 

van de beste prijs-kwaliteit verhouding.  

Een opdracht voor het vervangen van 20 stuks cv-ketels met een totaal van € 25.608 is opgedragen in 2017 en zal 

worden uitgevoerd in 2018. Dit omdat is besloten het vervangen van de ketels te combineren met verduurzaming 

zoals zonnepanelen en een hybride warmtepomp. Het bedrag van € 25.608 is opgenomen onder de ’Niet in de 

balans opgenomen regelingen en verplichtingen’. 

  

 Reparatieverzoeken en mutatie onderhoud 7.2.3
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 nage-

streefd. Woningstichting Tubbergen heeft één uitvoerend technisch medewerker in dienst. Deze houdt zich vooral 

bezig met het afhandelen van het reguliere dagelijks onderhoud zoals reparatieverzoeken en kleinschalig mutatie-

onderhoud. 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 (7,6). 
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Omvangrijkere reparatieverzoeken en werkzaamheden aan mutatiewoningen, waaraan veel werkzaamheden moe-

ten 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 hou-

den. Hiervoor wordt bij mutatie een checklist gehanteerd. Ook wordt bij iedere woningmutatie een veiligheidskeu-

ring uitgevoerd aan de meterkast, de gas- en elektrische installatie in de woning door een erkend installateur. 

 

In 2017 zijn 1.262 verzoeken tot reparatie afgehandeld. De totale kosten bedroegen € 94.782. 

Het budget voor 2017 was € 81.878. De gemiddelde kosten bedroegen € 75,10 per reparatieverzoek. 

Woningstichting Tubbergen heeft een werkplaats met een kleine voorraad aan hang- en sluitwerk en sanitair pro-

ducten. De totale inkoop aan voorraad bedroeg € 9.154 in 2017. 

Specialistisch onderhoud aan technische installaties zoals verwarming, zonnecollectoren, elektra- en gasinstallaties 

en brandmeldinstallaties wordt altijd uitbesteed aan een plaatselijke erkende installateur.  

 

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 on-

derzoeken 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 2017 hebben er 93 woningmutaties plaats-

gevonden. De totale kosten bedroegen € 92.450. Gemiddeld is dit € 994 per woningmutatie. Het budget voor mu-

tatieonderhoud bedroeg in 2017 € 50.206. Een aantal woningen zijn uitvoerig gerenoveerd nadat de bewoners die 

er vele jaren hebben gewoond zijn verhuisd. Ook is er helaas een trend dat de woningen bij mutatie in een minde-

re staat van onderhoud worden opgeleverd. Steeds vaker zien we schades of vervuilingen welke bij mutatie moe-

ten worden hersteld. Dit verklaard dat er in 2017 in verhouding veel is uitgegeven aan mutatie onderhoud. In bo-

vengenoemde mutatiekosten is tevens een bedrag van € 4.291 aan oninbare doorberekende onderhoudskosten 

opgenomen, wat niet meer valt te verhalen op vertrekkende bewoners. De kosten voor overig dagelijks onderhoud 

bedroegen € 4.303, dit zijn onder andere kosten voor schadegevallen, frictieleegstand, wmo en vergoedingen aan 

stagiaires.  

 

 Leefbaarheid 7.2.4
In het kader van leefbaarheid zijn er diverse projecten geweest zoals het rooien van bomen, aanleggen van achter-

paden en aanbrengen van nieuwe verlichting. Ook zijn diverse wooncomplexen voorzien van een deurintercom 

met kleurenbeeld videofooninstallatie. Dit alles verhoogt het gevoel van veilig wonen en daarmee het woongenot. 

Daarnaast zijn in het kader van leefbaarheid ook initiatieven vanuit bewoners gehonoreerd.  Het betreft hier onder 

andere het aanleggen van een speeltuintje, het plaatsen van  banken, het herstellen van een zit plek. Totaal is in 

2017 € 91.507 uitgegeven aan Leefbaarheid. 
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 Bijzondere voorzieningen en oppluswerkzaamheden 7.2.5
Tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden worden er in overleg met de huurders “oppluswerk-

zaamheden” aan de woningen uitgevoerd, zoals het uitbreiden van de keukenopstelling,  

vergroten doucheruimten en realiseren van een extra toilet op de verdieping. Deze “oppluswerkzaamheden” pas-

sen binnen het strategisch voorraadbeleid. Ook wordt de huurders de mogelijkheid geboden om bijzondere voor-

zieningen 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 2017 een bedrag van  

€ 73.132 geactiveerd voor geriefsverbeteringen.  

 

 Milieu, duurzaamheid en veiligheid 7.2.6
Woningstichting Tubbergen acht zich verantwoordelijk voor goede, betaalbare, veilige en energiezuinige wonin-

gen. Dit laatste wordt steeds belangrijker en krijgt ook landelijk veel aandacht. Naast de door de overheid opge-

legde verplichtingen ten aanzien van isolerende en energiebesparende maatregelen stelt Woningstichting Tubber-

gen 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. Hier ligt ook een taak voor de woningcor-

poraties. 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 2017 een gemiddeld energielabel “B” (EI 1.22). In 2018 na 

het afronden van een project in Geesteren heeft de woningvoorraad  gemiddeld label “A” (EI 1.20). 

 
Verdeling energielabels Woningstichting Tubbergen vanaf 2009 

 

In 2017 zijn verschillende energielabels vernieuwd omdat deze na een geldigheid van tien jaar waren verlopen. 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf dat EPA-labels mag verstrekken. Totaal zijn er 

ruim 550 labels vernieuwd. Woningstichting Tubbergen beschikt over een eigen EPA-opnemer, hierdoor kunnen de 

energielabels bij mutatie of renovatie sneller worden aangepast en afgemeld.  

De komende jaren zal het energetisch verduurzamen van het Vastgoed nog meer aandacht gaan krijgen.  

Zo doen we onderzoek naar het verduurzamen van een wooncomplex met hybride warmtepompen en zijn we 

gestart met diverse zonnepanelen projecten. Hierbij vinden we het belangrijk dat de energiekosten en daarmee de 

woonlasten voor de huurder daalt na het aanbrengen van zonnepanelen. Huurders betalen daarom slechts een 

klein deel van de besparing terug in de vorm van een maandelijkse huurverhoging.  

De uitgaven van verduurzaming worden geactiveerd. In 2017 bedroeg dit € 121.753. 
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Wooncomplex het Wissink in Albergen is in 2016 als pilot project verduurzaamd en inmiddels zijn ook ons kan-

toorpand en wooncomplex de Kolenbranderhof voorzien van zonnepanelen. Deze zonnepanelen kunnen wij per 

huishouden op afstand monitoren. Eind december hebben wij de resultaten van de opgewekte elektriciteit met de 

bewoners gedeeld. Iedere individuele pv-installatie heeft ruimschoots de hoeveelheid aan de bewoner toegezegde 

elektriciteit opgewekt. Ondanks de kleine huurverhoging betekent dit een directe woonlasten verlaging voor de 

bewoners. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen de Kolenbranderhof te Tubbergen 

 

 Asbest 7.2.7
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthou-

dende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Woningstichting Tubbergen is daarom al begonnen 

met het saneren van enkele asbesthoudende daken in Tubbergen, Mariaparochie en Albergen. 

 

Eind 2017 is een start gemaakt met het inven-

tariseren van het asbest golfplaat in het wo-

ningbestand van Woningstichting Tubbergen. 

Tevens is er de komende jaren budget gere-

serveerd om dit asbest te laten saneren. 

 

 
 
 
Sanering asbest golfplaat van schuurtjes 
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 Door huurders Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) 7.2.8
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 Wo-

ningstichting 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 7.2.9
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden op verzoek van huurders met een han-

dicap 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 vergoe-

ding. 

 

In het kader van het langer zelfstandig wonen worden er steeds vaker scootmobielen verstrekt vanuit de WMO 

regeling. Het stallen van scootmobielen bij wooncomplexen is veelal een lastig vraagstuk gezien de beperkte ruim-

te en de regelgeving omtrent brandweervoorschriften. Woningstichting Tubbergen heeft samen met de brand-

weer hiervoor beleid opgemaakt en in de algemene huurvoorwaarden gedeeld met haar huurders.  

Binnen dit beleid wordt per wooncomplex gezocht naar een passende maatwerkoplossing voor het stallen van de 

scootmobielen. De kosten voor het realiseren 

van de scootmobiel stallingen zijn geactiveerd. 

In 2017 bedroeg dit  

€ 26.288. 

 

 

 

 

 

Op de foto’s is een aanbouw van een 

scootmobiel-stalling te zien bij wooncomplex 

de Kolenbranderhof en een scootmobiel op-

stelplaats bij de Sniederhof. 
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 Klant en maatschappij 7.3

 Woningvoorraad 7.3.1
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. In 

2017 zijn 2 niet-DAEB woningen waarvan de huur was opgezegd op de vrije markt verkocht.  

Per 31 december 2017 waren er nog 4 niet-DAEB woningen in exploitatie. Zodra de huur van deze 4 woningen 

door de huidige huurders wordt beëindigd zullen ze op de vrije markt te koop worden aangeboden. 

 

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 trans-

formatie 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 in 2018 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).  

 

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft in 2017 een onderzoek gedaan naar de belangrijkste trends en ont-

wikkelingen in de regio Twente voor de periode tot 2030, met een doorkijk naar 2040. Hierbij is zowel de kwantita-

tieve als kwalitatieve ontwikkeling van de woningvraag in kaart gebracht. Hieruit blijkt onder andere dat de vraag 

naar sociale huurwoningen in de gemeente Tubbergen in de loop van de jaren zal afnemen. 

 

Het totale bezit van Woningstichting Tubbergen bestond per 31 december 2017 uit 945 woningen verhuurd aan 

particulieren, 41 woningen en 31 wooneenheden verhuurd aan zorginstellingen, 10 eenheden bedrijfsonroerend 

goed, 9 eenheden maatschappelijk onroerend goed en 15 garages. 

 

In 2017 zijn er geen nieuwbouwwoningen opgeleverd.  

 

 Woningtoewijzing 7.3.2
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.  Is een woning weer verhuurd, dan wordt ook dit 

via Twitter bekend gemaakt. Eind 2017 hadden wij 556 volgers op Twitter. Dit is een hele lichte stijging ten 

opzichte van 2016. 

Geïnteresseerde woningzoekenden dienen zelf actief te reageren op de vrijkomende woningen. Hierbij geldt wel 

de verplichting dat men ingeschreven moet zijn als woningzoekende. Reacties komen veelal via het portaal op 

onze site bij ons binnen. 

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.  
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Woningzoekenden kunnen zich inschrijven op het kantoor van Woningstichting Tubbergen en via internet. Om 

inschrijving via internet te promoten is inschrijving via internet vanaf 2016 gratis en wordt er voor inschrijving op 

kantoor € 15 administratiekosten gevraagd. In 2017 hebben zich 316 personen ingeschreven als woningzoekende 

waarvan het overgrote deel via internet.  

Zodra een woning wordt geaccepteerd wordt de inschrijving automatisch op historisch gezet. 
 

 Verhuur 7.3.3
Ook in 2017 heeft Woningstichting Tubbergen bij de toewijzing de richtlijnen met betrekking tot de Europese 

Regelgeving en de nieuwe Woningwet in acht genomen. Er is één woning met een huur onder de € 710,68, 

toegewezen aan een woningzoekende met een inkomen boven de inkomensgrens (€ 36.165). Deze hebben wij 

onder de 10% regeling laten vallen. 

 

In 2017 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 inko-

menstoets 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 2017 zijn er 93 woningen toegewezen. Dit waren allen bestaande woningen. Eind 2017 stonden er geen wonin-

gen leeg.  

 

Vier van alle gemuteerde woningen hadden een huur onder de € 414,02. Hiervan zijn er 2 toegewezen aan alleen-

staanden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens voor jongeren en zijn er 2 toegewezen aan alleenstaanden 

boven met een inkomen boven de huurtoeslaggrens voor jongeren. 

 

 Huurverhoging  7.3.4
De rijksoverheid heeft voor 2017 vastgesteld dat de huren maximaal 2,8 tot 4,3% mogen stijgen.  

Evenals in 2016 heeft Woningstichting Tubbergen ook in 2017 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de 

huren per 1 juli inkomensafhankelijk te verhogen. In plaats van de dan toegestane verhoging van 2,8% heeft Wo-

ningstichting Tubbergen haar huren slechts met maximaal 0,75% verhoogd. 
 

Doordat de streefhuren in het verleden zijn verlaagd van 75 naar 70% van de maximale huur, is de huur van ruim 

een derde van alle woningen op 1 juli 2017 niet verhoogd. De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2017 bedroeg 

0,47% (in 2016 was dit 0,58%) en zat daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde van 1,1%.  

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 onder de Huurtoeslaggrens blijft; 

2. de maandhuur van onze woningen niet hoger zal zijn dan de intern vastgestelde streefhuur; 

3. bij woningen met een maandhuur hoger dan de intern vastgestelde streefhuur geen huurverhoging wordt 

doorberekend.  

 

In 2017 zijn geen bezwaren ingediend tegen de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli.  
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 Huurderving  7.3.5
De huurderving wegens reguliere leegstand bedroeg in het verslagjaar € 8.197 tegen € 4.912 over 2016.  

Dit verschil betreft vooral leegstand van bedrijfsruimtes.  

In 2016 stond De Aanleg 1 te Geesteren 6 maanden leeg, in 2017 was dit De Aanleg 21 voor 12 maanden. 

De huurderving wegens oninbaarheid bedraagt over 2017 € 4.111 (2016: € 347).  

De leegstand wegens verkoop van bestaand bezit bedroeg € 10.302 (2016: € 13.099). 

 

 Huurincasso 7.3.6
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 2017 heeft Woningstichting Tubbergen een bedrag als oninbaar moeten afboeken.  

 

Ondanks onze sociale doelstelling willen wij een goed incassobeleid voeren omdat door ervaringen uit het verle-

den is gebleken dat een streng incassobeleid ook voor de huurders van belang is.  

Door deze directe en persoonsgerichte aanpak bedraagt de totale achterstand van de zittende huurders per 31 

december 2017 € 25.495, zijnde 0,37% van de totale jaarhuur. Per 31 december 2016 was dit 0,60%.  

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 stadi-

um, eventueel met hulp van het maatschappelijk werk, Stadsbank of gemeente, naar een oplossing worden ge-

zocht. Deze aanpak werkt, zo is gebleken, effectief en preventief. 

 

 

  Het betrekken van huurders bij beleid en beheer 7.4

 Informatieverstrekking 7.4.1
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 grootonderhoud 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 nieuw-

bouw en (planmatig)onderhoud. In 2017 is met name rondom de ontwikkeling van een nieuw appartementen-

complex voor jongeren meerdere malen contact gezocht met deze doelgroep. Bewoners van appartementen com-

plexen 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. 

 

 Bewonerscommissies 7.4.2
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 de seniorencomplexen de Kolenbranderhof, De Galmerij, Het Wis-

sink, Sniederhof en De Veldstegge, die alle wel een eigen bewonerscommissie hebben.  
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 KlachtenAdviesCommissie 7.4.3
Woningstichting Tubbergen kent een uit 3 leden bestaande KlachtenAdviesCommissie. Huurders en woningzoe-

kenden die van mening zijn dat hun klacht door de werkorganisatie en het bestuur niet naar behoren wordt afge-

handeld, kunnen deze voorleggen aan de KlachtenAdviesCommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelij-

ke voorzitter met een juridische achtergrond, een secretaris en 3 leden. De procedure voor de behandeling door 

de KlachtenAdviesCommissie is vastgelegd in een door het bestuur goedgekeurd reglement.  

In 2017 zijn er geen klachten aan de KlachtenAdviesCommissie voorgelegd. 

 

 Verslag Huurdersvereniging 7.4.4
De bouw van 15 appartementen aan de Oranjestraat is na véle jaren vertraging toch van start gegaan. 

 

En dat is een opsteker voor de jongeren in Tubbergen, maar ook voor Tubbergen zelf. Want willen we dit dorp 

leefbaar houden in de toekomst, zullen we moeten investeren in de jeugd, en het dorp aantrekkelijk houden om te 

wonen en te leven.  

De vergrijzing ligt op de loer en de geboorteaantallen zijn in de afgelopen 20 jaar teruggelopen. Dus alle hens aan 

dek om dit mooie dorp toekomstbestendig en leefbaar te houden, én aantrekkelijk voor jongeren. Niet alleen op 

gebied van woningbouw of woongelegenheid, maar ook op werkgelegenheid en het sociale en culturele vlak moet 

hier aandacht voor zijn. Dit betekent dat zowel gemeente, als dorpsraden, verenigingen en ondernemers (o.a. 

horeca) de interactie moeten zoeken om initiatieven te ontwikkelen waarmee Tubbergen echt gaat bruisen, en 

wat de jeugd aanspreekt. Mijn Dorp 2030 is al over 12 jaar, waarmee nog maar eens onderstreept wordt hoe snel 

het gaat. 

 

Daarnaast ontstaat een 2e vraagstuk waar wij als samenleving mee worden geconfronteerd. De regering heeft 

aangekondigd dat we versneld moeten overstappen op duurzame energie, en vanaf 2030 geen aardgas uit Gronin-

gen meer gaan gebruiken. Hiermee komt de ontwikkeling van duurzaamheid in een stroomversnelling, en zal alle 

hens aan dek moeten om deze doelstelling te kunnen halen. Ook voor de woningstichting ligt hier een behoorlijke 

uitdaging. 

 

Deze onderwerpen gaan ons de komende jaren voor belangrijke keuzes stellen. 

Voorlopig, voor dit jaar, hoop ik dat we kunnen genieten van al het moois dat ons omringt, en waarvan we ons 

mogen afvragen hoe we dit doorgeven aan de volgende generaties. 

 

Hans Holtkamp 

Voorzitter huurdersvereniging. 
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 Financieel beleid 8
 

 Financiële continuïteit 8.1

Om de ambities in de toekomst te kunnen waarmaken is het behouden van de huidige gezonde financiële positie 

van wezenlijk belang. Woningstichting Tubbergen wil daarom  zicht houden op de toekomstige kasstromen en de 

vermogens- en resultaatontwikkelingen. Bij het opstellen van de financiële meerjarenbegroting ligt de focus voor-

namelijk op de kasstromen. Hier wordt ook in de trimesterrapportages op gerapporteerd. Als maatschappelijk 

ondernemer optimaliseren we daarom 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 mogelijk-

heden 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 werk-

kapitaal in de organisatie aanwezig dient te zijn en er wordt gestreefd naar een positief resultaat uit gewone be-

drijfsuitoefening (= 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. 

 

Extra aandacht is nodig voor de investeringen in duurzaamheid. We staan er milieutechnisch goed voor. Eind 2017 

hadden we gemiddeld label B. Na het afronden van projecten in 2018 zitten we gemiddeld op energielabel A. Hier 

zijn we trots op, maar we hebben nog een hele grote opgave. Het beschikbaar hebben van voldoende middelen 

heeft onze aandacht. 

 

 Beleggingen / treasury 8.2

Gedurende 2017 had Woningstichting Tubbergen geen risicodragende beleggingen. De komende jaren zullen deze 

evenmin een rol gaan spelen.  

 

Liquide middelen zijn gedurende het gehele jaar 2017 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 2017 € 3.602.806. 

 

In de jaren voor 2007 werden de benodigde geldleningen via de gemeente Tubbergen aangetrokken. In 2016 is 

Woningstichting Tubbergen door de gemeente verzocht om de in het verleden door de woningstichting via de 

gemeente aangetrokken geldleningen onder WSW borging te brengen. Door een vertraging in het proces heeft dit 
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onder borging brengen van de betreffende leningen op 3 april 2017 plaatsgevonden. Het WSW heeft hiervoor een 

correctie in het borgingsplafond opgenomen van € 10.514.614 conform het schuldrestant per 3 april 2017.  

De achtervangovereenkomst tussen de gemeente en het WSW, welke begin 2017 afliep, is eveneens met dit be-

drag verhoogd en voor een periode van 5 jaar verlengd. 

 
 

 Financiële sturing 8.3

Vanaf verslagjaar 2017 wordt de financiële meerjarenbegroting met behulp van het softwarepakket FMP  

opgesteld. FMP is ook te gebruiken voor vastgoedbeleid, het maken van bedrijfswaardeberekeningen, cijfermatige 

kerngegevens en databestanden voor CorpoData. Bij de berekening van de marktwaarde van de activa wordt ge-

bruik gemaakt van het gecertificeerde softwarepakket TMS van Ortec. 

 
 

 De vermogenspositie 8.4

  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 druk-

ken in een percentage van het balanstotaal. 

   

Het aandeel van het eigen vermogen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat bedraagt ultimo 2017  

€ 84.062.359. Dit is een stijging van bijna € 5 miljoen ten opzichte van 2016 (€ 79.284.237). Een stijging welke voor 

ruim € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille. 

De solvabiliteit op basis van marktwaarde in verhuurde staat, komt eind 2017 uit op 68,1% (2016: 65,2%). 

 

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 financierings-

constructie. 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 ontsta-

ne verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden.  

 

 De financieringspositie 8.5

De  rentabiliteit  van   het  eigen -, het vreemd - en het totaal vermogen komt in 2017 uit op respectievelijk  5,9%, 

3,6%, en 5,0% (in 2016: resp. 8,6%, 3,8%, en 6,7%).  
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 Liquiditeitspositie 8.6

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. 

 

                            eind 2017                                        eind 2016     

  x € 1.000              %                x € 1.000 % 

Vlottende activa 2.273 1,9 2.737 2,3 

af: Kortlopende schulden  2.225     1,8 3.280     2,7 

Netto werkkapitaal            48       0,0             -543       -0,4 

 

De liquiditeit wordt ook wel uitgedrukt in current ratio, zijnde; 

 

Som van vlottende activa 

Kortlopende schulden 

 

De uitkomst hiervan is:   2.273  =   1,0 (per 31-12-2016: 0,8) 

  2.225     

   

 

 Investerings- en huurbeleid 8.7

In hoofdlijnen kunnen de investeringen in het kader van het maatschappelijk rendement in vijf categorieën wor-

den ondergebracht: nieuwbouw, kwaliteit, milieubeleid, leefbaarheid en overige investeringen. Voor het toekom-

stige beleid kent de gemeente Tubbergen een Woonvisie. Bij het opstellen hiervan wordt Woningstichting Tubber-

gen 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.  
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 Verbindingen met andere rechtspersonen en vennoot-9
schappen 

 

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 2017  € 228.273  positief. Dit is het gevolg van  

de niet-gerealiseerde waardeverandering van het vastgoedportefeuille, als gevolg van waarderen op marktwaarde 

in verhuurde staat. 

De jaaromzet 2017 bedraagt € 251.964 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 Woning-

stichting Tubbergen aan V.o.f. Eschede verstrekte geldlening bedroeg per 31 december 2017 € 3.602.806. 

Het totale financiële- en technische beheer van V.o.f. Eschede wordt door Woningstichting Tubbergen verzorgd. 

Ook de opstalverzekeringen vallen onder de competentie van Woningstichting Tubbergen. 

 

 

 Periodieke rapportages 10
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.   

 

 

 

 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 11
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 2017 bedraagt  de waardestijging op de WOZ-waarden 

3,0%. Hierdoor is per 31-12-2017 een opwaardering ontstaan ad € 121.662 waardeveranderingen van terugkoop-

verplichtingen. In 2017 zijn 6 woningen teruggekocht. Hiervan zijn er in 2017 3 en begin 2018 2 verkocht op de 

vrije markt. Hiernaast is 1 van de in 2017 teruggekochte woningen in 2017 als huurwoning (DAEB) in exploitatie 

genomen.  

Tevens is in 2017 bij 1 woning de kortingsregeling afgekocht. 
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Balans per 31 december 2017 

 

(bedragen in euro's)  BALANS PER 

ACTIVA 31 december 2017 31 december 2016
(na resultaatbestemming)  

VASTE ACTIVA

1. VASTGOEDBELEGGINGEN

1.1 DAEB-vastgoed in exploitatie                         107.400.570                         104.256.060 

1.2 Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie                              2.766.517                              2.979.400 

1.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden                              6.055.915                              6.822.036 

1.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie                                 345.155                                 174.422 

Totaal vastgoedbeleggingen                         116.568.157                         114.231.919 

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie                                 464.706                                 449.078 

Totaal materiële vaste activa                                 464.706                                 449.078 

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

3.1 Leningen u/g                              3.602.806                              3.602.806 

3.2 Deelnemingen                                 228.273                                 166.026 

3.3 Latente belastingvorderingen                                 323.440                                 425.789 

Totaal financiële vaste activa                              4.154.519                              4.194.621 

Totaal vaste activa                         121.187.382                         118.875.618 

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

4.1 Vastgoed bestemd voor verkoop                                 405.643                                 422.000 

4.2 Overige voorraden                                   10.287                                   11.600 

Totaal voorraden                                 415.930                                 433.600 

5. VORDERINGEN

5.1 Huurdebiteuren                                   49.022                                   52.570 

5.2 Gemeente                                         257                                   40.138 

5.3 Vorderingen op verbonden maatschappijen                                      5.657                                         142 

5.4 Overige vorderingen                                   11.741                                         361 

5.5 Overlopende activa                                   88.027                                   97.100 

Totaal vorderingen                                 154.704                                 190.311 

6. LIQUIDE MIDDELEN                              1.702.456                              2.113.324 

Totaal vlottende activa                              2.273.090                              2.737.235 

TOTAAL ACTIVA                         123.460.472                         121.612.852 
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31 DECEMBER 2017

PASSIVA 31 december 2017 31 december 2016
(na resultaatbestemming)  

EIGEN VERMOGEN

7. Eigen vermogen

7.1 Stichtingskapitaal                                   11.218                                   11.218 

7.2 Overige reserves                           32.877.482                           31.043.796 

7.3 Herwaarderingsreserve                           51.173.659                           48.229.223 

Totaal eigen vermogen                           84.062.359                           79.284.237 

VOORZIENINGEN

8. Voorzieningen

8.1 Latente belastingverplichting                                 381.681                                 327.904 

8.2 Uitgestelde beloningen                                   16.933                                   15.782 

8.3 Loopbaanontwikkeling                                   25.470                                   21.905 

Totaal voorzieningen                                 424.083                                 365.592 

LANGLOPENDE SCHULDEN

9. Langlopende schulden

9.1 Leningen overheid                                   45.378                           10.379.404 

9.2 Leningen kredietinstell ingen                           30.470.505                           21.162.898 

9.3 Verplichting uit hoofde van onroerende zaken VOV                              6.233.422                              7.140.358 

Totaal langlopende schulden                           36.749.305                           38.682.660 

KORTLOPENDE SCHULDEN

10. Kortlopende schulden

10.1 Aflossingsverplichtingen leningen                              1.026.419                              1.252.638 

10.2 Schulden aan leveranciers                                 140.140                                 104.291 

10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen                                 111.697                                 941.841 

10.4 Overige schulden                                   28.316                                   48.913 

10.5 Overlopende passiva                                 918.153                                 932.682 

Totaal kortlopende schulden                              2.224.725                              3.280.364 

TOTAAL PASSIVA                         123.460.472                         121.612.852 
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Winst- en verliesrekening over 2017 

 

(bedragen in euro's) 2017 2016

1.1 Exploitatie vastgoedportefeuille

Huuropbrengsten         6.897.934          6.896.670 

Opbrengsten servicecontracten              33.458               38.050 

Af: Lasten servicecontracten             -42.106              -41.459 

Af: Lasten verhuur en beheeractiviteiten           -535.381            -496.238 

Af: Lasten onderhoudsactiviteiten       -1.776.995        -1.538.636 

Af: Overige directe operationele lasten exploitatie bezit       -1.191.580        -1.122.533 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille         3.385.330          3.735.854 

1.2 Verkoop vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille         1.472.967          1.077.232 

Af: Toegerekende organisatiekosten             -44.624              -26.740 

Af: Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille       -1.391.774            -929.246 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille              36.569             121.246 

1.3 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille            117.448            -230.409 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille         2.824.195          5.374.048 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV            140.816            -177.799 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop                        -                 13.777 

Saldo waardeveranderingen vastgoedportefeuille         3.082.459          4.979.616 

1.4 Overige activiteiten

Opbrengst overige activiteiten                 2.510                  7.679 

Af: Kosten overige activiteiten                        -                           -   

Netto resultaat overige activiteiten                 2.510                  7.679 

1.5 Leefbaarheid

Af: Kosten leefbaarheid             -87.982              -99.049 

Netto resultaat leefbaarheid             -87.982              -99.049 

1.6 Overige organisatiekosten

Af: Overige organisatiekosten             -50.320              -46.118 

Saldo overige organisatiekosten             -50.320              -46.118 

1.7 Financiële baten en lasten

Waardeverandering van financiële vaste activa                        -                           -   

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren            148.928             158.603 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten                        -                           -   

Af: Rentelasten en soortgelijke kosten       -1.358.037        -1.517.570 

Saldo financiële baten en lasten       -1.209.109        -1.358.966 

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN         5.159.457          7.340.262 

1.8  Belastingen           -443.582            -962.753 

1.9  Resultaat deelnemingen              62.247             135.685 

RESULTAAT NA BELASTINGEN         4.778.122          6.513.194 
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Kasstroomoverzicht over 2017 

   

(Volgens de directe methode, bedragen in euro's)

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten:

Huren        6.944.238        6.967.796 

Zelfstandige huurwoningen Daeb        6.402.289        6.404.662 

Zelfstandige huurwoningen en onzelfstandige huurwoningen niet-Daeb             47.937             60.705 

Onzelfstandige overige wooneenheden Daeb           258.683           259.022 

Overige niet woongelegenheden Daeb             47.545             43.255 

Overige niet woongelegenheden niet-Daeb           187.784           200.152 

Ontvangen vergoedingen             33.458             38.050 

Overige bedrijfsontvangsten                2.603             10.419 

Rente-ontvangsten           157.908           168.131 

Saldo ingaande kasstromen 7.138.208       7.184.396       

Uitgaven:

Erfpacht                1.677             10.146 

Personeelsuitgaven           671.914           659.696 

Lonen en salarissen           514.181           505.844 

Sociale lasten             91.056             89.014 

Pensioenlasten             66.677             64.838 

Onderhoudsuitgaven        1.253.532        1.096.482 

Overige bedrijfsuitgaven           989.630           896.050 

Renteuitgaven        1.391.760        1.554.207 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat                5.308                5.340 

Verhuurdersheffing           704.525           634.313 

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden             36.150             39.979 

Vennootschapsbelasting        1.129.388           878.383 

Saldo uitgaande kasstromen 6.183.883       5.774.596       

Kasstroom uit operationele activiteiten 954.324          1.409.800       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangsten:

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden        1.252.148        1.145.732 

Verkoopontvangsten verkopen onder voorwaarden             23.319                       -   

(Des)Investeringsontvangsten overig                   350                       -   

Saldo ingaande kasstromen 1.275.817       1.145.732       

Uitgaven:

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden                2.326             98.701 

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden           222.617           152.048 

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden        1.046.497           660.446 

Aankoop grond                4.245                       -   

Investeringen overig             70.299           208.739 

Externe kosten bij verkoop             42.387             24.437 

Saldo uitgaande kasstromen 1.388.370       1.144.371       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -112.553         1.361               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten:

Nieuwe leningen                       -                         -   

Uitgaven:

Aflossing leningen        1.252.638        1.290.532 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.252.638     -1.290.532     

Netto kasstroom boekjaar -410.868         120.629          

Mutatie geldmiddelen -410.868         120.629          

Geldmiddelen begin boekjaar 2.113.324       1.992.695       

Geldmiddelen ultimo boekjaar 1.702.456       2.113.324       

Toename geldmiddelen -410.868         120.630          
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 

Regelgeving 

De jaarrekening van Woningstichting Tubbergen is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, Voor jaarrekening van 

woningcorporaties geldt de door de RJ uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.  

 

Algemeen 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.  

Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld. 

Activa en passiva worden indien niets vermeld gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Woningstichting Tubbergen is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft 

specifieke toelating in de regio Twente en stelt zich uitsluitend ten doel in het belang van de verbetering van de 

volkshuisvesting werkzaam te zijn. Eind 2017 was Woningstichting Tubbergen enkel werkzaam in de gemeente 

Tubbergen. 

Woningstichting Tubbergen is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet.  

Woningstichting Tubbergen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06032887 en kent één 

vestiging. Deze is gelegen aan de Waldeckstraat 1, 7651 EE in Tubbergen.  

 

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 zij 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. 

 

Continuïteit van de activiteiten  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteit van de activiteiten.  

 

Stelselwijzigingen 

 

Functionele indeling Winst- en Verliesrekening 

In de jaarrekening 2017 is de volgende stelstelwijziging toegepast. 

 

Rangschikken van posten volgens de functionele indeling 

 

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 2017 

hebben wijzigingen in de toerekening van overhead plaatsgevonden. Door de geactualiseerde grondslagen (de 

handleiding functionele indeling 2017) voor de presentatie (dit omvat het groeperen, samenvoegen, ontleden en 

rangschikken van posten) heeft Woningstichting Tubbergen de aanpassing verwerkt als stelselwijziging. 

De belangrijkste wijzigingen in het rangschikken van de posten zijn de volgende.   
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Overige organisatiekosten ad € 50.319 is nieuw (in de jaarrekening 2016 werd € 46.118 nog als overhead 

toegerekend aan andere activiteiten volgens het onderstaande overzicht. Omgekeerd is hierop een bedrag van  

€ 46.118  in mindering gebracht door een gewijzigde verdeling van het projectresultaat volgens de onderstaande 

verdeling. 
 

De verhuurderheffing wordt gerangschikt onder de overige directe operationele exploitatielasten bezit in plaats 

van onder de lasten verhuur en beheeractiviteiten. In 2016 betrof dit een bedrag van  

€ 634.313. Dit geldt ook voor de erfpacht ad € 10.146. Ook de contributie voor Aedes en bijdrageheffing AW, ad 

resp. € 9.113 en 5.340 zijn in 2016  toegerekend aan andere activiteiten volgens onderstaande overzicht. Deze 

worden gerangschikt onder de overige directe operationele exploitatielasten. Totaal is er vanuit verschillende 

activiteiten € 658.912 overgeheveld naar 1.1.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit. 

In jaarrekening 2016 zijn de waardeveranderingen van terugkoopverplichtingen VOV € 322.701 gerubriceerd onder 

de Financiële baten en lasten. Deze zijn overgeheveld naar activiteit 1.3.3 Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille VOV. 

 
 

 
 
 
 

Impact op vermogen en resultaat 

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

mogen en resultaat.  

 

Impact op individuele posten 

De stelselwijziging  Functionele indeling heeft impact op de volgende individuele posten (herrubricering) in winst-

en-verliesrekening: 

- Overige waardeveranderingen; 

- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen; 

- Verkoopresultaat. 

  

Jaarrekening 

2016

Effect 

stelselwijziging 

door andere 

toerekening

Effect 

stelselwijziging 

door aangepaste 

toerekeningen in 

het 

projectresultaat

Effect 

stelswijziging 

door her 

rubricering

Vergelijkende 

cijfers 2016

1.1.4 Lasten verhuur en 

beheeractiviteiten
-1.168.812                            -                             - 672.574 -496.238

1.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -1.566.648                            -                             - 28.013 -1.538.635

1.1.6 Overige directe operationele 

lasten exploitatie bezit
-463.621                            -                             - -658.912 -1.122.533

1.2 Verkoop vastgoedportefeuille 121.132                            -                             - 114 121.246

1.3.3 Niet gerealiseerde 

waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille VOV

144.901                            -                             - -322.701 -177.800

1.5 Leefbaarheid -103.378                            -                             - 4.329 -99.049

1.6 Overige organisatiekosten -                                                     -                             - -46.118 -46.118

1.7.1 Waardeveranderingen van 

terugkoopverplichtingen
-322.701                            -                             - 322.701 -                       

-3.359.127 -                           -                            -                         -3.359.127
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Schattingswijzigingen 

 

Marktwaarde 

Algemeen 

Door de verplichte toepassing van het handboek in de jaarrekening 2017 wijzigt slechts de schattingsmethode om 

de marktwaarde in verhuurde staat te bepalen. Er is derhalve sprake van een schattingswijziging. Deze zijn nader 

uiteengezet in de toelichting op de marktwaarde onder de in de Toelichting op de balans opgenomen post vast-

goedbeleggingen. 

 

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), 

als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 

 

Primaire financiële instrumenten 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost 

van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het desbetreffende in-

strument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opge-

nomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen 

rechten en verplichtingen’. 

Woningstichting Tubbergen kent, mede naar aanleiding van het verleden en naar aanleiding van eigen opvattin-

gen, een zeer gematigd dan wel conservatief beleid ten aanzien van het gebruik van derivaten. Dat is ook als zoda-

nig opnieuw vastgesteld in het geactualiseerde treasury statuut 2015. 

Binnen het treasury beleid van Woningstichting Tubbergen is het gebruik van derivaten uitgesloten. In hoofdstuk 

8.3 Beleggingen/treasury van het volkshuisvestingsverslag, wordt nader ingegaan op het gehanteerde treasury 

beleid van Woningstichting Tubbergen en aanwezige financiële instrumenten. 

Financiële instrumenten omvatten bij Woningstichting Tubbergen vorderingen, liquide middelen, langlopende en 

kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar-

bij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Na de eerste 

opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is 

van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 

waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid.  

De bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt tezamen met de verschuldigde rentevergoe-

ding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening 

wordt verwerkt. Indien er geen sprake is van agio of disagio is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 

waarde. 

De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende 

schulden. 

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 

Bij Woningstichting Tubbergen is geen sprake van afgeleide instrumenten (derivaten).  
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Vastgoedbeleggingen en materiële vaste activa 

 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie  

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk 

vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 

juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2017 bedraagt deze 

grens € 710,68 (2016: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven 

de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 

zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals 

deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staats-

steun voor toegelaten instellingen. 

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 

Waardering bij eerste verwerking 

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten en verminderd met eventuele investeringssubsidie.  

 

Waardering na  eerste verwerking 

Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde, overeenkomstig 

artikel 31 lid 2 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Btiv) . Onder actuele waarde wordt in 

dit verband verstaan de marktwaarde overeenkomstig het marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in 

verhuurde staat. 

Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Rtiv) vindt de waardering 

tegen marktwaarde plaats conform het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’.  

Woningstichting Tubbergen hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

woongelegenheden. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed bepaald op portefeuilleniveau. De 

daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een on-

nauwkeurigheid kan bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de 

overige reserves.  

Bij deze waardering van het vastgoed is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de mo-

delmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van de 

actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden 

van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen.  

 

Woningstichting Tubbergen hanteert de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor 

bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, intramuraal zorgvastgoed en parkeergelegenheden omdat de 

huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom. Voor een verdere toelichting op de toe-

passing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden ver-

antwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  
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Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een herwaarde-

ringsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de boekwaarde op basis 

van verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen en de 

marktwaarde van het vastgoed in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 

 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie worden 

gewaardeerd op de berekende leegwaarde onder aftrek van de korting. 

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van onroerende zaken verkocht onder voor-

waarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, 

onder de categorie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. 

Daarnaast wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreser-

ve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs.  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekom-

stige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

dan wel de lagere marktwaarde.  

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrij-

gingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermin-

deringen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 

basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikne-

ming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd:  

Kantoorpanden                       20 jaar (lineair) 

Vervoermiddelen                      5 jaar (lineair) 

Inventaris                                 10 jaar (lineair) 

Automatisering                         3 jaar (lineair) 

 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Indien er 

geen sprake is van verlenging van de gebruiksduur worden de onderhoudsuitgaven (ineens) ten laste van de winst- 

en verliesrekening gebracht. 

Onderhoud 

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. 
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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 bere-

kend 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 schul-

den 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. 

Vorderingen op deelnemingen 

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 noodzake-

lijk geachte voorzieningen. 

 

Latente belastingvordering(en)  

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 gewaar-

deerd 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 langlo-

pende 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 ac-

tieve 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.  

Leningen u/g 

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervol-

gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen.  

Voorraden  

Vastgoed bestemd voor verkoop  

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die niet meer in 

exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 

wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 
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De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit exploitatie 

wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die 

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een 

verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en 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. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd te-

gen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering 

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen  

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopen-

de schulden. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, 

dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Eigen vermogen  

Kapitaal  

Het kapitaal is het oprichtingsvermogen van de stichting. 

Overige reserve  

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

Herwaarderingsreserve  

Woningstichting Tubbergen vormt een herwaarderingsreserve voor waardeverminderingen van activa waarvan 

waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. 

De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil in de boekwaarde van het 

vastgoed op basis van historische kostprijs ( verkijgings- of vervaardigingsprijs) en de marktwaarde in verhuurde 

staat. Bij de bepaling van de historische kostprijs wordt geen rekening gehouden met afschrijvingen of waarde-

verminderingen. 

Het gerealiseerde deel  van de herwaarderingsreserve wordt ten gunste van de overige reserves gebracht. 

 

Voorzieningen 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die 

kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.  
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Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en 

overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuw-

bouwprojecten. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsge-

vonden.  

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waar-

deverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. 

Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het desbetreffende complex overtreffen, wordt 

voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto 

contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde. 

Voorziening latente belastingverplichtingen  

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale ba-

lanswaarderingen 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.  

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 Woningstich-

ting Tubbergen geldende rente voor langlopende leningen (4,18%) 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 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.  

Daarnaast heeft de voorziening latente belastingverplichting betrekking op tijdelijke verschillen in de waardering 

van de geldleningen o/g. 

 

Voorziening deelnemingen 

De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de woningcorpora-

tie ten behoeve van deelnemingen.  

Overige voorzieningen  

 

Voorziening uitgestelde beloning 

De voorziening voor uitgestelde personeelsbeloningen bestaat uit de toekomstige verplichtingen uit hoofde van 

jubilea uitkeringen en wordt bepaald op basis van de contante waarde van toekomstige aanspraken, rekening 

houdend met de achterliggende diensttijd, de leeftijd en het verwachte verloop (blijfkans) van het huidige perso-

neelsbestand. Bij het contant maken is 5% als disconteringsvoet gehanteerd. De verwachte uittredingsleeftijd is 67 

jaar. 
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Voorziening loopbaanontwikkeling 

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 jaar-

lijks 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. 

 

Investeringssubsidies 

Subsidies in verband met de aanschaf van vastgoedbeleggingen en (materiële) vaste activa worden in mindering 

gebracht op het geïnvesteerde bedrag. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 

Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn 

zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed. 

De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders verhoogd in overeenstemming met het huurbeleid van Wo-

ningstichting Tubbergen. Voor het verslagjaar 2017 bedroeg dit maximumpercentage 0,47% inflatievolgend ( 2016: 

0,58%). De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaar-

heid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 

 

Opbrengsten en lasten servicecontracten  

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als 

zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten.  

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwer-

kelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. 

Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de 

servicekosten betrekking hebben. 
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Lasten verhuur en beheeractiviteiten  

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en be-

heeractiviteiten. 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 ‘Toerekening baten en lasten’. 

 

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Onder deze post 

worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en contracton-

derhoud verantwoord. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten.  

Het onderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaal-

verbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salaris-

sen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er 

geen sprake is van een waarde verhoging van het actief, dan wel wettelijke vereisten. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder ‘Toerekening baten en lasten’. 

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verant-

woord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsge-

vonden.  

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden 

verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen 

betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan: 

- onroerendezaakbelasting; 

- verzekeringskosten; 

- verhuurdersheffing; 

- erfpacht; 

- heffing AW; 

- contributie Aedes 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder ‘Toerekening baten 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. 
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Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  

De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus 

de boekwaarde van het bestaand bezit en de toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord 

op het moment van levering (passeren transportakte).  

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende 

het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuw-

bouw en herstructurering.  

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ont-

staan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar. 

 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voo r-

waarden 

In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht onder voor-

waarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille verkocht 

onder voorwaarden in het verslagjaar. 

 
Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstver-

lening en incidentele opbrengsten verantwoord. 

 

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. 

 

Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet toerekenbaar zijn aan de overige activiteiten. 

Voorbeelden; 

- Presentiegelden Raad van Commissarissen; 

- Werving RvC leden. 

 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 

die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verant-

woorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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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 belastingvorderin-

gen 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 Vaststellingsovereenkomst 2 (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 vaststel-

lingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, 

indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 

Woningstichting Tubbergen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 

2017 en het fiscale resultaat 2017 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 toe-

komst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil dan wel compen-

sabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslag datum her-

zien 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 voorzie-

ningen. 

De latenties worden gewaardeerd tegen contante  waarde. 

Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover de corporatie bevoegd is tot saldering en simultane afwik-

keling en tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen. 

 

Resultaat deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële 

beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemin-

gen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Woningstichting Tubbergen geldende grondslagen voor waar-

dering en resultaatbepaling.  

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 

wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten. 
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De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het ver-

wervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van Woningstichting Tub-

bergen. 

Overige indirecte bedrijfslasten  

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

De afschrijvingen (im)materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economi-

sche 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 ‘Toe-

rekening baten en lasten’. 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-

en-verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de daad-

werkelijke 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 ‘Toerekening baten en lasten’. 

 

Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten bestaan uit; 

- overige verzekeringen 

- huisvestingskosten 

- algemene kosten 

Deze lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in ‘Toereke-

ning 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 werkne-

mers 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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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.  

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.  

Winstbelastingen, ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operatio-

nele activiteiten.  

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht  

openomen. 
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Toelichting op de balans 
(bedragen in euro’s) 

 

 

 

 

 

  

VASTE ACTIVA

1. VASTGOEDBELEGGINGEN

1.1 en 1.2 DAEB- en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1.1 DAEB-

vastgoed in 

exploitatie

1.2 Niet-DAEB-

vastgoed in 

exploitatie Totaal

1 januari 2017

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardingsprijs    60.300.771        3.838.303     64.139.074 

Cumulatieve herwaarderingen en waardeverminderingen    43.955.289          -858.903     43.096.386 

Boekwaarde per 1 januari 2017  104.256.060        2.979.400   107.235.460 

Mutaties

Investeringen – initiële verkrijgingen          374.131                2.231           376.362 

Investeringen – oplevering nieuwbouw                     -                         -                         -   

Desinvesteringen                     -            -268.930          -268.930 

Aanpassing marktwaarde      2.770.379             53.816        2.824.195 

Overige mutaties                     -                         -                         -   

Totaal mutaties 2017      3.144.510          -212.883        2.931.627 

31 december 2017

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs
   60.674.902        3.571.604     64.246.506 

Cumulatieve herwaarderingen en waardeverminderingen    46.725.668          -805.087     45.920.581 

Boekwaarde per 31 december 2017  107.400.570        2.766.517   110.167.087 

Per 31 december 2017 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen 

€ 51.173.659. Deze heeft voor € 51.155.539 betrekking op het DAEB-vastgoed en voor € 18.120 op het 

niet-DAEB-vastgoed.

Marktwaarde

Woongelegenheden (basis) 6,40% - 7,89%

Bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed (full) 9,02% - 9,85%

Parkeergelegenheden (full) 6,74%

Intramuraal vastgoed (full) 7,26% - 9,93%

Disconteringsvoet 7,26%

Complexindeling

Locatie (gemeente/postcode) Type Bouwjaar

7615 - Harbrinkhoek Eengezinswoning 1960-1969

7651 - Tubbergen Meergezinswoning 1970-1969

7661 - Vasse Bedrijfsonroerendgoed 1980-1989

7665 - Albergen Maatschappelijk onroerend goed 1990-1999

7678 - Geesteren Garagebox 2000-2009

7679 - Langeveen Zorgvastgoed (intramuraal) 2010-2019

7664 - Manderveen

7667 - Reutum

7614 - Mariaparochie

7666 - Fleringen

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). hierbij wordt op basis van de 

toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.

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.

De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie en dat als één geheel aan een derde partij 

in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal 

verhuureenheden in een waarderingscomplex. het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit 

zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de 

marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald:

Bij het bepalen van de marktwaarde van het bedrijfsvastgoed, maatschappelijke vastgoed, garages en 

intramuraal zorgvastgoed is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de 

berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de volgende 

vrijheidsgraden:
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Marktwaarde

Woongelegenheden (basis) 6,40% - 7,89%

Bedrijfsmatig- en maatschappelijk onroerend goed (full) 9,02% - 9,85%

Parkeergelegenheden (full) 6,74%

Intramuraal vastgoed (full) 7,26% - 9,93%

Disconteringsvoet

Complexindeling

Locatie (gemeente/postcode) Type Bouwjaar

7615 - Harbrinkhoek Eengezinswoning 1960-1969

7651 - Tubbergen Meergezinswoning 1970-1969

7661 - Vasse Bedrijfsonroerendgoed 1980-1989

7665 - Albergen Maatschappelijk onroerend goed 1990-1999

7678 - Geesteren Garagebox 2000-2009

7679 - Langeveen Zorgvastgoed (intramuraal) 2010-2019

7664 - Manderveen

7667 - Reutum

7614 - Mariaparochie

7666 - Fleringen

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 instell ingen volkshuisvesting (RTIV). hierbij wordt op basis van de 

toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald.

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.

De volgende disconteringsvoet is gebruikt voor de verschillende categorieën onroerende zaken:

Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie en dat als één geheel aan een derde 

partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal 

verhuureenheden in een waarderingscomplex. het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit 

zowel DAEB- als niet-DAEB-vastgoed. De waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de 

marktwaarde zijn door middel van de volgende indeling bepaald:

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:

De hoogte van de disconteringsvoet is modelmatig bepaald. Daarmee wordt niet altijd recht gedaan

aan de risico’s die voor specifieke objecten en/of specifieke locaties van toepassing zijn. Deze

specifieke omstandigheden kunnen een andere disconteringsvoet rechtvaardigen. Voor alle complexen is de 

disconteringsvoet door de externe taxateur heroverwogen en indien nodig aangepast. Voor de toelichting op 

complexniveau wordt verwezen naar de objectrapportages van de externe taxateur.
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Parameters

Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de 

volgende parameters:

Parameters bedrijfsmatig- en 

maatschappelijk onroerend goed 2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10 € 5,10

Mutatieonderhoud per m2 BVO € 10,20 € 10,20 € 10,20 € 10,20 € 10,20

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14% 14% 14% 14% 14%

Achterstallig onderhoud per vhe n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beheerkosten – BOG (% van de markthuur) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Beheerkosten – MOG (% van de markthuur) 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,1686% 0,1660% 0,1660% 0,1660% 0,1660%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% 

van de WOZ)
0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7% 7% 7% 7% 7%

Parameters parkeergelegenheden 2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats per jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Instandhoudingsonderhoud garagebox per jaar € 157 € 157 € 157 € 157 € 157

Beheerkosten parkeerplaats per jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beheerkosten garagebox per jaar € 36 € 36 € 36 € 36 € 36

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% 

van de WOZ)
0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Juridische splitsingskosten per eenheid € 508 € 508 € 508 € 508 € 508

Technische splitsingskosten per eenheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Verkoopkosten per eenheid € 508 € 508 € 508 € 508 € 508

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7% 7% 7% 7% 7%

Parameters woongelegenheden 2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

Prijsinflatie 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 2,00%

Looninflatie 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Bouwkostenstijging 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Leegwaardestijging (Overijssel) 5,60% 3,80% 2,00% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW    € 777 +/- opslag bouwjaar- en oppervlakteklasse

Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW    € 783 +/- opslag bouwjaar- en oppervlakteklasse

Mutatieonderhoud per vhe – EGW € 836

Mutatieonderhoud per vhe – MGW € 628

Beheerkosten per VHE - EGW € 427

Beheerkosten per VHE - MGW € 420

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% 

van de WOZ)
0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

Huurstijging boven prijsinflatie – zelfstandige eenheden 0,0% 1,0% 0,8% 0,6% 0,3%

Huurstijging boven prijsinflatie – onzelfstandige 

eenheden
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Huurderving (% van de huursom) 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Mutatieleegstand – gereguleerde woningen (in maanden) 0 0 0 0 0

Mutatieleegstand – geliberaliseerde woningen (in 

maanden)
3 3 3 3 3

Juridische splitsingskosten per eenheid € 508 € 508 € 508 € 508 € 508

Technische splitsingskosten per eenheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

2017
2018

en 2019

2020 

en 2021
2022 2023 e.v.

Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,543% 0,591% 0,592% 0,593% 0,567%
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Ontwikkeling marktwaarde

Analyse van de marktwaarde

De belangrijkste oorzaken van de hogere marktwaarde:

Voorraadmutaties:

De marktwaarde van het DAEB vastgoed bedraagt € 107,4 mln. (2016: 104,3 mln.) en van het Niet-DAEB 

vastgoed € 2,8 mln. (2016: € 3 mln.). De totale marktwaarde ultimo 2017 bedraagt ruim € 110,2 mln. (2016: € 

107,2). 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. 

- In 2017 is Boerhave 7 te tubbergen (niet-DAEB) verkocht met een marktwaarde van € 174.697;

- Hanenslag 27 te Geesteren (DAEB) is in 2017 aangekocht met een marktwaarde van € 134.653.

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.

Parameters parkeergelegenheden 2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats per jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Instandhoudingsonderhoud garagebox per jaar € 157 € 157 € 157 € 157 € 157

Beheerkosten parkeerplaats per jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beheerkosten garagebox per jaar € 36 € 36 € 36 € 36 € 36

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% 

van de WOZ)
0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Juridische splitsingskosten per eenheid € 508 € 508 € 508 € 508 € 508

Technische splitsingskosten per eenheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Verkoopkosten per eenheid € 508 € 508 € 508 € 508 € 508

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7% 7% 7% 7% 7%

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO € 8,15 € 8,15 € 8,15 € 8,15 € 8,15

Mutatiekosten per m2 BVO € 10,20 € 10,20 € 10,20 € 10,20 € 10,20

Marketing (% van de marktjaarhuur) 14% 14% 14% 14% 14%

Achterstallig onderhoud per vhe n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beheerkosten (% van de markthuur) 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,1228% 0,1135%

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% 

van de WOZ)
0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6

Overdrachtskosten (% van de berekende waarde) 7% 7% 7% 7% 7%
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Methodische wijzigingen als gevolg van nieuwe regels in het handboek 2017:

Mutatie objectgegevens:

Mutatie waarderingsparameters:

- In het uitpondscenario worden woningen vanaf jaar 6 niet langer in wederverhuur genomen maar wordt de 

   mutatiegraad juist verlaagd. Dit heeft een negatief effect op de marktwaarde van € 1,34 mln.

- Gemiddeld gezien gaat de contracthuur van BOG, MOG en Zorg objecten omlaag, daarom is er hier een 

  daling in marktwaarde te zien. Voor de andere vastgoedtypes is er een stijging van contracthuur, wat ook 

  terug te zien in de marktwaarde. Per saldo heeft dit een positief effect op te marktwaarde van 

  ongeveer € 368.000;

- De gemiddelde WOZ-waarde is gestegen van 130.050 in 2016 naar 133.284 in 2017 (+2,49%), dit leidt tot 

  een positief effect op de marktwaarde van bijna € 1,4 mln.;

- Op basis van de scenario's die worden gebruikt voor de marktwaardering per complex, gaat de 

  mutatiegraad gemiddeld 0,45% omhoog. Dit heeft een positief effect op de marktwaarde van 

  ongeveer € 564.000.

- Voor woningen die blijvend zijn gereguleerd geldt vanaf maart 2017 (en dus in de marktwaarde 

  ultimo 2017) een zevenjaars exploitatieverplichting, dit leidt tot een negatief effect op de marktwaarde van 

  bijna € 167.000;

- De macro-economische paramaters zijn in de 2017 hoger ingeschat dan in 2016. Dit leidt per saldo tot een 

  positief effect van € 915.000;

- De gemiddelde disconteringsvoet is gestegen van 7,38% in 2016 naar 7,65% in 2017 (+0,27%), dit zorgt voor 

  een daling van de marktwaarde van € 2,2 mln.;

- De leegwaardestijging is in 2017 hoger ingeschat dan in 2016. Dit leidt tot hogere verkoopopbrengsten en 

  een hogere marktwaarde van ruim € 3.3 mln.
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1.3 1.4

Onroerende 

zaken 

verkocht 

onder 

voorwaarden

DAEB 

vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen 

exploitatie

1 januari 2017

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs      7.441.511           404.831 

Cumulatieve herwaarderingen        -619.475          -230.409 

Boekwaarde per 1 januari 2017      6.822.036           174.422 

Effecten stelselwijziging                     -                         -   

Boekwaarde per 1 januari 2017      6.822.036           174.422 

Mutaties:

Investeringen                     -               53.285 

Desinvesteringen -970.024                       -   

Overboekingen 0                       -   

Herclassificatie/herkwalificatie 0                       -   

Herwaarderingen 203.903                       -   

Overige waardeveranderingen en terugnemingen 0           117.448 

Totaal mutaties 2017        -766.121           170.733 

31 december 2017

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs      6.471.487           458.117 

Cumulatieve herwaarderingen        -415.572          -112.961 

Boekwaarde per 31 december 2017      6.055.915           345.155 

1.3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Koopgarant

2017

Koopgarant

2016

Aantal eenheden 1 januari 49 53

Verkopen boekjaar -7 -4

Aankopen 0 0

Aantal eenheden 31 december 42 49

Bij de contracten gebaseerd op het "Koopgarant"- principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen 

tussen 7,5% en 20%. Daarnaast heeft Woningstichting Tubbergen een terugkoopverplichting. Het aandeel van 

Woningstichting Tubbergen in de waardeontwikkeling van de woning varieert van 22,55% tot 50%. Voor de 

waardering van VOV woningen wordt aansluiting gelegd met taxatierapporten van vergelijkbare woningen 

die gemuteerd zijn in 2017. indien die niet aanwezig zijn vindt afstemming plaats met de meest recente 

gegevens zoals WOZ-waarden.

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie geïnvesteerd in 

project Oranjestraat (€ 53.285) en Past.Hoflandstraat (€ 0). Totaal is er € 48.132,77 aan eigen uren 

geactiveerd.

1.3 en 1.4 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
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2. MATERIELE VASTE ACTIVA

2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

2017 2016

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde           686.163           476.031 

Correctie i.v.m gebruikname activamodule                       -                         -   

Afschrijvingen          -237.085          -183.713 

Boekwaarde           449.079           292.318 

Verloop gedurende het boekjaar:

Investeringen             70.299           212.434 

Desinvesteringen                       -                -2.302 

Afschrijving            -54.672            -53.372 

            15.626           156.760 

Stand per 31 december

Aanschafwaarde           756.462           686.163 

Afschrijvingen          -291.755          -237.085 

Boekwaarde           464.707           449.078 

Bedrijfswaarde

De belangrijkste uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het vastgoed in exploitatie zijn:

Discontering

 - Disconteringspercentage 5%

 - Moment van disconteren± medio het jaar

            Indexen

Omdat de doelstell ing van Woningstichting Tubbergen is te voorzien in passende huisvesting voor hen die 

daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van de onroerende zaken in exploitatie slechts een beperkt deel 

vervreemd worden. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in 

de toekomst zal worden gerealiseerd. Derhalve wordt hier onder de bedrijfswaarde van de onroerende zaken 

in exploitatie, zoals deze jaarli jks aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toegelicht. Deze 

bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van Woningstichting Tubbergen en beoogt inzicht te geven in de 

verdiencapaciteit van haar vastgoed uitgaande van dit beleid.

De bedrijfswaarde van het DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017 € 51,4 miljoen 

(31 december 2016 € 55,9,2 miljoen).

De bedrijfswaarde van het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2017 € 4,6 miljoen 

(31 december 2016 € 5 miloen).

Huurstijging

 in %

2018 1,00% 1,50% 2,20% 2,20% 2,20%

2019 1,00% 1,60% 2,30% 2,30% 2,30%

2020 1,00% 1,60% 2,30% 2,30% 2,30%

2021 1,00% 1,80% 2,30% 2,30% 2,30%

2022 1,00% 2,00% 2,30% 2,30% 2,30%

2023 1,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50%

2024-20xx 2,00% 2,00% 2,50% 2,50% 2,50%

Periode

Prijsinflatie 

in %

Stijging 

loonkosten 

in %

Stijging 

kosten 

onderhoud

Stijging 

overige var. 

lasten in %
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Overige

- Er is gerekend met een huurderving van 0,5%

- De restwaarde van het bezit is bepaald contorm de Aw beleidsregels

Exploitatielasten

Levensduur

De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende economische levensduur zijn:

      

Restwaarde

- Heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het DAEB vastgoed in exploitatie, die conform het 

  wettelijk kader zijn geformaliseerd. 

- Saneringsheffing.

- Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties. 

- Bij de geschatte resterende economische levensduur wordt rekening gehouden met marktomstandigheden, 

  het kwaliteitsbeleid  van de corporatie en de feitelijke staat van onderhoud. De levensduur vormt de 

  basis voor de looptijd van de verwachte kasstromen.   

- Jaarli jks wordt vastgesteld of aanpassing van de levensduurinschatting noodzakelijk is. 

- Er wordt voor sociale huurwoningen uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de resterende 

  economische levensduur maximaal 50 jaar en minimaal 15 jaar bedraagt. 

  De restantlevensduur wordt echter primair bepaald met inachtneming van de reguliere richtli jnbepalingen 

  inhoudende dat een  bijstell ing van de gebruiksduur periodiek wordt vastgesteld. Indien de administratieve 

  minimale restantlevensduur korter is/wordt  dan 15 jaar, is bijzondere aandacht nodig voor een 

  hernieuwde inschatting van de restantlevensduur. Het strategisch voorraadbeheer van de corporatie is in 

  principe leidend. Voor maatschappelijk vastgoed kan uitgegaan worden van een kortere maximale 

  resterende economische levensduur (bv. 30 of 40 jaar) afhankelijk van de inschatting van economische 

risico’s.  

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen 

herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel of 

vierkantemeterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de 

levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijk dan wel in 

rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de 

grond, dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden.

- Leefbaarheidsuitgaven (toelichten: de definitie van de leefbaarheid en de wijze van toerekenen van de 

  kosten aan de complexen).

- Er is geen rekening gehouden met inkomensafhankelijke huurverhoging voor 2018 e.v. 

De heffingsbijdrage van de Autoriteit woningcorporaties en de te betalen vennootschapsbelasting maken 

geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde conform de uitgangspunten van de RJ212.

- Directe exploitatielasten, onder andere belastingen, verzekeringspremies etc.

- Indirecte exploitatielasten die betrekking hebben op het DAEB vastgoed (geen kosten van 

  projectontwikkelingsactiviteiten). 

- Deze kosten bestaan onder andere uit administratieve lasten, beleid en automatisering. 

  Woningstichting Tubbergen heeft de  totale indirecte exploitatie toegerekend op de verdeelsleutel van het 

  aantal fte’s dat betrekking heeft op DAEB vastgoed.

De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting van Woningstichting Tubbergen. 

De exploitatielasten bestaan uit de volgende elementen:

- De gemiddelde restant levensduur per complex is vastgesteld op 33,8 jaar, we hanteren een minimale 

  levensduur van 15 jaar.

- Verhuurderheffing is conform de Aw beleidsregels 2017, de tarieven zijn vastgesteld op € 5,91 per € 1.000 

  WOZ/Waarde voor 2018 e.v.



67 
 

 

   

Indeling in kasstroomgenererende eenheden

Verzekerde waarden

1.035 verhuureenheden incl. bijgebouwen exclusief grond

(sociaal-, maatschappelijk - en bedrijfsonroerendgoed) 76.551.416

Inboedel/inventaris Kolenbranderhof 71.042

Inboedel/inventaris Sniederhof 15.000

Opstalverzekering kantoorgebouw 778.976

Kantoorinventaris 225.000
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: 2.500.000

5.000.000

Taxatiewaarden voor de onroerendzaakbelasting

De taxatiewaarden (incl. ondergrond) per 1 januari 2018 (peildatum 01-01-2017)bedragen:

- 1.017 woongelegenheden 141.059.091

- 9 eenheden maatschappelijk vastgoed 687.354

- 10 verhuureenheden bedrijfsonroerendgoed 2.555.000

- 15 verhuureenheden garageboxen 19.556

- Kantoorgebouw 259.000

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

3.1 Leningen u/g

Bij akte d.d. 1 juni 2006 is aan V.o.f. Eschede ter financiering van de bouw

van 28 zorgappartementen aan de Eeshoflaan een hypothecaire geldlening

verstrekt van maximaal € 4.000.000.

Rentepercentage 4,06%; af te lossen in één termijn op 1 juni 2021. 2017 2016

Vervroegde aflossing toegestaan bij een substantieel financieringsoverschot.

Schuldrestant per 1 januari        3.602.806        3.602.806 

- Verstrekkingen                       -                         -   

- Aflossingen                       -                         -   

Schuldrestant per 31 december        3.602.806        3.602.806 

Voorziening deelneming v.o.f. Eschede (ivm negatief eigen vermogen

aandeel van Woningstichting Tubbergen hierin is 50%):

Saldo per 1 januari                       -                         -   

-Mutatie voorziening                       -                         -   

Saldo per 31 december                       -                         -   

Balanswaarde hypothecaire geldlening u/g:        3.602.806        3.602.806 

 max per gebeurtenis

 max per verzekeringsjaar

 met dekking tegen 

 onderverzekering

De verzekerde waarden bedragen per 1 januari 2018:

De kasstroomgenererende eenheden zijn bepaald in overeenstemming met het strategisch voorraadbeleid 

van Woningstichting Tubbergen. De indeling van het strategische voorraadbeleid is gebaseerd op de indeling 

van productmarktcombinaties, geografische ligging, woningtype en levensduurinschatting.
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3.2 Deelnemingen 2017 2016

V.o.f. Eschede (gevestigd te Tubbergen, aandeel 50%)

Saldo per 1 januari 166.026 30.341

Mutaties in het boekjaar:

- Resultaat deelneming 62.247 135.685

228.273 166.026

Saldo per 31 december 228.273 166.026

Verkorte balans v.o.f. Eschede

31-12-2017 31-12-2016

Activa

Materiele vaste activa        3.909.303        3.779.000 

Vorderingen                   468                4.655 

Liquide middelen           246.040           243.709 

Totaal activa        4.155.811        4.027.364 

Passiva

Kapitaal           456.545           332.051 

Langlopende schulden        3.602.806        3.602.806 

Kortlopende schulden             96.460             92.507 

Totaal passiva        4.155.811        4.027.364 

3.3 Latente belastingvorderingen 2017 2016

Saldo per 1 januari           425.789           753.915 

Mutatie latente belastingvordering          -102.349          -328.126 

Effect stelselwijziging                       -                         -   

Saldo per 31 december           323.440           425.789 

VLOTTENDE ACTIVA

4. VOORRADEN

4.1 Vastgoed bestemd voor verkopen

31-12-2017 31-12-2016

Specificatie per 31 december 

De Klaproos 18; terugkoop VOV                       -             180.000 

Boerhave 5                       -             242.000 

Veldleeuwerik 16; terugkoop VOV           196.962                       -   

Frielinkstraat 6B; terugkoop VOV           208.681                       -   

Totaal           405.643           422.000 

Voor de tijdelijke verschillen in de waardering van de geldleningen o/g en voor de verkoopvijver, verschil

tussen de commerciële en de fiscale boekwaarde van de verkopen in de aankomende vijf jaar, is een latentie

opgenomen. Voor de bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor duurzame exploitatie is tevens een latentie

opgenomen. De latenties zijn hier opgenomen voor de contante waarde, de nominale waarde van de latentie

per ultimo 2017 bedraagt € 397.436.
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31-12-2017 31-12-2016

4.2 Overige voorraden

Balanswaarde magazijngoederen             10.287             11.600 

Het betreft grijpmaterialen inzake onderhoud.

5. VORDERINGEN

5.1 Huurdebiteuren 2017 2016

De specificatie is als volgt:

Zittende huurders 34.617 41.247

Vertrokken huurders 31.705 24.490

66.322 65.737

Voorziening dubieuze debiteuren -17.300 -13.167

Saldo te vorderen 49.022 52.570

De huurachterstand huurdebiteuren eind 2017 is 1,00% van de netto jaarhuur (2016: 0,99%).

5.2 Gemeente 31-12-2017 31-12-2016

Afrekening woonwagencentrum                       -               40.664 

Overige                   257                  -526 
                  257             40.138 

5.3 Vorderingen op  verbonden maatschappijen

V.o.f. Eschede                5.657                   142 
               5.657                   142 

5.4 Overige vorderingen

Samenwerking kleine corporaties                6.553                       -   

Servicekosten                       -                         -   

Vordering VvE De Veldstegge                1.156                       -   

Vordering VvE De Aanleg                       -                      -56 

Vordering VvE Brokelman                   117                       -   

Opbrengst zorginfrastructuur De Aanleg jaar 2011 t/m 2014                       -                         -   

Overige diverse vorderingen                3.915                   417 
            11.741                   361 

5.5 Overlopende activa

Lopende rente baten             87.721 96.701

Overige overlopende activa 306 399
88.027 97.100

6. LIQUIDE MIDDELEN

Direct opvraagbaar:

Kas 2.693 1.245

Rabobank rekening-courant 136.534 116.224

Rabobank spaarrekeningen 1.563.229 1.995.855
1.702.456 2.113.324
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7. EIGEN VERMOGEN 31-12-2017 31-12-2016

Stichtingskapitaal 11.218 11.218

Overige reserves 32.877.482 31.043.796

Herwaarderingsreserve 51.173.659 48.229.223

    84.062.359     79.284.237 

7.1 Stichtingskapitaal 31-12-2017 31-12-2016

Statutair kapitaal vastgesteld bij het ontstaan van de stichting 11.218 11.218

7.2 Overige reserves

Het verloop van de post overige reserves is als 

volgt: 2017 2016

Stand per 1 januari     31.043.796     29.884.550 

Resultaat boekjaar 4.778.122        6.513.194 

     -2.944.436      -5.353.948 

Vrijval wettelijke en statutaire reserves                       -   

Stand per 31 december     32.877.482     31.043.796 

7.3 Herwaarderingsreserve

Het verloop van het aandeel van de woningcorporatie in het niet-gerealiseerde vermogen is als volgt:

 Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 2017    48.229.223                       -       48.229.223 

Realisatie uit hoofde van verkoop                     -                         -                         -   

     2.926.316             18.120        2.944.436 

Overige mutaties                     -                         -                         -   

Boekwaarde per 31 december 2017    51.155.539             18.120     51.173.659 

Mutatie herwaardering

Herwaarde-

ringsreserve 

niet-DAEB- 

vastgoed in 

exploitatie

Herwaarde-

ringsreserve 

DAEB- 

vastgoed in 

exploitatie

De herwaarderingsreserve 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.

Mutatie herwaardering
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8. VOORZIENINGEN

8.1 Latente belastingverplichting 2017 2016

Stand per 1 januari 327.904 576.616

Mutaties in boekjaar:             53.777 -248.712

Stand per 31 december 381.681 327.904

8.2 Uitgestelde beloningen 2017 2016

Stand op 1 januari 15.782 11.983

Mutatie ten laste van resultaat 1.151 3.799

Stand per 31 december 16.933 15.782

8.3 Loopbaanontwikkeling 2017 2016

Stand per 1 januari             21.905             18.567 

Mutaties in boekjaar:

- Dotatie voorziening                6.265                6.375 

- Besteed in boekjaar              -2.700              -1.406 

- Vrijval voorziening                       -                -1.631 

Stand per 31 december             25.470             21.905 

9. LANGLOPENDE SCHULDEN

9.1 Leningen overheid

Stand per 1 januari     11.372.480     12.410.934 

Bij: nieuwe leningen                       -                         -   

Aflossingen: normale aflossing            -90.756      -1.038.454 

                        wegens herfinanciering leningen Gemeente    -11.145.590                       -   

          136.134     11.372.480 

Aflossing volgend boekjaar regulier            -90.756          -993.076 

Stand lang lopende schulden per 31 december             45.378     10.379.404 

Deze leningen worden volledig geborgd door het WSW. De marktwaarde van de leningen overheid bedraagt 

per 31 december 2017 € 144.224.

Bij de berekening van de verplichting jubileumuitkering is rekening gehouden met  een  percentage blijfkans 

per werknemer, gemiddelde salarisstijging van 2,00%,  disconteringsvoet  van 3,0% en werkgeversaandeel 

sociale lasten van 25%.

Voor de tijdelijke verschillen in de waardering voor de geldleningen u/g is een voorziening getroffen. De 

latentie is hier opgenomen voor de contante waarde, de nominale waarde van de latentie per ultimo 2017 

bedraagt € 481.788.
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9.2 Leningen kredietinstellingen 2017 2016

Stand per 1 januari     21.422.460     21.674.538 

Bij:  herfinanciering leningen gemeente     11.145.590                       -   

Aflossingen: normale aflossing      -1.161.882          -252.078 

                        extra aflossing                       -                         -   

    31.406.168     21.422.460 

Aflossing volgend boekjaar regulier          -935.663          -259.562 

Stand lang lopende schulden per 31 december     30.470.505     21.162.898 

Totaal langlopende leningen per 31 december 30.515.883 31.542.302

Leningen met een restant looptijd langer dan 5 jaar 30.616.872 31.310.739

Leningen met een restant looptijd korter dan 5 jaar 925.430 1.484.199

Herfinanciering;

Eind 2016 is met de gemeente Tubbergen overeenstemming bereikt over de overname door Woningstichting 

Tubbergen  van 12 BNG-leningen en 1 NWB-lening. Leningen welke in het verleden door de gemeente 

Tubbergen aan de woningstichting zijn verstrekt.  Nadat de achtervangovereenkomst tussen de gemeente en 

het WSW en het door het WSW afgegeven borgingsplafond voor Woningstichting Tubbergen hierop waren 

aangepast konden de contracten tussen Woningstichting Tubbergen en de banken begin 2017 worden 

getekend. In deze nieuwe contracten zijn alle voorwaarden uit de oude contracten tussen de gemeente en de 

banken één op één overgenomen. Op het moment van de overname, in het eerste halfjaar van 2017, bedroeg 

het schuldrestant van de 12 contracten met de BNG per saldo  € 9.074.614. Het schuldrestant van de 

contracten met de NWB bedroeg € 1.440.000. 

De marktwaarde van de leningen kredietinstellingen bedraagt per 31 december 2017 

€ 42.535.095. Het gemiddelde rentepercentage van de totale leningen over 2017 bedraagt: 4,18%.  
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9.3 Verplichting uit hoofde van onroerende zaken VOV

De samenstelling en het verloop is als volgt:

2017 2016

Stand per 1 januari

Vervaardigingsprijzen 7.610.982 8.186.834

Herwaarderingen -470.624 -708.731

Boekwaarde per 1 januari 7.140.358 7.478.103

Mutaties:

Terugkoop -1.028.597 -575.852

Toevoegingen                       -                         -   

Herclassificaties/Herkwalificatie                       -             101.548 

Herwaarderingen 121.662 136.559

Totaal mutaties -906.936 -337.745

Stand per 31 december

Vervaardigingsprijzen 6.582.385 7.610.982

Herwaarderingen -348.963 -470.624

Boekwaarde per 31 december 6.233.422 7.140.358

10. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

10.1 Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

Aflossingen komend boekjaar        1.026.419        1.252.638 

31-12-2017 31-12-2016

10.2 Schulden aan leveranciers met betrekking tot

Planmatig onderhoud/nieuwbouw             91.699             53.091 

Dagelijks onderhoud inclusief voorraad                9.066             38.880 

Algemeen beheer             39.375             12.320 
          140.140           104.291 

In 2017 zijn 3 MGE woningen (2016: 12), 3 Koopgarant woningen (2016: 2) teruggekocht en bij 1 woning is de

kortingsregeling afgekocht. Totaalbedrag voor deze terugkoop is € 1.028.597. Deze woningen zijn opgenomen

in voorraad vastgoed bestemd voor verkoop en in 2017 weer doorverkocht. Als gevolg van herclassificaties,

herkwalificaties en een gemiddelde waardestijging van de overgedragen onroerende zaken van 3%, neemt de

terugkoopverplichting, rekening houdende met het kortingspercentage, in 2017 met € 121.662 toe.

De terugkoopverplichting woningen VOV betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder

een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt

jaarli jks gewaardeerd en getoetst aan de bij de overdracht onstane verplichting. Bij de jaarli jkse toetsing

van de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de waardeontwikkelingen van onroerende zaken

en specifieke contract-voorwaarden met derden.



74 
 

 

   

31-12-2017 31-12-2016

10.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting afdracht 4e kwartaal             46.296             36.488 

Loonheffing afdracht december             25.569             23.552 

Nog te betalen pensioenlasten december             10.987             11.024 

Vennootschapsbelasting 2013                       -             286.717 

Vennootschapsbelasting 2014                       -               96.586 

Vennootschapsbelasting 2015                       -               92.814 

Vennootschapsbelasting 2016            -96.262           394.660 

Vennootschapsbelasting 2017           125.107                       -   
          111.697           941.841 

10.4 Overige schulden

Accountantskosten (raming)             28.316             47.629 

Te betalen loon gerelateerde kosten                       -                  1.284 
            28.316             48.913 

10.5 Overlopende passiva

Niet vervallen leningrente           765.284           798.809 

Vooruitontvangen huur             67.252             61.875 

Verplichtingen inzake niet opgenomen verlofdagen             45.597             43.304 

Financiële kring             19.225             21.720 

Servicekosten                     89                       -   

Nog te betalen VvE De Aanleg                   164                       -   

Nog te betalen rente- en bankkosten                   657                   854 

Gemeente Tubbergen                9.265                       -   

Nog te betalen planmatig onderhoud                       -                  3.650 

Overige overlopende posten             10.620                2.467 
          918.153           932.679 

Totaal kortlopende schulden        2.224.725        3.280.362 
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Wet Keten Aansprakelijkheid

- bouwkundige werkzaamheden                       -   

minus reeds betaalde termijnen        1.740.612 

Totaal per 31 december 2017        1.740.612 

          148.395 

       1.889.007 

Obligo WSW

Het obligotarief bedraagt 3,85 % van het 

schuldrestant.        1.209.131 

Hoofdelijke aansprakelijkheid v.o.f.'s

Erfpachtverplichtingen

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. 

Woningstichting Tubbergen heeft een deelneming in VOF Eschede. Voor alle verplichtingen die door deze VOF 

zijn / worden aangegaan is Woningstichting Tubbergen hoofdelijk aansprakelijk.

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  € 1.617 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.

De obligo per 31 december 2017 bedraagt: 3,85% van € 31.406.000

Totaal aangegane verplichtingen inz. nieuwbouw en contracten

Als gevolg van de overnames van de garantie door het WSW dient een obligo te 

worden aangehouden tot het moment dat aan alle verplichtingen uit hoofde van 

de geldleningen is voldaan. Op dat moment eindigt tevens de borgstelling van 

het WSW.

- verstrekte lopende opdrachten bouwkundige werken 

De verplichtingen inzake onderhoud en servicecontracten bedragen voor 2017:

    Complex

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                

Aangegane verplichtingen onderhoud en servicecontracten

a. Complex
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Overige contracten

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 jaarli jkse l icenties. Ook de overeenkomsten van modules die na 1 

januari 2014 worden aangeschaft eindigen op 1 januari 2022. Itris is gerechtigd om haar tarieven jaarli jks op 

1 januari aan te passen op basis van de ontwikkeling van de CBS (ConsumentenPrijsIndex). Per 1 januari 2018 

bedragen de totale maandelijkse kosten € 6.332 incl. BTW.

Op 6 december 2017 is aan Itris opdracht verstrekt om begin 2018 eenmalig een sanity check uit te voeren. Met 

deze check wordt gecontroleerd of de in Itris Viewpoint beschikbare velden op de juiste wijze zijn ingevuld. 

Hiernaast maken 5 dagen ondersteuning bij de implementatie van de AVG in Itris Viewpoint deel uit van 

dezelfde opdracht. Per saldo bedragen de kosten  € 9.680 incl. BTW.

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 2018 bedragen de 

totale maandelijkse kosten € 1.451 incl. BTW.

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 2018 bedragen de kosten € 550 incl. BTW per maand.  

De overeenkomst met PCI (voorheen Leferink Documents Works) met betrekking tot 2 in het kantoor van 

Woningstichting Tubbergen geplaatste copiers is eind 2017 geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie bleek dat het 

met het oog op een verdere doorvoering van digitaal werken wenselijk is om de copier op de begane grond te 

vervangen door een exemplaar met meer mogelijkheden. Eén en ander heeft geresulteerd in een nieuwe 

overeenkomst per 1 maart 2018. Op de begane gond is op basis van een 6-jarig contract een nieuwe machine 

geplaatst en het contract van de copier op de 1e verdieping is per datum einde contract (1 februari 2019) 

opgezegd. De totale kosten voor beide machines bedragen vanaf 1 maart 2018 € 400 per maand incl. BTW.

Voor vaste telefonie is een contract afgesloten met Loohuis communicatie & it. De ingangsdatum is 1 februari 

2016 en de looptijd 36 maanden. De maandelijkse vast kosten bedragen per 1 januari 2018 € 372,20 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 Rent a Plant. De afgelopen jaren is deze overeenkomst jaarli jks 

stilzwijgend met een jaar verlengd. De huidige einddatum van het contract is 20 juli  2018. De maandelijkse 

kosten bedragen met ingang van januari 2018 € 50 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 2018 € 61 

incl. BTW. 

Vanaf 1 december 2016 zijn de diverse contracten voor mobiele telefonie (telefoon, iPad en data bundels t.b.v. 

monitoring zonnepanelen) op de einddatum van het contract overgegaan van Telfort Mobiel naar Loohuis 

communicatie & beveiliging met Yes Telecom als service provider, waarvan de laatste 2 contracten begin 2018. 

Voor alle abonnementen die onder het contract hangen is de einddatum 1 december 2018. Vanaf deze datum is 

het contract met een opzegtermijn van 3 maanden te beeindigen.
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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 bijdagen in de resultatenrekening verwerkt en is geen voorziening in de jaarrekening 2017 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 115,8 % (ultimo 2016: 110%). Op een langere termijn ligt 

de vereiste dekkingsgraad op 125,5%. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft daartoe een herstelplan 

bij de toezichthouder ingediend, waarmee aangetoond dat SPW binnen de geldende termijn uit het 

reservetekort kan komen.

De website wstubbergen.nl wordt gehost bij Bright Answers. Met hen is op 1 april  2016 een contract aangegaan 

voor 3 jaar dat eindigt op 1 april  2019. Incl. de kosten voor domeinnamen en gebruik van de helpdesk 

bedragen de kosten per 1 januari 2018 € 275 per maand incl. BTW.

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.

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 2018 bedragen € 387 incl. BTW.

Voor het opstellen van de financiële meerjarenbegroting is per 1 oktober 2017 met Qonsio een overeenkomst 

(onderhoud + licentie) aangegaan voor het pakket FMP. De looptijd bedraagt 5 jaar en de kosten per 1 januari 

2018 € 385 incl. BTW per maand.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

(bedragen in euro's)

2017 2016 

1.1 Exploitatie vastgoedportefeuille

1.1.1 Huuropbrengsten

Netto huur          6.920.544          6.915.028 

Af: huurderving wegens leegstand                 -8.197                 -4.912 

Af: huurderving wegens verkoop woningen bestaand bezit              -10.302              -13.099 

Af: huurderving wegens oninbaarheid                 -4.111                    -347 

Totaal huuropbrengsten          6.897.934          6.896.670 

1.1.2 Opbrengsten servicecontracten

Servicekosten schoonmaak                15.719                16.459 

Servicekosten leveringen en diensten                  9.640                  9.005 

Servicekosten energie                  8.330                12.834 

Af: derving servicekosten                    -231                    -248 

Totaal opbrengsten servicecontracten                33.458                38.050 

1.1.3 Lasten servicecontracten

Servicekosten schoonmaak              -18.164              -17.885 

Servicekosten leveringen en diensten                 -9.701                 -9.150 

Servicekosten energie              -14.241              -14.424 

Totaal lasten servicecontracten              -42.106              -41.459 

1.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Informatie huurders                 -2.109                 -3.547 

Communicatiekosten                 -1.166                 -1.792 

Wonen en Zorg                         -                      -260 

Kosten transportmiddelen                 -1.210                 -3.370 

Afschrijving vervoermiddelen                 -5.504                 -1.744 

Verkoop inventaris (aanhangwagen)                     350                         -   

Mutatie- en afboeking debiteuren                 -4.133                  6.447 

Invorderingskosten                    -772                    -156 

Toerekening indirecte kosten            -520.837            -491.815 

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten            -535.381            -496.238 
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1.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 2017 2016

Reparatieverzoeken              -94.782              -80.802 

Mutatieonderhoud              -92.450              -95.841 

Inkoop materialen                 -9.154                 -6.304 

Overig dagelijks onderhoud                 -4.303                  1.470 

Planmatig onderhoud         -1.070.652            -884.950 

Doorberekende alg. kosten mbt onderhoud, woondiensten etc                  5.852                  5.592 

Toerekening indirecte kosten            -511.506            -477.800 

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten         -1.776.995         -1.538.636 

1.1.6  Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Onroerend zaakbelasting            -173.858            -173.934 

Rioolbelasting            -183.390            -183.512 

Waterschapslasten              -59.178              -55.839 

Verzekeringen verhuurd onroerend goed              -18.475              -18.235 

Contributie Aedes                 -9.251                 -9.113 

Heffing AW                 -5.308                 -5.340 

Verhuurdersheffing            -704.525            -634.313 

Erfpacht                 -1.677              -10.146 

VvE bijdragen                 -7.746                 -8.673 

Energiekosten woongebouwen              -28.172              -23.428 

Toerekening indirecte kosten                         -                           -   

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit         -1.191.580         -1.122.533 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille          3.385.330          3.735.854 

1.2 Verkoop vastgoedportefeuille

1.2.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Onroerende zaken in exploitatie                         -                           -   

Onroerende zaken bestemd voor verkoop          1.472.967          1.077.232 

Totaal verkoopopbrengst vastgoedportefeuille          1.472.967          1.077.232 

1.2.2 Toegerekende organisatiekosten

Onroerende zaken in exploitatie              -17.256              -14.829 

Onroerende zaken bestemd voor verkoop              -25.131                 -9.608 

Toerekening indirecte kosten                 -2.237                 -2.303 

Totaal toegerekende organisatiekosten              -44.624              -26.740 
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1.2.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

2017 2016

Onroerende zaken in exploitatie                         -                           -   

Onroerende zaken bestemd voor verkoop         -1.391.774            -929.246 

Totaal boekwaarde verkocht vastgoedportefeuille         -1.391.774            -929.246 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille                36.569             121.246 

1.3 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

1.3.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Waardeveranderingen             117.448            -230.409 

Terugname waardeveranderingen                         -                           -   

            117.448            -230.409 

1.3.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2017 2016

DAEB-vastgoed in exploitatie

Waardeveranderingen marktwaarde          2.770.382          5.725.041 

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie          2.770.382          5.725.041 

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Waardeveranderingen marktwaarde                53.813            -350.993 

Totaal overige waardeveranderingen DAEB-vastgoed in exploitatie                53.813            -350.993 

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.

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen DAEB en niet-DAEB          2.824.195          5.374.048 

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie

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.
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1.3.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

          verkocht onder voorwaarden

2017 2016

Waardeveranderingen vov herwaardering activa per 31 december             468.377             144.901 

Waardeveranderingen vov herwaardering van terugkoopverplichting per 31 

december            -327.561            -322.701 

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille             140.816            -177.800 

1.3.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

          bestemd voor verkoop

Voorzienbare verliezen verkoop vastgoed in 2016;

Boerhave 5                         -                  13.777 

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

bestemd voor verkoop                         -                  13.777 

Saldo waardeveranderingen vastgoedportefeuille          3.082.459          4.979.617 

1.4 Overige activiteiten

1.4.1 Opbrengsten overige activiteiten

Inschrijfgeld en administratiekosten                  2.510                  2.440 

Aanmaningkosten                         -                           -   

Overige vergoedingen                         -                    5.239 

Totaal opbrengsten overige activiteiten                  2.510                  7.679 

1.4.2 Kosten overige activiteiten

Toerekening indirecte kosten                         -                           -   

Totaal kosten overige activeiten                         -                           -   

Netto resultaat overige activiteiten                  2.510                  7.679 
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1.5 Leefbaarheid

1.5.1 Kosten leefbaarheid 2017 2016

Kosten leefbaarheid fysieke aspecten              -11.077              -25.711 

Kosten leefbaarheid sociale aspecten              -22.247              -14.268 

Detachering                 -9.265                 -8.494 

Toerekening indirecte kosten              -45.393              -50.576 

Totaal kosten leefbaarheid              -87.982              -99.049 

1.6 Overige organisatiekosten

Presentiegelden RvC -28.965 -27.476             

Werving RvC leden              -14.321                 -7.132 

Opleiding RvC 0,00 -5.681,16

Overige kosten                 -7.034                 -5.829 

             -50.320              -46.118 

1.7 Financiële baten en lasten

1.7.1 waardeveranderingen van verplichtingen

Waardeveranderingen van terugkoopverplichtingen                           -                           - 

1.7.2 Waardeveranderingen van financiële vaste activa

Waardeverandering deelneming vof Eschede                         -                           -   

1.7.3 Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren

Financiële vaste activa

- Rente op overige vorderingen                     260                     955 

- Rente leningen u/g             146.274             146.274 

Liquide middelen

- Rente op uitgezette middelen                  2.394                11.374 

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten             148.928             158.603 
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1.7.4 Rentelasten en soortgelijke kosten

Deze post is als volgt samengesteld: 2017 2016

Langlopende schulden

- Rente leningen kredietinstellingen         -1.334.566            -901.281 

- Rente leningen overheid              -15.967            -515.977 

Overige betaalde rente

- Disagio WSW                 -7.294                 -4.538 

- Overige betaalde rente                    -210              -95.774 

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten         -1.358.037         -1.517.570 

Saldo financiële baten en lasten         -1.209.109         -1.358.967 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN          5.159.457          7.340.262 

1.8   Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Vennootschapsbelasting 2013                87.733            -234.007 

Vennootschapsbelasting 2014                12.280              -84.435 

Vennootschapsbelasting 2015              -16.117              -85.843 

Vennootschapsbelasting 2016                77.385            -472.160 

Vennootschapsbelasting 2017            -448.737                         -   

Belastingrente                         -                   -6.894 

Mutatie belastinglatenties            -156.126              -79.414 

           -443.582            -962.753 



84 
 

 

  

Het voorlopig belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting is als volgt berekend: 2017 

Commercieel resultaat voor belastingen          5.221.704 

Verkoop vastgoedportefeuille              -36.569 

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa            -117.448 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen         -2.824.195 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen VOV            -140.816 

        -3.119.028 

Correctie afwaardering                  4.060 

Afschrijvingen vastgoed            -123.152 

Fiscaal geen onderhoud                49.281 

Commercieel investering fiscaal onderhoud              -40.440 

Resultaat verkopen (niet vov)              -37.575 

Correctie aankoopkosten                  1.231 

Resultaat terugkoop VOV                  2.480 

Resultaat Afkoop VOV              -20.460 

Resultaat verkoop oud VOV                41.630 

Fiscaal resultaat VOV                         -   

Resultaat VOF Eschede              -65.152 

Correctie afschrijving MVA - Ten dienst van                25.715 

Afschrijving MVA Overige inventaris                    -937 

Mutatie voorziening groot onderhoud            -136.335 

Vrijval Agio                47.086 

Oort-kosten                  4.500 

Investeringsaftrek              -26.673 

Overige correcties                  7.013 

           -267.726 

Belastbare winst 2017          1.834.950 

Verschuldigde vennootschapsbelasting             448.737 

AF: voorlopige aanslag            -323.630 

Voorlopig verschuldigde vennootschapsbelasting             125.107 

1.9 Resultaat deelnemingen 2017 2016

1.9.1 Resultaat deelneming vof Eschede                62.247             135.685 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN          4.778.122          6.513.194 

RESULTAAT NA BELASTINGEN          4.778.122          6.513.194 
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Verdeling indirecte bedrijfslasten;

Gehanteerde percentage op basis van salariskosten, toegerekend aan de 

volgende activiteiten;

2017 2016

1.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 48,64% 49,02%

1.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 47,97% 46,99%

1.2.1 Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille 0,24% 0,25%

1.5.1 Kosten leefbaarheid 3,15% 3,75%

Gehanteerde percentage op basis van fte, toegerekend aan de volgende 

activiteiten;

2017 2016

1.1.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 47,53% 46,42%

1.1.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 46,36% 46,52%

1.2.1 Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille 0,17% 0,19%

1.5.1 Kosten leefbaarheid 5,95% 7,15%

Toelichting op indirecte bedrijfslasten:

2017 2016

Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van  €  € 

kantoorgebouw                12.463                11.471 

kantoorinventaris                15.076                14.484 

kantoorautomatisering                21.628                25.672 

               49.168                51.627 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen

Bruto lonen en salarissen             498.653             504.385 

Interne doorbelasting uren eigen dienst              -50.386              -53.678 

Loonkosten mutatie in voorziening                  7.464                  8.258 

Inleenkrachten : derden                28.459                         -   

Af: ontvangen ziekengelden              -18.260                         -   

            465.930             458.965 

Sociale lasten

Interne doorbelasting eigen dienst              -16.795              -17.893 

Sociale lasten premie ZW-WW-WAO-fsow                83.099                83.089 

Loonkosten mutatie in voorziening                     670                  1.466 

Ziekteverzuimverzekering                  9.305                  7.423 

               76.278                74.086 

Pensioenlasten

Pensioenpremies                76.259                73.944 

totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten             618.467             606.996 

Onderstaande indirecte bedrijfslasten worden toegerekend aan de verschillende activiteiten middels een 

verdeelsleutel. De salariskosten en de personeelslasten worden toegerekend d.m.v. een percentage, berekent op 

basis van salariskosten. De overige kosten worden toegerekend aan de verschillende activiteiten d.m.v.  een 

percentage berekent op basis van fte.
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Het gemiddeld aantal fte bedroeg gedurende het boekjaar 10,11 fte (2016: 9,55)

Overige bedrijfslasten 2017 2016

Overige verzekeringen  €  € 

automatiseringsverzekering                  3.334                  3.340 

bedr.aansprakelijkheidsverzek.                  4.800                  4.800 

bestuurs aansprakelijkheidsverzek.                  3.086                  2.527 

werknemersschadeverzekering                     279                        77 

               11.498                10.744 

Huisvestingskosten

gas, water, electra kantoorgebouw                  2.174                  3.979 

onderhoud kantoorgebouw                12.323                20.149 

belasting/verzekering                  2.406                  1.853 

overige huisvestingskosten                  1.536                  4.418 

               18.440                30.399 

Algemene kosten

overige kosten directeur-bestuurder                  5.436                13.453 

overige personeelskosten                55.438                55.017 

kosten automatisering             114.711             112.105 

accountant- en overige adviseurskosten             172.729             105.245 

overige algemene kosten                34.088                36.908 

            382.402             322.727 

totaal overige bedrijfslasten             412.339             363.870 

Totaal indirecte bedrijfslasten          1.079.974          1.022.493 

In 2017 waren er geen werknemers werkzaam buiten Nederland.
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Honorarium externe accountant en de accountantsorganisaties.

2017

 Verstegen 

Accountants 

 Deloitte 

Accountants 

Overig 

netwerk

Totaal 

netwerk

Controle van de jaarrekening 32.065 38.735 19.110 89.910

Andere controleopdrachten                       -                       - -                      -                      

Fiscale adviesdiensten 5.881 44.714 -                      50.595

Andere niet-controlediensten                       -                       - 32.224 32.224

37.946 83.449 51.334 172.729

2016

Controle van de jaarrekening                       - 54.964 -                      54.964

Andere controleopdrachten                       -                       - -                      -                      

Fiscale adviesdiensten                       - 27.337 -                      27.337

Andere niet-controlediensten                       -                       - 22.943 22.943

                      - 82.302 22.943 105.245
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Toelichting op het kasstroomoverzicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen.

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 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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Overige toelichtingen 

 
 

  

   

2017 2016

Naam Peter Roelofs

Functie (functienaam) Bestuurder

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-dec-14

In dienst tot (datum einde functievervulling) heden

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 80% 80%

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 64.411€              63.763€              

Winstdelingen en bonusbetalingen

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8) 64.411€              63.763€              

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn (in €) 11.484€              11.421€              

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 75.895€              75.184€              

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 76.000€              75.200€              

In 2017 heeft de RVC van Woningstichting Tubbergen de volgende beloning ontvangen:

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

E. de Boer G.J.M. Hofhuis

Functie (functienaam) Voorzitter RvC Voorzitter RvC

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jul-10 1-jul-17

In dienst tot (datum einde functievervulling) 30-jun-17

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 3.544€                 3.544€                 

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 3.544€                 3.544€                 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 7.066€                 7.184€                 

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000€              75.000€              

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(verder: WNT) in werking getreden. De directeur-bestuurder wordt op grond van deze wet gezien als 

topfunctionaris. In het kader van de WNT worden de volgende gegevens gemeld:
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2016 E. de Boer G.J.M. Hofhuis

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 7.088€                 

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 7.088€                 -€                     

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 14.100€              

M.H.G.M. Groothuis A.H.J. Klopper-Kes

Functie (functienaam) Lid RvC Lid RvC

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jul-10 1-dec-14

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4.725€                 4.725€                 

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 4.725€                 4.725€                 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 9.500€                 9.500€                 

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000€              75.000€              

2016

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4.725€                 4.725€                 

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 4.725€                 4.725€                 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 9.400€                 9.400€                 

P.J. Kip F.H. Janssen-ter Brugge

Functie (functienaam) Lid RvC Lid RvC

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-nov-16 1-jul-10

In dienst tot (datum einde functievervulling) 30-jun-17

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4.725€                 2.363€                 

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 4.725€                 2.363€                 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 9.500€                 4.711€                 

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) -€                     -€                     

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000€              75.000€              
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2016 P.J. Kip F.H. Janssen-ter Brugge

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 788€                    4.725€                 

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 788€                    4.725€                 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 1.567€                 9.400€                 

J.H.L. Gritter

Functie (functienaam) Lid RvC

In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jul-17

In dienst tot (datum einde functievervulling)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 2.363€                 

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) -€                     

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.363€                 

Toepasselijk bezoldigingsmaximum 4.789€                 

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €) -€                     

Toepasselijke bezoldigingsmaximum 75.000€              

2016

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) -€                     

Totaal bezoldiging in kader van de WNT -€                     

Toepasselijk bezoldigingsmaximum n.v.t.

Toelichting

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima toegelaten instelling volkshuisvesting  

Woonstichting Tubbergen ingedeeld in klasse B, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad 

van Bestuur van € 95.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 14.250 en 

voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 9.500. Deze maxima worden niet overschreden. 
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Overige gegevens 

 Resultaatbestemming 

 
   

  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Verstegen accountants en adviseurs B.V. heeft de jaarrekening 2017 gecontroleerd en voorzien van een goedkeu-

rende controleverklaring. Deze is hieronder opgenomen.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 21 juni 

2017. De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane 

voorstel.

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2017 ad. € 4.778.122 

als volgt te bestemmen: 

De resultaatbestemming is vooruitlopend op goedkeuring door de Raad van Commissarissen al in de 

jaarrekening verwerkt.

- Daarvan het niet-gerealiseerde resultaat ad. € 2.944.436 (bestaand uit niet-gerealiseerde 

  waardeveranderingen vastgoed in exploitatie) ten gunste van de herwaarderingsreserve te brengen.

- Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2017 ad. € 1.833.686 aan de overige reserves toe te voegen.
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