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ALGEMENE GEGEVENS 
 

Stichting Goed Wonen Gemert is opgericht op 8 april 1960 voor onbepaalde tijd. 

Bij Koninklijk Besluit van 9 september 1960 nummer 47, verlengd per 8 december 1980 nummer 9, is 
Stichting Goed Wonen Gemert toegelaten in de zin van de Woningwet. Zij is uitsluitend werkzaam in 
het belang van de volkshuisvesting.  

De laatste wijziging van de statuten is notarieel verleden per 17 december 2018. 

Stichting Goed Wonen Gemert is ingeschreven onder nummer 17024194 in het Handelsregister bij 
de Kamer van Koophandel regio Brabant te Eindhoven.  

Stichting Goed Wonen Gemert is aangesloten bij Aedes vereniging van woningcorporaties, de 
brancheorganisatie voor de corporatiesector. 

Stichting Goed Wonen Gemert is lid van het MKW-platform. Dit is een platform binnen Aedes voor 
Middelgrote en Kleine Woningcorporaties. Dit platform is in 2000 opgericht en richt zich specifiek op 
corporaties met maximaal 5.000 verhuureenheden. Het MKW streeft naar verbetering van de 
belangenbehartiging van deze corporaties en werkt aan kennisuitwisseling en kwaliteitsverbetering.  

Stichting Goed Wonen Gemert is aangesloten bij het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 
Huursector). KWH is een vereniging en is opgericht door corporaties. Er zijn meer dan 150 
corporaties lid van KWH. Het KWH ‘begeleidt en inspireert’ bij het werken aan kwaliteit. 

Stichting Goed Wonen Gemert is ook aangesloten bij de Zorgalliantie.nu!, een netwerk van 
organisaties gericht op innovatie in de zorg. Zorgalliantie.nu! wordt ondersteund door de HAN. 

Stichting Goed Wonen Gemert is ook lid van het BKG (Bedrijvencontact Gemert-Bakel). 

 

 

Statutaire naam van de toegelaten instelling Stichting Goed Wonen Gemert 

Adres Drossard de la Courtstraat 51 

5421 JG Gemert 

Postadres Postbus 82 

5420 AB Gemert 

Telefoon 0492 – 348888 

Fax 0492 – 348800 

E-mail info@goedwonengemert.nl 

Website www.goedwonengemert.nl 

mailto:info@goedwonengemert.nl
http://www.goedwonengemert.nl/
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INLEIDING 

 

Het jaar 2019 zou ik willen karakteriseren als het jaar van het herwonnen vertrouwen. Goed Wonen 

Gemert heeft samen met 100 collega-corporaties én Urgenda begin van het jaar een signaal 

afgegeven naar de landelijke overheid. Het doel was om de verhuurdersheffing om te zetten naar een 

investeringsverplichting. In de periode daarna is er een duidelijke kentering ontstaan in de opstelling 

van de Tweede Kamer ten opzichte van woningcorporaties en lastendruk. Er is geen meerderheid 

meer voor een verhuurdersheffing in de Tweede Kamer en aan de woningcorporaties wordt een 

belangrijke rol toegedicht als het gaat om het verminderen van de wooncrisis. Denk bijvoorbeeld aan 

het inzetten van de verhuurdersheffing om extra woningen te realiseren en aan de mogelijkheden die 

er zijn gekomen om middenhuur te realiseren. 

 

Duurzame woningen 

In 2018 hebben we onze verduurzamingsroute tot 2050 uitgetekend en vertaald naar de 

meerjarenbegroting. “Samen Voorgoed. Duurzaam” was en is ons motto. In 2019 hebben wij daarom 

een fors investeringsbudget opgesteld voor de periode 2019 en 2020. Concreet zijn we 120 

bestaande huurwoningen aan het renoveren tot Nul-op-de-Meterwoningen. Een woning zonder CO2-

uitstoot en geen energierekening. Daarmee zijn, voor deze woningen, duurzaamheid en 

betaalbaarheid samengebracht.  

 

Betaalbare woningen 

Wat betreft de betaalbaarheid hebben wij bij de huren in 2019 alleen met de inflatie verhoogd.  

Met onze relatief lage streefhuren (65% maximaal redelijk) verhuren we betaalbare en passende 

woningen. Daarnaast verrichten we veel inspanningen op verlaging van andere woonlasten, zoals 

energiekosten. Gedurende het jaar monitoren wij de totale woonlasten en dit maakt onderdeel uit van 

ons afwegingskader. 

 

Beschikbare woningen 

In 2019 is het laatste nieuwbouwproject opgeleverd. Dit was een resultaat van de overeenkomst met 

de gemeente waarbij vijf woningbouwlocaties, uitgegeven door het gemeentelijke grondbedrijf, door 

ons ontwikkeld zouden worden. In 2019 zijn 61 woningen opgeleverd. Daarmee hebben we op de drie 

kerntaken van de sector: beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming wederom stappen gezet 

en een bijdrage geleverd aan de realisering van ons ondernemingsplan.  

 

Inclusieve samenleving 

We blijven werken aan een inclusieve samenleving door de wijze waarop we plannen ontwikkelen en 

door de wijze waarop we huurders betrekken. Maar ook door bijvoorbeeld de omvorming van het 

voormalige verzorgingshuis “De Berken” tot een woon- en werkgemeenschap van jongeren en 

ouderen. Een ander voorbeeld is de Boelthiek; een tijdelijke broedplaats van wijkinitiatieven en 

kleinschalige projecten die passen bij ons werkgebied.  

 

In dit jaarverslag vindt u het bestuursverslag en de jaarrekening. Daarnaast vindt u in de bijlage het 

jaarverslag van de Regionale Geschillencommissie, waar Goed Wonen Gemert deel van uitmaakt. 

Ik heb u hiermee een helder en transparant beeld geschetst van onze volkshuisvestelijke en 

financiële prestaties.  

 

 

Gemert,  20 mei 2020 

 

Hans Vedder  

Directeur-bestuurder Goed Wonen Gemert  

Han Vromen
Stempel nederlands
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1 RAAD VAN COMMISSARISSEN 

1.1 TAAK RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De raad van commissarissen (RvC) bestond in 2019 uit vijf personen. Met de bestaande werkwijze 
van de RvC is een onafhankelijk functioneren gewaarborgd. Het werken met profielschetsen bij 
benoemingen en de procedure rondom herbenoeming, completeren deze onafhankelijke werkwijze. 
De nieuwe Woningwet stelt nadere eisen aan de benoemingen en de werkwijze binnen de raad. 
Voor zover van toepassing zijn die het afgelopen jaar ook vervuld. 

De RvC heeft als taak om toezicht uit te oefenen op: 

• het beleid van de directeur-bestuurder; 

• de algemene gang van zaken binnen de corporatie; 

• het terzijde staan van de directie met gevraagd en ongevraagd advies1; 

• de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en procedures 
ingesteld door de directie2. 

Een aantal (materiële) besluiten van de directie, zoals vastgelegd in de statuten en het reglement 
van de raad, is eveneens onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC.  

1.2 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De persoonlijke gegevens van de toezichthouders, per 31 december 2019, zijn in de tabel 
beschreven: 
 

            

Naam Functie 
Datum in 
functie 

Datum uit 
functie  

Huidige 
termijn 

Jaar van 
aftreden/ 

herkiesbaar 

            

            

De heer M.M.L.F. Frijns Voorzitter 1-feb-15   2e termijn  feb-23 

De heer T.J.P. Swinkels Lid 1-nov-11 31-okt-19 - - 

De heer S.J.E. Turnhout Lid 1-mei-13   2e termijn mei-21 

Mevrouw M. Mohammadi Lid 1-aug-15   2e  termijn aug-23 

De heer B. Poort Lid 29-mei-18   1e termijn jun-22 

De heer R.A.T. Koolen Lid 1-nov-19   1e termijn nov-23 

 

De leden van de RvC beschikken over ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven en 

de non-profitsector.  

 

De leden van de RvC hebben de volgende (neven)functies: 

 

De heer Frijns (voorzitter) 

Benoemd vanwege zijn specifieke kennis op financiën en risicomanagement.  

(Neven)functies: 

• Directeur-bestuurder Univé Het Groene Hart.  

  

 

 

 
1 Deze taken zijn vastgelegd in de statuten. 
2 Deze taak is vastgelegd in de governancecode woningcorporaties. 

Han Vromen
Stempel nederlands
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De heer Turnhout 

Benoemd vanwege zijn volkshuisvestelijke kennis en ervaring. 

(Neven)functies: 

• Directeur-bestuurder KWH. 

• Gastdocent Master Management & Innovatie, Hogeschool van Arnhem  

             en Nijmegen. 

• Lid raad van toezicht Sint Anna Boxmeer. 

 

Mevrouw Mohammadi 

Benoemd vanwege haar volkshuisvestelijke kennis en ervaring. 

(Neven)functies: 

• Lector Architecture in Health aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

• Professor aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

• Bestuurder stichting KIEN. 

• Bestuurder platform Zorgvastgoed. 

 

De heer Poort 

Benoemd vanwege zijn specifieke kennis van bestuurlijk – juridische vraagstukken. 

(Neven)functies: 

• Advocaat-partner bij Weebers Vastgoedadvocaten 

• Enig bestuurder en aandeelhouder van FeSi Management B.V.  

De heer Koolen 

Benoemd vanwege kennis op vastgoed(ontwikkeling) en duurzaamheidsvraagstukken 

(Neven)functies: 

• Directeur Strategie en Beleid bij Heijmans. 

• Voorzitter Green Business Club Eindhoven Spoorzone. 

• Bestuurslid Tractus Alumni. 

• Voorzitter Beleidsadviescommissie Duurzaamheid bij Bouwend Nederland. 

 

De heer Koolen en de heer Turnhout bezetten de huurderszetel.   

1.3 ROOSTER VAN AANTREDEN  

In 2019 heeft er een wijziging plaatsgevonden binnen de RvC. De heer Koolen is toegetreden tot de 

raad, op de vacature van de heer Swinkels, vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. 

De werving is maart 2019 gestart. Voor de werving is gebruikgemaakt van de ondersteuning van 

Whyz Executive search. Op basis van gesprekken door de remuneratiecommissie en het 

Huurdersbelang Gemert-Bakel is er een kandidaat voorgedragen aan de RvC. Deze kandidaat is 

aangemeld bij de Autoriteit Woningcorporaties voor een zienswijze. Op 13 augustus is een positieve 

zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties verkregen en is de heer Koolen benoemd als lid van 

de RvC, per 1 november 2019, op 27 augustus 2019.  

1.4 VERGOEDING RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De raad beschikt over een reglement waarin onder andere ook voorwaarden voor de vergoedingen 

zijn opgenomen. De hoogte van de vergoedingen is vastgesteld en past binnen de beroepsregel van 

de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en de normen binnen WNT 2.  

 

De vergoedingen zijn in 2019 geïndexeerd. De vergoedingen zijn gebaseerd op 80% van het advies 

van de Beroepsregel van VTW.  

a. voorzitter: een vast honorarium op jaarbasis van € 12.850 (excl. BTW). 

b. overige leden: een vast honorarium op jaarbasis van € 8.550 (excl. BTW). 

 

In 2019 is een bedrag van € 56.247 aan vergoedingen (incl. BTW) betaald aan de RvC. Daarnaast 

zijn reis-, verblijf-, wervings-, studie- en vergaderkosten gemaakt. De totale kosten voor toezicht 

bedroegen € 84.320. Met de leden van de RvC zijn geen arbeidsovereenkomsten met Goed Wonen 

Gemert afgesloten. 

Han Vromen
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1.5 WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Ten aanzien van de werkwijze van de RvC valt het volgende te melden. 

 

• In het verslagjaar heeft de RvC acht keer vergaderd met de directeur-bestuurder.  

• Met name vanuit de organisatie werd de informatie aangeleverd. Op basis daarvan werden 

de vergaderingen gehouden. Het betrof – zoals gebruikelijk – een combinatie van 

terugkerende documenten (jaarverslag, begroting, tussenrapportages) en documenten voor 

specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld investeringsbesluiten aankopen, treasurystatuut en 

managementletter interimcontrole) en beleidsafwegingen (impact verduurzamen woningen, 

ontwikkeling SVB, ketensamenwerking). Het initiatief tot het inbrengen van bepaalde 

informatie komt zowel vanuit de RvC als vanuit het bestuur, respectievelijk de organisatie. 

• De raad heeft een auditcommissie ingesteld. In deze auditcommissie heeft de heer Turnhout 

(voorzitter) zitting, naast de heer Frijns. De auditcommissie heeft afgelopen jaar vijf keer 

vergaderd voorafgaand aan de RvC vergadering. De auditcommissie wordt ondersteund door 

de controller. De directeur-bestuurder is op afroep beschikbaar. De auditcommissie adviseert 

de RvC over financiële aangelegenheden en kent een eigen reglement.  

De adviezen van de commissie zijn opgenomen in de oplegnotities bij de besluiten.  

De belangrijkste onderwerpen waren de managementletter van de accountant, jaarrekening 

en begroting, de investeringsvoorstellen en het fiscaal statuut.  

• Tijdens de vergaderingen van de RvC zijn naast de leden ook de directeur-bestuurder en de 

controller aanwezig. Daarnaast, afhankelijk van de onderwerpen, leden van het management. 

De accountant en de senior-manager van Deloitte woonden de behandeling van het 

bestuursverslag en de jaarrekening van 2018 bij.  

• De raad streeft ernaar om in voltalligheid te vergaderen. Afgelopen jaar moesten door 

omstandigheden de heer Frijns, de heer Turnhout en mevrouw Mohammadi ieder twee 

bijeenkomsten missen. 

• De raad heeft naast de acht formele vergaderingen een themadag gevolgd waarbij ook 

nadrukkelijk is ingezoomd op enkele strategische opgaven (projectontwikkeling en 

verduurzaming) en is ingezoomd op het verhuurmutatieproces (o.a. inkomstendossiers). 

• De huurderszetel binnen de RvC wordt bekleed door de heer Koolen en de heer Turnhout.  

Zij hadden in 2019 eenmaal overleg met het Huurdersbelang Gemert-Bakel. 

• De RvC vergadert papierloos.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

De RvC heeft in het verslagjaar onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

 

• Realisatie van de doelstellingen en de strategie van de onderneming: 

o ketensamenwerking; 

o prestatieafspraken 2019; 

o voortgang ontwikkeling Gerarduskerk; 

o aanpassing strategisch voorraadbeleid;  

o investeringsbesluit vernomming van 120 woningen in 2 jaar; 

o aankoop pand Watermolen van de GGZ Oost-Brabant. 

 

• De opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen: 

o fiscaal statuut;  

o risicobeleid en controleplan; 

o treasury jaarplan 2020; 

o opdrachtbrief nieuwe account (Q-concept2); 

o beoordelingskader AW/ WSW; 

o keuzeproces ketenpartner bij opdrachtverstrekking Prinat. 

Han Vromen
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• Het verslaggevingsproces: 

o oordeelsbrief Goed Wonen Gemert van de ILT; 

o beoordeling Goed Wonen Gemert van het WSW; 

o het accountantsrapport bij de jaarrekening en de managementletter bij de 

interimcontrole van de accountant; 

o begroting 2020 en meerjarenbegroting; 

o jaarverslag 2018; 

o de tussenrapportages.  

 

• De naleving van wet- en regelgeving: 

o assurance-rapport accountant; 

o rapportage in de tussentijdse rapportages over de interne controles; 

o WSW borgingsplafond; 

o functioneringsgesprek bestuurder; 

o zelfevaluatie RvC; 

o experimentvoorstel visitatie.  

 

De RvC heeft in haar vergaderingen de volgende besluiten 

goedgekeurd: 

 

• jaarrekening en bestuursverslag 2018;  

• begroting 2020; 

• treasury jaarplan 2020; 

• benoeming van de heer Koolen; 

• herbenoeming de heer Frijns en mevrouw Mohammadi; 

• bezoldiging leden RvC; 

• vaststelling salariëring directeur-bestuurder; 

• opdrachtbrief Q-concepts (accountant); 

• investeringsbesluit vernomming 120 woningen in twee jaar. 

 

De inbreng van de RvC varieert van het goedkeuren van besluiten tot het stellen van vragen en het 

gevraagd en ongevraagd geven van adviezen. De besprekingen hebben een open karakter, waarbij 

vanuit ieders verantwoordelijkheid (RvC en directeur-bestuurder) gewerkt wordt in het belang van 

Goed Wonen Gemert. Tevens wordt bij elke vergadering nadrukkelijk gereflecteerd op de vergadering 

en wordt het thema integriteit altijd besproken. 

1.6 OVERLEG MET BELANGHOUDERS  

De bestuurder heeft frequent overleg met de Zorgboog, ORO en de GGZ in verband met 

verdergaande samenwerking in het kader van het scheiden van wonen en zorg. Ook met het 

gemeentebestuur en het Huurdersbelang Gemert-Bakel is minimaal een keer per kwartaal overleg 

gevoerd.  

 

Een afvaardiging van de RvC heeft gesproken met het bestuur van Stichting Huurdersbelang Gemert-

Bakel.  

1.7 TOEZICHTKADER  

Belangrijk toezichtkader is de, in 2017, vastgestelde visie op besturen. Daarnaast biedt de begroting 

2019 inzicht in de activiteiten voortkomend uit het ondernemingsplan. Ook is het afgelopen jaar 

nadrukkelijk stilgestaan bij de verduurzamingsactiviteiten door Goed Wonen Gemert. In de begroting 

2019 / 2020 is een grote ambitie op dit onderdeel neergelegd die, door het enthousiasme van onze 

huurders, versneld kon worden uitgevoerd. 

Han Vromen
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De RvC krijgt daarnaast inzicht in het besturen van de 

organisatie door middel van het Aedesmagazine, andere 

uitgaven van Aedes, lidmaatschap van de VTW en het volgen 

van cursussen en bijeenkomsten. De RvC verwerft hiermee 

inzicht in het realiseren van de strategische doelstellingen die 

zich richten op de volkshuisvestelijke, maatschappelijke en 

financiële prestaties van de corporatie. Bij de goedkeuring van 

de begroting verschaft men met de financiële meerjarenprognose 

inzicht in de kengetallen van Goed Wonen Gemert. De norm 

voor de financiële continuïteit is vastgelegd in een aantal 

financiële ratio’s (o.a. de ICR, DSCR, LTV, solvabiliteit). 

Uitgangspunt is dat deze minimaal moeten voldoen aan de eisen 

die het WSW stelt. De RvC toetst dit, waarbij een prognose wordt gegeven voor tien jaar op basis van 

de voorgenomen bouw-activiteiten. Tijdens de begroting 2020 zijn traditiegetrouw een aantal 

scenario’s doorgerekend (stijging van rentelasten, het niet doorrekenen van de EPV vergoedingen 

voor de NOM-woningen, een bovenmatige verhoging van de bouwkosten, het effect van 

belastingmaatregelen (verhuurdersheffing en VPB), het versneld verduurzamen en een extra bijdrage 

leveren aan betaalbaarheid). Deze scenario’s geven een beeld van de invloed die de ontwikkelingen 

hebben op de kengetallen. Op basis van de daadwerkelijke ontwikkelingen neemt Goed Wonen 

Gemert beheersmaatregelen en rekent deze door in een nieuwe cq. geactualiseerde begroting. 

 

Commissies 

Goed Wonen Gemert is een relatief kleine en overzichtelijke corporatie. Er zijn twee commissies 

ingesteld.  

 

De RvC-leden S. Turnhout (voorzitter) en M. Frijns zijn lid van de auditcommissie. Secretaris van de 

auditcommissie is de controller van Goed Wonen Gemert. Daarnaast zijn de heer T. Swinkels 

(voorzitter) en de heer M. Frijns lid van de remuneratiecommissie. De adviezen van de 

auditcommissie worden in een oplegnotitie toegevoegd aan de besluitvorming bij het betreffende 

agendapunt. Er zijn ten behoeve van deze commissies reglementen opgesteld.  

 

Goed Wonen Gemert is lid van vijftien Verenigingen van Eigenaren en drie ondersplitsingen (zie 

hiervoor hoofdstuk 4.7). 

1.8  CORPORATE GOVERNANCE 

De governancestructuur van de corporatie voldoet aan de Governancecode. Goed Wonen Gemert is 

een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van commissarissen. De directeur-bestuurder 

legt het jaarverslag en de jaarrekening ter vaststelling voor aan de RvC. Ook wordt het 

bezoldigingsbeleid en de benoeming van de directeur-bestuurder vastgesteld door de RvC. 

 

De RvC voldoet aan de Governancecode voor woningcorporaties voor wat betreft het interne toezicht.  

 

Een lid van de RvC dient over de volgende algemene kwaliteiten te beschikken: 

• visie op volkshuisvesting en verwante dienstverlening; 

• ervaring met management, bedrijfsvoering of toezicht; 

• actieve maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de doelgroep; 

• beschikken over een netwerk (regionaal, inhoudelijk, politiek/bestuurlijk); 

• oog hebben voor de specifieke situatie van een relatief kleine woningcorporatie; 

• vermogen complexe vraagstukken te doorzien en te analyseren. 

Han Vromen
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1.9 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIE 

Vanaf 1 mei 2015 is de Governancecode voor woningcorporaties van kracht. De code geeft 

aanwijzingen en normeringen voor goed ondernemingsbestuur. De vernieuwde code kent vijf 

principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden gezien. Eind 2019 is deze 

code door AEDES en de VTW tegen het licht gehouden en herzien in een versie 2020. De essentie 

van de vijf principes is overeind gebleven. Bij de evaluatie is geconstateerd dat de code heeft 

bijgedragen aan de ontwikkeling van bestuur en toezicht en de onderlinge samenwerking. 

Belangrijkste wijziging is dat de code nu niet alleen van toepassing is op bestuur en commissarissen, 

maar dat de principes ook gelden voor de organisatie als 

geheel.  

 

Governancecode 

De code is niet vrijblijvend; het is verplicht de code te volgen 

voor leden van Aedes en de VTW en dus ook voor Goed 

Wonen Gemert en haar RvC. De RvC onderschrijft de code 

integraal. Bij een aantal onderdelen geldt het principe pas toe 

of leg uit. Afwijken van de code is mogelijk, maar dan wel 

beargumenteerd.  

 

Governance inspectie / visitatie 

In 2017 heeft de laatste governance inspectie plaatsgevonden door de Autoriteit Woningcorporaties. 

Eindconclusie was dat Goed Wonen Gemert in ruime mate aan de getoetste eisen van de 

Governancecode voldoet. Het afgelopen jaar is Goed Wonen Gemert gevisititeerd en is ook de 

governance tegen het licht gehouden. Ook bij deze visitatie zijn geen opmerkingen rond governance 

geconstateerd. 

 

Functioneren RvC 

Conform de governance code heeft de RvC een externe begeleider aangezocht voor haar jaarlijkse 

zelfevaluatie. De crisis rond het coronavirus heeft roet in het eten gegooid. De evaluatie, onder 

begeleiding is uitgesteld en zal in het najaar plaatsvinden. 

Er vindt op dit moment een zelfevaluatie plaats, vergelijkbaar als in 2018. Aan de hand van de 
vragenlijst van de VTW zijn de commissarissen bevraagd op o.a. verantwoordelijkheden en 
samenstelling van de RvC, functioneren van de RvC, functioneren voorzitter en de relatie RvC en 
bestuurder. De uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten worden vervolgens gezamenlijk besproken. 
Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. 
  

De RvC heeft, in het kader van de permanente educatie, een aantal bijeenkomsten gevolgd. De VTW 

heeft voor 2018 als norm gesteld dat elk lid minimaal vijf punten moet behalen.  

 

RvC lid 2019 

De heer M.M.L.F. Frijns 12 

De heer S.J.E. Turnhout 5 

Mevrouw M. Mohammadi 5 

De heer B.  Poort 5 

De heer R.A.T. Koolen 2 

1.10 INTEGRITEIT 

De RvC hanteert een gedragscode als het gaat om belangenverstrengeling en transparantie. 

Wanneer er sprake is van transacties met tegenstrijdige belangen maakt de commissaris hier vooraf 

melding van. Dit staat als standaard agendapunt op elke RvC-vergadering. De RvC bepaalt 

vervolgens wat dat betekent voor het functioneren van dat lid. Dit kan betekenen dat hij/zij zich moet 

onthouden van deelname aan de vergadering c.q. bespreking van het onderwerp. Ook kan bepaald 

worden dat de transactie niet op de voorgestelde manier door kan gaan.  

 

De leden van de RvC verklaren allen onafhankelijk te zijn.  
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1.11 WERKGEVERSROL 

1.11.1 SAMENSTELLING BESTUUR 

De RvC houdt toezicht op het bestuur van Goed Wonen Gemert. Het 

bestuur wordt gevormd door de heer H.J.G. Vedder (geboren 27 juli 1957). 

Hij is op 18 mei 2009 in dienst getreden bij Goed Wonen Gemert. De Wet 

Bestuur & Toezicht regelt een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van 

zetels over mannen en vrouwen in het bestuur. Bij een eenhoofdig bestuur 

zal deze evenwichtige verdeling altijd mank gaan. 

1.11.2 ARBEIDSVOORWAARDEN BESTUUR 

De RvC stelt het salaris van de directeur-bestuurder vast.  

Per 1 januari 2015 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst een inkomensstaffel uitgevaardigd als 

uitwerking van de Wet normering topinkomens. Het salaris van de bestuurder past binnen de staffel 

die door het ministerie is afgevaardigd. Daarnaast maakt de bestuurder gebruik van de ‘regeling 

individuele bedrijfsauto’ van managers en directie. Per saldo komt het WNT-inkomen van de 

bestuurder op € 136.725 (bruto-inkomen, bijtelling auto en werkgeverslasten pensioen).  

De norm voor een corporatie als Goed Wonen Gemert bedraagt € 142.000 (WNT-2, 

bezoldigingsklasse E ). 

1.11.3 FUNCTIONEREN BESTUUR ALGEMEEN 

De RvC houdt jaarlijks met de directeur-bestuurder 

een functionerings- en beoordelingsgesprek. 

Hierin wordt het algemeen functioneren van de 

directeur-bestuurder besproken en worden de 

specifieke resultaatafspraken beoordeeld. De 

remuneratiecommissie heeft op 25 oktober 2019 

het gesprek met de directeur-bestuurder gevoerd.  

 

Geconcludeerd is dat er een goede prestatie 

verricht is door de bestuurder. Goed Wonen Gemert 

is een herkenbare en – in de ogen van de 

commissarissen – gelegitimeerde lokale corporatie. 

Ook de bestuurder blijft zich ontwikkelen en geeft goede sturing aan de doorgaande ontwikkeling van 

Goed Wonen Gemert. Goed Wonen Gemert is nog volop in ontwikkeling en zeker geen 

beheersorganisatie. Goed Wonen Gemert is aanjager van het woonnetwerk in haar werkgebied. In 

het kader van de Governancecode moet een bestuurder minimaal 108 PE punten in drie jaar gehaald 

hebben. De stand van zaken is als volgt:  

 

Jaar 2017 2018 2019 totaal 

PE-punten 85 88 115 288 

1.11.4 INTEGRITEIT 

Een integriteitscode maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder. 

In 2019 is er geen sprake geweest van belangenverstrengeling c.q. tegenstrijdigheid van belangen. 

1.11.5 NEVENFUNCTIES BESTUURDER  

De directeur-bestuurder vervult een aantal nevenfuncties. 

 

• Voorzitter raad van toezicht basisbibliotheek Biblioplus (onbezoldigd) 

• Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Bestuurders Woningcorporaties (onbezoldigd) 

• Lid raad van advies Zorgalliantie.nu! (onbezoldigd) 
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Gemert-Bakel, 20 mei 2020 

 

 

De raad van commissarissen van Goed Wonen Gemert: 

• De heer M.M.L.F. Frijns 

• De heer S.J.E. Turnhout 

• Mevrouw M. Mohammadi 

• De heer B. Poort 

• De heer R.A.T. Koolen 
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2 BESTUURLIJKE ORGANISATIE 

2.1 BESTUUR  

Goed Wonen Gemert kent een tweelagenstructuur. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor 

de beleidsbepaling en -uitvoering. Een en ander is vastgelegd in de statuten van Goed Wonen 

Gemert en in het bestuursreglement.  

 

De raad van commissarissen oefent toezicht uit op de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en 

ongevraagd advies. Per 18 mei 2009 is de heer Hans Vedder benoemd als directeur-bestuurder. 

 

Samen met de managers Wonen en Vastgoed geeft de directeur-bestuurder sturing aan de 

werkorganisatie.  

 

De belangrijkste bestuursbesluiten van 2019 zijn:  

 

• begroting 2020; 

• treasury Jaarplan 2020; 

• huurverhoging 2019; 

• tussenrapportages; 

• actualiseren aannemerspool 2019; 

• herijking SVB veranderopgave; 

• jaarverslag 2018; 

• vaststelling strategisch personeelsplan 2019 – 2025;  

• risicobeleid en controleplan 2019; 

• beleidsplan duurzaamheid 2019 – 2024;  

• beleid en implementatie electronisch sleutelsysteem; 

• herstructurering Maria Aertshof (50 woningen); 

• herstructurering Alde Biezenstraat en Nieuwe Uitleg (19 woningen); 

• ontwikkeling en verhuur zorgcentrum Het Leefhuis. 

2.2  MISSIE GOED WONEN GEMERT  

In 2015 is ons meerjarig ondernemingsplan 2015 – 2020 vastgesteld. Hierin zijn de ambities van 

Goed Wonen Gemert voor de komende jaren vastgesteld.  

 

Missie 

Wij zijn een maatschappijgedreven organisatie. We zorgen 

voor huisvesting van woningzoekenden, die daar om 

verschillende redenen niet zonder hulp zelf voor kunnen 

zorgen. We helpen deze inwoners van de gemeente Gemert-

Bakel om zelfstandig en met plezier te wonen in een prettige 

woonomgeving en in vitale en leefbare kernen. Dat doen we 

vanuit onze rol als volkshuisvester. 

 

Woningcorporaties bouwen, onderhouden en verhuren 

woningen, en doen dat vooral voor mensen die, bijvoorbeeld vanwege een lager inkomen, moeilijk 

zelf in betaalbare huisvesting kunnen voorzien. Maar Goed Wonen Gemert doet meer dan het 

aanbieden van goede en betaalbare huizen. 

 

Goed Wonen Gemert is uitsluitend en vrijwel als enige woningcorporatie in de gemeente Gemert-

Bakel actief. Die bijzondere positie zorgt voor bijzondere verantwoordelijkheden. Meer dan andere 

bedrijven en organisaties is Goed Wonen Gemert er voor iedereen die ons nodig heeft. Gezinnen, 

alleenstaanden, starters, senioren, maar ook voor bijzondere, kwetsbare groepen. Daarnaast is er het 

besef dat Goed Wonen Gemert een verantwoordelijkheid draagt voor de woonomgeving en in het 

bijzonder voor de leefsfeer en leefbaarheid van buurten en kernen. Goed Wonen Gemert neemt die 

verantwoordelijkheid. Dat doet Goed Wonen Gemert niet alleen maar vooral samen met anderen: 

individuele huurders, huurderorganisaties, de gemeente en maatschappelijke organisaties.  
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Wederkerigheid is een belangrijk onderdeel in ons ondernemingsplan. De kwaliteit van de 

leefbaarheid van de buurten, wijken en kernen in de gemeente wordt immers vooral bepaald door de 

mensen die er wonen en in staat moeten zijn zich in te zetten voor hun woonomgeving. Goed Wonen 

Gemert helpt daarbij.  

 

Kernwaarden 

Kernwaarden die hierin door ons gehanteerd worden zijn: maatschappelijk betrokken (passie), 

doeltreffend (focus met resultaat) en samenwerkend (verbinding). Deze kernwaarden zijn de basis 

voor onze houding en voor ons handelen. 

 

In ons ondernemingsplan leggen we twee belangrijke 

accenten. Duurzaamheid is het leidend thema de komende 

jaren. We hebben daarin drie speerpunten benoemd: 

duurzaam woningbezit, duurzame exploitatie en duurzaam 

ondernemen. Hiermee kiest Goed Wonen Gemert nog 

duidelijker en explicieter voor mensen met een kleine 

portemonnee. We positioneren ons daarmee nadrukkelijk als 

corporatie, waarbij betaalbaarheid expliciet onderdeel is (als 

invulling van duurzaamheid).  

 

 

Een tweede accent is om te streven naar huurdersbetrokkenheid. 

Een huurder wordt niet meer gedefinieerd als klant, maar als 

bewoner van een van onze woningen. Het centrale thema hierbij is: 

van huurderstevredenheid naar huurdersbetrokkenheid.  

Onze legitimatie wordt mede bepaald door de wijze waarop Goed 

Wonen Gemert samen met huurders en belanghouders (zorg- en 

welzijnspartijen en gemeente) die betrokkenheid daadwerkelijk vorm 

weet te geven. Ons ondernemingsplan heeft daarom de titel 

meegekregen: “Duurzaam in beweging”. 

 

We constateren dat het kabinetsbeleid en het meerjarenbeleid van Aedes (onze brancheorganisatie) 

naadloos daarop aansluit. Onze keuze voor CO2-neutrale nieuwbouw wordt daarmee ondersteund. 

2.3 KLACHTENCOMMISSIE 

Op grond van wetgeving is een corporatie verplicht om een klachtencommissie in te stellen.  

Deze commissie behandelt klachten die betrekking hebben op het functioneren, de procedures en de 

gedragingen van medewerkers van de corporatie. Het gaat hierbij niet om de beoordeling van het 

algemene beleid van Goed Wonen, maar om de uitvoering van dit beleid. In eerste instantie worden 

de klachten behandeld door de werkorganisatie. Komen partijen er niet uit dan kan de huurder de 

geschillencommissie inschakelen. De geschillencommissie geeft vervolgens een bindend advies aan 

de directie. Voor de behandeling van klachten is een procedure opgesteld.  

  

Ingediende klachten 

In 2019 zijn er 20 klachten ingediend. Drie klachten hebben betrekking op de uitvoering van 

onderhoud, bij negen klachten ging het over het niet of te traag oppakken van een klacht 

(bijvoorbeeld vochtproblemen in huis) of het bijvoorbeeld niet toekennen van urgentie. In vijf gevallen 

ging het over een slechte communicatie door Goed Wonen Gemert. De meeste klachten zijn door 

Goed Wonen Gemert binnen een week opgepakt en vervolgens binnen een maand afgehandeld.  

Bij twee klachten duurde het langer dan twee weken voor de klacht werd opgepakt en bij twee 

klachten was er 10 weken of meer nodig voor de afhandeling.  
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Regionale geschillencommissie 

Goed Wonen Gemert is aangesloten bij een regionale geschillencommissie. Deze commissie 

behandelt geschillen tussen woningcorporaties en hun huurders. Er is één geschil van Goed Wonen 

Gemert aangemeld bij de geschillencommissie. Bij het 

geschil ging het om het niet toekennen van een urgentie. De 

woonsituatie van betrokken huurster was op het moment van 

de behandeling van het geschil dusdanig verslechterd dat er 

geen sprake was van een acceptabele situatie. Daarom is 

alsnog een urgentie verleend. 

 

Deelnemers aan deze commissie zijn Goed Wonen Gemert, PeelrandWonen uit Boekel, WOCOM uit 

Someren, Bergopwaarts uit Deurne, Woonpartners, Compaen en Volksbelang uit Helmond en Helpt 

Elkander uit Nuenen. Naast geschillen op grond van de Woningwet worden ook geschillen in het 

kader van het regionaal tweedekansbeleid behandeld. Goed Wonen Gemert levert de ambtelijk 

secretaris voor de commissie. 

 

De kosten van de regionale geschillencommissie worden door de deelnemende corporaties gedeeld, 

gerelateerd aan het aantal geschillen. Verwezen wordt naar het afzonderlijk jaarverslag van de 

commissie.  

2.4 OVERLEG GEMEENTE EN BELANGHOUDERS 

De gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen Gemert geven vanuit hun verantwoordelijkheid invulling 

aan het lokale woonbeleid en bepalen daarmee de kwaliteit van het wonen. De directeur-bestuurder 

heeft regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouders en op operationeel niveau vindt 

overleg plaats tussen medewerkers van Goed Wonen Gemert en ambtenaren van de gemeente. Zij 

zorgen voor de nodige stukken waarover vervolgens bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden. 

 

Goed Wonen Gemert en de gemeente zien elkaar als belangrijke partners in de volkshuisvesting op 

lokaal niveau. Vanuit die samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de lokale 

huisvesting zijn Goed Wonen Gemert en de gemeente samen intensief en constructief de 

volkshuisvestelijke dialoog aangegaan. Prestatieafspraken zijn de uitkomst van dit proces. De 

prestatieafspraken hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen: huisvesting van 

(specifieke) doelgroepen, de kwaliteit van het woningaanbod, leefbaarheid van buurten en wijken, 

afstemming tussen wonen en zorg, betrekken van bewoners bij beleid, financiële continuïteit, 

communicatie en monitoring. 

De prestatieafspraken worden opgesteld in samenspraak met het Huurdersbelang Gemert-Bakel. 

  

Naast overleg met de gemeente voert Goed Wonen 

Gemert ook overleg met andere belanghouders.  

De belangrijkste zijn huurdersvertegenwoordigers, 

verenigingen van eigenaren, dorpsraden, zorgaanbieders 

(met name ORO en De Zorgboog en de GGZ) en diverse 

leveranciers. Door regelmatig contact met deze partijen, 

krijgt Goed Wonen Gemert inzicht in de wensen en ideeën 

van belanghouders. In de uitvoering van haar beleid, houdt 

Goed Wonen Gemert voor zover mogelijk rekening met de 

mening van deze belanghouders. De bestuurder heeft elk 

kwartaal een overleg met het Huurdersbelang Gemert-

Bakel. Naast het thematisch overleg over onze verduurzamingsopgave, heeft er overleg 

plaatsgevonden over de huurverhoging en wordt overleg gevoerd over de toekomstige 

investeringsplannen. 

2.5 VISITATIE  

Goed Wonen Gemert is lid van Aedes. Aedes is de vereniging van woningbouwcorporaties. Als lid 

van Aedes hanteert Goed Wonen Gemert de Aedes-code en de Governancecode Woningcorporaties. 

Onderdeel van die code is dat de onderneming zich eens in de vier jaar onafhankelijk, extern en 
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gezaghebbend laat visiteren. Daarvoor is een methodiek ontwikkeld binnen Aedes en is een aantal 

bureaus geaccrediteerd. Inmiddels is dit visitatiestelsel ook ingebed en verankerd in de woningwet.  

 

In het eerste halfjaar van 2019 heeft Goed Wonen Gemert zich voor de derde keer laten visiteren. Het 

concept-visitatierapport is in juli 2019 uitgebracht en aangeboden ter verificatie aan de Stichting 

Visitatie Woningcorporaties Nederland. Aangezien Goed Wonen Gemert gekozen heeft om te 

participeren in een experiment, gekoppeld aan de visitatie, is dit nog niet afgerond door de SVWN. 

Het experiment heeft door omstandigheden pas in het laatste kwartaal van 2019 plaatsgevonden. Het 

definitieve rapport zal in 2020 worden gepubliceerd. 

2.6 INTERNE RISICOBEHEERSING- EN CONTROLESYSTEMEN 

Om de kwaliteit en risico’s binnen Goed Wonen 

Gemert te beheersen en te borgen voert Goed 

Wonen Gemert jaarlijks een risicoanalyse uit. Het 

management inventariseert de risico’s en bepaalt 

vervolgens hoe hierop geacteerd wordt. Deze 

inventarisatie wordt besproken met de raad van 

commissarissen. De risicoanalyse, aangevuld met 

afspraken uit beleidsstukken, wijzigingen in wet- en 

regelgeving en voorgaande controles, vormen de 

basis voor het interne controleplan.  

De controles worden met name door de controller 

uitgevoerd. De bevindingen vanuit de controles 

worden met de verantwoordelijke manager gedeeld 

en deze zet waar nodig acties uit. 

 

Zowel de risicoanalyse als het controleplan zijn dynamische documenten. In de loop der tijd kunnen 

bijvoorbeeld prioriteiten verschuiven of kunnen nieuwe risico’s ontstaan. Hierop wordt door Goed 

Wonen Gemert geanticipeerd. 

 

In de tussenrapportages wordt aan de bestuurder en raad van commissarissen gerapporteerd over de 

bevindingen vanuit de controles, alsook over de risico’s en voortgang van de verbetervoorstellen. 

 

De gehele inrichting met beleidsstukken (zoals treasury en het investeringsstatuut), vastgestelde 

bevoegdheden, begroting, tussenrapportages, interne controles, controles door de accountant en 

visitatie, geven invulling en inzicht in de kwaliteit en risicobeheersing van Goed Wonen Gemert. 

 

Goed Wonen Gemert heeft geen derivaten. Het treasurystatuut beschrijft het proces en beleid 

rondom derivaten, dit statuut wijkt niet af van de beleidsregels derivaten welke door de overheid is 

vastgesteld. 

 

Goed Wonen Gemert heeft haar kostbaarheden (wat willen we behouden) beschreven en daarbij is 

aangegeven welke risico’s zij daarbij onderkent. Deze kostbaarheden en risico’s worden jaarlijks met 

het MT en RvC afgestemd, eind 2019 heeft deze actualisatie plaatsgevonden. 

Om onze kostbaarheden te behouden en de risico’s te beperken hebben we ook 

beheersingsmaatregelen geformuleerd. Onderstaand schema geeft per thema onze voornaamste 

kostbaarheden en risico’s aan en hoe we deze beheersen. 
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KOSTBAARHEID EN RISICO’S 

 

BEHEERSING 

 

Thema: sociale doelgroep en betaalbaarheid 

 

 

Onze primaire (sociale) doelgroep willen we een 

passende woning aanbieden, waarbij we 

betaalbaarheid als belangrijk thema hebben  

 

 

benoemd in ons ondernemingsplan 2016-2020.  

We onderkennen hierin de onderstaande risico’s. 

 

Risico 1 

Onjuist strategisch voorraadbeleid, waardoor we 

onze huurders niet de passende (kwaliteit en 

kwantiteit) woning kunnen aanbieden. 

 

Risico 2 

Hoge woonlasten voor onze huurders. 

 

Onderstaand de beheersingsmaatregelen rondom 

de benoemde risico’s. 

 

 

Maatregelen risico 1 

• Jaarlijkse herijking/actualisatie van het 

SVB. In 2020 staat ‘grote’ herijking op de 

planning op basis van nieuw 

woningmarktonderzoek. 

• Oplevering projecten (nieuwbouw en 

herstructurering), conform 

meerjarenbegroting en SVB-opgave.  

• Begeleiden scheefwoners en beleid maken 

voor het ‘uitnutten’ van de 5% ruimte 

binnen het passend toewijzen. 

 

Maatregelen risico 2 

• Voldoen aan (wetgeving) passend 

toewijzen. 

• Voldoen aan DAEB-toewijzing. 

• Bouwen Nul-op-de-Meter (nieuwbouw)-

woningen en inpakken (bestaande) 

woningen (energieneutrale woningen). 

• Bij mutatie woningen (<label C) voorzien 

van ‘energiepakket’. 

• Juiste balans huur en kwaliteit woningen. 

 

 

Thema: financiële positie 

 

 

We zijn een financieel gezonde organisatie en dat 

willen we blijven. Omtrent de kostbaarheid ‘goede 

financiële positie’ onderkennen we de onderstaande 

risico’s. 

 

Risico 1 

Verdamping opgebouwd (maatschappelijk) kapitaal 

door: 

• financiële afroming vanuit overheid (wat 

mogelijk versterkt wordt door waardering 

naar marktwaarde in verhuurde staat); 

• economische ontwikkelingen, waaronder de 

rente-ontwikkeling, (mogelijke) belastingdruk 

en stijging bouwkosten. 

 

Risico 2 

Hoge (duurzaamheids)ambitie i.c.m. voorgaand punt, 

kan impact hebben op onze financiële continuïteit, 

met mogelijke gevolgen voor onze 

investeringscapaciteit (nieuwbouw, duurzaamheid). 

 

 

Onderstaand de beheersingsmaatregelen rondom 

de benoemde risico’s. 

 

Maatregelen risico 1 

Verdamping kapitaal: 

• visie ontwikkelen rondom ons gewenste 

(minimale/maximale) kapitaal en het daarbij 

horende normenkader; 

• monitoren renteontwikkelingen en 

bespreken in treasury-commissie en waar 

nodig hierop passend acteren (zonder het 

hebben van een rente- en beleggingsvisie); 

• (toe)zicht blijven houden op (financiële) 

ontwikkelingen. 

 

Maatregelen risico 2 

Investeringen opnemen in de meerjarenbegroting 

(nieuwbouw/duurzaamheid) en (blijven) toetsen aan 

de gestelde normen. 
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KOSTBAARHEID EN RISICO’S 

 

BEHEERSING 

Risico 3 

Verlies op toegang tot de kapitaalmarkt (niet meer 

kunnen lenen). 

 

 

 

Maatregel risico 3 

Voldoen aan de parameters van het WSW, als 

hoeder van de borg (conformeren aan sector). 

 

 

Thema: medewerkers 

 

 

Onze medewerkers zijn de kritische succesfactoren 

die er voor zorgen dat Goed Wonen Gemert haar 

activiteiten kan verwezenlijken. 

 

Risico 1  

Verdamping van kwalitatieve en professionele 

organisatie. 

 

Risico 2 

Verlaging van de medewerkerstevredenheid. 

 

 

 

Onderstaand de beheersingsmaatregelen rondom 

de benoemde risico’s. 

 

Maatregelen risico 1 

• Ontwikkelperspectieven voor medewerkers 

aanbieden om werk met passie en 

bevlogenheid te kunnen blijven doen. 

• Personeelsbeleid met focus op kwalitatieve 

formatie.  

 

Maatregelen risico 2 

• Continu aandacht voor balans werk en 

privé. 

• Onderzoek naar medewerkerstevredenheid 

en passend acteren op de bevindingen. 

 

 

Thema: belanghouders 

 

 

Met onze belanghouders (huurders, zorg, welzijn, 

gemeente, collega-corporaties) werken we intensief 

samen aan een gezamenlijk doel: een vitale en 

leefbare samenleving. We onderkennen hierin de 

onderstaande risico’s. 

 

Risico 1 

Hebben we dezelfde verwachtingen rondom het 

gezamenlijke belang (GWG-gemeente-huurders)? 

 

Risico 2 

Verlies van maatschappelijke legitimatie (voor-door-

en met wie zijn wij hier op aard?), waarbij imago-

schade op de loer ligt. 

 

 

Onderstaand de beheersingsmaatregelen. 

 

Maatregelen risico 1 gezamenlijk belang: 

Vaststellen en uitvoeren van de prestatieafspraken 

(tussen GWG-gemeente-huurder) en in gesprek 

blijven met het Huurdersbelang. 

 

Maatregelen risico 2 maatschappelijke 

legitimatie: 

Focus op grote DAEB-tak en een flexibele niet-

DEAB tak (8%) en visitatie gericht op het opzetten 

van een gezamenlijk woonnetwerk. 

 

 

 

Thema: overheid en regelgeving 

 

 

Zoals eerder aangegeven is de gemeente één van 

onze belanghouders en maakt zij onderdeel uit van 

onze overheid. De overheid legt ons wet- en 

regelgeving op die wij opvolgen. Rondom de wet- en 

regelgeving zien we de volgende risico’s. 

 

Risico 1 

Onduidelijkheden in veranderende regelgeving: 

 

Onderstaand de beheersingsmaatregelen rondom 

de benoemde risico’s. 

 

Maatregelen risico 1 

Wet- en regelgeving op de voet blijven volgen. Daar 

waar nodig tijdig anticiperen, binnen de marges, 

waardoor geen beperkende maatregelen worden 

opgelegd die de ondernemersvrijheid (verder) 
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KOSTBAARHEID EN RISICO’S 

 

BEHEERSING 

afnemende mogelijkheden om in leefbaarheid te 

investeren en beperking van de ondernemersvrijheid. 

 

 

 

 

Risico 2 

Impact Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (privacywetgeving per mei 

2018). 

 

Risico 3 

De vergunningentrajecten rondom nieuwbouw en 

vernommen worden steeds meer ‘belast’ met 

problematieken rondom flora, fauna, pfas en stikstof. 

 

 

beperken.  

Rondom leefbaarheid keuzes maken waar we ons 

leefbaarheidsbudget aan willen besteden, wat in 

overleg met gemeente en huurders gebeurt. 

 

 

Maatregelen risico 2 

Verdere implementatie AVG, blijvende focus op 

bewustwording en inrichting & bewaking van de 

bewaartermijnen. 

 

Maatregelen risico 3 

Wet- en regelgeving blijven volgen en in overleg 

blijven met de gemeente rondom onze projecten. 

Daarbij betrekken we vooraf flora/fauna/pfas/stikstof 

en houden we hier in besluitvormingsdocumenten 

en tijdsplanningen rekening mee. 

 

 

Thema: cultuur 

 

 

Onze huidige cultuur van openheid, 

betrouwbaarheid, transparantie en weloverwogen 

besluiten nemen (bedachtzaamheid) willen we in ere 

houden. Governance staat hoog op de agenda. Op 

het thema cultuur onderkennen we de onderstaande 

risico’s.   

 

Risico 1 

Onze cultuur en werkwijze conflicteert met die van 

onze stakeholders. 

 

Risico 2 

Wat we niet willen meemaken is dat er ‘schijn van 

niet integer handelen’ of ‘verwijt van een regenteske 

(autoritair, op afstand) houding’ ontstaat. 

 

 

Onderstaand de beheersingsmaatregelen rondom 

de benoemde risico’s. 

 

Maatregel risico 1 

Blijvend verbinden vanuit het perspectief van de 

stakeholder. Vanuit de visitatie gaan we vorm 

geven met onze stakeholders aan het ‘lokale 

woonnetwerk’ (wonen-welzijn-zorg). 

 

Maatregel risico 2 

Zorgdragen voor goede communicatie over onze 

activiteiten (open, betrouwbaar, transparant en 

volledig). 

 

In zijn algemeenheid kiest Goed Wonen Gemert als maatschappelijk ondernemer voor een 

ondernemende en risicobeheersende positie. 
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3 WERKORGANISATIE  

3.1 ORGANISATIESTRUCTUUR  

Ons organisatieschema ziet er als volgt uit:  

  

 
 

Afdeling Wonen 

Het doel van de afdeling Wonen is om het huren bij Goed 

Wonen Gemert en het leefklimaat rondom de woningen zo 

optimaal te maken. Naast goede standaardprocessen bieden wij 

maatwerk, zoals het zoeken naar een passende woning voor 

een huurder, het organiseren van activiteiten voor specifieke 

doelgroepen en nemen we de regierol rond leefbaarheid. Door 

middel van onderzoek naar woonmilieus, wordt input geleverd 

voor het strategisch voorraadbeleid (SVB). 

 

Afdeling Vastgoed 

Het doel van de afdeling Vastgoed is om ervoor te zorgen dat de vastgoedportefeuille een zoveel als 

mogelijk gestandaardiseerd antwoord biedt op de toekomstige woonmilieus en toekomstige 

klantprofielen in de gemeente Gemert-Bakel. 
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Stafafdeling Planning & Control 

De stafafdeling Planning & Control levert 

ondersteuning en adviseert de organisatie 

vanuit haar eigen vakgebied, met als doel de 

organisatie effectiever en efficiënter te laten 

functioneren. De verantwoordelijkheid blijft in 

de lijn liggen. Daarnaast is de stafafdeling 

verantwoordelijk voor het op- en 

samenstellen van haar ‘eigen 

productenpakket’ (begroting, jaarrekening, 

verantwoordingsdocumenten (dPi, dVi), 

periodieke rapportages, treasury, 

fiscaliteiten). 

 

Daarnaast kent Goed Wonen Gemert een secretariaat en een P&O-adviseur. 

 

De organisatie met twee lijnafdelingen en een stafafdeling wordt vormgegeven aan de hand van een 

aantal uitgangspunten: 

• verantwoordelijkheden laag in de organisatie (beperkt aantal leidinggevenden); 

• integrale managementverantwoordelijkheid (registrerende financiële functies zijn in de lijn 

ondergebracht); 

• concentratie activiteiten rondom de huurder en het vastgoed (assetmanagement); 

• stafafdeling planning en control bewaakt kwaliteit. 

3.2 AVG 

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.  

Het jaar 2018 stond in het teken van de implementatie van de AVG. Vooral in de voorbereiding hierop 

trokken we hierbij samen op met collega-corporaties (Bergopwaarts, ‘Thuis, Wocom en 

Woningbelang). 

 

Deze samenwerking heeft geleid tot uniforme beleidsdocumenten, zoals het privacybeleid, 

informatiebeveiligingsbeleid, verwerkingsregister en het protocol datalek. In 2019 richtten we ons met 

name op de beleidsmatige verankering van de AVG binnen Goed Wonen Gemert. Daarnaast bleven 

we aandacht houden voor het bewustzijn van onze medewerkers rondom gegevensbescherming. We 

deden dit bijvoorbeeld door publicaties op Yammer en het op de agenda van onze bedrijfslunch te 

zetten. Hiernaast werden er een aantal casussen uit de praktijk besproken. In geen van de gevallen, 

zo constateerden we, was er sprake van een datalek. Wel wakkerde de casussen onze alertheid aan. 

Tot slot werden de documenten in ons document management systeem van bewaartermijnen 

voorzien. 

3.3 HRM-VISIE 

Medewerkers zijn van cruciaal belang. Zij zijn de ambassadeurs 

van Goed Wonen Gemert. Wij gaan door met het investeren in 

onze medewerkers. Om invulling te geven aan die rol, streven 

wij naar een cultuur die gekenmerkt wordt door onze 

kernwaarden: betrokken, samenwerken en doelgericht.  

 

Onze HRM-visie kent de volgende uitgangspunten: 

• integraal management; 

• eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers; 

• verantwoordelijkheden laag in de organisatie; 

• een meer vraaggerichte aanpak. 

 

Binnen ons HRM-beleid hanteren we de volgende uitgangspunten: 

• we maken uitdagende afspraken met medewerkers over de te leveren prestaties; 
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• we faciliteren en ondersteunen medewerkers bij het realiseren daarvan; 

• we stimuleren medewerkers om hun potentiële mogelijkheden te ontwikkelen; 

• we spreken duidelijke verwachtingen uit, zodat medewerkers hun positie kunnen bepalen en 

hun loopbaan kunnen plannen. 

 

We hechten belang aan optimale betrokkenheid van medewerkers; we laten geen tegenstellingen toe 

tussen leidinggevenden en medewerkers, maar streven naar evenwichtige, harmonieuze 

arbeidsrelaties. 

 

De wijze waarop we onze organisatie hebben vormgegeven past hier nadrukkelijk in (practice what 

you preach). 

3.4 PERSONEEL 

3.4.1 PERSONEELSFORMATIE 

Het aantal formatieplaatsen bedroeg eind 2019 24,14 fulltime-eenheden (fte). Eind 2019 had Goed 

Wonen 29 medewerkers in dienst: twaalf mannen en zeventien vrouwen. 

Zeventien medewerkers werken parttime (dienstverbanden tussen 20 en 32 uur per week). In 2019 is 

van 1 medewerker de tijdelijke arbeidsovereenkomst beëindigd omdat het project waarvoor deze 

medewerker was aangetrokken in een andere fase kwam. In 2019 is 1 nieuwe medewerker in dienst 

gekomen als senior bedrijfseconoom.  

 

Traineeship 

Goed Wonen biedt sinds 2019 trainees een kans om de corporatiesector beter te leren kennen en 

hun talenten in te zetten voor de organisatie en de volkshuisvesting. In een tijdsbestek van 2 jaar zijn 

de trainees achtereenvolgens bij 3 verschillende woningcorporaties in dienst. Dit traineeship is 

geïnitieerd door Expeditie Loopbaan, die ook het persoonlijk ontwikkelingstraject voor de trainees 

heeft georganiseerd. In Noord-Brabant zijn in dit verband 11 trainees actief.  

 

 

3.4.2  ZIEKTEVERZUIM 

Het ziekteverzuimpercentage in 2019 bedraagt 2,32%. Dit is een stijging van ruim 1,5% ten opzichte 

van 2018. Deze stijging wordt volledig veroorzaakt door een langdurig ziektegeval, dit ziektegeval is 

niet werk gerelateerd. In totaal waren er 23 ziekmeldingen en de ziekmeldfrequentie is 0,77. Dat zijn 

dezelfde getallen als in 2018.  
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3.4.3 OPLEIDINGEN 

Goed Wonen vindt het belangrijk om te investeren in het kennisniveau van medewerkers. Ook is het 

erg belangrijk dat medewerkers de competenties hebben die nodig zijn om hun werk goed uit te 

voeren. In 2019 bedragen de investeringen aan functionele opleidingen € 29.400. Dat is € 1.000 per 

fte. Daarnaast ontwikkelen medewerkers zich door hun talenten anders in te zetten binnen de 

organisatie en in projecten.  

 

Loopbaanontwikkeling 

In 2019 stegen de aanspraken voor de individuele 

loopbaanontwikkelingsbudgetten met € 10.330 naar € 74.800. 

Medewerkers hebben in 2019 € 6.500 van hun individuele 

loopbaanontwikkelingsbudgetten besteed aan opleiding en coaching, 

€ 600 aan budget is vervallen bij uitdiensttreding. Er resteert ultimo 

2019 nog een budget van € 67.700. 

 

Strategische personeelsplanning 

Leidinggevenden en de HR-adviseur van Goed Wonen Gemert en 

Bergopwaarts hebben in een gezamenlijk traject, onder leiding van 

een externe adviseur, voor de afzonderlijke corporaties een 

strategische personeelsplanning opgesteld. In dit SPP met een scope 

van 2018-2023 zijn in- en externe ontwikkelingen in kaart gebracht die 

van invloed zijn op de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het 

scenario “Gemerts perspectief”. Het gaat hierin om de kwantitatieve 

en kwalitatieve personeelsbezetting en de te verwachten in– en uitstroom. De resultaten van het SPP 

zijn in een organisatiebrede bijeenkomst met medewerkers gedeeld. Het SPP biedt een kader voor 

keuzes in het personeelsbeleid en de werving van nieuwe medewerkers. 

3.4.4 ARBO  

Bedrijfshulpverlening 

In 2019 hebben de 3 BHV-ers hun jaarlijkse herhalingstraining gevolgd. 

Verder is het volgende te melden. 

• Er wordt een registratie bijgehouden van incidenten met agressie en    

              geweld. In 2019 zijn er geen meldingen gedaan.  

• In 2019 zijn er geen klachten door de vertrouwenspersoon      

              Ongewenste Omgangsvormen ontvangen. 

• Er wordt een registratie bijgehouden van ongevallen. In 2019 zijn er  

              geen (bijna-)ongevallen geregistreerd.  

• Er is blijvend aandacht voor een goede werkplekinrichting voor de  

              medewerkers met veel zittend werk (werkhouding,  

              beeldschermbrillen, stoelmassage). Ongeveer zeventien  

              medewerkers maken maandelijks gebruik van de stoelmassage. Er is  

              door medewerkers een beroep gedaan op de regeling voor  

                                beeldschermbrillen. 

3.4.5 FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN 

Modernisering jaarlijkse gesprekscyclus 

In 2019 is geëxperimenteerd met ontwikkelgesprekken als vervanging van de jaarlijkse cyclus van 

plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Als ondersteuning is hierbij gekozen voor een 

digitale feedback-app. De implementatie en ondersteuning is gedaan door een werkgroep van 5 

medewerkers, die zich hier met enthousiasme voor hebben ingezet. Na een periode van circa 8 

maanden zijn de werkgroep en het MT tot de conclusie gekomen dat de app niet de meerwaarde 

bood die we ervan verwacht hadden. In een kleine organisatie als Goed Wonen Gemert, waar 

medewerkers in elkaars nabijheid werken en de lijnen kort zijn, blijkt ‘gewoon’ met elkaar in gesprek 

gaan toch de meest effectieve vorm. 

Om de ontwikkelgesprekken een volwaardige vervanging van de oorspronkelijke gesprekscyclus te 

laten worden, moeten ze meer body krijgen. In 2020 zullen we energie steken in de doorontwikkeling 

ervan. 
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3.5 ONDERNEMINGSRAAD 

De samenstelling van de ondernemingsraad op 31 december 2019 was als volgt: 

Naam Functie Datum in functie 
Huidige 

termijn 
Jaar van aftreden/ herbenoeming 

P. Schepers Lid Januari 2015 3e termijn Maart 2022 

A. de Ridder Lid April 2012 3e termijn Maart 2020 

E. Reijnders Voorzitter Augustus 2008 4e termijn Maart 2020 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Annemiek de Ridder     Paul Schepers    Edwin Reijnders 

 

Er is geen maximum gesteld aan het aantal termijnen dat een lid/voorzitter herbenoemd kan worden.  

 

De ondernemingsraad vergaderde in 2019 drie keer regulier met de directeur-bestuurder.  

Op 24 september 2019 vergaderde de ondernemingsraad met de RvC. 

 

Behandeld in 2019 zijn: 

 

• Begroting 2020. 

• Managementrapportages. 

• Vakantiedagen. 

• Modernisering beoordelingssysteem. 

• Bedrijfsuitje / training. 

• Voorstel strategisch personeelsplan. 

• Invulling persoonlijk leiderschap in de praktijk. 

• Personeel en bedrijfszaken 

• Attentieregeling 

• Risico Inventarisatie en Evaluatie 

• Selectie RvC lid 
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4 WONEN 

 

Ons doel is om het huren bij Goed Wonen Gemert en het 

leefklimaat rondom de woningen zo goed mogelijk te maken, 

zodat onze huurders daar tevreden over zijn. We doen dat 

volgens een efficiënte en effectieve strategie waarbij onze 

activiteiten een duidelijke meerwaarde hebben voor onze 

huurders. 

 

Maatwerk, zoals het zoeken van een passende woning voor 

huurders, activiteiten rondom specifieke doelgroepen en de 

regierol rond leefbaarheid, staan hierbij voorop. Door middel 

van onderzoek naar woonmilieus, wordt input geleverd voor het 

strategisch voorraadbeleid.  

4.1 RAPPORTAGE ACTIVITEITEN JAARPLAN 

Voldoende woningen 

Jaarlijks monitoren we ons SVB. In 2019 zijn er geen grote aanpassingen in ons SVB doorgevoerd. 

Daarom blijft onze SVB-opgave tot en met 2030 ongewijzigd. In 2019 zijn er twee 

nieuwbouwprojecten opgeleverd en zijn enkele woningen verkocht. Ultimo 2019 is de nieuwe 

restopgave:  

 

 

Ingreep Aantal 

Verkoop -99 

Sloop -74 

Aankoop/terugkoop Koopgarant +36 

Nog te realiseren nieuwbouw +137 

Saldo woningbezit Goed Wonen 2030 2.770 

Transformeren 68 

 

Sturing op voldoende woningen   

In het laatste kwartaal van 2019 hebben we samen met de gemeente opdracht gegeven aan RIGO 

om de meest recente provinciale prognose over huishoudensontwikkeling in de gemeente Gemert-

Bakel (2017) door te vertalen naar de woningbehoefte in 2030, 2035 en 2040. Dit 

woningbehoefteonderzoek vormt de basis om in 2020 de veranderopgave van het SVB te herijken. 

  

In ons SVB hebben we 200 woningen gelabeld als niet-DAEB woningen. Hiermee beogen we de 
huishoudens met een middeninkomen (ca. € 36.000 tot € 45.000,-) te bedienen. Deze groep verdient 
te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning maar te weinig om een passende 
woning op de koopmarkt te kunnen bemachtigen. In hoeverre we hier daadwerkelijk deze doelgroep 
mee bedienen monitoren we sinds begin 2017. Tevens monitoren we of het aantal niet-DAEB 
verhuringen niet een dusdanige vlucht krijgt dat we te weinig DAEB-woningen in de verhuur krijgen. 
Tot heden zien we geen aanleiding om ons beleid te veranderen; we kunnen enerzijds de vraag naar 
niet DAEB-verhuringen bedienen, anderzijds houden we voldoende DAEB-woningen in de verhuur. 
  
In het kader van de prestatieafspraken spraken we met de huurders en de 
gemeente af om ons vanaf 2018 te focussen op zoektijd in plaats van 
inschrijftijd van toetreders op de sociale woningmarkt (starters).  
De zoektijd is de tijd tussen de eerste keer dat een woningzoekende op 
een woning reageert en het moment dat hij een huurcontract ondertekent. 
De zoektijd zegt daarmee meer over hoe lang iemand moet ‘wachten’ op 
een woning dan de inschrijftijd, omdat bij deze laatste parameter ook 
periodes worden meegenomen dat iemand niet actief op zoek is geweest 
naar een woning. Sinds februari 2017 adverteert Goed Wonen Gemert een 
deel van haar vrijkomende woningen (alles wat geen maatwerk is) via 
www.wooniezie.nl. Door aansluiting bij dit regionale woonruimteverdeel- 
platform is het voor een grotere groep woningzoekenden van buiten Gemert-Bakel makkelijker 
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geworden om op het woningaanbod van Goed Wonen Gemert te reageren. Omgekeerd is het voor 
woningzoekenden uit Gemert-Bakel makkelijker geworden om op het woningaanbod in de rest van de 
regio te reageren. Ondanks de aansluiting bij Wooniezie niet tot ongewenste effecten heeft geleid 
blijft Goed Wonen Gemert ook in 2019 de zoektijd van woningzoekenden uit Gemert-Bakel ten 
opzichte van andere woningzoekenden monitoren. Als er ontwikkelingen plaatsvinden die door één 
van de partijen niet gewenst zijn, kan daarover het gesprek georganiseerd worden. Dit onderwerp 
staat periodiek geagendeerd in het overleg met het Huurdersbelang Gemert-Bakel.  
 
In de eerste tussenrapportage van 2019 nam de zoektijd voor inwoners van de gemeente Gemert-
Bakel met vier maanden toe t.o.v. de gemiddelde zoektijd over heel 2018. In de tweede 
tussenrapportage nam de zoektijd gemiddeld genomen met 2 maanden verder toe ten opzichte van 
de eerste tussenrapportage van 2019. In de maanden september t/m december bleef dit beeld 
gemiddeld genomen hetzelfde als dat bij de tweede tussenrapportage. 
 

Voor instromers (woningzoekenden die vanuit een koopwoning of van 
een andere verhuurder komen) is de zoektijd gedurende het jaar 
opgelopen van 10 naar 17 maanden. De zoektijd van doorstromers 
daalde bij de tweede tussenrapportage om in de maanden september 
t/m december weer verder toe te nemen. Dit komt mogelijk door het 
relatief hoge aantal verhuringen aan doorstromers bij de tweede 
tussenrapportage, vanwege de oplevering van Prinat. Daarnaast 
hebben we bij het nieuwbouwproject Hove Vogelsanck een deel van 
de woningen met voorrang voor starters geadverteerd. Hierdoor is de 
gemiddelde zoektijd van starters waarschijnlijk niet verder opgelopen 

in de tweede tussenrapportage, maar die van instromers juist wel: zij stonden nu vaker achteraan in 
de rij. De opgelopen zoektijd van starters aan het begin van het jaar lijkt te worden veroorzaakt 
doordat we de meeste woningen toewijzen op basis van inschrijfduur. Omdat starters gemiddeld een 
lagere inschrijfduur hebben dan doorstromers en instromers, duurt het voor hen langer voordat ze 
slagen op de woningmarkt. In 2020 zullen we ons huidige woonruimteverdeelbeleid evalueren en 
onderzoeken of we onze woningen effectiever kunnen toewijzen. 
 
Het aantal verhuringen op maat (verhuringen aan bijvoorbeeld statushouders, urgenten en ouderen 
die hun grote eengezinswoning willen achterlaten voor een kleinere gelijkvloerse woning) nam sinds 
2016 licht toe (van ongeveer 40% naar ongeveer 42% van alle verhuringen in 2018). Voor een deel is 
dit niet structureel (herstructureringsprojecten). Vooralsnog gaan we er dan ook vanuit dat dit geen 
grote gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van woningen voor regulier woningzoekenden. In de 
tweede tussenrapportage van 2019 is het aandeel verhuringen op maat weer iets toegenomen. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door een 25-tal nieuwbouwwoningen in het Prinat-project, die via 
bemiddeling aan huurders in de omliggende wijk zijn toegewezen. Deze huurders ruilden hun 
eengezinswoning in voor een nieuwbouw appartement of seniorenwoning. Deze doorstroom heeft 
voor extra aanbod in de reguliere verhuur gezorgd. Dit aanbod kwam deels pas in de laatste 
maanden van 2019 terug in de cijfers, omdat sommige woningen eerst moesten worden opgeknapt 
voordat ze opnieuw konden worden verhuurd. De verwachting dat we een dalende lijn in het aantal 
maatwerkverhuringen, die we bij de eerste tussenrapportage van 2019 zagen, weer terug zouden 
zien in de maanden september t/m december is uitgekomen. Uiteindelijk werd over geheel 2019 34% 
van alle verhuringen op maat gedaan. 
 

Opgeleverde projecten Hove Vogelsanck en Prinat 

Na oplevering van de 9 eengezinswoningen in 2018, volgden de 

16 appartementen van Hove Vogelsanck in het voorjaar van 2019. 

Ook zijn alle 45 woningen van Prinat vlak voor de zomer 

opgeleverd. 

 

Verkoop woningen 

Van de bestaande huurwoningen zijn we voornemens om er tot 

2030 ca. 99 te verkopen. Dit zijn woningen waar op termijn naar 

verwachting geen behoefte aan is. Het overgrote deel van deze 

woningen staat in Gemert. Met de verkoop van deze woningen 

willen we voorzien in een behoefte aan betaalbare koopwoningen 

voor huishoudens met een middeninkomen. Deze huishoudens 

verdienen vaak te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig om een 
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passende en voor hen betaalbare woning op de particuliere huurmarkt of koopmarkt te vinden. De 

verkoopopbrengsten geeft ons bovendien meer ruimte om woningen nieuw te bouwen, die qua type 

en kwaliteit toekomstbestendig zijn. In 2019 hebben we 9 woningen verkocht. Daarnaast hebben we 

nog 6 Koopgarant woning teruggekocht waarvan 1 in exploitatie is genomen, 4 hebben doorverkocht 

en 1 stond ultimo 2019 nog in de verkoop. Tevens is de woning die ultimo 2018 te koop stond, 

verkocht.  

 

 
 

Een goede woning in een prettige woonomgeving 

Sinds dat het KWH-klantvizier beschikbaar is kunnen we dagelijks zien wat onze actuele 

klanttevredenheidscores zijn. In 2019 zien we nog steeds positieve cijfers. In 2019 hadden we 

bijzondere aandacht voor de cijfers voor de Algemene Dienstverlening. Uit onderstaand dashboard 

blijkt dat onze huurders onze algemene dienstverlening waarderen met een 7,5 en dat  85% van de 

ondervraagden ons een 6 of hoger geeft. Gedurende het jaar zagen we dat dit percentage ook wel 

eens onder de 85% lag. We realiseren ons dat we continu bezig moeten blijven om de 

klanttevredenheid op dit hoge niveau te houden. Samen met onze medewerkers hebben we dan ook 

aandacht voor tendensen in de cijfers. Daarnaast stemmen we in het 1-op-1 contact met onze 

huurders onze diensten op maat af en zijn we tegelijkertijd alert op eventuele verbetermogelijkheden. 

Verder pakken we klachten die we ontvangen van huurders (via KWH of via onze eigen 

klachtenprocedure) proactief op. 

 

 

De afgelopen jaren organiseerden we o.a. klantpanels en een klantreissessie met onze huurders. We 
hebben dankbaar gebruik gemaakt van hun tips en suggesties. In 2019 hebben we ons georiënteerd 
op vormen waarbij we sneller digitaal ontwikkelvragen aan onze huurders voor kunnen leggen. Met 
het oog op de herontwikkeling van de Gerarduskerk hebben we bijvoorbeeld de zogenaamde Abbi-
app uitgeprobeerd. Met deze laagdrempelige telefoonapp hebben we woningzoekenden met een 1-2 
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persoonshuishouden (doelgroep van het project) benaderd en hen vragen voorgelegd aangaande 
hun woonwensen. Ook hebben we met KWH gekeken hoe we naast de continue monitoring via het 
klantvizier het beste met onze huurders in contact kunnen treden om hen gerichter te kunnen 
bevragen over hun verwachtingen t.a.v. onze dienstverlening. We hebben bekeken of het ‘Het 
thuisgesprek’ ons hierbij van dienst kan zijn. Deze gespreksmethode van KWH heeft als doel om op 
een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan met huurders over drie thema’s; ‘Wonen en 
huren’, ‘De Buurt’ en ‘Mijn Thuis’. Bij nader inzien levert deze methode in de praktijk geen 
meerwaarde voor ons op (thema’s, vragen en werkwijze zijn inmiddels gemeengoed binnen Goed 
Wonen Gemert).  

Digitale dienstverlening 

Sinds begin 2017 zijn we aangesloten bij Wooniezie, het regionale aanbiedingsportaal. Hiermee is de 

dienstverlening aan de woningzoekende goed op orde (zoekfuncties, berichtenservices e.d.) en is het 

aanbiedingsproces effectief en efficiënt ingericht.  

 

Goed Wonen Gemert heeft een huurdersportaal. Hiermee is de communicatie met onze huurders 

verder gestroomlijnd. Door gebruik te maken van het huurdersportaal zijn huurders in staat proactief 

en 24 uur per dag, 7 dagen per week zaken met ons te doen en met ons te communiceren. 

 

Integratie en huisvesting statushouders Goed Wonen Gemert  

Goed Wonen Gemert neemt de taakstelling van de gemeente met betrekking tot het huisvesten van 

statushouders over. In 2019 was zowel de taakstelling (12 statushouders) voor de eerste helft als die 

voor de tweede helft (11 statushouders) op tijd gerealiseerd. Om de slaagkansen van reguliere 

woningzoekenden hiermee zo min mogelijk te beïnvloeden, blijven Goed Wonen Gemert en de 

gemeente Gemert-Bakel alert op mogelijkheden om de huisvesting voor statushouders op peil te 

houden dan wel uit te breiden. Naast huisvesting werken de gemeente Gemert-Bakel en Goed 

Wonen Gemert ook samen aan een betere integratie van statushouders. In de afgelopen jaren is er 

een onderzoek gedaan naar de mate waarin de integratie van statushouders is geslaagd. Enerzijds 

zijn de verbetermogelijkheden die vanuit het onderzoek naar voren zijn gekomen (processen 

stroomlijnen en parallel laten lopen) opgepakt en anderzijds is er gemonitord op de effecten. Ook zijn 

processen van de verschillende instanties met elkaar afgestemd. Uit de evaluatie in 2019 is naar 

voren gekomen dat er nog verbetermogelijkheden zijn omtrent de integratie. Gebruikmakend van de 

expertise van de HAN zal dit in 2020 verder opgepakt worden. 

 

Prinat 

Dit project is vlak voor de zomervakantie van 

2019 opgeleverd. De betrokkenheid van de 

bewoners is vanaf het begin groot. De wijze 

waarop we het ontwikkelproces van het project 

met hen, buurtgenoten en andere 

geïnteresseerden hebben vormgegeven heeft hier 

zeker een grote bijdrage aan geleverd. Doordat 

veel van de bewoners van Prinat hiervoor al in de 

wijk woonde vond er na de zomervakantie een 

kleine ´volksverhuizing´ plaats in de wijk. Hiermee 

kwamen er een behoorlijk aantal 

eengezinswoningen vrij, waardoor er 

doorstroming in de wijk plaatsvond. 

 

Project Gerarduskerk 
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2019 stond in het teken van het in kaart brengen van potentiële 

doelgroepen voor de ca. 35 woningen in de Gerarduskerk en 

het onderzoeken van de behoefte aan wijkgerichte 

(ontmoetings-) functies. Een vijftal werkgroepjes, bestaande uit 

medewerkers vanuit de hele organisatie, is voortvarend met 

deze opdracht aan de slag gegaan. Er zijn werkbezoeken aan 

voorbeeldprojecten afgelegd, literatuurstudies gedaan en er is 

een enquête uitgezet onder alleenstaande woningzoekenden 

uit Gemert. Uiteindelijk is na de zomer een buitenboordmotor 

ingeschakeld in de vorm van het bedrijf ‘De Plekkenmakers’. 

Zij hebben ons begeleid in het organiseren van een Dromenlab 

Gerardusplein, waarbij we bewoners van de wijk achter de Gerarduskerk niet alleen hebben gevraagd 

naar hun beleving van, en dromen voor de kerk, maar het hele gebied eromheen. Ook hebben de 

Plekkenmakers ons ondersteund in het kaart brengen van kansrijke doelgroepen voor een 

woonconcept waarbij bewoners één of meerdere voorzieningen met elkaar delen. Ultimo 2019 

hadden we dankzij deze projecten een helder beeld van de meest en minst gewaardeerde elementen, 

samen te vatten in de ambitie  van wonen aan het plein naar wonen in het park. Ook hebben we een 

beeld van kansrijke doelgroepen voor het woonconcept en wat hun woonwensen zijn. In 2020 werken 

we het woonconcept verder uit tot een ontwerp, samen met een groep toekomstige bewoners. Ook 

werken we samen met de gemeente en andere stakeholders de visie voor het Gerardusplein verder 

uit naar een concrete inrichting van het gebied en invulling van de wijkgerichte functies.  

 

 
 

Huisvesting woonwagenbewoners 

Het huisvesten van woonwagenbewoners beschouwen we als onderdeel van onze 

taakverantwoordelijkheid. We hebben dan ook het voornemen om de woonwagenlocaties over te 

nemen van de gemeente. In het overnametraject hanteren we in gezamenlijkheid de door de VNG en 

Aedes uitgewerkte ‘Handreiking voor overdracht van woonwagens en standplaatsen’. De handreiking 

biedt voor zowel de gemeente als voor Goed Wonen Gemert voldoende houvast en waarborging om 

te komen tot een goede overname.  

 

Uitgangspunt is het nieuwe beleidskader van het woonwagen- en standplaatsenbeleid zoals 

geformuleerd door de rijksoverheid. De gemeente dient dit nog lokaal te vertalen in haar woonvisie. 

Vervolgacties zijn dan het al of niet ‘verstenen’ van de woningen, het opheffen van de mogelijkheid 

een eigen woonwagen op een gehuurde standplaats te hebben en het opheffen van ruimtelijke 

barrières tussen de kampjes en de omliggende bebouwing. Hiernaast loopt een gezamenlijk sociaal 

spoor (scholing, werk en inkomen, betaalgedrag etc.), vergelijkbaar met de aanpak bij statushouders. 
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Beide onderdelen (overname van de locaties en het sociale spoor) hebben toe nu toe ook in 2019 de 

nodige inspanningen vereist. Inmiddels is er duidelijkheid ontstaan over de financiële paragraaf van 

de overname. Vertragend heeft een door de gemeente ingezet handhavingstraject gewerkt. Afronding 

vindt op z’n vroegst in de loop van 2020 plaats. Voor Goed Wonen Gemert is de kwaliteit van het 

proces belangrijker dan een vastgestelde einddatum. 

 

Huisvesting 18 t/m 23-jarigen 

Dit project kent een lange voorgeschiedenis. Eind 2017 zijn we uiteindelijk begonnen met het 

huisvesten en begeleiden van de eerste jongeren met als doel dat zij na twee jaar op eigen benen 

kunnen staan. De begeleiding van de jongeren wordt uitgevoerd door onze stakeholders uit het 

sociaal domein. Ook in 2019 hebben we een aantal jongeren kunnen huisvesten in een zelfstandige 

woonruimte. We hebben de eerste ervaring met 1 jongere voor wie het zelfstandig wonen te hoog 

gegrepen bleek te zijn. Voor hem is naar een andere oplossing gezocht. Naast de inhoudelijke 

besprekingen van de casussen worden de werkwijze en procedures continu gemonitord en 

geëvalueerd. Zo is er bijvoorbeeld gaandeweg afgesproken om met een casusregisseur te werken. 

Hierdoor zijn de communicatielijnen korter en wordt de voortgang in de begeleiding beter bewaakt. 

Daarnaast zijn we gestart een aantal jongeren groepsgewijs te huisvesten. Zij zijn gehuisvest in een 

pand wat voorheen door Idris (zorg voor jongeren met een beperking) van ons werd gehuurd. De 

huidige huurder is Leefhuis BV, een door een jonge zorgondernemer opgezet initiatief waarbinnen 

verschillende doelgroepen (waaronder jongeren) huisvesting vinden en begeleid worden. Na aankoop 

door Goed Wonen Gemert van een voormalig pand van de GGZ aan de Watermolen in Gemert (naar 

verwachting begin 2020) zullen ook hier o.a. jongeren gehuisvest en begeleid worden. Leefhuis BV is 

hier de beoogde zorgverlener. 

 

Huisvesting statushouders 

Goed Wonen Gemert nam in 2019 wederom de taakstelling van de gemeente met betrekking tot het 

huisvesten van statushouders volledig over. Op het eind van het jaar stond de teller op 23 

gehuisveste statushouders. Hiermee werd de taakstelling voor 2019 volledig gehaald.  

 

Betaalbaar wonen  

Ons huurbeleid faciliteert (streefhuurpercentage 65%) het passend toewijzen en de beschikbaarheid 

van betaalbare woningen.  

 

In overleg met het Huurdersbelang Gemert-Bakel werd bij de 

jaarlijkse huurverhoging bij alle huurders dezelfde indexering van 

de huur met het inflatiepercentage (1,6%) toegepast. Omwille van 

de betaalbaarheid is geen gebruik gemaakt van de extra ruimte die 

het Rijk bood om op individueel niveau de huur met meer dan 

inflatie verhogen. 

 

Wijkfoto’s 

Uit wijkfoto’s van de gemeente Gemert-Bakel blijkt dat er sprake is van een toename van personen 

met potentieel verward gedrag in de reguliere woningvoorraad. Deze toename gaat gepaard met 

meer leefbaarheidsproblemen. Samen met de gemeente Gemert-Bakel, LEV, politie en GGZ ging 

onze aandacht in 2018 uit naar mensen die zelfstandig wonen maar hier om één of meerdere 

redenen moeite mee hebben. De focus lag daarbij vooral op het in beeld krijgen van deze personen 

en onderzoeken welke ondersteuning zij nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Geconcludeerd 

werd dat gezamenlijke ondersteuning verbeterd moet en kan worden. De reeds bestaande rollen en 

werkzaamheden van Goed Wonen Gemert zijn onderstreept en behoeven geen aanpassing. Die van 

de netwerkpartners zijn aangescherpt en vastgelegd (o.a. in een convenant en in een plan van 

aanpak. Hiermee geven we een lokale invulling aan de Wet Aanpak Woonoverlast, de Wet Verplichte 

GGZ en de wet Zorg en Dwang). Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar de privacy paragraaf. Na 

beoordeling door een ter zaken kundig jurist van het convenant in z’n totaliteit en de juridische 

paragraaf in het bijzonder, werd eind 2019 door de bestuurders in het Sociaal Domein besloten meer 

tijd te nemen om het convenant vanuit de praktijk robuuster uit te laten werken door de betrokken 

professionals. Dit zal in 2020 onder regie van de gemeente plaats gaan vinden.   

 

Wijkteams 

De wijkteams, geïnitieerd door de gemeente, vormen nog steeds het belangrijkste instrument voor 
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samenwerking op sociaal-maatschappelijk terrein. De doorontwikkeling van deze teams vraagt 

continue aandacht. Zowel de gemeente als Goed Wonen Gemert brachten in 2018 hun kennis met 

betrekking tot lange termijn trends met regelmaat in, in de wijkteams. Deze inzichten helpen de 

wijkteams om vroegsignalering verder te ontwikkelen. Ook in 2019 namen we structureel deel aan de 

wijkteams. Er bestaat in het sociaal domein de behoefte om de wijkteams verder door te ontwikkelen. 

Hiertoe vond er een eerste oriëntatie op de proeftuin Ruwaard plaats. In deze, in de Ossche wijk 

Ruwaard gelegen proeftuin, wordt er door anders te denken, doen en organiseren, naar gestreefd 

een vitale wijk te creëren. Waar actieve bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) 

gezondheid ervaren. De eerste ervaringen in Oss zijn positief en in omliggende gemeentes als 

Helmond en Deurne worden soortgelijke projecten opgestart. Eind 2019 gaven de bestuurders in het 

Sociaal Domein groen licht en start er vanaf begin 2020 een soortgelijk project in Gemert-Bakel.  

 

Hiernaast investeerden we ook in 2019 in de volgende leefbaarheidsactiviteiten. 

 

• We zorgen voor begeleiding van huurders die een steuntje in de rug nodig hebben als het 

gaat om zelfstandig wonen. Hiervoor hebben we een contract gesloten met de Stichting 

Maatschappelijke Opvang in Helmond. Met het oog op het toenemend aantal huishoudens 

wat moeilijk het hoofd boven water kan houden werd er in 2019 wederom ruimte geschapen 

om extra begeleiding in te zetten. 

• Daarnaast zetten we bij enkele huishoudens een erkend bureau voor budget coaching, 

beheer en schulddienstverlening in. Deze hulp werd ingezet voor die huurders die hun 

financiële huishouding door welke omstandigheden dan ook, niet op de rit hebben of krijgen. 

• Zoals reeds aangegeven is Goed Wonen Gemert de komende 3 jaar nog aan de slag met de 

planontwikkeling voor de Gerarduskerk. In aanloop naar de realisatie hiervan heeft Goed 

Wonen Gemert de ruimte van de voormalige bibliotheek alvast in gebruik gegeven, zodat er 

ervaring wordt opgedaan met een elkaar versterkende combinatie van buurt/wijkgerichte 

bedrijvigheid. 

• Samen met de Zorgboog, Trend-Zorg, de dorpsondersteuner, de LEV-groep en de dorpsraad 

zijn we in 2019 gestart met het ontwikkelen van een nieuwe woon-leefgemeenschap in “De 

Berken” in Milheeze. En met succes; de Berken biedt vanaf 1 januari 2020 niet meer alleen 

een woonplek voor senioren, maar voor bewoners van alle leeftijden die behoefte hebben aan 

een beschutte woonomgeving. Bewoners kunnen rekenen op zorg via de wijkverpleging van 

de Zorgboog. Een deel van de appartementen wordt 

toebedeeld aan jongvolwassenen die onder toeziend 

oog van Trend Zorg Helmond de stap maken naar 

zelfstandig wonen. Jongeren (bijvoorbeeld met hulp 

bij de maaltijdvoorziening) en ouderen (bijvoorbeeld 

met adviezen in de huishouding) hebben elkaar over 

en weer het nodige te bieden.  Een tal van 

vrijwilligers en de dorpsondersteuner organiseren 

daarnaast diverse activiteiten voor de bewoners, 

denk aan een koffie-uurtje en een middagje sjoelen. 

Voor de jonge bewoners is er zelfs een speciale plek 

gecreëerd om te kunnen ‘chillen’. De huismeester 

regelt technische en praktische zaken, zoals het ophalen van oud papier en het uitvoeren van 

kleine reparaties. 

 

Betaalbaar wonen 

Goed Wonen Gemert blijft haar huidige streefhuurbeleid handhaven. De huurprijs van sociale 

huurwoningen (tot € 720,42, prijspeil 2019) wordt afgetopt op 65% van de maximale huurprijs op 

basis van het aantal woningwaarderingspunten. Bij dit beleid blijft minimaal 80% van de sociale 

woningvoorraad bereikbaar voor huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens.   

 

Goed Wonen Gemert en Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel spraken af dat de huursom in 2019 

met maximaal het inflatiepercentage (1,6%) stijgt. Uiteraard werd er tevens binnen de kaders van 

eventuele nieuwe wet- en regelgeving gehandeld. 

 

Han Vromen
Stempel nederlands



33 
 

In het verlengde van het streefhuurbeleid en het passend toewijzen zijn we ook dit jaar met onze 

stakeholders (o.a. de gemeente en de LEV-groep) in gesprek gebleven over flankerend beleid (goede 

inkomensondersteuning voor de meest kwetsbare huishoudens, versteviging schuldhulpverlening 

e.d.), zie ook 4.2. prestatieafspraak 8. 

 

In samenwerking met Berenschot deed Goed Wonen Gemert in 2018 een big-data onderzoek. In 

2019 is in samenwerking met zorgpartijen en de gemeente gekeken of de uitkomsten ervan en het 

instrument dat is ontwikkeld toegevoegde waarde heeft bij het vroegtijdig signaleren van meer 

kwetsbare burgers. Het instrument blijkt echter, ook met de toevoeging van data van stakeholders, te 

grofmazig te zijn om werkelijk meerwaarde te kunnen hebben. Hiermee is dit experiment afgesloten 

(zie ook 4.2. prestatieafspraak 8). 

 

In het kader van ons ondernemingsplan ontwikkelden we in 2018 beleid wat ervoor moet zorgen dat 

huurders die (gezien hun inkomenspositie) niet (meer) in de juiste woning wonen, op maat naar een 

woning met een passende prijs/kwaliteitsverhouding kunnen verhuizen. Daarnaast startten we een 

onderzoek naar de ontwikkeling van woonlastenquotes en gingen we op zoek naar partners en 

huurders die ons kunnen ondersteunen in het faciliteren van huurders om meer regie over de eigen 

woonlasten (o.a. energie en onderhoud) te voeren. Deze acties liepen nog volop door in 2019. 

Implementatie is voorzien voor in 2020. 

 

Netwerk 

Zeker diegenen die vanuit een zorgvraag aangewezen zijn op passende huisvesting 

en beschikbare zorg- en welzijnsarrangementen, behoren tot de meest kwetsbare 

groep. We vinden het tot onze verantwoordelijkheden horen om wonen, welzijn en 

zorg in goede afstemming geregeld te hebben voor onze huurders. Dit heeft voor 

hen duidelijk meerwaarde. In 2019 jaar zijn we gevisiteerd en hebben we hieraan 

gekoppeld een experiment gedaan met als onderwerp het woon-welzijn-

zorgnetwerk. Doel was om gezamenlijk met onze belangrijkste stakeholders te 

kijken hoe we dit netwerk het best kunnen versterken. Het experiment heeft meer 

dan voldoende informatie opgeleverd om in het vervolg (2020) te werken aan het 

versterken van het woon-welzijn-zorgnetwerk. 

 

Hiernaast gaan we in MRE-verband meedoen aan een experiment waarbinnen we op zoek gaan naar 

de wijze waarop we als corporatie het beste onze bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van 

gewenste woonvormen voor ouderen. Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen/willen wonen maar 

ook (nog) niet aangewezen zijn op beschermde woonvormen (zoals verpleeghuizen). 

4.2 PRESTATIEAFSPRAKEN MET GEMEENTE GEMERT-BAKEL 

Een kort overzicht geeft de realisatie van de prestatieafspraken van 2019 tussen Goed Wonen 

Gemert, de gemeente Gemert-Bakel en Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel weer: 

   

1. Omvang van de voorraad huurwoningen in de sociale sector  

Goed Wonen Gemert stuurt basis van haar huidige SVB op 2770 sociale huurwoningen in 

2030. Dit aantal is gebaseerd op de meest recente provinciale cijfers (2017). Jaarlijks worden 

de demografische ontwikkelingen gemonitord. Afhankelijk van die monitoring worden deze 

cijfers indien nodig aangepast. 

 

Status: in het laatste kwartaal van 2019 hebben Goed Wonen Gemert en de gemeente 

gezamenlijk opdracht gegeven voor een uitgebreid woningbehoefteonderzoek op basis van 

de meest recente provinciale prognoses (2017) over huishoudensontwikkeling in de 

gemeente. Het onderzoek wordt begin 2020 afgerond en geeft inzicht in de verwachte 

woningbehoefte tot 2040 in zowel de koop- als de huursector, uitgesplitst naar woningtypen 

en prijsklassen. 

 

2. Nieuwbouw 

Naar verwachting worden zowel 16 appartementen aan Hove Vogelsanck als 45 woningen op 

de locatie Prinat in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd. Daarnaast zal in 2019 worden 
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gestart met de sloop en daaropvolgend de vervangende nieuwbouw aan de Alde Biezenstraat 

in Gemert en de Nieuwe Uitleg in Bakel. 

 

Status: De appartementen aan Hove Vogelsanck (16) en de woningen van Prinat (45) zijn 

volgens verwachting opgeleverd. De sloop en start van vervangende nieuwbouw aan de Alde 

Biezenstraat in Gemert en Nieuwe Uitleg in Bakel is doorgeschoven naar 2020. Dit geldt ook 

voor de Maria Aertshof. 

 

3. Onttrekkingen aan de sociale woningvoorraad (verkoop en sloop) 

Goed Wonen Gemert heeft een deel van haar woningvoorraad aangewezen voor verkoop 

(vooral grotere eengezinswoningen waar op termijn minder behoefte aan is). Ook zijn tot 

2030 ca. 45 woningen aangewezen voor sloop. 

 

Status: in 2019 hebben we 9 woningen verkocht, allen in de kern Gemert (7 kleine en 2 grote 

eengezinswoningen). Er zijn in 2019 geen woningen gesloopt. 

 

4. Transformatie bestaande voorraad 

Goed Wonen Gemert wil tot en met 2030 82 woningen transformeren naar een woning die 

geschikt is voor kleinere huishoudens (1-2 persoons). Dit betekent dat er elk jaar gemiddeld 7 

woningen moeten worden aangepakt. 

 

Status: er zijn in 2019 8 woningen getransformeerd. 

 

5. Huurbeleid 

Het (streef)huurbeleid van Goed Wonen Gemert is erop gericht om voldoende woningen 

beschikbaar te houden voor huishoudens met een inkomen beneden de huurtoeslaggrens 

(minimaal 80% van onze woningvoorraad). Daarnaast hebben Goed Wonen Gemert en 

Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel afgesproken dat de 

huursom in 2019 met maximaal het inflatiepercentage stijgt 

(1,6%). Ook is voor 2019 overeengekomen dat bij alle 

huurders hetzelfde huurverhogingspercentage wordt 

toegepast, ongeacht de afstand van de huidige huur tot de 

streefhuur. 

 

Status: De huurverhoging is conform de prestatieafspraken 

doorgevoerd. In paragraaf 4.5.3 staat de huurverhoging 

2019 uitgebreider beschreven.  

 

6. Verdeling woonruimte 

1. Goed Wonen Gemert blijft de zoektijden van woningzoekenden uit Gemert-Bakel ten 

opzichte van andere woningzoekenden monitoren, zodat als er ontwikkelingen 

plaatsvinden die door één van de partijen niet gewenst zijn, daarover een gesprek 

georganiseerd kan worden. 

2. Goed Wonen Gemert onderzoekt samen met dorpsondersteuners, adviesgroepen en 

andere betrokkenen welke specifieke doelgroepen minder goed slagen op de 

woningmarkt en wat de achterliggende oorzaken hiervan zijn. 

3. Goed Wonen Gemert maakt in de trimesterrapportages inzichtelijk welk deel van de 

woningen met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens op maat wordt verhuurd en welk 

deel regulier. Ook zal zij de zoektijden per inkomensdoelgroep in kaart brengen. 

4. Goed Wonen Gemert kijkt naar een mogelijkheid waarmee mensen kenbaar kunnen 

maken dat ze op zoek zijn naar een woning buiten Wooniezie. Stel dat mensen niet 

kunnen reageren op een woning die zij willen of kunnen huren, dan is tenminste wel 

bekend dat zij op zoek zijn naar een woning. 
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Status:  

1. De gemiddelde zoektijd bedraagt 15 maanden. 

Starters zitten met 13 maanden onder het gemiddelde.  

2. In 2019 zijn met de dorpsondersteuners een aantal 

keren gesprekken gevoerd over het 

woonruimteverdeelbeleid van Goed Wonen Gemert en 

individuele cases van woningzoekenden die in de knel 

zitten. Dit heeft tot wederzijds inzicht geleid over de 

werking van het woonruimteverdeelbeleid, de landelijk 

opgelegde toewijzingsregels en hoe dit voor bepaalde 

doelgroepen de slaagkans beïnvloedt (bijvoorbeeld van ouderen met een laag 

inkomen en een hoog vermogen en van jongeren met een te hoog inkomen voor een 

huurwoning en een te laag inkomen voor een koopwoning). Woningzoekenden lijken 

makkelijker de weg naar de dorpsondersteuners te vinden dan naar Goed Wonen 

Gemert, om de problemen aan te kaarten die ze ervaren met het vinden van een 

passende woning via Wooniezie. We blijven daarom een vinger aan de pols houden 

bij de dorpsondersteuners en faciliteren hen waar nodig om woningzoekenden van de 

juiste informatie en adviezen te voorzien omtrent het zoeken naar een woning. 

3. In onderstaande tabel zijn de verhuringen van 1 januari 2019 t/m 31-12-2019 

opgenomen, uitgesplitst naar model en huurprijsklasse. 

 

Woning-
toewijzingen 

2018 2019 

    Huurprijsklasse 

Wijze van 
toewijzing 

Aantal % 
Goedkoop 

(tot 
€424,44) 

Betaalbaar 
tot Htslg-

grens 
(€424,45 - 
€651,03) 

Duur tot EU-
grens 

(651,04 – 
720,42) 

Vrije 
sector 

>720,42 
Totaal 

Aanbod 
(inschrijfduur) 

96 52% 16 110 19 11 156 59% 

Loting 11 6% 0 10 1 3 14 5% 

Op maat 76 42% 13 82 0 0 95 36% 

Totaal 183 100% 29 202 20 14 265 100% 

 

4. Deze afspraak gaat opgepakt worden in 2020. 

 

 

7. Verlaging woonlasten 

1. We hebben ons voor 2019 ten doel gesteld om 40 bestaande woningen nul-op-de-

meter te maken. 

2. In 2018 hebben Goed Wonen Gemert en de gemeente gesprekken gevoerd over het 

versoepelen van regelgeving rondom het nul-op-de-meter maken van woningen. De 

kosten voor het verduurzamen van woningen kunnen dan lager worden gehouden en 

er kan sneller worden overgegaan van planvorming naar realisatie. Beide partijen 

staan positief tegenover het verminderen van de regeldruk rondom het vergaand 

verduurzamen van woningen. Het doel is om de gesprekken hierover in 2019 voort te 

zetten en uit te laten monden in concrete (afspraken over) versoepeling van 

regelgeving en/of vermindering van proceskosten. 

 

Status:  

1. Het aantal vernomde woningen in 2019 is 33. Een tiental volgende woningen aan de 

Rector Beverstraat worden in januari 2020 opgeleverd. 

2. Er hebben in 2019 meerdere gespreken met de gemeente plaatsgevonden over de 

versoepeling regelgeving rondom verduurzaming. Deze hebben tot op heden nog niet 
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tot concrete afspraken geleid. Op basis van de wederzijdse intentie, lopen de 

gespreken ook in 2020 hierover door. 

 

 

8. Het voorkomen van huisuitzettingen 

1. De huurincassoprocedure wordt in 2019 aangepast aan de huidige inrichting van 

financiële hulpverlening aan inwoners van Gemert-Bakel. Ook wordt gekeken of een 

koppeling kan worden gelegd met betalingsachterstanden die inwoners hebben bij 

energiebedrijven, Brabant water en zorgverzekeringen, die bekend zijn bij de 

gemeente. Goed Wonen Gemert en gemeente zijn daarover in overleg. 

2. Het big-data onderzoek dat Goed Wonen Gemert heeft laten uitvoeren naar de 

regelkracht van inwoners van Gemert-Bakel, geeft onvoldoende inzicht in de 

indicatoren die mogelijk (het verlies van) iemands regelkracht kunnen voorspellen. 

Goed Wonen Gemert beschikt zelf over te weinig data om betrouwbare conclusies en 

voorspellingen te kunnen doen. In 2019 wil zij onderzoeken of haar eigen data 

gecombineerd met aanvullende data van de gemeente en eventueel ook zorg- en 

welzijnsorganisaties wél relevante en betrouwbare inzichten geeft, die van nut 

kunnen zijn bij (onder andere) het voorkómen van huisuitzettingen. 

 

Status:  

1. Een aangepaste incassoprocedure is beschreven. Hierin is nader gedefinieerd op 

welk moment inwoners met betalingsachterstanden worden besproken in het 

schuldhulpverleningsproces en welke interventies dan mogelijk zijn. Het onderdeel 

vroegsignalering dient nog nader uitgewerkt te worden. Dit vindt begin 2020 z’n 

beslag. Dit alles laat onverlet dat er in de praktijk al wel vroegtijdig onderling contact 

gezocht wordt bij signalen. 

2. In 2019 is in samenwerking met zorgpartijen en de gemeente gekeken of de 

uitkomsten ervan en het instrument wat is ontwikkeld toegevoegde waarde heeft bij 

het vroegtijdig signaleren van meer kwetsbare burgers. Het instrument blijkt echter, 

ook met de toevoeging van data van stakeholders, te grofmazig te zijn om werkelijk 

meerwaarde te kunnen hebben. Hiermee is dit experiment afgesloten. 

 

9. Doorstroming op de koopmarkt 

Er worden in 2019 door de gemeente en Goed Wonen Gemert pogingen ondernomen om 

meer inzicht te krijgen in de koopmarkt.   

 

Status: Najaar 2019 gaven de gemeente en Goed Wonen Gemert gezamenlijk opdracht voor 

het uitvoeren van woningmarktonderzoek o.b.v. de meest actuele huishoudensprognoses. 

Rapport is inmiddels in conceptvorm klaar.  

 

10. Energiebewustwording bewoners 

Goed Wonen Gemert gaat in 2019 een aantal huurders 

‘opleiden’ tot energiecoach. Deze energiecoaches krijgen de 

opdracht om andere huurders te enthousiasmeren voor het 

verduurzamen van hun woning en het verduurzamen van 

hun eigen gebruik van de woning.  

 

Status: In 2019 zijn er geen huurders opgeleid tot 

energiecoach, wel worden er steeds meer bewoners van 

vernomde woningen ingezet als ervaringsdeskundigen bij 

nieuwe verduurzamingsprojecten. 

 

11. Samenwerking tussen gemeente en Goed Wonen Gemert op sociaal-maatschappelijk terrein 

In het bestuurlijk overleg Sociaal Domein is gesproken over wonen en zorg en de acties die 

daaromtrent opgepakt moeten worden. Het onderwerp wordt door de gemeente opgepakt, er 

wordt een voorstel voorbereid tot het faciliteren van het bredere proces. Daarna wordt bezien 

wie er trekker van dit project wordt.  
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Status: er is voor gekozen om het onderwerp wonen en zorg mee te nemen in het 

woonbehoefteonderzoek dat de gemeente in samenwerking met Goed Wonen Gemert heeft 

uitgezet. Uitgaande van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een interactieve sessie 

gepland met zorgpartijen uit de gemeente. Tijdens die bijeenkomst wordt gedeeld wat de 

resultaten van het onderzoek zijn, maar vooral ook opgehaald wat de verwachting van de 

partijen is richting de toekomst. Met de input die dit oplevert, kan het kernteam Sociaal 

Domein verder met benodigde acties.  

  

12. Huisvesten specifieke doelgroepen 

1. Het MRE-woonbehoefte onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd, geeft nog onvoldoende 

inzicht in de grootte van de groep starters in Gemert-Bakel en hun specifieke 

woonbehoeftes. Goed Wonen Gemert en de gemeente stellen gezamenlijk 

aanvullende vragen over het MRE-woonbehoefte onderzoek. Op basis van eventuele 

aanvullende informatie die hierdoor beschikbaar komt, wordt gezamenlijk een 

strategie geformuleerd voor het faciliteren van starters op de woningmarkt in Gemert-

Bakel.  

2. Het huisvesten van woonwagenbewoners beschouwt Goed Wonen Gemert ook in 

2019 nog steeds als onderdeel van haar taakverantwoordelijkheid. Dit is een 

doorgaand lange termijn project. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties heeft een beleidskader gemeentelijke woonwagen- en 

standplaatsenbeleid opgesteld. De gemeente bekijkt welke eventuele 

beleidswijzigingen dit met zich meebrengt en neemt deze op als aanvulling op de 

woonvisie.  

3. Goed Wonen Gemert neemt de volledige taakstelling van de gemeente met 

betrekking tot het huisvesten van statushouders over. Naast huisvesting werken de 

gemeente en Goed Wonen Gemert ook samen aan de verbetering van de integratie 

van statushouders. 

 

Status:  

1. Strategie als zodanig is niet uitgewerkt. Wel heeft Goed Wonen Gemert in 2019 in 

verschillende dorpen (o.a. Handel) geregeld contact gehad met starters en met hen 

bekeken wat in hun situatie de knelpunten zijn voor een toegang tot de huurmarkt. Dit 

blijkt meestal hun (te hoog) inkomen te zijn. Bij de herontwikkeling van de 

Gerarduskerk worden alleenstaanden (waaronder starters) intensief betrokken. 

Hierdoor is het mogelijk om vanuit hun woonwensen de juiste huisvesting in de 

Gerarduskerk te realiseren. 

2. Ultimo 2019 was er mondelinge overeenstemming over de overdracht van de 

woonwagenlocaties. Naar verwachting vindt de daadwerkelijke overdracht medio 

2020 plaats. Tot aan de overdracht worden de puntjes op de i gezet wat betreft de 

invulling van het (sociaal) beheer, toewijzingsbeleid e.d. en kan de gemeente de 

gemeentelijk woonvisie aanvullen met beleidskaders voor huisvesting van 

woonwagenlocaties.  

3. Met de huisvesting van 23 statushouders werd de taakstelling voor 2019 gehaald. Na 

eerdere wijzigingen in de aanpak bij de integratie van nieuwkomers (stroomlijnen van 

processen waardoor die meer parallel lopen) is er uit een evaluatie in 2019 gebleken 

dat er nog mogelijkheden zijn om de integratie verder te verbeteren. Gebruikmakend 

van de expertise van de HAN zal dit in 2020 verder opgepakt worden. 

 

13. Integrale en gebiedsgerichte aanpak 

In 2019 focust Goed Wonen Gemert op de volgende leefbaarheidsactiviteiten: 

1. Zorgen voor begeleiding van huurders die een steuntje in de rug nodig hebben als 

het gaat om zelfstandig wonen. Hiervoor is een contract afgesloten met SMO. 

2. Inzet van een erkend bureau voor budget coaching, beheer en schulddienstverlening. 

Deze hulp wordt ingezet voor die huurders die hun financiële huishouding door welke 

omstandigheden dan ook, niet op de rit hebben of krijgen. 

3. Planontwikkeling van de Gerarduskerk. In aanloop naar de realisatie hiervan wordt de 

ruimte van de voormalige bibliotheek alvast in gebruik gegeven, zodat er ervaring 

wordt opgedaan met een elkaar versterkende combinatie van buurt/wijkgerichte 

bedrijvigheid.  
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Status:  

1. In 2019 ontvingen drie huishoudens begeleiding van SMO. In alle gevallen met goed 

resultaat.  

2. Schulddienstverlening vanuit het erkende bureau werd bij drie huishoudens ingezet. 

Deze drie huishoudens zijn hiermee goed geholpen.   

3. Diverse organisaties hebben hun intrek genomen in de Boelthiek. Met name de 

kringloopwinkel zorgt voor aanloop. Initiatieven vanuit de buurt/wijk zijn er af en toe 

(bv. een toneelvoorstelling). 

 

14. Veiligheid in wijken en buurten 

De extramuralisering van de zorg, de regelgeving omtrent passend 

toewijzen, de beperking voor woningcorporaties om niet-DAEB 

activiteiten te ontplooien e.d. zorgen voor een eenzijdigere instroom 

van mensen met een laag inkomen in de sociale woningvoorraad. In 

sommige wijken en buurten komt de leefbaarheid daardoor onder 

druk te staan. Samen met ketenpartners gaan Goed Wonen Gemert 

en de gemeente onderzoeken hoe deze ontwikkelingen in goede 

banen geleid kunnen worden en hoe de diversiteit in wijken en 

buurten behouden kan blijven, zodat de overlast beperkt blijft.  

 

Status:  

De volgende maatregelen en afspraken om de druk op leefbaarheid in wijken en buurten te 

verlichten en overlast te beperken zijn binnen Gemert-Bakel gemaakt en genomen. Deze worden 

(voorlopig) als afdoende beschouwd. 

• De gemeente stelt jaarlijks een wijkfoto op waarmee gemonitord wordt hoe de cijfers m.b.t. 

leefbaarheid zijn. 

• Er is een convenant woonoverlast waarbinnen de betrokken partijen samenwerken. 

• Centraal staat de samenwerking in de wijkteams. Hiernaast kan de gemeente altijd ingezet 

worden om partijen te verbinden. 

4.3 KWALITEIT EN BESCHIKBAARHEID VAN WOONGELEGENHEDEN  

Eind 2019 had Goed Wonen Gemert 2.770 woongelegenheden in eigendom. Deze 

woongelegenheden staan in de kernen Gemert, Bakel, Milheeze, De Rips, Handel, De Mortel en 

Elsendorp. Daarnaast beheert Goed Wonen Gemert 9 woningen in Gemert voor 

woningbouwvereniging Bergopwaarts. De woningen zijn als volgt over de kernen en de 

huurprijsklassen verdeeld:  

 

  

Huurprijsklassen* 

Totaal Goedkoop tot    
€ 424,44 

Betaalbaar van 
€ 424,44 tot        

€ 651,03 

Duur van                  
€ 651,03 tot                

€ 720,42 

Vrije sector 
vanaf € 720,42 

Bakel 63 196 15 14 288 

De Mortel 11 48 1 0 60 

De Rips 17 40 6 2 65 

Elsendorp 9 43 2 0 54 

Gemert 192 1.560 258 55 2.065 

Handel 7 121 6 2 136 

Milheeze 53 47 2 0 102 

Totaal 352 2.055 290 73 2.770 

 % van 
totaal  

13% 74% 10% 3% 100% 

*Huurprijsklassen 2019 

 

De woongelegenheden zijn als volgt verdeeld qua woningtypes: 
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Woningtype  Aantallen 

Kleine en middelgrote eengezinswoning (<70m2 of 
≤3 slaapkamers) 

1.667 

Grote eengezinswoning (>70m2 en >3 slaapkamers) 383 

Gelijkvloers (nultredenwoning of appartement) 648 

Overige woongelegenheid (kamer, zorgwoning, etc.) 72 

Totaal 2.770 

 

Verder verhuurt Goed Wonen Gemert 76 garages, 1 parkeerplaats en 10 maatschappelijk vastgoed 

locaties (8 zorgsteunpunten/dagbesteding, 1 ontmoetingsruimtes en werkplaats ORO). 

4.3.1 REGELING DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG 

Woningtoewijzing 

Sinds 1 januari 2016 moet minimaal 95% van de huishoudens met een inkomen beneden de 

huurtoeslaggrens passend worden toegewezen. Deze huishoudens mogen geen woning betrekken 

met een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens van de huurtoeslag. 

 

In 2019 heeft Goed Wonen Gemert voldaan aan dit criterium, 99,5% is passend toegewezen. 

 

Voorwaarden Woningwet 2015 

Naast het passend toewijzen gelden ook de voorwaarden van de Woningwet 2015 voor het toewijzen 

van woningen. 

 

• Bij nieuwe verhuringen wordt ten minste 90% van de woningen met een huur op of onder de 

liberalisatiegrens (2019: € 720,42) toegewezen aan huishoudens met een (gezamenlijk) 

verzamelinkomen tot maximaal € 42.436. Hiervan moet tenminste 80% worden toegewezen 

aan huishoudens met een inkomen tot € 38.035. 

 

• Maximaal 10% van alle woningen met een huur op of onder de liberalisatiegrens mag worden 

toegewezen aan huishoudens met een (gezamenlijk) verzamelinkomen boven de 

€ 42.436, met inachtneming van de geldende voorrangsregels en de eventueel geldende 

huisvestingsverordening. 

 

In onderstaande tabel zijn de woningtoewijzingen volgens de voorwaarden uit de Woningwet 

weergegeven. 

 

  
Sociale huurwoning 
(<€720,42) 

Vrije sector vanaf €720,42 

  Aantal % Aantal % 

Inkomen <= € 38.035 238 94,82% - - 

Inkomen tussen € 38.035 en € 
42.436 

6 2,39% - - 

Inkomen > € 42.436 7 2,79% 14 100% 

Totaal  251   14   

 

  Norm: minimaal 80% 

  Norm: maximaal 10% 

  Norm: maximaal 10% 

  Valt buiten voorwaarden 

 

Uit bovenstaand schema blijkt dat 94,82% van de verhuringen voldoet aan de eerste voorwaarde.  

De 80% norm vanuit de regelgeving is behaald. Ook de andere twee normen met betrekking tot het 
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toewijzen van sociale huurwoningen aan midden- (2,39%) en hogere inkomens (2,79%) worden 

ruimschoots behaald.  

 

Niet-DAEB activiteiten 

De Woningwet schrijft ook voor dat corporaties een gescheiden administratie voeren van taken die 

met of zonder staatssteun worden uitgeoefend. Het betreft hier DAEB respectievelijk niet-DAEB 

activiteiten. Bij DAEB gaat het om een economische activiteit met een publiek belang. Een 

economische activiteit is iedere activiteit waarbij goederen en/of diensten in concurrentie op een 

bepaalde markt worden aangeboden. 

 

 

We hebben het volgende niet-DAEB bezit: 

 

Niet-DAEB 2019 

Woningen 199 

Garages 77 

 

We hebben bij de inwerkingtreding van de woningwet bewust een aantal woningen als niet-DAEB 

gekwalificeerd om zodoende ook woningzoekenden met een hoger inkomen een woning aan te 

kunnen bieden. 

4.3.2 NIEUWBOUW 

We blijven investeren in vastgoed om te voldoen aan de volkshuisvestelijke opgave waarvoor we 

staan. Naast dat we investeren in bestaande bouw richten we ons ook op het ontwikkelen en 

realiseren van nieuwe woningen. Huisvestingsvraagstukken zijn aan tijd en verandering onderhevig. 

Daarom ontwikkelen we graag in samenspraak met onze huurders nieuwe woningen. We willen 

immers optimale huisvesting bieden aan onze klanten.  

 

Projecten opgeleverd 

 

Project 

 

Dorp  Totaal (huur) opgeleverd 

Hove Vogelsanck Gemert  

Appartementen  16 

Prinat  Gemert   

Appartementen  22 

Seniorenwoningen  16 

Eengezinswoningen   7 

Totaal  61 

 

Hove Vogelensank (Fitland, Gemert) 

Deze ontwikkeling bestaat uit 2 fases. Fase 1 betreft een eerstelijnsgezondheidscentrum en 4 

groepswoningen. Fase 2 betreft een woningbouwprogramma van 25 eenheden, 9 

eengezinswoningen en 16 appartementen. Fase 1 is geheel in 2018 opgeleverd en met de realisatie 

van fase 2 is gestart in 2018. De 9 eengezinswoningen zijn in 2018 opgeleverd. De overige 16 

appartementen zijn medio 2019 opgeleverd en in exploitatie genomen. Het project Fitland is hierdoor 

in totaal afgewikkeld.  

Alle 25 woningen zijn gerealiseerd als NOM-woning en zijn gasloos.  
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Prinat (Pastoor Attendorenstraat en omgeving, Gemert) 

Dit plan is in 2018 uitgewerkt om in ontwikkeling te nemen. Er zijn  

45 woningen ontwikkeld verdeeld naar 22 appartementen,  

7 eengezinswoningen en 16 nultreden woningen voor 1-2 

persoonshuishoudens. In het derde kwartaal van 2018 is begonnen 

met de realisatie. Medio 2019 is dit project in zijn geheel opgeleverd. 

Helaas kunnen we onze NOM-ambitie niet voor alle woningen 

realiseren. De 22 appartemeten kunnen vanwege omliggende bomen 

niet voldoende energie opwekken om te voldoen aan de NOM-eisen. 

Deze woningen zijn wel optimaal geïsoleerd en hebben geen 

gasaansluiting. Hierdoor dragen deze appartementen bij aan onze 

doelstelling om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. 

 

Beide projecten zijn bij oplevering volledig verhuurd en kennen een sociale huurprijs  
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Projecten in voorbereiding 

 

 Dorp Totaal (huur) 

Alde Biezenstraat 52-62 Gemert  

Woningen 1-2 persoonshuishouden (doelgroep senioren)  12 

Nieuwe Uitleg 26-32 Bakel  

Woningen 1-2 persoonshuishouden (doelgroep senioren)  7 

Maria Aertshof (Drossard Meijerstraat 59-89 / Dr. 

Douvenstraat 10-46) 

Gemert   

Eengezinswoningen   13 

Grondgebonden nultreden woningen   8 

Appartementen   29 

Totaal  69 

 

De projecten in voorbereiding komen allen voort uit herstructurering. Het betreft sloop van 

respectievelijk 6, 4 en 35 woningen. Op deze locatie worden nieuwe woningen gerealiseerd die 

bijdragen aan onze volkshuisvestelijke opgave.  

Het jaar 2019 is gebruikt om deze projecten van schetsplannen naar realisatiefase te brengen. Eind 

2019 zijn voor deze projecten de benodigde vergunningen aangevraagd. Volgens planning staat de 

sloop van de bestaande opstallen in het eerste kwartaal 2020 waarna direct begonnen kan worden 

met de realisatie. Elk project kent zijn eigen dynamiek maar we streven, door samenwerking met 

verschillende partijen, om bouwstromen op elkaar af te stemmen en hierdoor overlast in de omgeving 

te beperken.  

Oplevering Alde Biezenstraat en Nieuwe Uitleg mogelijk eind 2020, Maria Aertshof 2021. Alle 

woningen worden ontwikkeld volgens NOM-prestaties, zijn gasloos en kennen een sociale huurprijs.    

 

“Potentiele” herstructureringsprojecten  
Om sturing te geven aan de veranderopgave, lees ‘toevoegen van ‘nultreden’ woningen in de kern 

Gemert’, zijn een 6 tal locaties in het centrumgebied van Gemert aangewezen voor nader onderzoek. 

Het betreft eigen locaties waar op dit moment eengezinswoningen staan die niet de gewenste 

kwaliteit hebben en/of uit de exploitatie gaan lopen. In 2019 zijn voor deze locaties 

haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Uit de haalbaarheidsstudies komt naar voren dat 3 locaties geschikt 

zijn voor herstructureringen. Deze locaties worden in 2020 nader op hun potentieel bekeken. De 

overige locaties houden we ongewijzigd in onze portefeuille.   

 

 Aantal en 

woningtyp

e 

Uitkomst 

haalbaarheidsstudies 

Indicatie geplande 

nieuwbouw 

Julianastraat 9-13 3 kleine 
EGW’s 

Locatie biedt kansen. Wordt in 
2020 verder uitgewerkt.  

8 nultreden 
woningen 

Van Beekstraat 9-15 4 kleine 
EGW’s 

Voorlopig geen potentieel op 
herstructurering. Strategie 
wijzigen naar doorexploiteren.  

n.v.t. 

De Kieboom 8-14 
Prior Jacobsstraat 1 & 3 

3 kleine 
EGW’s 
3 grote 
EGW’s  

Voorlopig geen potentieel op 
herstructurering. Strategie 
wijzigen naar doorexploiteren.  

n.v.t. 

Borretstraat 70 & 72 
President Verhofstadtstraat 
18A-18W 

2 kleine 
EGW’s 
17 garages 

Locatie biedt kansen. Wordt in 
2020 verder uitgewerkt. 

8 nultreden 
woningen 

Drossard de la Courtstraat 
6-36 

16 kleine 
EGW’s 

Locatie biedt kansen. 
Herstructurering wordt 
betrokken bij plantontwikkeling 
ST. Gerarduskerk. 

20 appartementen 

Diederikstraat 53+55 
Bisonstraat 118-124 

6 kleine 
EGW’s 

Voorlopig geen potentieel op 
herstructurering. Strategie 
wijzigen naar doorexploiteren. 

n.v.t. 
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4.3.3 EXPLOITATIE ONDERHOUD  

Exploitatie onderhoud 

Hieronder verstaan we alles wat te maken heeft met het onderhoud van een woning op het gebied 

van verduurzamen, verbeteringen en instandhouden.  

 

Verduurzamen 

Het verbeteren van de energiezuinigheid en het binnenklimaat. Met dit onderhoud worden objecten 

verduurzaamd waardoor het wooncomfort stijgt en de energielasten dalen. Hieronder vallen o.a. onze 

NOM opgave en zonnepanelen.  

Voor verbeteren        Na verbeteren tot NOM woning 

 

Verbeteringen 

Zijn gericht op het verbeteren van het woongemak. Voorbeelden zijn casco aanpassingen zodat 

gelijkvloers gewoond kan worden, het vergroten van de badkamer en het plaatsen van een tweede 

toilet.  

 

Instandhouden 

Het verbeteren van de delen van het vastgoed die zijn verouderd maar nog wel functioneren, zo 

houden we de woningen up-to-date. Denk hierbij o.a. aan het vernieuwen van badkamer, toilet en 

keuken, vervangen van voegwerk, hemelwaterafvoer bitumendaken en schilderwerkzaamheden. 

 

Onderstaand een overzicht van de uitgaven rondom exploitatie onderhoud 2019. 

 

Exploitatie onderhoud  

Dynamisch onderhoud  € 916.000 

VerNOMmen   € 7.134.000 

Schilderwerk € 258.000 

Transformatie  € 237.000 

Contractonderhoud € 134.000 

Zonnepanelen € 262.000 

Energetische verbeteringen € 1.000 

Asbest  € 189.000 

CV onderhoud  € 414.000 

Brandalarm € 23.000 

Sleutels € 15.000 

Onderhoud VVE € 151.000 

Overig planmatig  € 144.000 

Investeringen overig € 12.000 

Totaal € 9.890.000 
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Toelichting uitgaven exploitatie onderhoud 

Uitvoering dynamisch onderhoud  

Onderhoud aan en vervanging van de keuken, badkamer en toilet doen we op dynamische wijze.  

Dit betekent dat we dit onderhoud vanuit de vraag van de klant aansturen. In 2019 hebben 125 

huurders een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor vervanging van keuken, badkamer 

of toilet of een combinatie hiervan. In totaal zijn 109 verzoeken gehonoreerd en in uitvoering 

genomen. Dit betekent dat bij deze woningen een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet is 

gerealiseerd. Al deze renovaties zijn in overleg en naar volle tevredenheid van de aanvrager 

uitgevoerd.   

 

Schilderwerk   

In 2019 zijn er in totaal 226 wooneenheden, verdeeld over 16 complexen geschilderd. Het 

schilderwerk bestond uit het schilderen van casco-onderdelen en houtrotherstel. Daarnaast is er 

gevelbekleding vervangen, zijn enkele dakkapellen grondig hersteld, is op enkele plaatsen enkel glas 

vervangen voor dubbelglas en zijn er algemene toegangsruimtes van complexen volledig geschilderd. 

Ook wordt hang- en sluitwerk nagelopen en indien nodig vervangen. Bij vervanging van hang- en 

sluitwerk volgen we de Nationale Beveiligings Richtlijnen (NBR) waardoor we de veiligheid van een 

woning behouden of verbeteren.     

 

Asbest 

Net als voorgaande jaren heeft asbest aandacht binnen onze projecten. We streven naar asbestvrije 

woningen en laten het verwijderen van asbest samenvallen met andere bouwkundige 

werkzaamheden in en aan de woning. Voordeel van deze combinatie is dat er kostenefficiënt gewerkt 

wordt en de overlast beperkt wordt bij onze huurders.  

Dit betekent dat bij mutatiewoningen, dynamisch onderhoud of waar geclusterd onderhoud wordt 

uitgevoerd (als in verduurzamingsprojecten) een asbestinventarisatie plaatsvindt. Wij volgen de 

wetgeving en de protocollen omtrent het saneren van asbest.  

 

Een los project betreft het saneren van asbesthoudende 

golfplaten. Onze doelstelling is om eind 2020 dit project af te 

ronden met als resultaat dat asbesthoudende golfplaten niet 

meer aanwezig zijn op schuurtjes en aanbouwen.  

De wetgeving rondom het verwijderen van golfplaten asbest is 

medio 2019 gewijzigd. Door Aedes en LTO Nederland is 

bezwaar gemaakt tegen het wetsvoorstel dat medio 2024 alle 

asbesthoudende golfplaten verwijderd moeten zijn. Met als resultaat dat het wetsvoorstel van tafel is. 

Dit betekent concreet dat verwijdering van asbesthoudende golfplaten voor 2024 niet meer als 

wettelijke verplichting geldt. De gewijzigde wetgeving heeft geen invloed op ons asbest beleid.  

Dat asbest een gevaarlijk situatie kan opleveren is bekend. Goed Wonen Gemert streeft naar een 

veilige en gezonde woning en kiest daarom om haar beleid aangaande saneren asbesthoudende 

golfplaten niet aan te passen.   

Daarom zijn er in 2019 asbesthoudende golfplaten gesaneerd. Over het jaar 2019 is ongeveer aan 

526m2 asbesthoudende golfplaten vervangen.    

    

Contracten onderhoud  

Om ervoor te zorgen dat installaties goed en veilig 

blijven werken, sluiten we contracten af met 

gespecialiseerde bedrijven. Deze contracten borgen de 

uitvoering van preventief onderhoud en de  

24-uursservice voor storingen en reparaties. Het betreft 

contracten voor cv-onderhoud en vervanging van cv-

ketels alsmede het onderhoud van liften, 

warmtepompen, brandmeldinstallaties en het 

legionellabeheer. Daarnaast is er een contract voor het 

jaarlijks reinigen van dakgoten en het ontstoppen van 

het riool.   
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Aanbrengen elektronisch sleutelsysteem 

In de loop der jaren heeft Goed Wonen Gemert diverse complexen gebouwd waarbij de 

toegankelijkheid gewaarborgd is. Zo zijn er drempels weggelaten, centrale automatische 

toegangsdeuren geplaatst en zijn de gangen voldoende breed gemaakt. Onze maatschappij is steeds 

meer gericht op extramuralisering van de zorg, langer zelfstandig wonen en mantelzorg. Hierdoor 

komt de toegankelijkheid van complexen in een ander daglicht te staan. Ons bestaand sleutelsysteem 

werkt beperkend op het principe zorglevering aan huis. Daarom wordt op grotere schaal de 

toegankelijkheid van complexen en/of de individuele voordeuren gewaarborgd middels het plaatsen 

van elektronische sloten.  

In 2019 zijn op de resterende complexen waar nog geen elektrische sloten geplaatst waren en die 

Goed Wonen Gemert volledig in eigendom heeft, de toegangsdeuren voorzien van elektronische 

sloten. Dit betekent dat ultimo 2019 alle complexen van Goed Wonen Gemert voorzien zijn van 

elektronische sloten. Verder blijven er individuele verzoeken binnenkomen voor het aanbrengen van 

een elektronisch slot op de eigen voordeur.  

 

Overig planmatig onderhoud 

Naast bovenstaande projecten zijn er tal van kleine projecten opgestart. Op zichzelf staande 

projecten die ieder voor zich een kleine omvang hebben, maar alles bij elkaar toch 

vermeldingswaardig zijn. Daarnaast dragen ook deze kleine projecten bij aan het woongenot van 

onze huurders. Uitgevoerde werkzaamheden zijn onder andere het vochtwerend maken van gevels, 

het schoonmaken van kunststof kozijnen, het afstellen en smeren van hang- en sluitwerk, het 

vervangen van dakramen, het schoonmaken van platte daken, het repareren van voegwerk en het 

vervangen van goten, riolering en hemelwaterafvoer. 

Ook de noodzakelijke kosten vanuit de ontkoppeling van zorg naar wonen voor het complex “De 

Berken” in Milheeze vallen onder overig onderhoud.  

 

Naar een CO2-neutraal woningbezit  

In ons ondernemingsplan streven we naar een duurzaam 

woningbezit. Het hebben van energiezuinige of 

energieneutrale woningen, waarbij we op langere termijn 

streven naar CO2-neutrale woningen past in deze 

ambitie. We blijven daarom investeren om ons bezit 

verder te verduurzamen. Het CO2-neutraal maken van 

de woningen doen we planmatig, bij mutatie en bij 

individuele aanvragen. We volgen hierbij de 

uitgangspunten van de Trias energetica. Dit betekent dat  

we ons allereerst zoveel mogelijk richten op het 

besparen van energie (isoleren en gedrag beïnvloeden).  

 

Drie belangrijke pijlers in deze zijn: 

• de woning wordt zo optimaal mogelijk geïsoleerd (tocht- en                 

kierdicht); 

• de woning produceert zelf energie op een duurzame en 

milieuvriendelijke wijze; 

• de woning wordt gasloos gemaakt. 

 

Dit betekent dat de focus meer is gaan liggen op het CO2-neutraal 

maken van ons woningbezit dan enkel en alleen op het 

aanbrengen van energetische maatregelen. 

 

De gemiddelde energie index score ultimo 2019 voor onze woningen bedraagt 1,45. Ondanks dat we 

fors investeren in energiebesparende maatregelen zien we dat de score in Shaere3 een zeer kleine 

verbetering laat zien. De reden die hieraan ten grondslag ligt is dat een fors aantal energielabels zijn 

 

 
3 SHAERE (Sociale Huursector Audit en Evaluatie van Resultaten Energiebesparing) is de database 

waarin alle energielabeldata zijn opgenomen. 
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verlopen met als gevolgd dat een nieuw energielabel wordt afgegeven op basis van bouwjaar. Het 

opstellen van nieuwe labels is uitgesteld vanwege onduidelijkheden in nieuwe wetgeving en 

berekeningssystematiek. Het opstellen van de nieuwe labels staat gepland voor 2020.   

 

Verloop gemiddelde energie index volgens Shaere 

2016 1,80 

2017 1,47 

2018 1.46 

2019 1.45 

 

Dag van de duurzaamheid 

Samen met de gemeente, het Commanderij College en een aantal andere 

ondernemers hebben we op 10 oktober 2019 de dag van de duurzaamheid 

georganiseerd. Doel van de dag was om bewoners van Gemert-Bakel 

kennis te laten maken met wat er al allemaal gebeurt in Gemert-Bakel op 

het gebied van duurzaamheid. En om hen te inspireren om zelf duurzamer 

te gaan leven. Bij ons kon men een CO2 neutrale woning bekijken en een 

quiz doen om te testen hoeveel ze al weten van een CO2 neutrale woning. 

Op ons kantoor kon men zelf leren koken op inductie, een energiespel doen 

en informeerden we mensen over energiezuinige apparatuur.  

 

Zonnepanelen 

Zonnepanelen leveren een structurele bijdrage aan verduurzaming en 

verlaging van de CO2-uitstoot. Ook in 2019 hebben we de nodige aandacht 

aan zonnepanelen gegeven. We brengen bij mutatie zonnepanelen aan op onze woningen en bieden 

huurders de mogelijkheid om tegen een beperkte huurverhoging zonnepanelen te laten plaatsen. De 

extra huurverhoging die gevraagd wordt voor de zonnepanelen, is substantieel lager dan de 

besparing op energiekosten. Het plaatsen van zonnepanelen is een no-regret (geen spijt) maatregel 

en heeft een positief effect op de woonlasten. In 2019 zijn op 93 bestaande woningen zonnepanelen 

aangebracht.  

 

De uitrol van zonnepanelen op complexen is ook in 2019 doorgezet. 

Uitgangspunt voor het plaatsen van zonnepanelen op complexen blijft dat 

we het energieverbruik voor de algemene energiemeter tot nul willen 

reduceren. Hierdoor kunnen we de servicekosten verlagen wat wederom 

een positief effect heeft op de woonlasten. Op het complex Elisabethplaats 

zijn zonnepanelen aangebracht.  

 

Het plaatsen van zonnepanelen draagt bij aan verlaging van de woonlasten, 

een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, een reductie van de CO2-uitstoot en een 

duurzamer woningbezit. Ultimo 2019 kunnen we stellen dat op alle grote complexen van Goed 

Wonen Gemert zonnepanelen zijn aangebracht.  
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CO2 besparing zonnepanelen 2019 

 

Naam Aantal 

zonnepanelen a 

300 WP  

Opgewekte 

KWH (85%) per 

jaar  

Besparing CO2 

per opgewekte 

KWH per jaar 

Totale 

jaarlijkse 

besparing 

CO2  

Woningen  540 137.700 0,46 KG  63.342 KG 

Elisabethplaats 

(huur) 

50 12.750 0,46 KG  5.865 KG 

NOM woningen 1434 365.670 0,46 KG 168.208 KG 

Nieuwbouw 639 162.945 0,46 KG 74.954 KG 

Totaal 2.663 679.065 0,46 KG 312.369 KG  

 

Totaal aantal geplaatste zonnepanelen 

 

Totaal aantal geplaatste zonnepanelen  

Jaar Nieuwbouw 
Bestaande 

Bouw 
VerNOMmed Complexen Woningen  

 woningen ZP woningen ZP woningen ZP Complexen ZP Woningen ZP 

2015 35 346 210 1.280     245 1.626 

2016 50 786 114 706   3 130 164 1.492 

2017   120 740 2 32 3 228 122 772 

2018 9 180 121 851 4 80 2 64 134 1.111 

2019 61 639 93 540 45 1.434 1 50 199 2.663 

Totaal 
woningen 

155 1.951 658 4.117 51 1.546   864 7.664 

Totaal 
complexen  

      9 472  472 

 
      Totaal 8.136 

 

In totaal zijn er op 994 woningen (= 864 woningen + 130 woningen in complexen) zonnepanelen 

geplaatst. In zijn totaliteit heeft Goed Wonen Gemert 8.136 zonnepanelen geplaatst. 

 

Nul-op-de-Meter (NOM) woningen bestaand bezit  

Vanaf 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. Een belangrijke voorwaarde om CO2-neutraal 

te zijn betekent dat het gasverbruik binnen de woning naar nul gaat en dat elektriciteit duurzaam 

wordt opgewekt. Daarnaast streven we ernaar dat de energiebalans in de woning nul is. Het verbruik 

en de opwekking van de elektriciteit moet minimaal aan elkaar gelijk zijn. Het optimaal isoleren van de 

woning draagt bij om deze doelstelling te behalen. We spreken van een NOM woning als deze 

gasloos is en de energiebalans minimaal nul is. Het transformeren van de bestaande woningvoorraad 

naar een CO2-neutrale, NOM-woningvoorraad is een ingewikkelde en kostbare opgave. Maar we 

gaan deze ambitie wel aan.  

 

We vinden het namelijk ook belangrijk dat de 

woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk 

blijven én dat we kwalitatief betaalbare woningen 

bieden. Door onze woningen CO2-neutraal en/of 

NOM te maken, verlagen we direct het 

energieverbruik van de woningen en indirect de 

woonlasten van onze huurders.  

 

Ook wordt de woning voorzien van een slim en 

praktisch ventilatiesysteem, waardoor een gezond 

binnenklimaat wordt gerealiseerd. Tevens wordt de 

elektriciteit duurzaam opgewekt door zonnepanelen.  
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De energietransitie voor bestaande bouw is in 2019 echt losgekomen. Voor de jaren 2019 en 2020 is 

het onze ambitie om in totaal 120 bestaande woningen te vernommen. Eind 2019 zijn 55 woningen 

vernomd, en staan 40 woningen gereed voor uitvoering vanaf maart 2020.   

Om onze ambitie waar te maken is het noodzakelijk dat we structureel met onze huurders in gesprek 

zijn over de opgave van de energietransitie waar we met z’n allen voor staan. We merken steeds 

meer dat huurders de duurzaamheidsopgave omarmen waardoor we onze ambitie voor de jaren 2019 

en 2020 kunnen gaan waarmaken en realiseren.  

 

Het vernommen van woningen op grote schaal is niet alleen een 

grote technische uitdaging. Het proces rondom de communicatie 

met de huurder vraagt zeker zoveel aandacht. Het 

vernommen brengt onder andere met zich mee dat de wijze waarop 

de energielasten in rekening worden gebracht wijzigt voor de 

huurder. Daarnaast vraagt het hoogwaardig isoleren, lucht- en 

kierdicht maken van het casco, aanbrengen van een slimme en 

gasloze installatie en het plaatsen van zonnepanelen om een ander 

gebruik van de woning. Onze bestaande documenten en brochures 

zijn in 2019 doorontwikkeld en aangepast zodat onze huurder prettig kan wonen met lagere 

woonlasten.   

Voorbeelden van deze brochures zijn: 

• CO2 neutraal wonen. De weg ernaartoe;  

• CO2 neutraal wonen. Hoe verbruikt u energie en wat betaalt u?; 

• CO2 neutraal wonen. Hoe dan?; 

• CO2 neutraal wonen. Duurzaam wonen met lagere woonlasten. 

 

Het overzicht van het aantal woningen die de afgelopen jaren gasloos zijn gemaakt: 

  

Totaal aantal woningen gasloos  

Jaar Nieuwbouw Bestaande Bouw Totaal   

T/M 2017  85 2 87 

2018 9 4 13 

2019 61 55 116 

Totaal 
woningen 

155 61 216 

 

4.3.4 REPARATIE- EN MUTATIEONDERHOUD 

Onderstaand overzicht geeft weer wat de uitgaven in 2019 zijn geweest voor uitgevoerde reparaties, 

mutatieonderhoud van woningen en het dynamisch onderhoud. 

 

Soort onderhoud 2019 

 

Reparatieverzoeken € 613.000 

Mutatieonderhoud € 250.000 

Overig dagelijks onderhoud o.a. 

servicekosten, voorraad en leegstand 

       € 28.000 

Totaal € 891.000 

 

4.3.5 MILIEU EN DUURZAAMHEID 

Milieu, duurzaamheid en energiebesparing zijn begrippen die binnen ons denken en onze processen 

een belangrijke waarde hebben. We blijven op zoek naar ingrediënten om ons bezit te verduurzamen.  

De eerste CO2-neutrale nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd, er is een groot aantal zonnepanelen 

geplaatst op bestaande woningen en een beperkt aantal woningen zijn energetisch verbeterd. 

Daarnaast is er binnen de onderhoudsprojecten speciale aandacht besteed aan het gebruik van 

duurzame materialen. Denk hierbij aan FSC hout, groene lijmen en gipsen, tegels en sanitair 
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geproduceerd uit gerecyclede materialen en keukens geproduceerd uit reststoffen. Ook vragen wij 

onze ketenpartners te investeren in milieu en duurzaamheid. Zo is binnen diverse bouwprojecten 

aandacht gegeven aan carpooling, beperking van de papierstroom, optimale digitalisatie, 

afvalscheiding, energiebesparing en werken volgens de lean-methodiek.  

 

Hergebruik materialen 

Steeds meer worden we ons bewust van het belang van hergebruik van materialen. Het privé 

verkopen van overtollige goederen via marktplaats is tegenwoordig de normaalste zaak van de 

wereld. Maar hoe doen we dat met materialen die voortkomen uit onze sloopwoningen? En met 

woningen die verduurzaamd worden? We vinden het als organisatie belangrijk een bijdrage te leveren 

om te komen tot een circulaire economie. Maar we constateren uit gesprekken met professionele 

verwerkers dat onze bedrijfskolom maar langzaam in beweging komt.   

 

Onze bijdrage aan een circulaire economie start bij onze intrinsieke motivatie dat circulariteit nodig is 

om te komen tot een duurzamere wereld. Daarom is circulariteit een vast agenda onderdeel binnen 

vastgoedprojecten. We blijven zoeken naar een structurele ‘tweede kans oplossing’ voor ons “sloop” 

materiaal en gaan aan de slag om op kleine schaal materialen te hergebruiken. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn: 

• CV ketels uit getransformeerde CO2-neutrale woningen hergebruiken; 

• voordeuren en kozijnen uit getransformeerde CO2-neutrale woningen hergebruiken;  

• keukenfrontjes in bestaande keukens hergebruiken; 

• herplaatsen van zonnepanelen; 

• dakramen uit woningen die vernomd worden krijgen een tweede leven; 

• bij sloop maken we de afvalstromen inzichtelijk; 

• puin dat gebruikt wordt als verharding komt uit onze sloop woningen.  

 

 
 

NOOT: in 2050 moeten alle sociale huurwoningen CO2-neutraal zijn. Dit omwille van het klimaat, de 

energierekening van bewoners en de kwaliteit van de woningen. De weg naar CO2-neutraal is lang, 

ingewikkeld en kostbaar. Door AEDES is de CO2-routekaart ontwikkeld. Dit betreft een draaiboek om 

te komen tot afwegingskaders en een langetermijnbeleid dat onze gezamenlijke ambitie; een CO2-

neutraal woningbezit, ondersteunt. In 2019 is het duurzaamheidsbeleid geactualiseerd en is de 

routekaart ingevuld. De uitkomsten van de routekaart zijn gebruikt in onze financiële 

meerjarenbegroting.   

4.4 LEEFBAARHEID 

Ook in 2019 is een aantal activiteiten op het gebied van leefbaarheid uitgevoerd.  

 

Ontmoeten, verbinden en samenhang 

De gemeente Gemert-Bakel is een project gestart voor de herinrichting van de Presidentenbuurt, 

waarbij alle bewoners betrokken worden. In het kader van samenwerking en het feit dat we in een 

gedeelte van deze buurt voorbereidingen treffen voor vervangende nieuwbouw (Maria Aertshof), zijn 

wij bij dit project aangesloten. Doel is om in de buurt, waar vervanging van het riool op de planning 

staat, gelijk maatregelen te nemen om de openbare ruimtes zo in te richten dat er meer hemelwater 

opgevangen wordt (“vergroening”). Dit project, gestart In 2018, heeft zich in 2019 buiten onze directe 

betrokkenheid afgespeeld.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp4Nb6x5fgAhXMaVAKHbU-DvgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.minishoe.nl/circulaire-economie.php%26psig%3DAOvVaw1Oc3cLh5SLmMVndgOFBmH-%26ust%3D1549008317510531&psig=AOvVaw1Oc3cLh5SLmMVndgOFBmH-&ust=1549008317510531
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Begeleiding bij wonen 

Goed Wonen Gemert zorgt voor begeleiding van huurders die een steuntje in de rug nodig hebben 

als het gaat om zelfstandig wonen. We hebben hiervoor een contract afgesloten met de Stichting 

Maatschappelijke Opvang (SMO) in Helmond. De begeleiding via SMO hoeft niet alleen te bestaan uit 

woonbegeleiding. Mocht hier behoefte aan dan wel noodzaak voor zijn, dan kan naast 

woonbegeleiding ook budgetbegeleiding (Saldoplus) ingezet worden. Saldoplus neemt dan het 

beheer van de financiën over van de huurder. Op het moment dat de financiële situatie stabiel is stopt 

Goed Wonen Gemert de betaling van de kosten van Saldoplus en heeft de huurder de keuze om 

verdere begeleiding op eigen kosten voort te zetten.  

 

Financiële begeleiding 

Goed Wonen Gemert zet m.i.v. 2018 een extra (externe) begeleider in om preventief financiële 

problemen bij huurders aan te pakken. Hierdoor kunnen we snel schakelen en de financiële positie 

van de huurder stabiliseren. Hierdoor raakt het leven van de huurder weer meer op orde en kunnen 

we in voorkomende gevallen huisuitzetting voorkomen.  

 

Groenonderhoud achterpaden 

Omdat de laatste jaren gebleken is dat huurders weinig of geen onderhoud aan hun achterpaden 

kunnen of willen besteden, heeft Goed Wonen Gemert besloten om dit te gaan organiseren. Hiervoor 

is een plan bedacht waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen inzetten via 

Senzer. In 2018 zijn, als pilot, alle achterpaden in het dorp Gemert schoongemaakt. Hierbij is 

gelijktijdig door onze medewerkers buitendienst een controle gedaan op veiligheid qua licht en 

bestrating. De pilot is positief afgesloten. Uitrol naar de overige dorpen heeft, hoewel gepland, nog 

niet plaatsgevonden en wordt in 2020 alsnog opgepakt. 

 

Integratie statushouders in samenwerking met de Zorgalliantie 

Goed Wonen Gemert is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. Maar in de praktijk 

merken we dat er meer nodig is voor een goede integratie in de samenleving. Als participant van de 

Zorgalliantie4 bekijken we samen met een aantal stakeholders hoe we met kortere lijnen een betere 

afstemming met organisaties kunnen bereiken om zo te komen tot een betere integratie. 

 

Bewonersparticipatie 

Goed Wonen Gemert heeft ook dit jaar overleggen gehad met het Huurdersbelang Gemert-Bakel. Er 

hebben vier reguliere overleggen plaatsgevonden met het dagelijks bestuur waarin standaard 

onderwerpen zoals de lopende projecten, klachtenregistratie en prestatieafspraken behandeld zijn. 

Maar ook onderwerpen, zoals het ondernemingsplan en de begroting zijn doorgenomen. En, zoals we 

al een paar jaar doen, heeft er een thema-avond plaatsgevonden met het gehele Huurdersbelang.  

In 2019 hebben we gesproken over onze verduurzamingsopgave. Daarnaast hebben wij samen het 

afstemmingstraject van de jaarlijkse huurverhoging doorlopen. 

 

In ons ondernemingsplan leggen we de focus onder andere op het betrekken van onze huurders bij 

onze processen, activiteiten en dergelijke. Dit gebeurt inmiddels niet meer via speciale projecten, 

maar is onderdeel geworden van ons reguliere werk.  

 

Huisvesting specifieke doelgroepen 

Al sinds jaren heeft Goed Wonen Gemert afspraken met zorginstellingen om een aantal woningen 

beschikbaar te stellen voor het huisvesten van ‘hun doelgroep’. In het jaar 2019 is opnieuw een extra 

beroep op ons gedaan naar aanleiding van de verdere extramuralisering van zorginstellingen. 

Hierdoor hebben wij meer woningen beschikbaar gesteld om de uitstroom uit instellingen te 

bevorderen. Een aantal cliënten is met een driepartijen contract gehuisvest, waarbij de zorginstelling 

tekent voor de begeleiding, Goed Wonen Gemert voor de verhuring en de cliënten voor het huren.  

 

Groenonderhoud en glasbewassing 

 

 
4 Zorgalliantie: netwerk van organisaties op het gebied van wonen/ welzijn/ zorg en onderwijs, samen met de 

hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met als doel de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen  
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Bij sommige (senioren)complexen neemt Goed Wonen Gemert het onderhoud van het 

gemeenschappelijk groen voor haar rekening. De kosten hiervoor worden niet of deels doorberekend 

in de servicekosten. Ook neemt Goed Wonen Gemert de bewassing van onbereikbaar glas in de 

verschillende appartementencomplexen voor haar rekening. De kosten hiervoor worden niet 

doorberekend in de servicekosten.  

 

Wijkteams in gemeente Gemert-Bakel 

In Gemert-Bakel zijn zeven wijkteams actief. Goed Wonen Gemert neemt actief deel aan alle 

wijkteams.  

In 2019 zijn de teams verder geprofessionaliseerd en is op basis van een wijkfoto een actieplan 

gemaakt waarmee gezamenlijk aan de slag is gegaan.  

 

Diversen 

Verder houden we ons bezig met uitgaven voor exploitatie en ondersteuning in de maatschappelijke 

ruimtes In den Drietip en Samen Thuis. Zo zorgen we voor kruidenbakken en leveren we een bijdrage 

aan bewonerscommissies. 

 
Buurtfeest Hove Vogelsanck            Buurtfeest Bilderdijkstraat 

 

4.5 VERHUREN EN VERKOPEN VAN WONINGEN  

4.5.1 VERHUREN 

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de verhuringen weer. 

 

Jaar  Goedkoop 
Betaalbaar + 
duur 

Vrije sector Totaal 

2019 28 (11%) 223 (84%) 14 (5%) 265 

2018 25 (14%) 146 (82%) 8 (4%) 179 

2017 28 (16%) 138 (79%) 9 (5%) 175 

2016 35 (13%) 228 (85%) 4 (1%) 267 

2015 19 (10%) 161 (84%) 12 (6%) 192 

 

Bovenstaande tabel geeft een historisch overzicht van de verhuringen weer. In paragraaf 4.3.1 is een 

overzicht opgenomen hoe de verhuringen in 2019 conform de Europese richtlijnen en de Woningwet 

zijn toegewezen.  

 

Dertig woningen zijn aangeboden aan woningzoekenden met een sociale urgentie (dit is een 

verdubbeling t.o.v. 2018). De verstreken tijd tussen de afgifte van een sociale urgentie en de 

acceptatie van een woning, bedroeg in 2019 gemiddeld 74 dagen. Dit is ruim binnen het streven van 

zes maanden, en een kleine afname ten opzichte van het gemiddelde van 2018 (98 dagen). Dit 

ondanks dat er in 2019 wederom opvallend meer urgentieaanvragen zijn binnengekomen van 

alleenstaande ouders met kinderen. Het grote aantal mutaties in 2019 heeft hier waarschijnlijk een 

positief effect op gehad. De kans dat er voor deze huishoudenssamenstelling passende woningen 

(combinatie type woning en prijs) beschikbaar kwamen was hierdoor groter. 

 

Naast de toewijzingen op basis van sociale urgentie, is een aantal woningen rechtstreeks 

aangeboden (verhuring op maat). Het gaat om 9 woningen aan statushouders en 43 woningen die om 
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een andere reden (bijvoorbeeld Van groot naar beter, medische urgentie of herstructureringsurgentie) 

direct verhuurd zijn. Het aandeel directe verhuringen is ten opzichte van 2018 met een verdere 10% 

gedaald. De sterke toename in maatwerkverhuringen die we in 2017 (55%) zagen is in 2018 en 2019 

dus weer iets afgenomen. Hierbij zij wel opgemerkt dat het aantal directe verhuringen in absolute zin 

een ander beeld laten zien. In 2017, 2018 en 2019 waren er dit resp. 96, 73 en 82. 

 

Wonen met begeleiding 

Eind 2004 is samen met de gemeente een convenant afgesloten met Stichting Maatschappelijke 

Opvang (SMO) in Helmond. SMO verzorgt integrale woonbegeleiding aan cliënten, die veelal 

complexe problemen ondervinden in de woonsituatie. Deze begeleiding kan zowel financieel als 

sociaalpsychologisch van aard zijn. Het streven is om met het inschakelen van SMO dreigende 

huisuitzetting te voorkomen. In 2019 heeft Goed Wonen Gemert 210 uur woonbegeleiding bij SMO 

ingekocht. Bij 3 huurders is in 2019 woonbegeleiding ingezet. Dat zijn er 3 minder dan het jaar ervoor. 

4.5.2 WONINGZOEKENDEN 

Op 31 december 2019 stonden er 3.067 woningzoekenden die 

in Gemert-Bakel woonachtig zijn ingeschreven in Wooniezie. 

Dat is een toename van ruim 11% ten opzichte van 2018.  

Van deze woningzoekenden waren er 671 actief op zoek naar 

een woning. Het is onbekend of zij ook allemaal in Gemert-Bakel een woning zoeken. 

 

In onderstaande tabel staat per doelgroep de gemiddelde zoektijd in maanden weergegeven voor 

2019: 

 

Doelgroep Gemiddelde zoektijd in maanden 

Starters 13 

Doorstromers 11 

Instromers 17 

 

De gemiddelde zoektijd bedraagt 15 maanden. Instromers (bijvoorbeeld van koop naar huur of van 

andere verhuurder) zitten boven dat gemiddelde. Starters en doorstromers zitten onder het 

gemiddelde. Dit is eenzelfde beeld als in 2018. Wel is voor alle doelgroepen de zoektijd toegenomen 

ten opzichte van vorig jaar. Dit komt waarschijnlijk door de toename in het aantal woningzoekenden, 

waardoor de concurrentie op vrijkomende woningen toeneemt. 

 

In onderstaande tabel zijn het aantal verhuringen, de zoektijd en de inschrijftijd naar herkomst van de 

woningzoekende weergegeven voor het jaar 2019. 

 

Woonplaats Zoektijd (maanden) Inschrijftijd (jaren) 
Aantal verhuringen 

2019 

Gemert-Bakel 4,91 3,00 192 

Helmond 26,43 3,82 23 

Eindhoven 18,7 3,11 10 

Overig Brabant 17,82 3,87 33 

Overig Nederland 1,28 3,87 7 

Overig Buitenland n.v.t. n.v.t. 0 

Onbekend n.v.t. n.v.t. 0 

Totaal    265 

 

Ruim 72% van de woningen is toegewezen aan een woningzoekende uit Gemert-Bakel.  

Een groot deel van hen heeft met behulp van maatwerk een woning toegewezen gekregen. 

Woningzoekenden uit Gemert-Bakel staan niet meer gemiddeld het langst ingeschreven ten opzichte 

van andere woningzoekenden. In 2019 hadden zij ook gemiddeld de kortste zoektijd, buiten overig 

Nederland.   
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In 2017 zagen we als gevolg van de aansluiting bij Wooniezie een flinke toename van het aantal 

woningtoewijzingen aan woningzoekenden buiten Gemert-Bakel (48% over heel 2017). Dit is in 2019 

iets afgenomen naar 28%.   

4.5.3 HUURBELEID EN HUURINCASSO 

Sinds oktober 2015 hanteren we 65% van de maximaal toegestane 

huur als streefhuur voor al onze DEAB-woningen. Met dit 

streefhuurbeleid blijft naar verwachting ongeveer 80% van ons 

woningbezit betaalbaar voor huishoudens met een inkomen onder 

de huurtoeslaggrens. Eind 2019 bedroeg de kale huurprijs van een 

woning gemiddeld 63% van de maximaal toegestane huurprijs. 

Ruim 86% van onze woningen had een huurprijs tot de tweede 

aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 651,13). Dat is 1% minder 

dan in 2018. 

 

Huuraanpassing 2019 

In 2019 kregen alle huurders dezelfde huurprijsaanpassing van +1,6%, ongeacht hun huidige 

huurprijs t.o.v. van de streefhuur. DEAB-woningen zijn afgetopt op de liberalisatiegrens van €720,42 

(prijspeil 2019).  

Met deze verhoging ter hoogte van het inflatiepercentage  werden de huren, passend binnen het 

Sociaal Huurakkoord van de Woonbond en Aedes, verhoogd. 

 

In onderstaande tabel is het aantal huurders naar DAEB/niet-DAEB woning weergegeven met daarbij 

de toegepaste huurverhoging.  

 

DAEB/Niet-DAEB Aantal huurders 

 

DAEB woningen met aftopping 

liberalisatiegrens < 1,6% 

31 huurders 

DAEB woningen = 1,6% 2.323 huurders 

Niet-DAEB woningen = 1,6% 200 huurders 

 

Bezwaarschriften huurverhoging 

Vijftien huishoudens hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging. Dit aantal is 

iets hoger dan in 2017 en 2018 (resp. 11 en 10). Alle huurders hebben we uitleg gegeven over de 

achtergrond van de huurverhoging. Op twee na hebben al deze huurders vervolgens hun bezwaar 

weer ingetrokken:  

• Ingekomen bezwaren  =  15 

• Ingetrokken bezwaren = 13 

• Doorgestuurd naar huurcommissie = 2 

De huurcommissie heeft beide bezwaren afgewezen. 

 

Daarnaast hadden 2 huurders begin september de huurverhoging nog niet betaald. Beiden hebben 
een aangetekende brief van ons ontvangen. Ondanks meerdere gesprekken heeft één huurder de 
huurverhoging nog niet betaald.  
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Na doorvoering van de huurverhogingsronde 2019, toevoeging van nieuwbouw en mutaties van 
woningen ziet de samenstelling van de woningvoorraad er ten opzichte van 2018 als volgt uit: 
 

  2018 2019 Verschil   

Huurprijscategorie Absoluut Procentueel Absoluut Procentueel Absoluut Procentueel 

Goedkoop 
357 13% 352 13% -5 -1,40% 

<= € 424,44 

Betaalbaar 

2.008 74% 2.055 74% +47 + 2,34% >€ 424,44<= 

€ 651,03 

Duur 
354 13% 363 13% +9 +2,54% 

>€ 651,03 

Totaal 2.719 100% 2.770 100% +51 +1,9% 

 

 Doordat de huurverhoging iets beneden de stijging van de huurprijscategorieën is gebleven 

(huurverhoging maximaal 1,6% stijging, huurprijscategorieën stijging van 1,7%), heeft dit nagenoeg 

geen effect gehad op de aantallen woningen per huurprijscategorie. De verschillen in aantallen 

woningen per huurprijscategorie zijn voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van nieuwbouw 

(61 betaalbare woningen) en onttrekking van woningen voor de verkoop (10 betaalbare woningen en 

1 goedkope woning). Daarnaast hebben er verschuivingen tussen huurprijscategorieën 

plaatsgevonden door mutaties.  

 

Huurachterstanden 

De huurachterstand eind 2019 is €164.454. De gemiddelde 

huurachterstand over 2019 bedraagt €148.605. Dit is 10,97% meer 

dan in 2018. Hoewel de afspraken in de keten aangaande de 

schulddienstverlening zijn aangescherpt en in de praktijk gebracht 

worden is er dus toch sprake van een aanzienlijke toename van de 

gemiddelde huurachterstand. In de loop van 2019 is er dan ook 

intensief gekeken naar mogelijkheden om deze toename te keren. Dit 

heeft geresulteerd in de verbetering van de interne processen en van 

de managementinformatie. Ook werd er geconstateerd dat de 

inzetbaarheid van betrokken medewerkers kwetsbaar was. Ook hier 

zijn nadere afspraken over gemaakt. 

 

In 2019 liepen er 46 deurwaarderszaken. In 2018 waren dat er 28. In 2019 werd er 8 keer een vonnis 

uitgesproken door de rechter. In drie gevallen resulteerde dit vonnis daadwerkelijk in een 

huisuitzetting vanwege huurachterstand. Er hebben in 2019 twee vrijwillige ontruimingen 

plaatsgevonden naar aanleiding van geconstateerde hennepteelt en overlast.  

4.5.4 VERKOOP VAN WONINGEN 

Bestaand woningbezit 

Goed Wonen Gemert kent een verkoopprogramma en een verkoopbeleid dat aansluit op het 

vastgestelde SVB.  

In 2019 zijn er 9 woningen uit exploitatie verkocht. Daarnaast zijn er 5, eerder teruggekochte 

koopgarant woningen, doorverkocht.  

4.6 FINANCIËN 

4.6.1 FINANCIËLE CONTINUITEIT – OMVANG VERMOGEN EN TOETSING 

Borgingsplafond WSW (DAEB-activiteiten) 
Het borgingsplafond is het maximale bedrag aan geborgde leningen dat een corporatie op enig 
moment in het betreffende kalenderjaar mag hebben volgens het WSW. Eind 2019 is er een 
borgings-plafond door het WSW afgegeven van € 72,6 miljoen. Ultimo 2019 is  
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€ 72,5 miljoen geborgd door het WSW.  
 
Oordeel van Inspectie leefomgeving en transport (ILT) en WSW 
Vanaf 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op alle woningcorporaties. De 
Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de 
Woningwet 2015 is vastgelegd dat de Aw onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de 
sector een oordeel geeft over het functioneren van alle woningcorporaties. De individuele oordelen 
maakt de Aw jaarlijks openbaar. Tevens rapporteert de Aw jaarlijks over de sector als geheel. De Aw 
kan zelfstandig ingrijpen bij woningcorporaties door het opleggen van een bestuurlijke boete, het 
geven van een aanwijzing aan een woningcorporatie, aanstelling van een actieve of passieve 
toezichthouder en/of het opleggen van een dwangsom. Per 1 januari 2019 beoordeelt de Aw samen 
met het WSW, corporaties op basis van het gezamenlijk beoordelingskader. Daarbij worden drie 
onderdelen beoordeeld; governance & organisatie, bedrijfsmodel en financiële continuïteit. De 
beoordeling van de Aw richt zich primair op de goverance. Het onderdeel bedrijfsmodel wordt 
beoordeeld door het WSW. Samen (de Aw en het WSW) beoordelen ze de financiële continuïteit van 
de corporatie. Dit doen de Aw en het WSW onder andere op basis van de door Goed Wonen Gemert 
ingeleverde prognosegegevens en de verantwoordingsgegevens. Daarnaast vinden er jaarlijks 
gesprekken plaats. Naast het beoordelingskader beoordeelt de Aw zelfstandig over de 
rechtmatigheid. 
 
Met betrekking tot het gezamenlijk beoordelingskader is de risico inschatting medebepalend voor de 
uitvoering van het onderzoek. De risico inschatting voor Goed Wonen Gemert is laag op alle 
onderdelen van het beoordelingskader. Er is daardoor geen reden voor  de Aw en het WSW om 
aanvullend onderzoek te doen. De Aw heeft met betrekking tot de rechtmatigheid over het jaar 2018 
vastgesteld dat Goed Wonen Gemert binnen de gestelde normen blijft.  

4.6.2 DE VERMOGENSPOSITIE 

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 
opgenomen dat woningcorporaties met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie 
tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat, moeten waarderen conform het 
door de Minister voorgeschreven waarderingshandboek. De marktwaarde van het bezit in exploitatie 
eind 2019 is € 389 miljoen (eind 2018 € 331 miljoen). De stijging van de marktwaarde wordt 
veroorzaakt door drie ontwikkelingen. Voorraadmutaties zorgen voor een stijging van € 10 miljoen. 
Actualisatie van de objectgegevens (zoals WOZ waarde, mutatiekans en contracthuur) zorgt voor 
een stijging van € 19 miljoen. De parameter wijzigingen in het handboek zorgen voor een stijging 
van € 29 miljoen Verdere toelichting op de marktwaarde is opgenomen in de jaarrekening in 
paragraaf 8.6. 

De afgelopen jaren hebben Aw en WSW de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de 
corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Dit heeft in 2018 tot een nieuw waardebegrip 
geleid: beleidswaarde. Met de introductie van deze beleidswaarde wordt beoogd de 
verantwoordingslasten voor de corporatie te verlagen doordat de bedrijfswaarde en de 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/Opschrift/geldigheidsdatum_09-10-2015
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volkshuisvestelijke bestemming niet meer worden uitgevraagd. Tevens omdat de beleidswaarde 
dezelfde rekensystematiek heeft als de marktwaarde (deze wordt net als bij de marktwaarde jaarlijks 
geactualiseerd a.d.h.v. een basishandboek). Om tot de beleidswaarde te komen dient de 
marktwaarde in verhuurde staat als uitgangspunt genomen te worden (€ 389 miljoen). Vervolgens 
wordt hier op vier aspecten een correctie gemaakt. 

• Beschikbaarheid, de beleidswaarde gaat uit van het doorexploiteren van vastgoed. Hierdoor 

stijgt de waarde met € 0,1 miljoen. 

• Betaalbaarheid, de beleidswaarde gaat uit van onze eigen streefhuren. Hierdoor daalt de 

waarde met € 174,9 miljoen. 

• Kwaliteit, de beleidswaarde gaat uit van ons eigen onderhoudsbeleid. Hierdoor daalt de 

waarde met € 7,7 miljoen. 

• Beheer, de beleidswaarde gaat uit van onze eigen beheerskosten. Hierdoor daalt de waarde 

met € 0,2 miljoen. 

De beleidswaarde van het bezit in exploitatie eind 2019 bedraagt hierdoor afgerond € 206 miljoen.  

 
Het eigen vermogen bestaat uit een gerealiseerd deel en een ongerealiseerd deel. Het 
ongerealiseerde deel is opgenomen onder de herwaarderingen in het eigen vermogen. Dit is het 
verschil tussen de marktwaarde en de historische kostprijs. Dit vermogen is nog niet gerealiseerd, 
aangezien het bezit nog niet daadwerkelijk is verkocht. Omdat het beleid van Goed Wonen Gemert 
hier niet op gericht is, is het maar de vraag of dit ooit gerealiseerd wordt. Het gerealiseerde deel van 
het eigen vermogen betreft het eigen vermogen bij waardering van de activa  tegen historische 
kostprijs. Dit deel wordt  gerealiseerd door kasstromen uit exploitatie van het vastgoed. Het eigen 
vermogen bedraagt op basis van de marktwaarde per 31 december 2019 € 325 miljoen. Hiervan is 
€ 100 miljoen gerealiseerd en € 225 miljoen ongerealiseerd. De solvabiliteit bij marktwaarde komt uit 
op 78%.  
Wanneer we het bezit in exploitatie waarderen tegen beleidswaarde daalt het eigen vermogen van 
€ 225 miljoen naar € 143 miljoen. De solvabiliteit op beleidswaarde komt uit op 61%. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geeft jaarlijks voor 1 juli aan gemeenten en 
huurdersorganisaties een indicatie van de financiële middelen van corporaties voor de uitvoering van 
het volkshuisvestingsbeleid. Dat staat in artikel 38 van het Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (Btiv). Het doel hiervan is het inzicht te vergroten in de financiële mogelijkheden van 
de corporaties die in de gemeente werkzaam zijn. De indicatieve bestedingsruimte (IBW) bestaat uit 
drie bedragen: 

• nieuwbouw huurwoningen (investeringsbedrag), voor Goed Wonen Gemert € 63 miljoen; 

• woningverbetering (investeringsbedrag), voor Goed Wonen Gemert € 55 miljoen; 

• huurmatiging (uitgave), voor Goed Wonen Gemert € 1,9 miljoen. 

Deze drie bedragen geven indicatief de bestedingsruimte aan (voor de DAEB-tak), ten opzichte van 
de beleidsvoornemens zoals deze door corporaties zelf zijn aangegeven in de prospectieve informatie 
(dPi) voor de jaren 2019-2023. Anders gezegd: de indicatieve bestedingsruimte komt voor de 
investeringscategorieën bovenop wat corporaties zelf aangeven te zullen investeren en verkopen, en 
de ruimte voor huurmatiging moet worden afgezet tegen de huurvoornemens in de dPi. Voor de 
periode na 2023 wordt daarbij uitgegaan van inflatievolgend huurbeleid. Bij gebruik van de 
bestedingsruimte voor de ene categorie zal de ruimte voor een andere categorie ook afnemen. Zo zijn 
de drie bedragen min of meer communicerende vaten. 

De bedragen betreffen geen ‘geld op de plank’ (ons eigen 
vermogen zit in de woningen), maar geven alleen de 
financieringsruimte van corporaties aan. Wij zouden dit geld 
kunnen lenen en daarmee op de rand van de financiële normen 
terechtkomen. De solvabiliteit op beleidswaarde zou daarmee op 
20% uitkomen.    

De goede financiële positie van Goed Wonen Gemert is bestemd 
voor huidige, maar ook toekomstige huurders. De indicatieve 

bestedingsruimte moet daarom in meerjarenperspectief beoordeeld worden. In de meerjarenbegroting 
2020 daalt ons volkshuisvestelijk vermogen (het eigen vermogen bij waardering tegen 
beleidswaarde). Goed Wonen Gemert heeft in de meerjarenbegroting 2020 gekozen voor grote inzet 
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op verduurzaming van het bezit. Hiermee wordt een fors deel van de indicatieve bestedingsruimte 
besteed. Daarnaast streeft de sector (onderschreven door Goed Wonen Gemert) naar een CO2-
neutraal woningbezit in 2050. In de begroting 2020 is een doorrekening hiervan tot aan 2050 
gemaakt. Met de inzet van de IBW zijn we daartoe in staat.  

4.6.3 BELEGGEN EN FINANCIEREN 

In 2019 is er voor € 14 miljoen leningen aangetrokken. Dit betreft twee fix lening van respectievelijk  
€ 5 en € 4 miljoen. Daarnaast is er een Roll Over van € 5 miljoen aangetrokken. Daarnaast hebben 
we in 2019 € 4,4 miljoen aan aflossingen betaald.  

4.6.4 FISCALITEITEN  

Vennootschapsbelasting 
Sinds 1 januari 2008 is Goed Wonen Gemert integraal belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting (VPB).  
 
In 2019 is een fiscale winst van € 4,5 miljoen behaald, wat zorgt voor een vpb last van € 1,1 miljoen. 
Deze fiscale winst leidt tot een belastingvordering van ruim € 1 miljoen. Dit komt doordat Goed 
Wonen Gemert reeds een voorlopige aanslag van € 2,1 miljoen heeft betaald in 2019.  

4.6.5 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Goed Wonen Gemert heeft geen grondposities. De drie 
nieuwbouw locaties die in 2020 worden opgestart (Maria 
Aertshof, Alde Biezen en Nieuwe uitleg), worden verkregen 
door de huidige woningen op die locaties te slopen. In 
hoofdstuk 3 en paragraaf 4.3 zijn respectievelijk 
ontwikkelingen weergegeven rondom het personeel en de 
investeringen. In de jaarrekening is onder ‘financiële 
instrumenten’ opgenomen welke risico’s Goed Wonen 
Gemert onderkent en hoe zij er vervolgens op acteert. 

 

4.6.6 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Impact van COVID19-virus  

Na de aankondiging van 12 maart 2020 hebben wij de organisatie en alle bedrijfsprocessen 

geïnventariseerd in relatie tot de aangekondigde maatregelen. 

 

Impact van het virus op de organisatie 

Bij een aantal primaire processen is er fysiek contact tussen een medewerker en huurders / potentiele 

huurders. Denk aan het verhuurmutatieproces (opzeggen huurcontracten en nieuwe verhuringen): 

tekenen contract, woning bezichtigen, sleutel overhandigen, inspecties. Of bij reparatie en renovatie. 

Voor deze processen worden nieuwe werkwijzen gehanteerd die fysiek contact vermijden. De 

richtlijnen van het RIVM worden strikt toegepast. 

Dit  betekent dat de doorlooptijd van verhuringen langer wordt, maar verwachting kan dat leiden tot 

maximaal één maand huurderving.   

Bij renovatie en planmatig onderhoud lopen betalingen gelijk met de voortgang van het werk. Dit heeft 

voor de corporatie weinig tot geen impact. 

Voor de huurder kan dat wel impact hebben als het werk tussentijds gestopt moet worden. Daarom 

worden een aantal onderhoudswerkzaamheden niet meer uitgevoerd. 

Goed Wonen Gemert maakt gebruik van een ERP systeem en adequate kantoorautomatisering. De 

ICT-omgeving maakt papierloos werken en plekonafhankelijk werken mogelijk. Goed Wonen Gemert 

maakt hier intensief gebruik van.  

 

Maatregelen 

• Alle medewerkers met klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven in ieder 

geval thuis. Ook als gezinsleden koorts hebben blijft de desbetreffende medewerker thuis.  

• De deur van het kantoor is gesloten.  

• Er is een minimale bezetting op kantoor voor calamiteiten en eerste beantwoording van de 

telefoon. 
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• Overige medewerkers werken vanaf thuis. 

• Alle groepsbijeenkomsten met huurders zijn afgelast. 

• Alle badkamer-, keuken en toiletrenovaties worden uitgesteld 

• In samenspraak met de corporaties in de woningmarktregio is het mutatie-verhuurproces 

afgestemd en is een limitatieve lijst op gesteld van reparatieverzoeken met spoed. 

• Onze aannemers werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Werkzaamheden die niet 

volgens de richtlijnen uitgevoerd kunnen worden, blijven liggen.   

• De richtlijnen van het RIVM zijn expliciet gecommuniceerd met de medewerkers. 

 

Mogelijke maatregelen 

De huurbetaling moet voor het merendeel van de huurders, als gevolg van de coronacrisis, geen 

gevolgen hebben. Met uitzondering van mensen die direct geen werk hebben en daardoor meteen 

geen inkomen hebben (ZZP-ers en medewerkers met een nul-uren contract). Voor deze groepen is 

een werkwijze afgesproken die uiteindelijk kan leiden tot een vorm van huurverlof.  

Daarnaast zetten we ons bestaande maatwerkaanpak bij incasso en betalingsregelingen in. 

Bij mogelijke leegloop van uren van onze medewerkers zijn wij met onze stakeholders in gesprek om 

gezamenlijk af te stemmen hoe dit optimaal maatschappelijk ingezet kan worden. 

Aangezien er slechts geringe omzetverliezen worden verwacht zal Goed Wonen Gemert geen 

gebruik maken van faciliteiten die door het Rijk beschikbaar worden gesteld. 

4.6.7 VERBINDINGEN MET ANDERE RECHTSPERSONEN EN VENNOOTSCHAPPEN 

Eind 2019 was Goed Wonen Gemert lid van vijftien Verenigingen van Eigenaars. In elf hiervan 
hebben wij een meerderheidsbelang. Wij treden voor de verenigingen niet op als bestuurder en/of 
administrateur. Hieronder volgen per verbinding enkele kengetallen: 
 

VVE Naam Statutair 

vermogen per 

31-12-2019 in € 

Jaaromzet 

2019 in € 

Lidmaatschaps- verhouding 

Goed Wonen 

101 
VVE Elisabethplaats 10-28, 
Gemert 36.037 8.220 137/150 

91% 

103 
VVE Elisabethplaats/Nieuwstraat, 
Gemert 43.895 6.450 53/100 

53% 

104 VVE Kerksedriessen, Bakel 139.835 5.940 54/100 54% 

105 
VVE Goed Wonen voor de School, 
Bakel 17.483 16.262 90/179 

50% 

106 VVE D'n Elsenhof, Elsendorp 124.865 17.946  648/1141 57% 

107 VVE Mariënberg, Gemert 88.178 26.188 1820/4062 45% 

108 VVE De Pionier, De Rips 82.600 28.497 1252/1351 87% 

109 VVE De Peperbus, Gemert 72.120 14.657 512/998 51% 

110 VVE Groeskuilenstraat, Gemert 79.345 15.113 831/2141 44% 

112 VVE Nieuwe Biezen 1, Gemert 38.268 16.138 942/2782 34% 

113 
VVE Nieuwe Biezen 
(Hoofdsplitsing), Gemert 58.972 30.267 59/100 

59% 

115 

VVE Kruiseind Hoofdsplitsing 132.223 0 85/100+3598/422
5 

15/100+37/68 

85% 

54% 

116 VVE Kruiseind Appartementen 80.576 43.264 3598/4225 85% 

117 VVE Kruiseind Parkeerplaatsen   30.360 11.868 37/68 54% 

118 VVE Oliemolen 75.145 21.546 2079/2742 76% 
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4.7 ONDERTEKENING 

 
Het bestuur verklaart hierbij dat zij, conform artikel 19 van de Woningwet, invulling heeft gegeven aan 
het uitgangspunt “uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting en beoogt haar 
financiële middelen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting in te zetten”. 
 
 
Gemert, 20 mei 2020 
 
 
 
 
Hans Vedder 
Directeur-bestuurder 
 

 

  

Neem met vragen gerust contact met ons op via info@goedwonengemert.nl of 0492 – 34 88 88.  

mailto:info@goedwonengemert.nl
Han Vromen
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5  KENGETALLEN 

 

 
  

BOEKJAAR 2019 2018 2017 2016 2015

GEGEVENS BEZIT

In exploitatie:

Woongelegenheden

1.  Huurwoningen 2704 2.657 2.626 2.627 2.607

2.  Eenheden in verzorgingshuizen 66 62 88 88 44

3.  Overige woongelegenheden 5

Totaal woongelegenheden 2.770 2.719 2.714 2.715 2.656

Niet woongelegenheden

4.  Garages 76 76 76 76 76

5.  Parkeerplaatsen 1 2 2 31 90

6. Maatschappelijk vastgoed 10 9 9 9 9

Totaal niet woongelegenheden 87 87 87 116 175

Totaal aantal verhuureenheden in

exploitatie (ongewogen) 2.857 2.806 2.801 2.831 2.831

Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie (gewogen) 2.805 2.753 2.751 2.755 2.702

In aanbouw:

1.  Huurwoningen 61 25 30

2.  Eenheden in verzorgingshuizen

3.  Overige woongelegenheden

4.  Garages

5.  Parkeerplaatsen

6.  Maatschappelijk vastgoed

0 61 25 0 30

MUTATIES WOONGELEGENHEDEN IN EXPLOITATIE

1. Aantal opgeleverd 61 16 0 51 40

2. Aantal aangekocht 2 4 3 4 6

3. Aantal verkocht 9 7 4 2 10

4. Aantal gesloopt 0 0 0 10 0

5. Aantal van voorraad naar in exploitatie 0 2 0 0 8

6. Aantal van in exploitatie naar voorraad 2 0 0 2 0

7. Samenvoeging 1 0 0 0 0

Totaal 51 15 -1 41 44

1.  Goedkoop 352 357 364 366 370

2   Betaalbaar 2055 2.008 1.909 1.866 1.784

3.  Duur 352 354 441 483 502

HET VERHUREN VAN WONINGEN

1.  Mutatiegraad 9,3% 6,9% 6,3% 8,0% 7,9

2.  Aanbiedingsgraad N.B. N.B. N.B.

2.  Huurachterstand in % jaarhuur 1,05% 1,10% 1,27% 1,17% 0,94%

3.  Huurderving in % jaarhuur 0,8% 0,5% 0,5% 0,8% 1,0%

*inclusief koopgarant en verkoop aan zittende bewoners

KWALITEIT

1.  Kosten niet planmatig onderhoud

     per verhuureenheid € 521 € 498 € 553 595 626

2.  Kosten planmatig onderhoud 

     per verhuureenheid € 442 € 511 € 557 614 962

3.  Totaal kosten onderhoud

     per verhuureenheid € 963 € 1.009 € 1.110 1.209 1.588

PRIJS / KWALITEITSVERHOUDING

1.  Gemiddeld aantal punten WWS    170 170            170 170 168

2.  Gemiddelde netto huurprijs € 544 € 519 € 516 511            494
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BOEKJAAR 2019 2018 2017 2016 2015

FINANCIËLE CONTINUÏTEIT

1.A  Solvabiliteit op beleidswaarde (voor 2018 o.b.v. bedrijfswaarde) % 61 % 60 % 74 51 50

1.B  Solvabiliteit op marktwaarde % 78 % 77 % 74 72 69

2.  Liquiditeit (current ratio) 0,8 0,4 0,8 0,3 0,2

3.  Liquiditeit excl.aflossing komend boekjr 2,4 0,7 3,6 1,2 0,8

4.  Rentabiliteit eigen vermogen % 14,8 % 14,5 % 8,1 11,1 14,5

5.  Rentabiliteit vreemd vermogen % 2,3 % 2,7 % 2,9 3,2 2,6

6.  Rentabiliteit totaal vermogen % 12,1                     % 12,1           % 5,8             6,8             11,1          

7.  Operationele cash flow per 

     verhuureenheid                               € 2.011 € 2.532 € 2.371 2.149 1.697

8. Werkkapitaal ( x € 1.000) € -1.259 € -2.749 € -1.637 -5.759 -2.749

9. Loan to Value op beleidswaarde (voor 2018 o.b.v. bedrijfswaarde) % 35 % 35              % 49              44              44             

10. Solvabiliteit op beleidswaarde (voor 2018 o.b.v. bedrijfswaarde) % 61                       % 60 % 48 51              49             

11. Dekkingingsratio o.b.v. marktwaarde (voor 2018 o.b.v. WOZ) % 18                       % 19              % 15              17              17             

12. ICR 4,46                     4,88 3,45 2,71 2,41

13. Discontinuïteit %                        25 %

14. Loan to cashflow                      12,6 

BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 

1.  Eigen vermogen per verhuureenheid € 116.016 € 100.730 € 86.210 79.515 72.458

2.  Voorzieningen per verhuureenheid € 0 € 0 € 0 0 479

3.  Leningen inclusief aflossing komend

     boekjaar per verhuureenheid € 25.344 € 22.358 € 23.933 24.580 24.305

4.  Totaal opbrengsten per verhuureenheid € 6.820 € 6.677 € 6.816 6.517 6.660

5.  Overige bedrijfslasten per verhuureenheid

     exclusief waardeverandering MVA € 3.053 € 3.433 € 3.356 3.570 5.555

6.  Jaarresultaat per verhuureenheid € 17.181 € 14.564 € 6.940 8.459 3.253

PERSONEELSBEZETTING

Aantal formatieplaatsen gesplitst

naar afdeling:

1.  Directie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.  P&C 2,9 2,0 3,0 3,0 3,0

3.  P&O en communicatie 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5

4.  Secretariaat 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5.  Vastgoed 7,9 9,1 9,2 9,2 9,2

6.  Wonen 9,9 9,3 9,3 8,9 8,9

6.  Totaal aantal formatieplaatsen 24,1 23,9 25,0 24,6 24,6

     waarvan vacant 0 0 1,56 0 0

7.  Totaal aantal personeelsleden 31 29 28 29 29

     exclusief vacant

* in april 2015 heeft er een reorganisatie plaats gevonden waardoor de organisatiestructuur is gewijzigd. 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

(voor resultaatbestemming) 

(in duizenden euro’s) 

 

 
 

 

 

 

  

A C T I V A

O M S C H R I J V I N G

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.268                1.380                

Vastgoedbeleggingen 

DAEB vastgoed in exploitatie 350.814                 297.445                 

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 37.765                   33.713                   

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 18.364                   18.011                   

DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.795                      5.551                      

Totaal materiële vaste activa 408.738            354.720            

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen 15                           15                           

Latente belastingvordering(en) 1.698                      1.146                      

Leningen u/g 58                           75                           

Totaal financiële vaste activa 1.771                1.236                

Som der vaste activa 411.777            357.336            

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 362                         164                         

Overige voorraden 25                           16                           

Totaal voorraden 387                    180                    

ONDERHANDEN PROJECTEN -                         -                         

VORDERINGEN

Huurdebiteuren 190                         192                         

Belastingen en premies sociale verzekeringen 973                         -                               

Overige vorderingen 59                           18                           

Overlopende activa 2                              3                              

Totaal vorderingen 1.224                213                    

LIQUIDE MIDDELEN 2.756                1.818                

Som der vlottende activa 4.367                2.211                

TOTAAL ACTIVA 416.144            359.547            

BOEKJAAR

2019

BOEKJAAR

2018
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P A S S I V A 

O M S C H R I J V I N G

EIGEN VERMOGEN

Herwaardeingsreserve 225.088                 189.855                 

Overige reserves 52.181                   47.326                   

Resultaat boekjaar 48.202                   40.089                   

Totaal eigen vermogen 325.471            277.270            

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen -                               -                               

Totaal voorzieningen -                         -                         

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden/leningen overheid 1.055                      1.129                      

Schulden/ leningen kredietinstellingen 66.217                   58.472                   

Verplichtingen uit hoofden van onroerende zaken -                               -                               

verkocht onder voorwaarden 17.775                   17.716                   

Totaal langlopende schulden 85.047              77.317              

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid 74                           72                           

Schulden aan kredietinstellingen 3.755                      1.870                      

Schulden aan leveranciers 574                         1.242                      

Belastingen en premies sociale verzekeringen 421                         1.040                      

Schulden ter zake van pensioenen 24                           23                           

Overlopende passiva 778                         713                         

Totaal kortlopende schulden 5.626                4.960                

TOTAAL PASSIVA 416.144            359.547            

2019 2018

BOEKJAAR BOEKJAAR
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2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019 

(in duizenden euro’s) 

 

 

 

 

 

O M S C H R I J V I N G

30 Huuropbrengsten 17.712                   17.365                   

31 Opbrengsten servicecontracten 240                         225                         

32 Lasten servicecontracten -255                        -254                        

33 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.221                    -1.246                    

34 Lasten onderhoudsactiviteiten -3.081                    -3.033                    

35 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.825                    -3.449                    

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 10.570 9.608

36 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1                              2.643                      

37 Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -                          -2.527                    

38 Toegerekende organisatiekosten -                          -63                          

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 1 53

39 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.645                      1.301                      

40 Verkoopkosten inclusief toegerekende organisatiekosten -71                          -63                          

41 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.706                    -852                        

Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 868                     386                     

42 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 4.248                      5.014                      

43 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 35.308                   29.146                   

44 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV 293                         357                         

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 39.849               34.517                

45 Opbrengsten overige activiteiten 183                         24                           

46 Kosten overige activiteiten -53                          -19                          

Netto resultaat overige activiteiten 130                     5                          

47 Overige organisatiekosten -746                   -869                    

48 Leefbaarheid -278                   -290                    

49 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 39                           -                          

50 Rentelasten en soortgelijke kosten -1.687                    -1.762                    

Saldo financiële baten en lasten -1.648                -1.762                 

Resultaat voor belastingen 48.746               41.648                

51 Belastingen -544                        -1.559                    

Resultaat na belasting 48.202               40.089                

BOEKJAAR

2019

BOEKJAAR

2018
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3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

(in duizenden euro’s) 

 

O M S C H R I J V I N G

Saldo liquide middelen begin boekjaar 1.818 3.735

Cashfow operationeel

ontvangsten

Huur 17.898 17.410

Zelfstandige huurwoningen 17.421 16.868

Onzelfstandige huurwoningen 35 113

Intramuraal 129 125

Maatschappelijk vastgoed 263 258

Parkeervoorzieningen 50 46

Vergoedingen 240 225

Overheidsontvangsten 0 71                

Overige bedrijfsontvangsten 67 273

Renteontvangsten 4 1

Saldo ingaande kasstromen 18.209 17.980

uitgaven

Personeelsuitgaven -1.487 -1.761

Lonen en salarissen -1.058 -1.354

Sociale lasten -219 -210

Pensioenlasten -210 -197

Onderhoudsuitgaven -2.781 -2.637

Overige bedrijfsuitgaven -2.197 -2.101

Renteuitgaven -1.630 -1.796

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -29 -211

Verhuurdersheffing -1.864 -2.299

Vennootschapsbelasting -2.474 -128            

Leefbaarheid externe uitgaven niet investsteringsgebonden -104 -80

Saldo uitgaande kasstromen -12.566 -11.013

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.643 6.967

Cashflow (des)investeringen

ontvangsten 

ontvangsten verkoop bestaand bezit 1.556          1.093          

ontvangsten verkoop woningen (VOV) na inkoop 1.030          156              

ontvangsten verkoop nieuwbouw 1                  5.105          

ontvangsten uit desinvesteringen overig 8                  2                  

ontvangsten uit verkoop grond -               16                

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 2.595 6.372

uitgaven

uitgaven nieuwbouw huur -7.831 -5.643

uitgaven verbeteringen bestaand bezit -7.805 -1.851

uitgaven aankoop woon en niet-woongelegenheden -302 -321

uitgaven nieuwbouw koop -25 -2.784

uitgaven terugkoop woningen (VOV) voor doorverkoop -761 -281

uitgaven sloop -78 0

uitgaven investeringen overig -72 -75

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -16.874 -10.955

Cashflow Financiele vaste activa

ontvangsten financiele vaste activa 17                -               

uitgaven financiele vaste activa -               -               

17                 0

Kasstroom uit (des) investeringen -14.262 -4.583

Cashflow financieel

ontvangen nieuwe leningen geborgd 14.000 7.000

uitgaven aflossingen leningen geborgd -4.443 -11.301

9.557 -4.301

Saldo liquide middelen eind boekjaar 2.756 1.818

Mutatie liquide middelen 938 -1.917

BOEKJAAR BOEKJAAR

2019 2018

Han Vromen
Stempel nederlands



70 
 

4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING IN DE 
JAARREKENING 

4.1  ALGEMEEN  

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.  

4.2  REGELGEVING  

Stichting Goed Wonen Gemert heeft de jaarrekening opgesteld volgens de bepalingen van het 
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 
Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is deze 
jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 
Toegelaten instellingen volkshuisvesting.  

 

Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) van kracht (Besluit van 15 november 2012). Toegelaten instellingen vallen bij 
algemene maatregel van bestuur onder de strekking van de WNT. 

4.3  OORDELEN EN SCHATTINGEN  

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het 

bestuur van Goed Wonen Gemert zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en 

schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het DAEB als het niet-DAEB 

vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij 

behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde 

jaarrekeningposten. 

4.4  ALGEMEEN  

 
Stichting Goed Wonen Gemert is opgericht op 8 april 1960 voor onbepaalde tijd. 

 

Bij Koninklijk Besluit van 9 september 1960 nummer 47, verlengd per 8 december 1980 nummer 9, is 

Stichting Goed Wonen Gemert toegelaten in de zin van de Woningwet. Zij is uitsluitend werkzaam in 

het belang van de volkshuisvesting. Stichting Goed Wonen Gemert is ingeschreven onder nummer 

17024194 in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel regio Brabant te Eindhoven.  
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4.5  VERBINDINGEN  

Verder heeft Goed Wonen Gemert de volgende verbindingen met duurzame financiële en/of 

bestuurlijke banden door middel van respectievelijk het verstrekken van leningen en/of het hebben 

van zeggenschap op grond van contractuele bepalingen 

• Coöperatie Smart Finance B.A. gevestigd te Utrecht 

In 2009 startte Smart Finance de Starters Renteregeling, in samenwerking met enkele 

woningcorporaties, Achmea Hypotheekbank (FBTO, Woonfonds) en Vereniging Eigen Huis. De 

deelnemende woningcorporaties hebben zich verenigd in Smart Finance. Voor het daadwerkelijk 

uitvoeren en verwerken van de starters renteregeling en alle operationele werkzaamheden die 

hiermee zijn verbonden, is een afzonderlijke rechtspersoon opgericht met de naam Social Finance. 

De aandelen van Social Finance zijn in zijn geheel in handen van Coöperatie Smart Finance.  

 

Eind 2019 was Goed Wonen Gemert lid van vijftien Verenigingen van Eigenaars. In elf hiervan 

hebben wij een meerderheidsbelang. Wij treden voor de verenigingen niet op als bestuurder en/of 

administrateur. Hieronder volgen per verbinding enkele kengetallen: 

 

VVE Naam Statutair 

vermogen per 

31-12-2019 in € 

Jaaromz

et 

2019in € 

Lidmaatschaps- verhouding 

Goed Wonen 

101 VVE Elisabethplaats 10-28, Gemert 36.037 8.220 137/150 91% 

103 VVE Elisabethplaats/Nieuwstraat, Gemert 43.895 6.450 53/100 53% 

104 VVE Kerksedriessen, Bakel 139.835 5.940 54/100 54% 

105 VVE Goed Wonen voor de School, Bakel 17.483 16.262 90/179 50% 

106 VVE D'n Elsenhof, Elsendorp 124.865 17.946  648/1141 57% 

107 VVE Mariënberg, Gemert 88.178 26188 1820/4062 45% 

108 VVE De Pionier, De Rips 82.600 28.497 1252/1351 87% 

109 VVE De Peperbus, Gemert 72.120 14.657 512/998 51% 

110 VVE Groeskuilenstraat, Gemert 79.345 15.113 831/2141 44% 

112 VVE Nieuwe Biezen 1, Gemert 38.268 16.138 942/2782 34% 

113 VVE Nieuwe Biezen (Hoofdsplitsing), Gemert 58.972 30.267 59/100 59% 

115 VVE Kruiseind Hoofdsplitsing 132.223 0 85/100+3598/4225 

15/100+37/68 

85% 

54% 

116 VVE Kruiseind Appartementen 80.576 43.264 3598/4225 85% 

117 VVE Kruiseind Parkeerplaatsen   30.360 11.868 37/68 54% 

118 VVE Oliemolen 75.145 21.546 2079/2742 76% 

 
Goed Wonen Gemert heeft geen zodanige feitelijke beleidsbepalende invloed op Smart Finance en 

de VVE’s dat deze aangemerkt moet worden als ‘groepsmaatschappij’. Smart Finance en de VVE’s 

behoren daarmee niet tot de consolidatiekring van Goed Wonen Gemert. 

4.6  SALDEREN  

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 

uitsluitend indien en voor zover: 

• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 

• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te 

wikkelen. 
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In de winst en verliesrekening vindt geen saldering plaats van opbrengsten en kosten. 

4.7  FINANCIËLE INSTRUMENTEN  

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, 

effecten en schulden, als afgeleide instrumenten verstaan. 

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen 

per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de bindende overeenkomst is aangegaan. 

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

per balanspost. 

4.8  GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB / NIET-DAEB  

Goed Wonen Gemert heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de 
toelichting op de enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van Goed Wonen Gemert 
zien toe op: 

• Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke 

middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte. 

• Verhuur van parkeergelegenheden dat onlosmakelijk gekoppeld is aan niet-DAEB 

eenheden. 

Om tot een gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzichten te komen 
worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen posten worden in 
overeenstemming met het dd. 11 oktober 2017 goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan de 
DAEB- dan wel aan de niet-DAEB activiteiten toegerekend. Voor andere niet direct toe te rekenen 
posten in de gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan 
van een aantal veronderstellingen. De belangrijkste veronderstellingen zijn onderstaand nader 
uiteengezet: 

 

Grondslag voor scheiding Posten in gescheiden verantwoording 
 

Directe scheiding op VHE-niveau. De 
opbrengsten/ kosten en kasstromen van 
individuele transacties worden direct 
toegerekend aan de individuele VHE die staat 
geclassificeerd als DAEB dan wel niet-DAEB. 

Balans:  
• Vastgoedbeleggingen 

• Voorraad vastgoed bestemd voor 
verkoop 

• Huurdebiteuren 

• Voorziening onrendabele investeringen 

• Onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

• Verplichtingen uit hoofden van 
onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 

Winst-en-verliesrekening:  
• Huuropbrengsten 

• Opbrengsten servicecontracten 

• Verkoopopbrengsten en -lasten 

• Resultaat verkocht vastgoed in 
ontwikkeling 

• Overige waardeverminderingen 

• Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen 
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Kasstroomoverzicht:  

Ontvangsten verhuur en servicecontracten 
• Overheidsontvangsten 

• Desinvesteringskasstromen 

Toerekening op complexniveau en gescheiden 
naar de DAEB en niet-DAEB activiteiten op 
basis van de relatieve verdeling van eenheden 
in het betreffende complex. 

Winst-en-verliesrekening:  
• Lasten servicecontracten 

• Lasten onderhoudsactiviteiten 

• Overige directe lasten exploitatie bezit 

• Leefbaarheid 

Kasstroomoverzicht:  
• Uitgaven servicecontracten 

• Uitgaven onderhoud 

• Investeringskasstromen in materiële 
vaste activa en vastgoedbeleggingen 

Gescheiden op basis van borging van de 
achterliggende financiering (bijvoorbeeld 
WSW borging). Geborgde leningen 
classificeren als DAEB, niet geborgde leningen 
als niet-DAEB.  

 

Balans:  
• Schulden/leningen kredietinstellingen 

• Schulden/leningen overheid 

• Overige schulden 

Winst-en-verliesrekening:  
• Rentebaten en rentelasten 

Kasstroomoverzicht:  
• Financieringskasstroom 

Gescheiden op basis van omvang activiteiten 
in de DAEB/ niet-DAEB tak van Goed Wonen 
op basis van een algemene splitsingsfactor 
gebaseerd op de totaalverdeling van 
verhuureenheden in DAEB/ niet-DAEB  

De hierbij gehanteerde verdeling DAEB/ niet-
DAEB is de verhouding van het aantal DAEB en 
niet-DAEB eenheden t.o.v. het totaal aantal 
eenheden. 

Balans:  
• Overige voorraden 

• Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

• Overlopende passiva 

• Schulden aan leveranciers 

Winst-en-verliesrekening:  
• Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

• Opbrengsten en kosten overige 
activiteiten 

• Toegerekende organisatiekosten 

• Overige organisatiekosten 

Kasstroomoverzicht:  
• Personeelsuitgaven 

• Overige bedrijfsuitgaven 
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5 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE 
JAARREKENING 

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. 

5.1  ALGEMEEN  

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht voor toegelaten instellingen. Hierin is 

opgenomen dat toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar 2016 het vastgoed in exploitatie 

tegen de reële waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen conform het 

door de Minister voorgeschreven waarderingshandboek. Goed Wonen Gemert past de basis-versie 

van het waarderingshandboek toe. Voorheen werd het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen 

actuele waarde conform RJ 212. Een verdere uiteenzetting van de nieuwe grondslag voor de 

waardering van het vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de grondslagen voor materiële vaste 

activa.  

5.2  STELSELWIJZIGING  

5.2.1 VERWERKING GROOT ONDERHOUD 

Goed Wonen Gemert heeft in 2019, conform RJ212 inzake groot onderhoud, een stelselwijziging 

toegepast. De stelselwijziging is in overeenstemming met de overgangsbepaling in RJ212 prospectief 

verwerkt. Voor Goed Wonen Gemert houdt dit in dat de lasten voor groot onderhoud van de 

onroerende zaken ten dienste van de exploitatie vanaf verslagjaar 2019 worden verwerkt volgens de 

componentenbenadering als onderdeel van de materiële vaste activa in plaats van via de winst-en-

verliesrekening. 

 

Doordat er in 2019 geen groot onderhoud heeft plaats gevonden bij de onroerende zaken ten dienst 

van de exploitatie heeft dit geen effect op het vermogen en het resultaat van 2019 (2018 € 500,-). Om 

deze reden zijn er geen herrekende cijfers 2019 en 2018 toegevoegd.  

5.3  SCHATTINGSONZEKERHEID  

In de jaarrekening 2019 is sprake van de volgende schattingswijzigingen: 

5.3.1 WAARDERING DAEB EN NIET-DAEB VASTGOED IN EXPLOITATIE 

In het kader van de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB en niet-DAEB 
vastgoed in exploitatie zijn diverse schattingswijzigingen doorgevoerd in de parameters en 
berekeningsmethodieken die nader uiteen zijn gezet in paragraaf 8.6.  

5.3.2 TOELICHTING BELEIDSWAARDE 

De beleidswaarde zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening 2019 is aangepast ten 

opzichte van voorgaand jaar in overeenstemming met de notitie ‘definities onderhoud en beheer ten 

behoeve van verantwoordingen en prognose’. De belangrijkste wijzigingen voor Goed Wonen Gemert 

ten opzichte van de systematiek voorgaand jaar zijn: 

• De lasten voor asbest worden in de jaarrekening 2019 behandeld als een verbetering. In de 

jaarrekening 2018 werd dit verwerkt als onderhoudslasten.  
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• De lasten voor dynamisch onderhoud worden in de jaarrekening 2019 gezien als onderhoud. 

In de jaarrekening 2018 werd dit voor 20% verwerkt als verbetering en 80% verwerkt als 

onderhoudslasten.  

• Interne uren voor het realiseren van verbeteringen en nieuwbouw worden geactiveerd in de 

jaarrekening 2019. In de jaarrekening 2018, kwamen deze ten laste van de activiteit 

exploitatie vastgoedportefeuille.   

• De loon- en overheadkosten zijn toebedeeld naar de verschillende activiteiten van de 

functionele winst en verliesverrekening op basis van herziene definities onderhoud en beheer. 

Deze wijken af van de gehanteerde verhoudingen bij de jaarrekening 2018.  

• De lasten van het huurdersonderhoud vallen onder rubriek kosten overige activiteiten. In de 

jaarrekening 2018 kwamen deze te lasten van de onderhoudskosten.  

 

De impact van deze schattingswijziging op de toelichting van de beleidswaarde in boekjaar 2019 

bedraagt € 2,2 miljoen negatief. Gegeven de aard van de schattingswijziging zal de beleidswaarde de 

komende jaren op vergelijkbare wijze als die van 2019 worden berekend. Daarmee zal de 

beleidswaarde ook voor toekomstige jaren iets lager uitvallen dan in de jaarrekening 2018.  

5.4  PRESENTATIEWIJZIGING EN  

5.4.1 FUNCTIONELE WINST EN VERLIESREKENING 

In de jaarrekening 2019 zijn diverse presentatiewijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de 
functionele indeling van de winst-en-verliesrekening. Hiermee wordt aangesloten bij de 
voorschriften en nadere definities zoals opgenomen in de ‘Handleiding toepassen functionele 
indeling winst-en-verliesrekening bij corporaties, verslagjaar 2019’. Deze presentatiewijzigingen 
hebben betrekking op de huuropbrengsten, lasten verhuur- en beheeractiviteiten, overige directe 
operationele lasten exploitatie bezit, overige activiteiten en de overige organisatiekosten. Zie 
paragraaf 5.3.2 en 9.1 voor verdere toelichting op de toegepaste wijzigingen. De vergelijkende 
cijfers 2018 zijn hier niet op aangepast. De presentatiewijzigingen hebben op één wijziging na geen 
invloed op het vermogen en het resultaat. In 2019 hebben we interne uren voor de realisatie van 
verbeteringen en nieuwbouw geactiveerd. Hierdoor valt het resultaat in 2019 met € 225.000 hoger 
uit dan in 2018.  
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6 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

6.1  VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR  

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in 
paragraaf 5.3. Voor één post is de schattingen gewijzigd, zie hiervoor paragraaf 5.2. 

6.2  MATERIËLE VASTE ACTI VA  

6.2.1 ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN DE EXPLOITATIE 

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

de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt 

niet afgeschreven. 

 
Goed Wonen Gemert verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa als 

onderdeel van de boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde 

kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor zover sprake is van vervanging van 

onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van deze onderdelen 

gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de 

activa registratie zijn te herleiden wordt deze benaderd op basis van de huidige uitgaven, 

teruggerekend naar de datum van oorspronkelijke investering, en indien van toepassing rekening 

houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging hierover gepleegde afschrijvingen. 

6.3  VASTGOEDBELEGGINGEN  

6.3.1 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 2019 bedraagt deze grens € 720,42 (2018: € 710,68). Het niet-DAEB-

vastgoed omvat woningen in exploitatie met (aanvankelijk) 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 staatssteun voor toegelaten instellingen. 

 

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die 

overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt 

conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde'). 

Goed Wonen Gemert hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 

voor woongelegenheden, MOG, BOG, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. Om de 

basisversie toe te kunnen passen heeft Goed Wonen Gemert een analyse gemaakt van haar bezit en 

hierbij vastgesteld dat het type en de samenstelling van het bezit past binnen de uitgangspunten en 

normeringen die de basisversie voorschrijft. Dientengevolge heeft Goed Wonen Gemert 
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geconcludeerd dat de toepassing van de basisversie leidt tot een acceptabele uitkomst van de 

marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel van de betreffende complexen en past binnen het 

getrouwe beeld van het vermogen en resultaat dat de jaarrekening, volgens het verslaggevingsstelsel 

moet geven. 

 

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

gerelateerde herwaarderingsreserve wordt modelmatig op complexniveau bepaald, waardoor een 

onnauwkeurigheid 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 modelmatig 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. 

 

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

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

Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 

herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen 

de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed 

in exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 

 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen 

uitgaven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in 

mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en direct toerekenbare interne 

kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Er wordt rekening gehouden met bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

 

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de 

opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond. 

 

Typering 

DAEB vastgoed omvat woningen, maatschappelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed in exploitatie 

die volgens het op dd. 11-10-2017 definitief goedgekeurde scheidingsvoorstel van Goed Wonen 

Gemert als DAEB vastgoed classificeerden. Hierbij is rekening gehouden met mutaties in de DAEB 

portefeuille sinds die datum.  

Over het algemeen zijn dit woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, 
woningen boven de huurtoeslaggrens waarvan Goed Wonen Gemert voornemens is om 
deze in de toekomst als DAEB vastgoed te verhuren en maatschappelijk vastgoed. 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke 
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele instellingen en 
dienstverleners. 
 

Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten die niet voldoen aan het criterium van 

DAEB vastgoed. 

 
Kwalificatie 

Goed Wonen Gemert richt zich op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Dit betekent dat 

beleidskeuzes rondom het vastgoed primair worden gemaakt met inachtneming van haar taak als 

sociale volkshuisvester. Daarnaast worden investeringsbeslissingen mede genomen op basis van 

een analyse van het financiële rendement. Een beperkt deel van de portefeuille is gealloceerd voor 

verkoop. Basis voor de waardering is het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in 

verhuurde staat. 

 
Complexindeling 

Han Vromen
Stempel nederlands



78 
 

Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op 

waarderingscomplex niveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele 

waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van Goed 

Wonen Gemert maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk 

waarderingscomplex. 

 

Mutatie marktwaarde in verhuurde staat 

Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie worden in de winst-en-

verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.  

 

Herwaardering 

De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de marktwaarde in 

verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met 

enige afschrijving of waardevermindering) en onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen. 

 

Als gevolg van het toepassen van de basisversie, waarmee een marktwaarde op portefeuille niveau 

wordt nagestreefd, zit er een onnauwkeurigheid in de bepaling van de herwaarderingsreserve op 

complexniveau. Deze onnauwkeurigheid is inherent aan de toepassing van de basisversie. Dit leidt 

niet tot een hoger of lager vermogen maar ziet enkel toe op de allocatie binnen het vermogen (hogere 

herwaarderingsreserve leidt tot lagere overige reserves en vice versa). 

 

Waarderingsmethode 

De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een modelmatige, 

op kasstromen gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt: 

• De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de 

contractuele verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed. 

• De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn 

gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling actief is. 

• Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet 

specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen zijn (zoals bijvoorbeeld afgesloten 

convenanten met gemeenten over aan te houden volumes in huurprijs categorieën en 

mogelijk in de toekomst te maken prestatieafspraken) zijn niet opgenomen in de waardering 

van het vastgoed maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen. 

• Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel 

Discounted Cash-Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de 

inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een 

disconteringsvoet “contant” worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een 

eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).  

• Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door het feit dat een marktwaarde in verhuurde 

staat op complexniveau wordt bepaald maar waarbij op portefeuille niveau (totaal van alle 

complexen) de waardering leidt tot een acceptabele uitkomst van de marktwaarde in 

verhuurde staat voor het geheel van de betreffende complexen en past binnen het getrouwe 

beeld van het vermogen en resultaat dat de jaarrekening 

• In overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen is er geen taxateur betrokken 

geweest bij de bepaling en toetsing van de marktwaarde in verhuurde staat;  

• Binnen de toepassing van de basisversie is het niet mogelijk om vrijheidsgraden te gebruiken. 

Dit betekent dat de parameters zoals deze opgenomen zijn in het handboek integraal gevolgd 

zijn. 

 

Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s; 

doorexploiteren en uitponden. Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige complex in 

bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode. Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij 

mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop van individuele woningen 

wordt overgegaan.  
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Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een derde wordt 

verkocht. Per complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijkgesteld aan het 

begrip “marktwaarde verhuurde staat”, zijnde de actuele waarde waartegen de waardering van het 

vastgoed plaats vindt. 

 

Parameters 

De volgende disconteringsvoet is conform het handboek modelmatig waarderen 2019, gebruikt voor 

de verschillende categorieën onroerende zaken: 

 

Type vastgoed  Disconteringsvoet min. en max.  
Woongelegenheden 5,74% - 6,80% 
Maatschappelijk onroerend goed 8,64% - 8,79% 

Parkeergelegenheden 6,53% - 6,62% 

Intramuraal vastgoed 8,72% - 9,55% 

 

Complexindeling 

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

de volgende parameters conform het handboek modelmatig waarderen 2019: 

 

 

Parameters woongelegenheden 2020 2021 2022 2023  2024 e.v. 

Prijsinflatie 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 2,00% 

Looninflatie 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Bouwkostenstijging 3,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Leegwaardestijging (afhankelijk van ligging) 4,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW 

scenario door exploiteren 
1155-1825 

1155-

1825 

1155-

1825 

1155-

1825 

1155-

1825 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – EGW 

scenario uitponden 
451-884 451-884 451-884 451-884 451-884 

Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW 

scenario door exploiteren 
1023-1641 

1023-

1641 

1023-

1641 

1023-

1641 

1023-

1641 

Mutatieonderhoud per vhe – MGW 370-694 370-694 370-694 370-694 370-694 

Achterstallig onderhoud per vhe – EGW 
2.187,50-

25.000 

2.187,50-

25.000 

2.187,50-

25.000 

2.187,50-

25.000 

2.187,50-

25.000 

Achterstallig onderhoud per vhe – MWG € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten per VHE - EGW € 447 € 447 € 447 € 447 € 447 

Beheerkosten per VHE - MGW € 439 € 439 € 439 € 439 € 439 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 

Belastingen, verzekeringen en overige 

zakelijke lasten (% van de WOZ) 
0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 

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

0,538% 

na 2037 

0,537% 

Huurstijging boven prijsinflatie – 

zelfstandige eenheden 
1,00% 1,20% 1,30% 0,5% 0,5% 

Huurstijging boven prijsinflatie – 

onzelfstandige eenheden 
0% 0% 0% 0% 0% 

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

Mutatieleegstand – gereguleerde woningen 

(in maanden) 
0 0 0 0 0 

Mutatieleegstand – geliberaliseerde 

woningen (in maanden) 
3 3 3 3 3 

Juridische splitsingskosten per eenheid € 531 € 531 € 531 € 531 € 531 

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

Verkoopkosten bij uitponden (% van de 

leegwaarde) 
1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

Overdrachtskosten (% van de berekende 

waarde) 
3% 3% 3% 3% 3% 
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Parameters maatschappelijk onroerend 

goed  
2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 

Mutatieonderhoud per m2 BVO € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40 

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

Achterstallig onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

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

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 

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  2020 2021 2022 2023 2024 e.v.  
Instandhoudingsonderhoud parkeerplaats 

per jaar 
€ 52 € 52 € 52 € 52 € 52 

Instandhoudingsonderhoud garagebox per 

jaar 
€ 173 € 173 € 173 € 173 € 173 

Beheerkosten parkeerplaats per jaar € 27 € 27 € 27 € 27 € 27 

Beheerkosten garagebox per jaar € 38 € 38 € 38 € 38 € 38 

Belastingen, verzekeringen en overige 

zakelijke lasten (% van de WOZ) 
0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 

Juridische splitsingskosten per eenheid € 531 € 531 € 531 € 531 € 531 

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

Verkoopkosten per eenheid € 531 € 531 € 531 € 531 € 531 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6 

Overdrachtskosten (% van de berekende 

waarde) 
7% 7% 7% 7% 7% 

 

Parameters intramuraal zorgvastgoed 2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 

Mutatiekosten per m2 BVO € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40 € 11,40 

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

Achterstallig onderhoud per vhe € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Beheerkosten (% van de markthuur) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Belastingen, verzekeringen en overige 

zakelijke lasten (% van de WOZ) 
0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 

Mutatieleegstand (in maanden) 6 6 6 6 6 

Overdrachtskosten (% van de berekende 

waarde) 
7% 7% 7% 7% 7% 

 

Bepaling beleidswaarde  

Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met 

ingang van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door 

een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. In het bestuursverslag is een beleidsmatige 

beschouwing opgenomen. 

 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Goed Wonen Gemert en beoogt inzicht te geven in de 
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verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde 

wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom 

genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het 

beleid van Goed Wonen Gemert. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in 

exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen 

voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 

• Uitgaan van het doorexploiteerscenario en geen rekening houden met een uitpondscenario 

en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.  

• Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het 

ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het 

beleid van Goed Wonen Gemert bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de 

geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. 

Goed Wonen Gemert hanteert in haar beleid een streefhuur van 65% van de maximaal 

redelijke huur voor de DAEB woningen. Kamer verhuur heeft een streefhuur van 75%. Voor 

de Niet-DAEB woningen wordt een streefhuur van 90% gehanteerd met een aftopping op 

813,60.  

• Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 

onderhoudsbeleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren 

onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt. 

Goed Wonen Gemert hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de 

marktwaarde:  

o De norm is gebaseerd op een gemiddelde van de jaarrekening 2019 en de eerste 14 

begrotingsjaren 

o Hierbij is rekening gehouden met de toegerekende kosten conform de functionele 

winst en verliesrekening 2019 

• Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten. 

Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren 

aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen 

onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. Goed Wonen 

Gemert hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde: 

o De norm is gebaseerd op een gemiddelde van de jaarrekening 2019 en de eerste 9 

begrotingsjaren 

o Hierbij is rekening gehouden met de toegerekende kosten conform de functionele 

winst en verliesrekening 2019 

 
De beleidswaarde van maatschappelijk onroerend goed / zorg onroerend goed is gelijk aan de 

marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de 

eigen beleidsuitgangspunten. Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste 

uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt: 

 

Jaar 2019 2018 

Streefhuur ( % van de maximaal 
redelijke huur) 

65% DAEB 
90% Niet-DAEB met 
aftopping op € 813,60 

65% DAEB 
90% Niet-DAEB met 
aftopping op € 800,- 

Onderhoudsnorm € 1.566 € 1.394  

Beheerlasten € 807 € 928 

Verhuurderheffing Conform regelgeving Conform regelgeving 

Discontovoet 5,74% - 6,40% 5,91%-7,05% 

 
Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde 

uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie (zoals 

toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie) afgeleid van de 

meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & 

beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151. Goed Wonen Gemert 

heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van 

deze uitgangspunten zijn daarom van invloed op deze waarde. 
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6.3.2 ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie 

worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de korting. 

 

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

onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 

wijziging zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden. De herwaarderingsreserve betreft het 

ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs. Hierbij wordt 

geen rekening gehouden met cumulatieve afschrijvingen.   

6.3.3 VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR EIGEN EXPLOITATIE 

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

van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.  

6.4  FINANCIËLE ACTIVA  

6.4.1 DEELNEMINGEN  

Goed Wonen Gemert heeft geen deelnemingen met invloed van betekenis. De deelnemingen waarop 

Goed Wonen Gemert geen invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, 

worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd. Indien sprake is van een duurzame 

waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten 

laste van de winst- en verliesrekening. 

6.4.2 VORDERINGEN: LENINGEN U/G EN OVERIGE VORDERINGEN 

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

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale 

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  

6.4.3 OVERIGE EFFECTEN (VAST) EN VLOTTENDE EFFECTEN 

De vervolgwaardering in de balans vindt plaats tegen reële waarde en de verwerkingswijze van de 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen in het resultaat.  

6.4.4 LATENTE BELASTINGVORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN 

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het 

waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze 

actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de 

nettorente en hebben overwegend een langlopend karakter.  

 

De nettorente (1,96%) bestaat uit de voor Goed Wonen Gemert geldende rente voor langlopende 

leningen (2,5%) onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief (21,7%). De 

actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening 

en de fiscale waardering en op de aanwezige compensabele verliezen. 

 

De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen bestemd voor de verkoop, langlopende 

schulden en afschrijvingspotentieel. Ultimo 2019 zijn er verhuureenheden bestemd voor sloop welke 

hierna worden herontwikkeld. Omdat deze locaties op gaan in de nieuwe exploitatie wordt hier geen 

latentie voor opgenomen. Voor het overige bezit is niet aan te duiden wat de bestemming zal zijn en 

is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op nihil gewaardeerd. 
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6.4.5 OVERIGE VORDERINGEN 

De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan de nominale waarde, 

onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  

6.4.6 BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten beoordeelt Goed Wonen 
Gemert op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere 
waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid 
van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt Goed Wonen Gemert 
de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit 
direct in de winst-en-verliesrekening.  

 
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 

bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de 

best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve 

rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.  

 

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van de 
waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname 
wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van 
een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 
 

6.5  VOORRADEN  

6.5.1 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. 

 

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. 

6.5.2 VASTGOED IN ONTWIKKELING BESTEMD VOOR VERKOOP 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken 

onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de 

verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere 

netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

 

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. 
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6.5.3 OVERIGE VOORRADEN 

De voorraad materialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde op 

basis van een gemiddelde prijs.  

6.6  ONDERHANDEN PROJECTEN  

De onderhanden projecten in opdracht van derden betreffen onroerende zaken verkocht in aanbouw 

en worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende 

winst en verminderd met verwachte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een 

onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. 

De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die 

toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en 

andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. 

 

In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende projecten 

indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een 

onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.  

 

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als 

opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties 

op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de 

balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten van het 

project.  

 

Onderhanden projecten waarvan het saldo een debetstand vertoont, worden gepresenteerd onder de 

vlottende activa. Onderhanden projecten waarvan het saldo een creditstand vertoont, worden 

gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

 

In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst-en-

verliesrekening verwerkt in de post omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling. De projectkosten zijn 

verwerkt in de lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling. 

6.7  VORDERINGEN  

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

gewaardeerd tegen 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. 

6.8  LIQUIDE MIDDELEN  

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

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 

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

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

6.9  CLASSIFICATIE EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN  

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de 

jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de 

economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit. 

Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument 

worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument 

als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument. 
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Herwaarderingsreserve 

Een herwaarderingsreserve wordt gevorm voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van 

activa en de boekwaarde op basis van de (verkrijgings- of vervaardigingsprijs).  

 

In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van het vastgoed 

in exploitatie, de verkoopvoorraad en vastgoed verkocht onder voorwaarden opgenomen. Er is sprake 

van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een waarderingscomplex 

op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. 

Indien op een waarderingscomplex in het verleden een waardevermindering is verantwoord, dan 

wordt pas een herwaarderingsreserve gevorm voor het betreffende complex voor zover de 

marktwaarde hoger is dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

 

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde vastgoed 

in exploitatie en vastgoed verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks ten gunste van de 

overige reserves verantwoord. Aangezien de waardevermeerdering van vastgoed in exploitatie, 

verkoopvoorraad en vastgoed verkocht onder voorwaarden reeds ten gunste van de winst-en-

verliesrekening is gebracht (en in verband hiermee een herwaarderingsreserve is gevormd) is 

verwerking van de daaropvolgende realisatie niet ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht.   

6.10  VOORZIENINGEN  

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten 

worden afgewikkeld door uitstroom van middelen en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 

De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen 

die tegen contante waarde worden gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is. 

6.10.1 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”.  

 

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, 

gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen 

en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het 

besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van 

een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden. 

 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als 

waardeverandering 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. 

6.11  FINANCIËLE PASSIVA  

6.11.1 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.  

 

in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden is er een terugkoopverplichting 

opgenomen die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. De terugkoopverplichting 
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wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal 

plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

6.11.2 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. 
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7 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING IN JAARREKENING 

7.1  ALGEMEEN  

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd 

zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) 

verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar 

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

 

De winst- en verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling. Omdat Goed 

Wonen Gemert naast verhuuractiviteiten, tevens activiteiten verricht op het gebied van ontwikkeling 

van vastgoed en verkoop van delen van de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling de 

gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de categoriale indeling. 

 

In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de 

activiteiten van Goed Wonen Gemert. Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct 

toerekenbare kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare kosten worden bij het betreffende 

onderdeel verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen 

van de functionele winst-en-verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels. Deze 

verdeelsleutels zijn gebaseerd op basis van het aantal uren dat medewerkers besteden aan de 

verschillende activiteiten in de functionele winst en verliesrekening.  

7.1.1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën opgenomen, welke kenmerkend zijn voor 

het bedrijfstype van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst respectievelijk uit de 

verhuur van woningen, verkoop van woningen (voor derden en uit eigen bezit) en leveringen van 

aanvullende diensten jegens huurders. 

7.1.2 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 jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 

2019 bedroeg dit maximumpercentage inflatie van 1,6%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden 

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van 

het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 

7.1.3 OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen met 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 daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord 

onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben. 

7.1.4 LASTEN VERHUUR EN BEHEERACTIVITEITEN 

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

verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

• lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed; 

• verhuurderheffing. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

Han Vromen
Stempel nederlands



89 
 

7.1.5 LASTEN ONDERHOUDSACTIVITEITEN 

Onder deze post worden de kosten van door derden verrichte onderhoudswerkzaamheden 

verantwoord, voor zover de werkzaamheden in het jaar hebben plaatsgevonden alsmede inkoop van 

onderhoudsmaterialen. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door 

het feit dat er geen sprake is van een waarde verhoging maar instandhouding van het actief. Aan 

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

betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten. 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 

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 

verslagjaar hebben plaatsgevonden.  

 

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 

balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

7.1.6 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. 

De systematiek van toerekening is toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”. 

7.1.7 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. 

7.1.8 NETTOVERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE 

De post nettoverkoopresultaat 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).  

7.1.9 OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE  

Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar 

aangegane juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake sociaal vastgoed in ontwikkeling 

bestemd voor eigen exploitatie. 

 

Daarnaast worden hieronder waardeverminderingen verantwoord inzake het sociaal vastgoed in 

exploitatie, in het geval dat voor het betreffend sociaal vastgoed geen sprake is van een eerder in het 

eigen vermogen opgenomen ongerealiseerde waardestijging. 

7.1.10 OPBRENGSTEN EN KOSTEN OVERIGE ACTIVITEITEN  

Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele 

opbrengsten verantwoord. 

7.1.11 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 

Hieronder wordt de jaarlijkse waardeveranderingen opgenomen van het tegen reële waarde 

(marktwaarde) gewaardeerde commercieel vastgoed in exploitatie en de woningen verkocht onder 

voorwaarden. Verder worden hieronder eventuele afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het 
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boekjaar aangegane juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake commercieel vastgoed 

in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie. De jaarlijkse waardeveranderingen van de 

vastgoedbeleggingen wordt voor het ongerealiseerde deel bij het eigen vermogen toegelicht. 

7.1.12 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE VOV 

Hieronder wordt de waardevermindering of -vermeerdering van VOV-vastgoed verantwoord. 

7.1.13 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 
BESTEMD VOOR VERKOOP  

Hieronder worden afwaarderingsverliezen op voorraden (koopwoningen gereed en in ontwikkeling, 

teruggekocht VOV-vastgoed bestemd voor verkoop) en dotatie voorziening debiteuren opgenomen. 

7.1.14 OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN 

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere bedrijfsactiviteiten toegerekend kunnen worden middels 

de systematiek toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

7.1.15 LEEFBAARHEID 

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten 

opgenomen. De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor 

ondersteuning van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel, leergeld, 

leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe 

bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, tweede kansbeleid et cetera. 

 

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere 

gebouwen, onderhoud groenvoorziening, schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten 

zoals inbraakbeveiliging, verlichting achterpad, et cetera. 

 

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

plaatsgevonden. 

7.1.16 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun 

ontvangst waarschijnlijk. Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden 

naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de 

opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening 

verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en 

in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten 

komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. 

7.1.17 BELASTINGEN 

De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en verliesrekening 

verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk 

niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente 

belastingvorderingen en –schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, 

herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging 

van de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost.  

De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen.  

 

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. Goed Wonen heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen 

woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien 
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verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze niet vóór 1 

december is opgezegd. 

 
Goed Wonen heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 

2019 en het fiscale resultaat 2019 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. 

7.1.18 AANDEEL IN RESULTAAT VAN DEELNEMINGEN 

Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat 

van de deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van Goed Wonen. Het resultaat op 

deelnemingen gewaardeerd tegen de kostprijs. 

7.1.19 TOEREKENING BATEN EN LASTEN 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van 

een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke 

activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel. 

Deze is opgesteld door te kijken naar het aantal FTE per activiteit (gekeken is naar de verschillende 

functies bij Goed Wonen en de activiteiten die zij verrichten). Aan de hand hiervan is aan elke FTE en 

dus activiteit een evenredig deel van de overige bedrijfskosten toegekend. 

7.1.20 AFSCHRIJVINGEN OP (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA  

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 economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt plaats tot de restwaarde 

is bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de 

systematiek toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

7.1.21 LONEN, SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 

Lonen, salarissen en sociale lasten 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 daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de 

werknemers. De lonen, salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten 

toegerekend middels de systematiek toegelicht in “Toerekening baten en lasten”. 

7.1.22 PENSIOENLASTEN 

Goed Wonen heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar pensioenregeling anders dan de 

betaling van premies. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de pensioenregeling is 

ondergebracht, heeft Goed Wonen geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen.  

 

Goed Wonen heeft een pensioenregeling bij het pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). 

SPW staat voor Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. SPW int de pensioenpremies, 

beheert het vermogen en keert de pensioenen uit. Hun beleidsdekkingsgraad (gemiddelde 

dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) ultimo 2019 was 110,7%. Op een langere termijn ligt 

de vereiste dekkingsgraad op 125%. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft een 

herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende 

termijn uit het reservetekort kan komen. 
 

De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij 

verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als 

overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. De pensioenlasten worden aan de 

verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht in “Toerekening baten en 

lasten”. 
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8 GRONDSLAGEN BIJ OPSTELLEN KASSTROOMOVERZICHT 

8.1  TOEPASSING DIRECTE METHODE  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.   

8.2  BEGRIP GELDMIDDELEN  

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.  

8.3  RUBRICERING VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN UIT HOOFDE VAN 
INTREST EN WINSTBELA STING  

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten.  

 

  

Han Vromen
Stempel nederlands



93 
 

9 TOELICHTING OP DE BALANS 
 

De belangrijkste posten van de balans worden hieronder toegelicht. 

9.1  MATERIËLE VASTE ACTI VA  

9.1.1 ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TEN DIENSTE VAN EXPLOITATIE 

Het verloop van deze post is als volgt: 

 
(in duizenden euro’s)                                                                                                     

 

De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald 
volgens de lineaire methode op basis van de volgende verwachte gebruiksduur: 

• Automatisering: 3,5 of 7 jaar 

• Bedrijfsauto’s: 6 jaar 

• Inventaris kantoor: 5 of 10 jaar 

• Kantoorgebouw (excl. grond): 50 jaar 

• Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar componenten afgeschreven aangezien de 

invloed van het verschil in afschrijving op het resultaat en vermogen niet significant is. 

 

De investeringen 2019 komen voort uit de aanschaf van een nieuwe  auto voor directie, mobiele 

telefoons en surfaces en verhuring en inspectiemodule. 

  

2019

Materiële vaste activa

1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.268                       

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1 januari

Aanschaf 2.700                       

Cum. Afschr -1.320                      

Waarde 1 januari 2019 1.380                       

Mutaties

investeringen 73                             

desinvesteringen -5                              

desinvestering cum.afschr -                            

afschrijvingen (excl des) -180                         

totaal mutaties -112                         

Aanschaf 2.768                       

Cum afschr. -1.500                      

31 december 1.268                       
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9.2  VASTGOEDBELEGGINGEN  

(in duizenden euro’s)       

 
                                                                                              
Er zijn 6 woningen teruggekocht uit koopgarant waarvan 1 (DAEB) in exploitatie is genomen  en 4 

weer verkocht (4 DAEB). 1 (DAEB) terugkoop staat ultimo 2019 nog op de voorraad. Daarnaast zijn 

er 9 woningen verkocht (8 DAEB woningen en 1 niet-DAEB woning). Verder zijn er 2 (DAEB) 

woningen uit exploitatie gehaald en overgebracht naar de verkoopvoorraad.   

Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met 

rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw een obligoverplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans 

opgenomen rechten en verplichtingen’. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze lening 

is gefinancierd niet hypothecair bezwaard.  

 

In de post DAEB-vastgoed in exploitatie zijn 2581 (2018: 2528) verhuureenheden opgenomen en in 

de post niet-DAEB zijn 276 (2018: 278) verhuureenheden opgenomen. De geschatte waarde 

gebaseerd op de WOZ-beschikking ontvangen in 2019 van deze verhuureenheden bedraagt € 

458.627 duizend (2018: € 416.374 duizend). 

Vastgoedbeleggingen 

2019 2018

2 DAEB vastgoed in exploitatie 350.814                   297.445                   

3 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 37.765                     33.713                     

4 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 18.364                     18.011                     

5 DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.795                       5.551                       

6 Niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie -                                -                                

408.738                   354.720                   

Het verloop van deze posten is als volgt:

2. DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

3. Niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Totaal 

Stand 1 januari :

Cummulatieve verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs 145.112 21.997 167.109

Cummulatieve herwaarderingen 164.830 13.207 178.037

Cummulatieve bijzondere waardeverminderingen -12.497 -1.491 -13.988 

Boekwaarde per 1 januari 2019 297.445 33.713 331.158

Mutaties:

Opleveringen DAEB vastgoed 12.318 0 12.318

Waardeverminderingen oplevering DAEB vastgoed -2.072 0 -2.072 

Herwaardering oplevering DAEB vastgoed 0 0 0

Aankopen 168 0 168

Investeringen, uitgaven na eerste verwerking  7.754 325 8.079

Sloop 0 0 0

Verkoop -261 -18 -279 

Herwaardering verkoop -568 -109 -677 

Herclassificatie van en naar DAEB vastgoed 17 -17 0

Afwaardering herclassificatie van en naar DAEB vastgoed -18 18 0

Herclassificatie naar voorraad koop -15 0 -15 

Herwaardering herclassificatie naar voorraad koop -172 0 -172 

Herclassificatie van koopgarant 43 0 43

Herwaardering van koopgarant 86 0 86

Herwaardering 32.592 2.716 35.308

Waardeverminderingen -1.064 -2 -1.066 

Terugneming waardeverminderingen 4.561 1.139 5.700

Totaal van de mutaties 53.369 4.052 57.421

Stand 31 december :

Cummulatieve verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs 165.136 22.287 187.423

Cummulatieve herwaarderingen 196.768 15.814 212.582

Cummulatieve bijzondere waardeverminderingen -11.090 -336 -11.426 

Boekwaarde 350.814 37.765 388.579
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9.3  MARKTWAARDE  

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. De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek 

gehanteerd. Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd, is de 

marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige 

taxateur. 

9.3.1 VERKLARING WAARDEMUTATIE 

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat: 

 

 

9.3.2 BELEIDSWAARDE 

De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in 

het Handboek en bedraagt per 31 december 2019 € 205,8 miljoen.  

 

De opbouw van de beleidswaarde per 31 december 2019 is als volgt: 

 
 
Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van 

activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van ons 

beleid. De nettocontantewaardeberekening van de marktwaarde wordt hiertoe aangepast op vier 

onderdelen die duiding geven aan de maatschappelijke opgave. Hiermee wordt inzicht gegeven in de 

2. DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

3. Niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Boekwaarden per 1 januari 2019 297.445 33.713

Voorraadmutaties  

Verkoop -829              -128                         

Naar voorraad -187              -                           

Nieuwbouw en aankoop 10.535          -                           

Overige 189               1                               

Objectgegevens

Basisgegevens 33                  -4                              

WOZ-waarde 11.786          1.417                       

Mutatiekans 1.593            56                             

Contracthuur en leegstand 3.554            617                          

Achterstallig onderhoud -177              -2                              

Maximale huur 91                  -                           

Parameterwijzigingen

Herijking handboek 26.781          2.095                       

Boekwaarde per 31 december 2019 350.814 37.765

DAEB vastgoed 

in exploitatie

Niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Marktwaarde per 31 december 2019 350.814 37.765

Aanpassing naar beleid doorexploiteren -569 620

Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -166.421 -8.501

Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid Goed Wonen -7.613 -54

Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer en leefbaarheid -721 481

Totaal aanpassingen -175.323 -7.454

Beleidswaarde per 31 december 2019 175.490 30.311
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verdiencapaciteit van het vastgoed in exploitatie uitgaande van ons beleid. Om tot de beleidswaarde 

te komen worden uitgaande van de marktwaarde in verhuurde staat de volgende vier afslagen 

gehanteerd: 

1. Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario ‘doorexploiteren’ (in plaats van de 

hoogste van ‘doorexploiteren’ en ‘uitponden’). Er wordt bovendien in het geheel geen 

rekening gehouden met verkopen.  

2. De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk 

vastgestelde streefhuur in plaats van de markthuur. Goed Wonen hanteert in haar beleid een 

streefhuur van 65% van de maximaal redelijke huur voor de DAEB woningen. Kamer verhuur 

heeft een streefhuur van 75%. De niet-DAEB woningen hebben een streefhuur van 90% 

afgetopt op € 813,60 (prijspeil 2019).  

3. De componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud zijn vervangen door een 

nominale eigen onderhoudsnorm (gecorrigeerd voor inflatie). Goed Wonen hanteert hierbij 

een gemiddelde onderhoudsnorm van € 1.566,- per vhe, gebaseerd op de jaarrekening 2019 

en de eerste 14 begrotingsjaren.  

4. De beheerskosten uit de DCF-berekening zijn vervangen door een eigen beheernorm die 

aansluit met de jaarlijkse werkelijke uitgaven voor beheer en leefbaarheid voor de restant 

levensduur van de vhe’s. Goed Wonen hanteert hierbij een gemiddelde beheernorm van 

€ 807,- gebaseerd op de jaarrekening 2019 en de eerste 9 begrotingsjaren.  

  
Verstrekte zekerheden 

Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door 

het WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van 

pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik)  of de verplichting aan 

te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als 

gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire 

zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW  recht van eerste hypotheek op de woningen 

van de corporatie betreffende de door het WSW geborgde financiering. 

 

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd 

op de omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting 

op de balans vermeld onder de “Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa”. 
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9.3.3 ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN EN VASTGOED IN 
ONTWIKKELING  

Een overzicht van de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden en het vastgoed in ontwikkeling 

is hierna opgenomen.  

 
 

Onderstaand het verloop van het aantal woningen in de post onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

 

9.4  FINANCIËLE VASTE ACTIVA  

9.4.1 ANDERE DEELNEMINGEN 

 
  

4. Onroerende 

zaken verkocht 

onder 

voorwaarden

5. DAEB vastgoed 

in ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen exploitatie

Stand 1 januari :

Cummulatieve verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs 6.346               7.237                       

Cummulatieve herwaarderingen 11.665             -                            

Cummulatieve waardeveranderingen -                    -1.686                      

Boekwaarde per 1 januari 2019 18.011             5.551                       

Mutaties:

Investeringen -                    6.876                       

Herclassificatie naar voorraad koop -203                 -                            

Herwaardering naar voorraad koop -558                 -                            

Herclassificatie van en naar in exploitatie -43                    -12.318                    

Herwaardering van en naar in exploitatie -86                    2.072                       

Herclassificatie van de voorziening -                    -                            

Overboeking grondwaarde sloop -                    -                            

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan 76                     -386                         

Herwaardering 1.167               -                            

Totaal van de mutaties 353                   -3.756                      

Stand 31 december :

Cummulatieve verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs 6.176               1.795                       

Cummulatieve herwaarderingen 12.188             -                            

Boekwaarde 18.364             1.795                       

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

2019 2018

Aantal eenheden 1 januari 144                 148                     

Verkopen boekjaar -                 -                     

Terugkopen boekjaar 6                    4                        

Aantal eenheden 31 december 138                 144                     

6 Andere deelnemingen

Boekwaarde

 1-1-2019

Aan-/verkopen Resultaat / 

dividend 

deelneming

Boekwaarde

 31-12-2019

Cooperatie Smart Finance B.A. 15                           -                        -                                15                             

Totaal boekwaarde 15                           -                        -                                15                             
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9.4.2 LATENTE BELASTINGVORDERINGEN 

De specificatie van de in de jaarrekening tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen is als 

volgt: 

 

(in duizenden euro’s)  

 

 
        

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa 

en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. De hieruit voortvloeiende latente 

belastingvorderingen worden hierna toegelicht: 

a Vastgoed in exploitatie met nieuwbouw en verbetering   

Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren (waarna sloop). De op het 

waarderingsverschil van dit bezit betrekking hebbende actieve belastinglatentie, inclusief de 

investeringen in nieuwbouw en verbetering, leidt niet tot verwerking in de jaarrekening. De 

reden is dat de fiscale boekwaarde na afloop van de gebruiksduur (sloop) in stand blijft en 

fiscaal pas wordt afgewikkeld nadat in de toekomst de bouwbestemming op de grond zou 

komen te vervallen. Gezien de zeer lange looptijd van het waarderingsverschil, tendeert de 

contante waarde van de hieruit voortvloeiende latente vordering naar nihil. 

b Vastgoed in exploitatie: sloop binnen vijf jaar  

Belastinglatenties worden in de jaarrekening verwerkt voor zover de corporatie over een 

beleidshorizon van vijf jaar expliciete uitspraken heeft gedaan over de voorgenomen 

afwikkeling van de woningen door sloop. 

Aangezien Goed Wonen enkel vervangende nieuwbouw pleegt bij sloopwoningen is er geen 

latentie opgenomen. 

7 Latente belastingvordering(en)

2019 2018

Verrekenbare tijdelijke waarderingsverschillen tegen contante waarde 1.698                       1.146                       

Boekwaarde 31 december 1.698                       1.146                       

Latentie Disagio leningen

Boekwaarde 1 januari 11                             13                             

Opboekingen ten gunste van het resultaat -                                -                                

Onttrekkingen -2                              -2                              

Afboekingen ten laste van het resultaat -                                -                                

Boekwaarde 31 december 9                               11                             

Latentie  verkoopwoningen

Boekwaarde 1 januari 569                           717                           

Dotaties ten laste van het resultaat -                            -                            

Onttrekkingen -321                         -148                         

Vrijval ten gunste van het resultaat -                            -                            

Boekwaarde 31 december 248                           569                           

Latentie afschrijvingen

Boekwaarde 1 januari 566                           479                           

Dotaties ten laste van het resultaat 875                           87                             

Onttrekkingen -                            -                            

Vrijval ten gunste van het resultaat -                            -                            

Boekwaarde 31 december 1.441                       566                           

Latentie verrekenbare verliezen

Boekwaarde 1 januari -                                927                           

Dotaties ten gunste van het resultaat -                                -                                

Onttrekkingen -                                -20                            

Vrijval ten laste  van het resultaat -                                -907                         

Boekwaarde 31 december -                                -                                
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c     Vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop binnen 10 jaar 

Het verschil in de waardering commercieel en fiscaal zal binnen een afzienbare periode 

worden gerealiseerd. In de berekening is voor de woningen die zijn aangewezen om te 

verkopen een latentie gevormd. Hiertoe is 25% van het waarderingsverschil contant gemaakt 

tegen een discontovoet. 

d Afschrijvingspotentieel 

Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde 

die van tijdelijke aard is vanwege afschrijvingen. Als de fiscale boekwaarde hoger is dan 

de  bedrijfseconomische boekwaarde en de fiscale bodemwaarde nog niet is bereikt en de 

fiscale bodemwaarde hoger is dan de bedrijfseconomische boekwaarde wordt er een latentie 

gevormd. 

e Verkoop woningen onder VOV 

Hierbij is sprake van een waarderingsverschil tussen de commerciële en fiscale boekwaarde. 

Een gedeelte van de fiscale boekwaarde wordt afgewikkeld en een gedeelte van de 

boekwaarde in de vorm van een winstrecht wikkelt pas na terugkoop af. Voor dit tijdelijk 

verschil is sprake van een actieve belastinglatentie. Aangezien het moment van terugkoop en 

daarmee het moment van afwikkeling van de latentie op voorhand niet vast staat en een 

lange termijn kan zijn, is een betrouwbare schatting van deze latentie niet mogelijk en op nihil 

gewaardeerd.  

f Leningen o/g en u/g 

In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingverplichting 

respectievelijk -vordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil tussen de 

waardering die de fiscus toepast (i.c. marktwaarde) en de waardering als toegepast in de 

jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van 

de leningen.  

De latente belastingvordering is contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 1,96%. Deze 

bestaat uit de gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen met een afslag van 25%.  

9.4.3 LENINGEN U/G 

 

(in duizenden euro’s)  

       

 
 

Starters renteregeling 

Met de Starters renteregeling wordt, via Social Finance N.V. (samenwerkingsverband van 

deelnemende woningcorporaties), gedurende 10 jaar 20% van de maandelijkse hypotheekrente 

voorgeschoten aan de koper. De eigenaar betaalt dit voorschot terug bij woningverkoop of aan het 

einde van de looptijd van de hypotheek van 30 jaar.  

De Starters renteregeling wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Er is in 2019 één woning (2018 ook geen) verkocht met behulp van de Starters renteregeling. In de 

toekomst zal de portefeuille niet verder groeien omdat Social Finance is gestopt met het aanbieden 

van de startersrenteregeling.   

8 Leningen u/g

De post leningen u/g bestaat uit:

2019 2018

Starters renteregeling 58                             75                             

58                             75                             

2019 2018

Stand 1 januari 75                             75                             

Nieuwe leningen -                                -                                

Aflossingen -17                            -                                

Waardeveranderingen -                                -                                

Stand 31 december 58                             75                             
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9.5  VOORRADEN  

(in duizenden euro’s)         

 

9.5.1 VASTGOED BESTEMD VOOR VERKOOP 

In totaal is er per ultimo 2019 drie (2018: één) woningen verantwoord als vastgoed bestemd voor 

verkoop.  

9.5.2 OVERIGE VOORRADEN 

 (in duizenden euro’s)  

 
De voorraad panelen is gewaardeerd tegen een gemiddelde inkoopprijs.  

9.6  ONDERHANDEN PROJECTEN  

 
Deze post bestaat uit: 

 

(in duizenden euro’s)        

 
Het saldo 2019 van de onderhanden projecten in opdracht van derden, bestaat uit een nagekomen 

creditfactuur voor het project Filtand GZC welke in mei 2018 is opgeleverd.  

9.7  VORDERINGEN  

(in duizenden euro’s)        

 

 
  

2019 2018

9 Vastgoed bestemd voor verkoop 362                           164                           

10 Overige voorraden 25                             16                             

387                           180                           

Overige voorraden

Deze post bestaat uit:

2019 2018

Voorraad panelen 25                             16                             

-                                -                                

25                             16                             

11 Onderhanden projecten

2019 2018

Bestede kosten -1                              6.477                       

Gedeclareerde termijnen -                                -6.921                      

Toegerekende winst 1                               444                           

Totaal onderhanden projecten -                                -                                

2019 2018

12 Huurdebiteuren 190                           192                           

13 Belastingen en premies sociale verzekeringen 973                           -                                

14 Overige vorderingen 59                             18                             

15 Overlopende activa 2                               3                               

1.224                       213                           
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9.7.1 HUURDEBITEUREN 

De vordering op huurdebiteuren omvat naast de huren ook te vorderen servicekosten, herstelkosten 

en incassokosten. In de vordering op vertrokken huurders zijn tevens kosten van mutatieonderhoud 

voor rekening van de huurder begrepen.  

 

De vordering op huurdebiteuren is als volgt te specificeren: 

 

(in duizenden euro’s)         

 
 

Eind 2019 bedraagt de huurvordering 1,05% van de huuropbrengsten (eind 2018 : 1,1%). 

9.7.2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 

(in duizenden euro’s) 

 

9.7.3 OVERIGE VORDERINGEN 

(in duizenden euro’s) 

 

9.7.4 OVERLOPENDE ACTIVA 

(in duizenden euro’s)           

 

Huurdebiteuren

De vordering op huurdebiteuren is als volgt te specificeren:

2019 2018

Zittende huurders 145                           120                           

Vertrokken huurders 92                             102                           

237                           222                           

AF: voorziening dubieuze debiteuren -47                            -30                            

190                           192                           

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

2019 2018

Stand 1 januari -30                            -20                            

Onttrekking 8                               9                               

Dotatie -25                            -19                            

Vrijval -                                -                                

Stand 31 december -47                            -30                            

De specificatie is als volgt:

2019 2018

13 Te vorderingen vennootschapsbelasting van het boekjaar 973                           -                                

Premies sociale verzekering -                                -                                

Pensioenpremie -                                -                                

973                           -                                

2019 2018

14 Overige vorderingen 59                             18                             

59                             18                             

15 Overlopende activa

2019 2018

Vooruitbetaalde kosten voor meerdere jaren 2                               3                               

Nog uit te splisten kosten -                                -                                

Afrekening servicekosten -                                -                                

Nog te ontvangen rente -                                -                                

Overig -                                -                                

2                               3                               
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9.8  LIQUIDE MIDDELEN  

(in duizenden euro’s)         

     

Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen. Ze staan ter 

vrije beschikking van Goed Wonen.  

9.9  EIGEN VERMOGEN  

9.9.1 HERWAARDERINGSRESERVE, OVERIGE RESERVES EN RESULTAAT BOEKJAAR 

(in duizenden euro’s)     

   

De specificatie van de herwaarderingsreserve (het niet gerealiseerde eigen vermogen) is als volgt: 

 

(in duizenden euro’s) 

 
 

  

16 Liquide middelen

2019 2018

Rekening Courant 150                           356                           

Spaarrekening 2.606                       1.462                       

2.756                       1.818                       

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

2019 2018

17 Herwaarderingsreserve 225.088                   189.855                   

18 Overige reserves 52.181                     47.326                     

19 Resultaat boekjaar 48.202                     40.089                     

325.471                   277.270                   

Herwaarderingsre

serve DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Herwaarderingsre

serve niet-DAEB 

vastgoed in 

exploitatie

Herwaarderingsre

serve onroerende 

zaken verkocht 

onder 

voorwaarden 

Herwaarderingsre

serve voorraad 

koop woningen Totaal 

Stand 1 januari 2018 138.002                 11.347                     10.787                     -                            160.136                 

Realisatie herwaardering a.g.v. verkoop -355                        -216                         -                            -106                         -677                        

Relaisatie herwaardering a.g.v. sloop -                          -                            -                            -                            -                          

Toename uit hoofde van stijging marktwaarde 27.081                   2.065                       1.250                       -                            30.396                   

Afname a.g.v. daling marktwaarde -                          -                            -                            -                            -                          

Herclassificatie 102                         11                             -372                         259                           -                          

Stand 31 december 2018 164.830                 13.207                     11.665                     153                           189.855                 

Stand 1 januari 2019 164.830                 13.207                     11.665                     153                           189.855                 

Realisatie herwaardering a.g.v. verkoop -568                        -109                         -                            -565                         -1.242                    

Relaisatie herwaardering a.g.v. sloop -                          -                            -                            -                            -                          

Toename uit hoofde van stijging marktwaarde 32.592                   2.716                       1.167                       -                            36.475                   

Afname a.g.v. daling marktwaarde -                          -                            -                            -                            -                          

Herclassificatie -86                          -                            -644                         730                           -                          

Oplevering nieuwbouw

Stand 31 december 2019 196.768                 15.814                     12.188                     318                           225.088                 
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De specificatie van het gerealiseerde eigen vermogen is als volgt: 

   

(in duizenden euro’s) 

 

 

9.10  VOORZIENINGEN  

9.10.1 VOORZIENINGEN ONRENDABELE INVESTERINGEN EN HERSTRUCTURERINGEN 

Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen is als volgt: 

 

(in duizenden euro’s)    

 
De voorziening onrendabele investeringen 2019 is genomen voor het project Hove Vogelsanck. 

Daarnaast is er een deel van de onrendabele top van het project Prinat terug genomen in 2019. De 

voorziening onrendabele investeringen 2018 is genomen voor het project Prinat.  

9.11  LANGLOPENDE SCHULDEN  

 

(in duizenden euro’s 

 
 

2019 2018

Stand 1 januari 47.326                     57.949                     

Toename uit hoofde van daling marktwaarde -                                -                                

Afname a.g.v. stijging marktwaarde -36.475                    -30.395                    

Realisatie herwaardering a.g.v. verkoop 1.241                       677                           

Relaisatie herwaardering a.g.v. sloop -                                -                                

Resultaat voorgaand boekjaar 40.089                     19.095                     

52.181                     47.326                     

2019 2018

20 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

Stand 1 januari -                                -                                

Toevoegingen 386                           1.121                       

Onttrekking -386                         -1.121                      

Stand 31 december -                            -                            

Gemiddelde rente Rente > 5 jaar > 1 jaar Totaal

21 Schulden/leningen overheid 3,1% 36                           1.055               -                                1.055                       

22 Schulden/ leningen kredietinstellingen 2,3% 1.649                      63.636             2.581                       66.217                     

23 Verplichtingen uit hoofden van onroerende 0,0% -                               -                        -                                -                                

zaken verkocht onder voorwaarden 17.775                     

1.685                      64.691             2.581                       85.047                     

Gemiddelde rente Rente > 5 jaar > 1 jaar Totaal

21 Schulden/leningen overheid 3,2% 36                           1.129               -                                1.129                       

22 Schulden/ leningen kredietinstellingen 2,6% 1.526                      58.472             -                                58.472                     

23 Verplichtingen uit hoofden van onroerende 0,0% -                               -                        -                                -                                

zaken verkocht onder voorwaarden 17.716                     

1.562                      59.601             -                                77.317                     

2019

2018
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In 2019 is er met BNG Bank5 een nieuwe lening afgesloten van € 5 miljoen met een rentepercentage 

van 1,818 % en voor een periode van 30 jaar en nog een lening van € 4 miljoen met een 

rentepercentage van 0,855% met een looptijd van 25 jaar.   

In 2019 is er met Nederlandse Waterschapsbank N.V. een lening afgesloten met een 3-maands 

euribor verhoogd met een opslag van 20 basispunten met een looptijd van 10 jaar.  

De marktwaarde van de totale leningenportefeuille bedraagt € 96.765.386 (2018: €79.593.000) 

9.11.1 SCHULDEN/LENINGEN OVERHEID EN KREDIETINSTELLINGEN 

Het verloop van schulden overheid en kredietinstellingen is als volgt: 

 
 

Zekerheden 

Van de leningen overheid en kredietinstellingen is € 69,9 mln. (2018 € 60,3 mln.) geborgd door het 

WSW. Voor de door het WSW geborgde leningen heeft Goed Wonen zich verbonden het 

onderliggend onroerend goed in exploitatie voor de gehele portefeuille niet zonder toestemming te 

bezwaren. 

 

Aflossingssysteem 

De leningen worden afgelost op basis van het annuïtaire, lineaire dan wel het fixe methode. 

9.11.2 VERPLICHTINGEN INZAKE ONROERENDE ZAKEN VERKOCHT ONDER 
VOORWAARDEN 

(in duizenden euro’s) 

 

 

 

 
5 Bank Nederlandsche  Gemeente N.V. 

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen

Overheid Krediet-instellingen Totaal

Stand 1 januari 2019 1.129               58.472                     59.601                     

Nieuwe leningen -                        14.000                     14.000                     

Overheveling naar leningen kredietinstellingen voorgaand jaar 72                     1.870                       1.942                       

Overheveling naar leningen kredietinstellingen -74                    -3.755                      -3.829                      

Aflossingen -72                    -4.370                      -4.442                      

Stand 31 december 2019 1.055               66.217                     67.272                     

Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Het verloop van deze post is als volgt:

2019 2018

Stand 1 januari:

Terugkoopverlichting ontstaan bij verkoop onder voorwaarden 17.007                     18.041                     

Waardevermindingen/vermeerderingen 709                           -764                         

17.716                     17.277                     

Mutaties -                                -                                

Verkochte woningen -                                -                                

Teruggekochte woningen -699                         -582                         

Opwaarderingen 758                           1.021                       

Afwaarderingen -                                -                                

59                             439                           

Stand 31 december:

Terugkoopverplichting ontstaan bij verkoop onder voorwaarden 16.308                     17.007                     

waardeverminderingen/vermeerderingen 1.467                       709                           

17.775                     17.716                     
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9.12  KORT LOPENDE SCHULDEN  

 
(in duizenden euro’s)       

 

 

9.12.1 SCHULDEN AAN OVERHEID EN KREDIETINSTELLINGEN 

(in duizenden euro’s)         

   

Zekerheden 

Door de huisbankier is aan Goed Wonen een rekening-courantkredietfaciliteit ter beschikking gesteld 

voor een totaalbedrag van € 1,0 miljoen. Hier is ultimo 2019 geen gebruik van gemaakt.   

9.12.2 BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 

(in duizenden euro’s)         

 

9.12.3 OVERLOPENDE PASSIVA 

(in duizenden euro’s)  

 

9.13  NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

9.13.1 VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN 

WSW obligoverplichting 

2019 2018

24 Schulden aan overheid 74                             72                             

25 Schulden aan kredietinstellingen 3.755                       1.870                       

26 Schulden aan leveranciers 574                           1.242                       

27 Belastingen en premies sociale verzekeringen 421                           1.040                       

28 Schulden ter zake van pensioenen 24                             23                             

0 Overige schulden -                                -                                

29 Overlopende passiva 778                           713                           

5.626                       4.960                       

2019 2018

Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen overheid 74                             72                             

Aflossingsverplichting komend boekjaar op langlopende leningen kredietinstellingen 3.755                       1.870                       

3.829                       1.942                       

2019 2018

Verschuldigde vennootschapsbelasting van het boekjaar -                                439                           

Loonbelasting 44                             -                                

Omzetbelasting 377                           601                           

421                           1.040                       

Totaal > 1 jaar Totaal > 1 jaar

Nog te betalen rente op leningen 413                         -                        356                           -                                

Nog te betalen onderhoudskosten -                               -                        -                                -                                

Aangegane verplichtingen -                               -                        -                                -                                

Reservering vakantiedagen en overuren 44                           -                        42                             -                                

Persoonlijk ontwikkelingsbudget 68                           68                     64                             64                             

Diverse te betalen kosten 85                           -                        85                             -                                

Voorstand vertrokken en huidige huurders 168                         -                        166                           -                                

778                         68                     713                           64                             

2019 2018
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Leningen van woningcorporaties, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. 

Het WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op 

grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een 

bepaald percentage (2019 en 2018: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun aangetrokken en 

door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan woningcorporaties als 

deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2019 heeft Goed Wonen een 

aangegane obligoverplichting van € 2,7 miljoen (2018: € 2,3 miljoen). 

Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of 

garantievermogen) van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de 

betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen. 

 

Goed Wonen Gemert heeft een uitvoeringsovereenkomst met SPW, het bedrijfstakpensioenfonds 

voor woningcorporaties. Goed Wonen Gemert dient een voorziening op te nemen indien op basis van 

de uitvoeringsovereenkomst per balansdatum een verplichting bestaat en het waarschijnlijk is dat de 

aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum 

bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang betrouwbaar kan 

worden geschat. Deze verplichting bestaat ultimo 2019 niet. Derhalve is ultimo 2019 geen voorziening 

gevormd. 

In december 2019 bedroeg de afgeronde dekkingsgraad van SPW 113,2% (2018: 110,3%). De 

pensioenregeling met SPW is een middelloonregeling. Het langleven-risico als het beleggersrisico ligt 

bij de pensioenuitvoerder, SPW. 

9.13.2 NIET-VERWERKTE VERPLICHTINGEN EN ACTIVA  

Investeringsverplichtingen  

Goed Wonen bezig met het verduurzamen van woningen op diverse locaties. Ook hier is een 

contractuele verplichting aangegaan met twee aannemers. Tezamen zorgen zij ultimo 2019 voor een 

resterende verplichting van € 1.977.610,-. In 2020 worden deze verduurzamingen opgeleverd en zal 

aan de verplichting voldaan worden. 

 

Omschrijving Contract Reeds gefactureerd Verplichting 

NOM woningen 
(Renolution) 

€ 6.553.121,- € 4.665.300,- € 1.887.821,- 

NOM woningen 
(Huybregts relou ) 

€ 1.901.159,-,- € 1.811.370,- € 89.789,- 

 

Operationele lease 

Per januari 2016 leaset Goed Wonen printers voor 5 jaar. De verplichtingen hieruit bedragen nog 

€ 7.439,- over de resterende looptijd van 1 jaar van het leasecontract. Hiervan vervalt binnen 1 jaar 

€ 7.439.-.  

9.14  FINANCIËLE INSTRUMENTEN  

9.14.1 ALGEMEEN 

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het 

schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de 

niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. 

9.14.2 DOELSTELLINGEN EN BELEID INZAKE BEHEER FINANCIËLE RISICO’S 

De primaire financiële instrumenten van Goed Wonen, anders dan derivaten, dienen ter financiering 

van haar operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke 

doelstelling van het financieringsbeleid van Goed Wonen is het voorkomen dan wel spreiden van 

ongewenste financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s.  

 

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van Goed Wonen zijn het 

kredietrisico, liquiditeitsrisico, renterisico (prijs- en kasstroomrisico) en marktrisico.  

Het beleid van Goed Wonen om deze risico’s te beperken is als volgt. 
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9.14.3 KREDIETRISICO 

Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens Goed 

Wonen kunnen voldoen. Verder wordt hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij 

huurdebiteuren. 

 

Goed Wonen maakt gebruik van meerdere banken teneinde dit risico te beperken. Verder handelt de 

corporatie enkel met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de 

kredietwaardigheid vast te stellen (rating) en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te 

beperken.  

 

Voor Goed Wonen is het risico inzake huurdebiteuren beperkt. Ondanks deze situatie is hiervoor een 

voorziening getroffen. 

9.14.4 LIQUIDITEITSRISICO 

Dit betreft het risico dat Goed Wonen over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe 

verplichtingen te kunnen voldoen.  

 

Om te waarborgen dat Goed Wonen aan haar verplichtingen kan voldoen is naast het aantrekken van 

langlopende leningen een kredietfaciliteit beschikbaar voor een bedrag van in totaal € 1,0 miljoen. 

9.14.5 RENTERISICO (KASSTROOMRISICO’S) 

Goed Wonen loopt rentekasstroomrisico’s over de rentedragende vorderingen (met name begrepen 

onder financiële vaste activa), effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en 

kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).  

 

Voor vorderingen en schulden met variabele hoofdsom loopt Goed Wonen risico ten aanzien van 

toekomstige kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico).  

9.14.6 RENTEVOET LENINGEN OVERHEID EN KREDIETINSTELLINGEN MET RESTERENDE 
LOOPTIJDEN 

Ter beoordeling van het prijsrisico dat Goed Wonen loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht 

ingedeeld in groepen van overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en 

looptijden (in duizenden euro’s): 

 
 

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 2,5% 

(2018 2,6%). De duration van de leningenportefeuille overheid en kredietinstellingen bedraagt 

gemiddeld 17,35 jaar en de modified duration 15,00. 

9.14.7 MARKTRISICO 

Het marktrisico wordt beheerst door spreiding aan te brengen in de geldgevers ter zake de 

leningenportefeuille voor zover dit mogelijk is. 

Restant looptijd Tot 3% 3% - 4% 4% - 5% Totaal

< 1 jaar -                  

1 - 5 jaar 0,00-                0,00-                

6 - 10 jaar 3.155.243,75   3.155.243,75   

11 - 15 jaar 3.252.325,20   3.487.149,47   6.739.474,67   

16 - 20 jaar -                  

> 20 jaar 41.206.666,70 10.000.000,00  10.000.000,00  61.206.666,70  

44.458.991,90 13.487.149,47  13.155.243,75  71.101.385,12  
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9.14.8 REËLE WAARDE 

Voor vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen loopt Goed Wonen het risico 

dat de marktwaarde van de vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van 

veranderingen in de marktrente (i.c. reële waarde risico). Voor deze vorderingen en schulden worden 

geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.  

9.15  FINANCIËLE VASTE ACTIVA  

Aangenomen wordt dat marktwaarde gelijk is aan de verkrijgingsprijs voor de deelneming en de 

lening u/g. De marktwaarde van de deelnemingen bedraagt € 15.000,-. De marktwaarde van de 

lening u/g is € 59.065,-. De waarde van de latente belastingvorderingen (€ 1.697.596,-) is nagenoeg 

gelijk aan de marktwaarde. Deze waarde geeft de contante waarde van toekomstige kasstromen 

weer tegen de rentecurve van 31-12-2019 waarbij uitgegaan is van het meest ongunstige scenario. 

9.15.1 LIQUIDE MIDDELEN, VORDERINGEN EN KORTLOPENDE SCHULDEN 

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het 

economisch verkeer. 

9.15.2 LANGLOPENDE SCHULDEN 

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De marktwaarde van 

deze post bedraagt € 96.765.386,-. Deze waarde geeft de contante waarde van toekomstige 

kasstromen weer tegen een disconteringsvoet van 1,96%. Deze bestaat uit de gemiddelde rentevoet 

van het vreemd vermogen met een afslag van 25%. 
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10 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

10.1  RANGSCHIKKEN VAN POSTEN VOLGENS DE FUNCTIONELE INDELING  

Voor de winst-en-verliesrekening is de functionele opstelling verplicht gesteld. In de jaarrekening 
2019 zijn diverse presentatiewijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de functionele indeling van 
de winst-en-verliesrekening. Hiermee wordt aangesloten bij de voorschriften en nadere definities 
zoals opgenomen in de ‘Handleiding toepassen functionele indeling winst-en-verliesrekening bij 
corporaties, verslagjaar 2019’. Deze presentatiewijzigingen hebben betrekking op de 
huuropbrengsten, lasten verhuur- en beheeractiviteiten, overige directe operationele lasten 
exploitatie bezit, overige activiteiten en de overige organisatiekosten. De vergelijkende cijfers 2018 
zijn hier niet op aangepast. De presentatiewijzigingen hebben op één wijziging na geen invloed op 
het vermogen en het resultaat. In 2019 hebben we interne uren voor de realisatie van 
verbeteringen en nieuwbouw geactiveerd. Hierdoor valt het resultaat in 2019 met € 225.000 hoger 
uit dan in 2018. 
De belangrijkste presentatiewijzigingen ten opzichte van de systematiek voorgaand jaar zijn: 

• De lasten voor asbest worden in de jaarrekening 2019 behandeld als een verbetering. In de 

jaarrekening 2018 werd dit verwerkt als onderhoudslasten.  

• De lasten voor dynamisch onderhoud worden in de jaarrekening 2019 gezien als onderhoud. 

In de jaarrekening 2018 werd dit voor 20% verwerkt als verbetering en 80% verwerkt als 

onderhoudslasten.  

• Interne uren voor het realiseren van verbeteringen en nieuwbouw worden geactiveerd in de 

jaarrekening 2019. In de jaarrekening 2018, kwamen deze ten laste van de activiteit 

exploitatie vastgoedportefeuille.   

• De loon- en overheadkosten zijn toebedeeld naar de verschillende activiteiten van de 

functionele winst en verliesverrekening op basis van herziene definities onderhoud en beheer. 

Deze wijken af van de gehanteerde verhoudingen bij de jaarrekening 2018.  

• De opbrengsten EPV (energie prestatie vergoeding) en zonnepanelen zijn verschoven van 

huuropbrengsten naar opbrengsten overige activiteiten. In 2018 kwamen deze opbrengsten te 

gunste van de huuropbrengsten.  

• De lasten van het huurdersonderhoud vallen onder rubriek kosten overige activiteiten. In de 

jaarrekening 2018 kwamen deze te lasten van de onderhoudskosten.  

 

Alle wijzigingen zijn aangebracht in overeenstemming met de handleiding functionele indeling 2019.  

10.2  NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE  

(in duizenden euro’s)  

10.2.1 HUUROPBRENGSTEN   

 
Inkomensafhankelijke huurverhoging: 

In de circulaire van 28 januari 2019, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, is voor de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 het percentage voor de 

huurverhoging vastgesteld. De maximale percentages voor individuele huurverhogingen zijn 2,5 en 4 

30 Huuropbrengsten

2019 2018

Woningen en woongebouwen DAEB 15.755 15.394

Intramuraal DAEB 138 126

Woningen en woongebouwen niet-DAEB 1.649 1.634

Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB 264 258

Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB 50 49

17.856 17.461

Huurderving wegens leegstand -144 -96

17.712 17.365
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procent bovenop de inflatie van 1,6 procent voor huishoudens met een inkomen (in 2018) van 

respectievelijk minder dan €42.436 en meer dan €42.436. Daarnaast mag de huursom van alle 

huishoudens gezamenlijk met een inkomen tot €42.436 en een huurprijs tot €720,42 niet meer stijgen 

dan inflatie +1%, dus 2,6%. Dit is inclusief huurstijging als gevolg van huurharmonisatie bij mutatie. 

Met Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel is vorig jaar overeengekomen dat de huursom van Goed 

Wonen Gemert maximaal met alleen het inflatiepercentage stijgt, dus 1,6%. Deze afspraak geldt ook 

voor de huurprijsaanpassing per 1 juli 2019. 

10.2.2 OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN 

 

10.2.3 LASTEN SERVICECONTRACTEN 

 

10.2.4 LASTEN VERHUUR EN BEHEERACTIVITEITEN 

 

10.2.5 LASTEN ONDERHOUDSACTIVITEITEN 

 

31 Opbrengsten servicecontracten

2019 2018

Vergoedingen van huurders voor leveringen en diensten 244 228

Huurderving wegens leegstand -5 -3

Totaal vergoedingen 240 225

33 Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2019 2018

Toegerekende personeelskosten -695 -574

Toegerekende overige organisatiekosten -473 -776

Toegerekende opbrengsten 26 104

Toegerekende afschrijvingen -79 0

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten -1.221 -1.246

34 Onderhoudslasten

2019 2018

Klachtenonderhoud -613 -480

Mutatieonderhoud -250 -245

Periodiek onderhoud -157 -169

CV aanleg / onderhoud -414 -363

Planmatig onderhoud -1.241 -1.406

Overig onderhoud -28 -113

Toegerekende personeelskosten -268 -306

Toegerekende afschrijvingen -31 -7

Toegerekende overige organisatiekosten -120 -69

Toegerekende opbrengsten 41 125

Totaal lasten onderhoud -3.081 -3.033
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10.2.6 OVERIGE DIRECTE OPERATIONELE LASTEN EXPLOITATIE BEZIT  

 

10.3  NETTO RESULTAAT VERKOCHT VASTGOED IN ONTWIKKELING  

10.3.1 OMZET VERKOCHT VASTGOED IN ONTWIKKELING 

 

10.3.2 LASTEN VERKOCHT VASTGOED IN ONTWIKKELING 

 

10.3.3 TOEGEREKENDE ORGANISATIEKOSTEN 

 

10.4  NETTO RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE  

 
 

In 2019 zijn 14 woningen verkocht (in 2018: 7 woningen). 

35 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

2019 2018

Belastingen en verzekeringen -955 -934

Verhuurderheffing en AW -1.886 -2.515

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16 0

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.825 -3.449

36 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

2019 2018

Opbrengst verkopen projecten 0 2.528

Bij: resultaatneming op projecten 1 115

Totaal omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1 2.643

37 Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

2019 2018

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 -2.527

Totaal lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 -2.527

38 Toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling

2019 2018

Lonen en salarissen 0 -28

Overige organisatiekosten 0 -17

Financieringskosten 0 -18

Totaal toegerekende kosten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 -63

Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2019 2018

39 Verkoopopbrengst verkoopportefeuille 2.645 1.301

40 Verkoopkosten -61 -46

Toegerekende organisatiekosten -10 -17

41 Boekwaarde woningen -1.706 -852

Totaal netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 868 386
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10.5  WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE  

10.5.1 OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE  

 
De afwaardering wegens onrendabel deel DAEB vastgoed in ontwikkeling betreft de onrendabele top 

van het project Hove Vogelsanck en de terugname van een deel van de onrendabele top van het 

project Prinat. In 2018 betreft het de onrendabele top van het project Prinat (22 appartementen en 23 

woningen.  

10.5.2 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 

 

10.5.3 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE VOV 

 

10.6  NETTORESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN  

 
 

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit de ontvangsten van EPV (energie prestatie 

vergoeding), bijdrage zonnepanelen en het uitlenen van het personeel. Daarnaast wordt 

dakoppervlak verhuurd voor een antenne. In de toegerekende kosten zit tevens de lasten voor het 

huurdersonderhoud opgenomen.  

10.7  OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN  

 
 

42 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2019 2018

Afwaardering wegens onrendabel deel DAEB vastgoed in ontwikkeling -386 -1.063

Waardeverminderingen vastgoed in exploitatie -1.066 -650

Terugneming waardevermindering vastgoed in exploitatie 5.700 6.727

Totaal overige waardeverandering vastgoedportefeuille 4.248 5.014

43 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2019 2018

Stijging / daling waarde vastgoed in exploitatie 35.308 29.146

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 35.308 29.146

44 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV

2019 2018

Waardeveranderingen woningen verkocht onder voorwaarden 1.242 1.378

Waardeveranderingen terugkoopverplichtingen woningen verkocht onder voorwaarden -949 -1.021

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV 293 357

Netto resultaat overige activiteiten 

2019 2018

45 Overige bedrijfsopbrengsten 183 24

46 Toegerekende personeelskosten -17 -17

Toegerekende overige organisatiekosten -36 -2

Totaal netto resultaat overige activiteiten 130 5

47 Overige organisatiekosten

Toegerekende personeelskosten -395 -464

Toegerekende overige organisatiekosten -307 -393

Afschrijving auto's -44 -12

Totaal overige organisatiekosten -746 -869
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De toegerekende organisatiekosten bestaan uit de controle kosten van governance en bestuur, 

treasury, jaarverslaggeving en control, personeel en organisatie, ondernemingsraad en portfolio- en 

assetmanagement.  

10.8  LEEFBAARHEID  

 

10.9  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  

10.9.1 ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 

 

10.9.2 RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN 

     

 
 

In 2018 is er voor € 18 duizend aan rentelasten toegerekend aan de koop projecten Fitland Zorgboog 

en Fitland GZC.    

10.10  BELASTINGEN  

 

Schattingen 

De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale 

regels volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken 

(Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet 

zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het 

onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake 

projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting 

te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Bij de aangifte zal blijken of en in hoeverre de 

48 Leefbaarheid

2019 2018

Leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten -56 -58

Toegerekende overige organisatiekosten -72 -94

Personeelskosten toe te rekenen aan leefbaarheid -150 -138

Totaal leefbaarheid -278 -290

49 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
2019 2018

Rente liquide middelen 39 0

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 39 0

50 Rentelasten en soortgelijke kosten

2019 2018

Rente schulden/leningen overheid -37 -39

Rente schulden/leningen kredietinstellingen -1.623 -1.716

Provisie en kosten betalingsverkeer -27 -25

Toerekening rentelasten aan projecten 0 18

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten -1.687 -1.762

51 Belastingen 

2019 2018

Acute belastingen boekjaar -1.114 -568

Aanpassingen acute belastingen vorige boekjaren 18 -20

Mutatie latente belastingen 552 -971

Totaal belastingbaten en -lasten -544 -1.559
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fiscus de door Goed Wonen gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan 

de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig 

zijn. 

 

Fiscale winsten kunnen niet meer (2018: € 3.628 duizend) worden gecompenseerd met in het 

verleden geleden fiscale verliezen. De effectieve belastingdruk bedraagt 2,3 % voor 2019 (3,5% in 

2018) en kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

10.10.1 AFSCHRIJVINGEN (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

 

10.10.2 LONEN, SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN 

 
  

2019 2018

Commercieel resultaat voor belasting 48.746                41.648               

Verkoopresultaat -719                    -457                    

Afschrijvingen -1.139                 -1.455                

Bijzondere waardeveranderingen -39.850              -34.517              

Onderhoudslasten -1.539                 -                           

Overige bedrijfslasten -38                      -232                    

Herinvesteringsreserve -287                    -150                    

Kleinschaligheids investeringsaftrek -7                         -16                      

Milieu investeringsaftrek -                           -28                      

Fiscale afwaardering bezit -676                    1.143                  

Beperkaftrekbare kosten fiscaal loon 5                          5                          

Fiscaal resultaat voor belasting 4.496                  5.941                  

Belastingbedrag 25% / 20% 1.114                  1.475                  

Afschrijvingen op materiële vaste activa

2019 2018

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie -180 -168

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa -180 -168

Lonen en salarissen

2019 2018

Lonen en salarissen -1.085 -1.250

Af: ontvangen ziekengeld 4 11

-1.081 -1.239

Inhuur personeel -23 -115

Salarissen -1.104 -1.354

Sociale lasten

2019 2018

Sociale lasten -219 -210

Sociale lasten -219 -210

Pensioenlasten

2019 2018

Cao-pensioenpremie SPW -211 -198

Pensioenpremies -211 -198

Han Vromen
Stempel nederlands



115 
 

In 2019 waren er gemiddeld 24,1 formatieplaatsen (2018 23,9 FTE). Deze kan uitgesplitst worden 

naar de volgende afdelingen: 

 
 

Er zijn geen werknemers in het buitenland werkzaam. 

10.10.3 ACCOUNTANTSKOSTEN       

 
De accountantskosten zijn opgenomen in het jaar van facturatie.  

10.10.4 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 2019 

Het bestuur stelt aan de Raad van Commissarissen voor het resultaat over het boekjaar 2019 ten 

bedrage van € 48,2 mln. voor het geheel ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel 

is nog niet in de jaarrekening verwerkt. 

10.11  GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM  

10.11.1 IMPACT COVID19-VIRUS 

Na de aankondiging van 12 maart 2020 hebben wij de organisatie en alle bedrijfsprocessen 

geïnventariseerd in relatie tot de aangekondigde maatregelen. 

 

Impact van het virus op de organisatie 

Bij een aantal primaire processen is er fysiek contact tussen een medewerker en huurders / potentiele 

huurders. Denk aan het verhuurmutatieproces (opzeggen huurcontracten en nieuwe verhuringen): 

tekenen contract, woning bezichtigen, sleutel overhandigen, inspecties. Of bij reparatie en renovatie. 

Voor deze processen worden nieuwe werkwijzen gehanteerd die fysiek contact vermijden. De 

richtlijnen van het RIVM worden strikt toegepast. 

Dit betekent dat de doorlooptijd van verhuringen langer wordt, maar verwachting kan dat leiden tot 

maximaal één maand huurderving.   

Bij renovatie en planmatig onderhoud lopen betalingen gelijk met de voortgang van het werk. Dit heeft 

voor de corporatie weinig tot geen impact. 

Voor de huurder kan dat wel impact hebben als het werk tussentijds gestopt moet worden. Daarom 

worden een aantal onderhoudswerkzaamheden niet meer uitgevoerd. 

Goed Wonen Gemert maakt gebruik van een ERP systeem en adequate kantoorautomatisering. De 

ICT-omgeving maakt papierloos werken en plekonafhankelijk werken mogelijk. Goed Wonen Gemert 

maakt hier intensief gebruik van.  

 

Maatregelen 

• Alle medewerkers met klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijven in ieder 

geval thuis. Ook als gezinsleden koorts hebben blijft de desbetreffende medewerker thuis.  

• De deur van het kantoor is gesloten.  

2019 2018

Directie 1,0 1,0

P&C 2,9 2,0

P&O en communicatie 1,4 1,4

Secretariaat 1,0 1,0

Vastgoed 7,9 9,1

Wonen 9,9 9,3

Totaal aantal formatieplaatsen 24,1 23,9

Totaal aantal personeelsleden 29 29

Accountantskosten

2019 2018

Onderzoek van de jaarrekening 74 50

Andere controle opdrachten 0 12

Advieskosten op fiscaal terrein 0 0

Andere niet-controlediensten 0 0

Accountantskosten 74                         62                         
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• Er is een minimale bezetting op kantoor voor calamiteiten en eerste beantwoording van de 

telefoon. 

• Overige medewerkers werken vanaf thuis. 

• Alle groepsbijeenkomsten met huurders zijn afgelast. 

• Alle badkamer-, keuken en toiletrenovaties worden uitgesteld 

• In samenspraak met de corporaties in de woningmarktregio is het mutatie-verhuurproces 

afgestemd en is een limitatieve lijst op gesteld van reparatieverzoeken met spoed. 

• Onze aannemers werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Werkzaamheden die niet 

volgens de richtlijnen uitgevoerd kunnen worden, blijven liggen.   

• De richtlijnen van het RIVM zijn expliciet gecommuniceerd met de medewerkers. 

 

Mogelijke maatregelen 

De huurbetaling moet voor het merendeel van de huurders, als gevolg van de coronacrisis, geen 

gevolgen hebben. Met uitzondering van mensen die direct geen werk hebben en daardoor meteen 

geen inkomen hebben (ZZP-ers en medewerkers met een nul-uren contract). Voor deze groepen is 

een werkwijze afgesproken die uiteindelijk kan leiden tot een vorm van huurverlof.  

Daarnaast zetten we ons bestaande maatwerkaanpak bij incasso en betalingsregelingen in. 

Bij mogelijke leegloop van uren van onze medewerkers zijn wij met onze stakeholders in gesprek om 

gezamenlijk af te stemmen hoe dit optimaal maatschappelijk ingezet kan worden. 

Aangezien er slechts geringe omzetverliezen worden verwacht zal Goed Wonen Gemert geen 

gebruik maken van faciliteiten die door het Rijk beschikbaar worden gesteld. 

 

Toekomstige effecten op omzet en kosten 

De getroffen maatregelen zullen naar verwachting invloed hebben op de toekomstige kosten en 

inkomende kasstromen. Het is niet mogelijk een betrouwbare schatting van de effecten te geven 

omdat onduidelijk is hoe lang de maatregelen gevoerd worden. 

 

Effecten op balanswaarderingen 

Het vastgoed is gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. Goed Wonen Gemert heeft 

hiervoor de parameters en uitgangspunten zoals opgenomen in het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde 2019 toegepast. Naar verwachting zal het COVID2019-virus en de getroffen landelijke 

maatregelen invloed hebben op de verwachte parameters.  

 

Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op 

Goed Wonen Gemert niet verwerkt in de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate 

van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke 

schatting te geven van de impact hiervan op Goed Wonen Gemert. Echter, gezien de uitkomsten van 

onze gevoeligheidsanalyses bij de meerjarenbegroting, hebben wij geen twijfels omtrent onze 

continuïteitsveronderstelling. 
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11 GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB 

11.1  GESCHEIDEN BALANS DAEB PER 31 DECEMBER 2019  

(voor resultaatbestemming) 

(in duizenden euro’s) 

 

 

  

A C T I V A

O M S C H R I J V I N G

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.124                1.237                

Vastgoedbeleggingen 

DAEB vastgoed in exploitatie 350.814                 297.445                 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 16.705                   16.452                   

DAEB vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.795                      5.551                      

Totaal materiële vaste activa 369.314            319.449            

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen 14                           14                           

Latente belastingvordering(en) 1.650                      1.098                      

Leningen u/g 50                           67                           

Interne lening 10.278                   11.250                   

Netto vermogenswaarde niet-DAEB 31.771                   27.103                   

Totaal financiële vaste activa 43.763              39.533              

Som der vaste activa 414.202            360.218            

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 362                         164                         

Overige voorraden 24                           14                           

Totaal voorraden 386                    177                    

VORDERINGEN

Huurdebiteuren 155                         163                         

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.033                      -                               

Overige vorderingen 59                           18                           

Overlopende activa 1                              2                              

Totaal vorderingen 1.248                182                    

LIQUIDE MIDDELEN 2.219                1.286                

Som der vlottende activa 3.853                1.645                

TOTAAL ACTIVA 418.054            361.863            

BOEKJAAR

2019

BOEKJAAR

2018

Han Vromen
Stempel nederlands



118 
 

 

(in duizenden euro’s) 

 

 

 

 

  

P A S S I V A 

O M S C H R I J V I N G

EIGEN VERMOGEN

Herwaardeingsreserve 209.210                 176.632                 

Overige reserves 68.059                   60.549                   

Resultaat boekjaar 48.202                   40.089                   

Totaal eigen vermogen 325.471            277.270            

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen -                               -                               

Totaal voorzieningen -                         -                         

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden/leningen overheid 1.055                      1.129                      

Schulden/ leningen kredietinstellingen 66.217                   58.472                   

Schulden aan groepsmaatschappijen 3.266                      3.666                      

Verplichtingen uit hoofden van onroerende zaken -                               

verkocht onder voorwaarden 16.112                   16.131                   

Totaal langlopende schulden 86.650              79.398              

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan overheid 74                           72                           

Schulden aan kredietinstellingen 3.755                      1.870                      

Schulden aan groepsmaatschappijen 400                         393                         

Schulden aan leveranciers 522                         1.204                      

Belastingen en premies sociale verzekeringen 415                         953                         

Schulden ter zake van pensioenen 22                           21                           

Overlopende passiva 745                         682                         

Totaal kortlopende schulden 5.933                5.195                

TOTAAL PASSIVA 418.054            361.863            

2019 2018

BOEKJAAR BOEKJAAR
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11.2  GESCHEIDEN WINST EN VERLIESREKENING DAEB OVER 2019  

(in duizenden euro’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O M S C H R I J V I N G

Huuropbrengsten 16.032                   15.687                   

Opbrengsten servicecontracten 226                         211                         

Lasten servicecontracten -252                        -250                        

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.124                    -1.156                    

Lasten onderhoudsactiviteiten -2.839                    -2.846                    

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.565                    -3.176                    

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 9.478 8.471

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling -                          -                          

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -                          -                          

Toegerekende organisatiekosten -                          -                          

Toegerekende financieringskosten

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.460                      941                         

Verkoopkosten inclusief toegerekende organisatiekosten -70                          -49                          

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.578                    -588                        

Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 812                     304                     

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 3.111                      3.865                      

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 32.592                   27.081                   

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV 272                         332                         

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 35.975               31.278                

Opbrengsten overige activiteiten 164                         23                           

Kosten overige activiteiten -49                          -18                          

Netto resultaat overige activiteiten 115                     5                          

Overige organisatiekosten -689                   -806                    

Leefbaarheid -257                   -270                    

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 245                         207                         

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.760                    -1.779                    

Saldo financiële baten en lasten -1.515                -1.572                 

Resultaat voor belastingen 43.919               37.411                

Belastingen -385                        -1.412                    

Resultaat deelnemingen 4.668                      4.090                      

Resultaat na belasting 48.202               40.089                

BOEKJAAR

2019

BOEKJAAR

2018
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11.3  GESCHEIDEN KASSTROOMOVERZICHT DAEB OVER 2019  

(in duizenden euro’s) 

 

 

 

 

 
  

O M S C H R I J V I N G

Saldo liquide middelen begin boekjaar 1.285 2.441

Cashfow operationeel

ontvangsten

Huur 16.204 15.701

Zelfstandige huurwoningen 15.777 15.207

Onzelfstandige huurwoningen 35 113

Intramuraal 129 125

Maatschappelijk vastgoed 263 258

Vergoedingen 226 211

Overheidsontvangsten 0 71                

Overige bedrijfsontvangsten 60 259

Renteontvangsten 210 208

Saldo ingaande kasstromen 16.700 16.452

uitgaven

Personeelsuitgaven -1.374 -1.601

Lonen en salarissen -978 -1.232

Sociale lasten -202 -191

Pensioenlasten -194 -178

Onderhoudsuitgaven -2.546 -2.446

Overige bedrijfsuitgaven -2.014 -1.954

Renteuitgaven -1.704 -1.796

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -27 -195

Verhuurdersheffing -1.689 -2.127

Vennootschapsbelasting -2.315 -128

Leefbaarheid externe uitgaven niet investsteringsgebonden -97 -75

Saldo uitgaande kasstromen -11.766 -10.322

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.934 6.130

Cashflow (des)investeringen

ontvangsten 

ontvangsten verkoop bestaand bezit 1.371          740              

ontvangsten verkoop woningen (VOV) na inkoop 1.030          156              

ontvangsten uit desinvesteringen overig 8                  2                  

ontvangsten uit verkoop grond -               15                

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 2.409 913

uitgaven

uitgaven nieuwbouw huur -7.831 -5.643

uitgaven verbeteringen bestaand bezit -7.518 -1.800

uitgaven aankoop woon en niet-woongelegenheden -302 -164

uitgaven terugkoop woningen (VOV) voor doorverkoop -761 -281

uitgaven sloop -78 0

uitgaven investeringen overig -72 -69

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -16.562 -7.957

Cashflow Financiele vaste activa

ontvangsten financiele vaste activa 17                -               

uitgaven financiele vaste activa 972              -               

989               0

Kasstroom uit (des) investeringen -13.164 -7.044

Cashflow financieel

ontvangen nieuwe leningen geborgd 14.000 11.059

uitgaven aflossingen leningen geborgd -4.443 -11.301

aflossingen lening niet-daeb (niet geborgd) -393

9.164 -242

Saldo liquide middelen eind boekjaar 2.219 1.285

Mutatie liquide middelen 934 -1.156

BOEKJAAR BOEKJAAR

2019 2018
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11.4  GESCHEIDEN BALANS NIET-DAEB OVER 2019  

(in duizenden euro’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A C T I V A

O M S C H R I J V I N G

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 144                    144                    

Vastgoedbeleggingen 

DAEB vastgoed in exploitatie -                               -                               

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 37.765                   33.713                   

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1.659                      1.559                      

Totaal materiële vaste activa 39.424              35.272              

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen 1                              1                              

Latente belastingvordering(en) 48                           48                           

Leningen u/g 8                              8                              

Interne lening 3.666                      4.059                      

Totaal financiële vaste activa 3.723                4.116                

Som der vaste activa 43.291              39.532              

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Overige voorraden 1                              1                              

Totaal voorraden 1                        1                        

VORDERINGEN

Huurdebiteuren 35                           29                           

Overlopende activa 1                              1                              

Totaal vorderingen 36                      31                      

LIQUIDE MIDDELEN 537                    533                    

Som der vlottende activa 574                    565                    

TOTAAL ACTIVA 43.865              40.097              

BOEKJAAR

2019

BOEKJAAR

2018
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(in duizenden euro’s) 

 
  

P A S S I V A 

O M S C H R I J V I N G

EIGEN VERMOGEN

Herwaardeingsreserve 15.878                   13.223                   

Overige reserves 11.225                   9.790                      

Resultaat boekjaar 4.668                      4.090                      

Totaal eigen vermogen 31.771              27.103              

VOORZIENINGEN

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen -                               -                               

Totaal voorzieningen -                         -                         

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan groepsmaatschappijen 9.306                      11.250                   

Verplichtingen uit hoofden van onroerende zaken 

verkocht onder voorwaarden 1.663                      1.585                      

Totaal langlopende schulden 10.969              12.835              

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan groepsmaatschappijen 972                         -                               

Schulden aan leveranciers 52                           38                           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 66                           88                           

Schulden ter zake van pensioenen 2                              2                              

Overlopende passiva 33                           31                           

Totaal kortlopende schulden 1.125                159                    

TOTAAL PASSIVA 43.865              40.097              

2019 2018

BOEKJAAR BOEKJAAR
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11.5  GESCHEIDEN WINST EN VERLIESREKENING NIET-DAEB OVER 2019  

(in duizenden euro’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O M S C H R I J V I N G

Huuropbrengsten 1.680                      1.678                      

Opbrengsten servicecontracten 14                           14                           

Lasten servicecontracten -3                            -3                            

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -97                          -90                          

Lasten onderhoudsactiviteiten -242                        -188                        

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -260                        -274                        

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 1.092 1.137

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1                              2.643                      

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -                          -2.527                    

Toegerekende organisatiekosten -                          -45                          

Toegerekende financieringskosten -18                          

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 1 53

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.215                      532                         

Verkoopkosten inclusief toegerekende organisatiekosten -1                            -14                          

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.158                    -436                        

Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 56                       82                        

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.137                      1.149                      

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.716                      2.064                      

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV 21                           25                           

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 3.874                 3.239                  

Opbrengsten overige activiteiten 19                           1                              

Kosten overige activiteiten -4                            -1                            

Netto resultaat overige activiteiten 15                       -0                         

Overige organisatiekosten -57                      -63                      

Leefbaarheid -21                      -20                      

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 75                           -                          

Rentelasten en soortgelijke kosten -208                        -190                        

Saldo financiële baten en lasten -133                   -190                    

Resultaat voor belastingen 4.827                 4.238                  

Belastingen -159                        -147                        

Resultaat na belasting 4.668                 4.091                  

BOEKJAAR

2019

BOEKJAAR

2018
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11.6  GESCHEIDEN KASSTROOMOVERZICHT NIET-DAEB OVER 2019  

(in duizenden euro’s) 

 

 

O M S C H R I J V I N G

Saldo liquide middelen begin boekjaar 533 1.294

Cashfow operationeel

ontvangsten

Huur 1.694 1.707

Zelfstandige huurwoningen 1.644 1.661

Parkeervoorzieningen 50 46

Vergoedingen 14 14

Overige bedrijfsontvangsten 7 14

Renteontvangsten 75 0

Saldo ingaande kasstromen 1.790 1.735

uitgaven

Personeelsuitgaven -113 -160

Lonen en salarissen -80 -122

Sociale lasten -17 -19

Pensioenlasten -16 -19

Onderhoudsuitgaven -235 -191

Overige bedrijfsuitgaven -183 -147

Renteuitgaven -207 -207

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -2 -16

Verhuurdersheffing -175 -172

Vennootschapsbelasting -159 0

Leefbaarheid externe uitgaven niet investsteringsgebonden -7 -5

Saldo uitgaande kasstromen -1.081 -898

Kasstroom uit operationele activiteiten 709 837

Cashflow (des)investeringen

ontvangsten 

ontvangsten verkoop bestaand bezit 185              525              

ontvangsten verkoop woningen (VOV) na inkoop 1.030          

ontvangsten verkoop nieuwbouw 1                  5.105          

ontvangsten uit verkoop grond -               1                  

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 1.216 5.631

uitgaven

uitgaven verbeteringen bestaand bezit -287 -51

uitgaven aankoop woon en niet-woongelegenheden 0 -329

uitgaven nieuwbouw koop -25 -2.784

uitgaven terugkoop woningen (VOV) voor doorverkoop -1.030 0

uitgaven sloop 0 0

uitgaven investeringen overig 0 -6

Tussentelling uitgaande kasstroom MVA -1.342 -3.170

Cashflow Financiele vaste activa

ontvangsten financiele vaste activa 393              -               

uitgaven financiele vaste activa -               -4.059         

393               -4.059

Kasstroom uit (des) investeringen 268 -1.598

Cashflow financieel

ontvangen nieuwe leningen geborgd 0 0

uitgaven aflossingen leningen geborgd -972 0

-972 0

Saldo liquide middelen eind boekjaar 537 533

Mutatie liquide middelen 4 -761

BOEKJAAR BOEKJAAR

2019 2018
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12 VERANTWOORDING NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN 
PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) 

12.1  BEZOLDIGINGE VAN (EX-) BESTUURDERS EN (EX-)COMMISSARISSEN  

12.1.1 BESTUURDERS 

Vanaf boekjaar 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) van kracht (Besluit van 15 november 2012).  

Toegelaten instellingen vallen bij algemene maatregel van bestuur onder de strekking van de WNT. 

Voor topfunctionarissen van toegelaten instellingen geldt daarnaast een aanvullende regeling zoals 

opgenomen in de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen 

volkshuisvesting. Op grond van de WNT en deze regeling dienen de individuele inkomensgegevens 

van topfunctionarissen te worden gerapporteerd. 

 

De bezoldiging van de huidige bestuurder bestaat uit periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, 

doorbetaling bij ziekte en vakantie, sociale premies, presentiegelden, kostenvergoedingen en ter 

beschikking stelling van een auto), beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, 

sabbatical leave, jubileumuitkeringen, VUT- en prepensioenuitkeringen), uitkeringen bij beëindiging 

van het dienstverband en bonusbetalingen.  

 

De bezoldiging van de huidige bestuurder die in 2019 ten laste van de woningcorporatie is gekomen 

bedraagt € 136.725,- (2018: € 132.491,-) en is als volgt gespecificeerd (in euro’s): 

(in duizenden euro’s)         
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12.1.2 WET NORMERING TOPINKOMENS 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Goed Wonen 

Gemert van toepassing zijnde regelgeving voor toegelaten instellingen. 

De WNT is van toepassing op Stichting Goed Wonen Gemert. Het voor Stichting Goed Wonen 

Gemert toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 142.000. Het betreft het 

bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties, klasse indeling E). 

1.a Bezoldiging topfunctionarissen 

 
Gegevens 2019   

Functiegegevens  Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31-12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 

Dienstbetrekking?  ja 

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                116.234,14  

Beloningen betaalbaar op termijn  €                  20.490,72  

Bezoldiging  €                136.724,86  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum   €                142.000,00  

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen  
 N.v.t.  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan  
 N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling  
 N.v.t.  

Gegevens 2018    

Functiegegevens  Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01-31-12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 

Dienstbetrekking?  ja 

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                112.620,00  

Beloningen betaalbaar op termijn  €                  19.871,00  

Bezoldiging  €                132.491,00  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum   €                137.000,00  
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12.1.3 COMMISSARISSEN  

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de 
woningcorporatie zijn gekomen bedragen € 47.050,- (2018: € 42.055,-) en is naar individuele 
commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s): 

 
Gegevens 2019 

bedragen x € 1 
De heer 

M.M.L.F. Frijns 
De heer T.J.P. 

Swinkels 
De heer S.J.E. 

Turnhout 
Mevrouw M. 
Mohammadi 

De heer B. 
Poort 

De heer 
R.A.T.Koolen 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid 

Aanvang en einde 
functievervulling in 2019 

01-01 -31-12 01-01-31-10 01-01 -31-12 01-01 -31-12 01-01 -31-12 1-11-31-12 

Bezoldiging           

Bezoldiging  €      12.850   €        7.121   €        8.550   €        8.550   €        8.550   €        1.429  

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

 €        21.300   €        11.827   €        14.200   €        14.200   €        14.200   €         2.373  

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 

n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   

Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling 

n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   

Gegevens 2018 

bedragen x € 1 
De heer 

M.M.L.F. Frijns 
De heer T.J.P. 

Swinkels 
De heer S.J.E. 

Turnhout 
Mevrouw M. 
Mohammadi 

De heer B. 
Poort 

  

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid   

Aanvang en einde 
functievervulling in 2018  

01-01 -31-12 01-01 -31-12 01-01 -31-12 01-01 -31-12 29-5-31-12   

Bezoldiging           

Bezoldiging  €      12.400   €        8.250   €        8.250   €        8.250   €        4.905    

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

 €        20.550   €        13.700   €        13.700   €        13.700   €         8.107    

De bezoldigingsbedragen zijn exclusief btw. 

 

De bezoldiging komt niet boven de WNT norm zoals die geldt in 2019 van € 21.300,-                     

(2018 € 20.550,-) voor de voorzitter en € 14.200,- (2018 € 13.200,-) voor de leden. Er zijn geen 

leningen, voorschotten of garanties door Goed Wonen aan bestuurders en commissarissen verstrekt.  
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De persoonlijke gegevens van de toezichthouders, per 31 december 2019, zijn in de tabel 

beschreven: 

 

Naam Functie
Datum in 

functie

Datum uit 

functie 

Huidige 

termijn

Jaar van 

aftreden/herkiesbaar

De heer M.M.L.F. Frijns Voorzitter 1-feb-15 2
e
 termijn feb-23

De heer T.J.P. Swinkels Lid 1-nov-11 31-okt-19 - -

De heer S.J.E. Turnhout Lid 1-mei-13 2
e
 termijn mei-21

Mevrouw M. Mohammadi Lid 1-aug-15 2
e
 termijn aug-23

De heer B. Poort Lid 29-mei-18 1
e
 termijn jun-22

De heer R.A.T. Koolen Lid 1-nov-19 1
e
 termijn nov-23
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13 ONDERTEKENING JAARREKENING  

13.1  BESTUUR  

 

De jaarrekening van Goed Wonen is opgesteld en vastgesteld door het bestuur op 20 mei 2020 

 

 

 

Hans Vedder 

Directeur- bestuurder 

 

13.2  RAAD VAN COMMISSARISSEN  

 

De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door de raad van commissarissen op 20 mei 2020 

 

 

 

M.M.L.F. Frijns 

Voorzitter 

 

 

 

 

M. Mohammadi  

Lid 

 

 

 

 

R.A.T. Koolen 

Lid 

 

 

 

 

S.J.E. Turnhout 

Lid 

 

 

 

 

B. Poort 

Lid 
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14 OVERIGE GEGEVENS  

14.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: de Raad van Commissarissen van Stichting Goed Wonen Gemert  
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Goed Wonen Gemert te Gemert gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Goed Wonen Gemert op 31 december 2019 en 
van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en 
krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT). 
 
De  jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2019;  
2. de winst- en verliesrekening over 2019; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij 
de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Goed Wonen Gemert zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
Benadrukking van de waarderingsgrondslag van het vastgoed in exploitatie  
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB vastgoed 
in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening. Hierin staat beschreven dat Stichting Goed Wonen 
Gemert haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in 
overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 
(verslagjaar 2019) in het huidige en het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder 
toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Ons oordeel is 
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 



 

 

 

 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:  

− het bestuursverslag;  

− de overige gegevens;  
 

 Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

− met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

− alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.  
 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het accountants-
protocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting 2015 en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet en de WNT.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het 

bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort 

te zetten. Op grond van genoemd artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 



 

 

 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de toegelaten instelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden, de Regelgeving Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijk-
heidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

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

 
’s-Hertogenbosch,  20 mei 2020 
Q-Concepts Accountancy B.V. 
 
Origineel getekend door 
  
drs. B.W.T. Daris RA 
 

 
 


