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In dit hoofdstuk 

 
  

Wie is en wat doet KleurrijkWonen? 

• Wie is KleurrijkWonen? 

• Wat doen wij: prestaties in 2015 
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1. Wie is KleurrijkWonen?  
 
KleurrijkWonen is een actieve, vernieuwende woningcorporatie die lokaal aanwezig is in de gemeenten 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giessenlanden, Leerdam, Lingewaal en Tiel. Het werkgebied strekt 
zich uit over een deel van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden in Zuid-Holland en een deel van het 
Rivierenland in Gelderland.  
KleurrijkWonen is ontstaan uit een fusie op 1 november 2014 van KleurrijkWonen en SVT. Onze ruim 
14.000 woningen staan zowel in klein stedelijk gebied als in dorpen, en zijn geschikt voor een breed 
spectrum aan doelgroepen. 
 
Juist dat maakt ons zo kleurrijk!  
 
Starters, alleenstaanden, gezinnen, senioren, mensen met allerlei achtergrond, mensen met een handicap of mensen die extra zorg vragen:  
 
KleurrijkWonen zorgt voor een (t)huis.  
  

Bezit in verhuureenheden per gemeente 
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Leeftijd Inkomen Totaal

403,06

≥ € 403,06 

< € 576,87

≥ € 576,87 

< € 710,68 > € 710,68

≤ 65 < € 21.950 85 142 269 2 498

≤ 65 >= € 21.950 23 43 94 19 179

> 65 < € 21.950 6 35 44 2 87

> 65 >= € 21.950 2 6 13 4 25

Subtotaal 116 226 420 27 789

403,06

≥ € 403,06 

< € 576,87

≥ € 576,87 

< € 710,68 > € 710,68

≤ 65 < € 29.800 15 31 135 5 186

≤ 65 >= € 29.800 1 13 33 38 85

> 65 < € 29.825 2 17 36 3 58

> 65 >= € 29.825 0 6 11 8 25

Subtotaal 18 67 215 54 354

403,06

≥ € 403,06 

< € 618,24

≥ € 618,24 

< € 710,68 > € 710,68

≤ 65 < € 29.800 0 18 122 4 144

≤ 65 >= € 29.800 0 5 17 21 43

> 65 < € 29.825 1 0 0 0 1

> 65 >= € 29.825 0 1 0 0 1

Subtotaal 1 24 139 25 189

Totaal: 1226 135 317 774 106 1332

Huur

Eenpersoons huishoudens

Drie- en meerpersoonshuishoudens

Tweepersoonshuishoudens 

1.2 Wat doen wij: prestaties in 2015 

1.2.1. Huisvesting van de primaire doelgroep 
 
Volgens de norm van de Europese toewijzingsregels wijzen wij minimaal 80% van 
onze vrijkomende huurwoningen met een huur lager dan € 710,68 toe aan de 
doelgroep met een inkomen tot € 34.911 en maximaal 10% aan de doelgroep met 
een inkomen tussen € 34.911- € 38.950. Om te voorkomen dat wij deze norm 
overschrijden, hebben we bij verhuringen de inkomensgrens van € 34.911 
aangehouden en de extra ruimte ingezet voor onze bijzondere doelgroepen 
(bijzondere doelgroepen komen aan bod in paragraaf 1.2.2). 
 
In 2015 is 97% van de vrijkomende huurwoningen met een huur lager dan 
€ 710,48 toegewezen aan de doelgroep met een inkomen lager dan € 34.911. 
Hiermee wordt ruim voldaan aan de Europese toewijzingsregels.  
Is bij mutatie van een woning huurharmonisatie van toepassing, dan wordt, 
indien de streefhuur hoger is dan de actuele huur, de huurprijs opgetrokken en 
indien de streefhuur lager is dan de actuele huur, de huurprijs verlaagd. 
Rekening houdend met de lokale marktomstandigheden streefden we in 2015 
naar gemiddeld 90% van de maximaal redelijke huurprijs op grond van het 
woningwaarderingssysteem. Het aanbod en de verhuur in de vrije sector zijn 
in 2015 opnieuw licht gestegen. 

 

Een nieuw Huurprijsbeleid 
Betaalbaarheid is een belangrijke doelstelling uit het ondernemingsplan van 
KleurrijkWonen. Een gematigd huurbeleid en investeringen in energetische 
maatregelen leveren daar een belangrijke bijdrage aan. In 2015 heeft 
KleurrijkWonen een nieuw huurbeleid ontwikkeld dat per 1 januari 2016 wordt 
ingevoerd. Er is besloten om het huurbeleid te wijzigen naar gemiddeld 75% 
maximaal redelijk. Voor dat huurbeleid hebben wij in kaart gebracht welke 
woonlasten onze huurders conform Nibud-normen kunnen betalen. 
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Buren * Geldermalsen Giessenlanden Culemborg Leerdam Lingewaal Tiel *

Resultaat per 01-01-2015 -4 -3

Taakstelling 1e helft 2015 22 22 12 23 17 10 35

Taakstelling 2e helft 2015 23 24 13 25 19 10 37

Totale opgave 2015 45 46 21 48 36 20 69

Aantal geplaatste statushouders 52 46 41 41 55 21 64

Aantal ingezette woningen 7 17 14 11 16 8 15

* In Buren en Tiel zijn meerdere corporaties actief

Vervolgens hebben wij de streefhuren van ons bezit daar op aangepast. De verdeling in advieshuurklassen ziet er als volgt uit: 
  
 
 
 
 
 
 
Wij zullen in 2016 goed monitoren of het vrijkomende aanbod een juiste afspiegeling vormt van deze gewenste verdeling en zo niet, bijsturen. 
Uiteraard zullen we het beleid ook bijsturen als nieuwe ontwikkelingen dat nodig maken.  

Vrije sector verhuur 
Onze afdeling Klant, onderdeel Stavast+, zet extra in op het promoten en onder de aandacht brengen van het aanbod in de vrije sector. 
Woningen worden via de website van Woongaard.com aangeboden én via onze eigen website STAVASTplus.nl. In 2015 zijn er 104 woningen 
vanuit bestaand bezit in de vrije sector verhuurd. De gemiddelde leegstand van dit aanbod bleef onder de 90 dagen, waarmee we in lijn zitten 
met het Nederlands gemiddelde. Daarnaast zijn nog 25 vrije-sector-huurwoningen in de nieuwbouw gerealiseerd.  
 
Statushouders 

Het huisvesten van vluchtelingen met een status (statushouders) valt van oudsher binnen de missie van KleurrijkWonen. Doel is dat de 
huisvesting van statushouders de kansen van reguliere woningzoekenden op een woning niet mag verminderen. Dat is een belangrijk 
uitgangspunt. Met de huidige grote instroom aan vluchtelingen is er dus aanvullende woonruimte nodig, buiten de (reguliere) sociale voorraad. 
KleurrijkWonen heeft zich gericht op mogelijkheden binnen onze portefeuilles Verkoop en Verhuur Vrije Sector. Wij bekijken of we woningen 
uit de vrije sector en uit de verkoop tijdelijk toe kunnen voegen aan de voorraad sociale huur. Daarmee wordt het aanbod voor alle 
woningzoekenden groter en kunnen we meer woningen beschikbaar stellen voor extra huisvesting van statushouders. We werken daarbij 
nauw samen met de verschillende gemeenten in ons werkgebied. Voor noodopvang van asielzoekers is het COA op zoek naar grootschalige 
locaties. Dergelijke locaties bezit KleurrijkWonen niet. Wel kunnen we meedenken over alternatieve vormen van huisvesting van 
statushouders. Begin 2015 zijn er goede werkafspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk om de toewijzing van woningen aan statushouders 
beter te laten verlopen. 

Advieshuurklasse Verdeling huurder

€ 0 tot € 403 Minimaal 15 %

€ 0 tot € 618 Minimaal 55 %

€ 0 tot € 710 Minimaal 70 %

> € 710 Maximaal 30 %
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Vanaf 2014 is de instroom van vluchtelingen c.q. statushouders sterk gestegen. Dit heeft geleid tot een hogere taakstelling in 2015 voor 
gemeenten. Met deze grote instroom en verhoogde taakstelling is er aanvullende woonruimte nodig, buiten de (reguliere) sociale voorraad. 
KleurrijkWonen is bereid extra inzet te leveren voor het huisvesten van statushouders. Hierbij gaan wij uit van een heldere taakverdeling 
tussen gemeenten en KleurrijkWonen. De gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Lingewaal lopen voor op de taakstelling en hebben zelfs al 
voldaan aan een groot gedeelte van de taakstelling voor de eerste helft van 2016. Deze gemeenten zijn zelf bijzonder actief in het aandragen 
van kandidaten en hebben hierover intensief contact met KleurrijkWonen. In Tiel is de taakstelling 2015 niet gehaald. Zowel KleurrijkWonen 
als SCW zijn hierin (mede-)verantwoordelijk. De taakstelling in Culemborg is niet gehaald. Hierover is contact geweest tussen de betrokken 
partijen. .  

Woningzoekenden met urgenties 
Ingeschreven woningzoekenden die buiten hun eigen verantwoordelijkheid door medische of sociale oorzaken in een noodsituatie verkeren, 
kunnen urgentie aanvragen, zodat zij op korte termijn kunnen verhuizen. Voor 2015 is het beeld per gemeente als volgt: we zien een 
verhoging van het percentage afgewezen urgentieverzoeken. Vaak betreft het woningzoekenden die ondanks een negatief advies van 
KleurrijkWonen toch een aanvraag indienen. Het gaat daarbij vaak om relatiebeëindigingen, medische klachten die niet acuut zijn opgetreden 
en financiële problemen. In Leerdam en Giessenlanden loopt de urgentieprocedure volledig via de gemeente. In de overige gemeenten in ons 
werkgebied gaat dat via een onafhankelijke urgentiecommissie.  
 

 
*In Leerdam en Giessenlanden loopt de urgentieprocedure volledig via de gemeente  

Slaagkans en mutatiegraad 
De slaagkans van een woningzoekende is afhankelijk van het aantal vrijkomende huurwoningen, de inschrijftijd die men nodig heeft om in 
aanmerking te komen voor een woning en actief zoekgedrag. De mutatiegraad, het percentage van ons woningbezit dat op jaarbasis vrijkomt, 
is de indicator voor het aantal vrijkomende huurwoningen en een voorwaarde om nieuwe verhuur te realiseren. De mutatiegraad van ons 
totale woningbezit is fors gestegen ten opzichte van vorig jaar en komt in 2015 uit op 8%. In 2014 was de mutatiegraad nog 6,4%. In 
Culemborg en Leerdam is deze stijging het grootst. Onze sloop-/nieuwbouwprojecten in Culemborg en Leerdam spelen hierbij een grote rol. 

2015 Buren Culemborg Geldermalsen Giessenlanden * Leerdam * Lingewaal Tiel

Aantal ingediende aanvragen 4 17 7 5 15 2 15

Aantal aanvragen in behandeling 2 3 2

Aantal afgewezen urgenties 6 3 2 5

Aantal toegekende urgenties 2 8 4 5 15 8

Percentage afgewezen urgenties 0% 35% 43% 0% 0% 100% 33%

* In Leerdam en Giessenlanden loopt de urgentieprocedure volledig via de gemeente
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Als we kijken naar de mutatiegraad per gemeente, ontstaat het volgende beeld (zie tabel hieronder): 

 
De mutaties omvatten alle huuropzeggingen, zowel door de huurder als door de verhuurder. Hieronder vallen ook mutaties door 
sloopvoornemens, tijdelijke verhuur en uitzettingen, bijvoorbeeld als gevolg van huurachterstanden.  

Woningzoekenden 
Sinds juni 2014 werken we met 14 corporaties samen in het woonruimteverdeelsysteem Woongaard. Woongaard is sindsdien verder 
ontwikkeld. De website wordt goed bezocht met circa 30.000 bezoekers per maand en het mobiele gebruik (telefoon en tablet) is gestegen 
naar circa 51%. De drukstbezochte pagina’s van Woongaard zijn ‘Inschrijven’ en ‘Woning zoeken’. We kunnen daaruit concluderen dat steeds 
meer woningzoekenden Woongaard weten te vinden voor hun zoektocht naar een woning. Zij kunnen op ieder gewenst moment van de dag 
het woningaanbod bekijken en reageren op woningen. In de onderstaande tabel is het aantal woningzoekenden opgenomen. Het betreft zowel 
de actief als de passief woningzoekenden, dus ook degenen die uit voorzorg staan ingeschreven maar niet binnen afzienbare tijd werkelijk 
willen verhuizen. De gemiddelde wachttijd is het gemiddeld aantal jaren dat een woningzoekende als zodanig staat geregistreerd in 
Woongaard op het moment van acceptatie van een woning (de verhuring). De weergave van de actief woningzoekenden hieronder betreft een 
gemiddelde per kwartaal.   
 
 

 

 
Woningzoekenden per gemeente   

Gemeente 2011 2012 2013 2014 2015

Culemborg 6,7% 7,2% 6,9% 6,7% 9,7%

Geldermalsen 9,0% 4,6% 5,7% 6,3% 7,6%

Giessenlanden 7,9% 9,2% 5,6% 7,1% 7,5%

Leerdam 8,4% 7,5% 5,3% 5,8% 8,4%

Lingewaal 5,6% 6,1% 7,6% 6,8% 7,5%

Tiel 7,6% 6,8%

Buren 6,1% 7,5%

Woningzoekenden Buren Culemborg Geldermalsen Giessenlanden Leerdam Lingewaal Tiel Totaal

Ingeschreven eind 2015 2251 3540 2337 975 1767 723 6794 18387

% actief gem. 2015 7,50% 8,00% 5,00% 6,00% 9,00% 6,50% 8,00% 7,50%

Aantal actief gem. 2015 169 283 117 59 159 47 544 1377

Woningzoekenden per gemeente
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Gemiddelde wachttijd in jaren: 
In de rechter tabel is de gemiddelde wachttijd per gemeente opgenomen op basis van het aanbodmodel. Met uitzondering van de gemeente 
Lingewaal is in alle gemeenten van het werkgebied KleurrijkWonen de wachttijd toegenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wachttijd in jaren  

  
Gemiddelde zoektijd in jaren:  
De gemiddelde zoektijd in is het gemiddeld aantal jaren dat een woningzoekende daadwerkelijk zoekt, berekend vanaf de eerste reactie tot op 
het moment dat deze een woning accepteert. Het gaat hierbij uitsluitend om woningen die via de website zijn aangeboden via het 
aanbodmodel en het lotingmodel, inclusief nieuwbouw. De zoektijd is aanmerkelijk lager dan de wachttijd. We verwachten dat de zoektijden in 
onderstaande tabel nog wel wat op gaan lopen naarmate we dit langer meten. Zoektijd is exclusief alle verhuringen aan urgenten (inclusief 
statushouders) en personen met een medische indicatie.  
 
  Gemeente Buren Culemborg Geldermalsen Giessenlanden Leerdam Lingewaal Tiel

2015-1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4

2015-2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4

2015-3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4

2015-4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

2015 gemiddeld 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4

Gemeente Buren Culemborg Geldermalsen Giessenlanden Leerdam Lingewaal Tiel

2014 gemiddeld 4,1 4,1 4,2 3,1 3,1 3,2 5,6

2015-1 4,8 4,9 4,3 4,6 4,4 2 5,7

2015-2 4,3 5,7 4,5 2,9 4,4 1,9 6,3

2015-3 4,4 4,3 5,5 2,8 3,3 2,3 6,6

2015-4 5,5 4,6 4,9 3,8 4,3 1,7 8,1

2015 gemiddeld 4,7 4,9 4,8 3,5 4,1 2 6,7

Wachttijd in jaren
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Tevredenheid zoektocht naar een woning 
In ons ondernemingsplan 2015 – 2017 ‘Regionaal groeien – lokaal verbinden’ hebben wij een 
doel opgenomen dat gaat over de tevredenheid van de actief woningzoekenden. Dit doel is als 
volgt geformuleerd: “Doel 5: 70% van de actief woningzoekenden is tevreden over hoe de 
organisatie ze helpt in hun zoektocht naar een woning.” In september 2015 is een nulmeting 
uitgevoerd onder de woningzoekenden uit Woongaard die in de periode juli 2014- juni 2015 
een of meer keren hebben gereageerd op een woning van KleurrijkWonen. 52% van de 
respondenten is tevreden tot zeer tevreden over hoe KleurrijkWonen ze helpt in hun zoektocht 
naar een woning. 24% Is niet tevreden en niet ontevreden en ook 24% is ontevreden tot zeer 
ontevreden. Met 52% voldoen we nog niet aan onze gewenste doelstelling van 70%.   

Huurachterstanden en woonfraude 

Huurachterstand 
Wij merken dat de betalingsproblemen bij onze huurders licht toenemen. Ondanks onze inspanningen komen steeds meer mensen in (grote) 
financiële problemen. Niet alleen de aantallen nemen toe, er is ook een toename in de omvang van huurachterstanden. We zien steeds meer 
huurders met betaalproblemen vertrekken met een onbekende bestemming of naar het buitenland; er zijn meer preferente vorderingen en 
beslagleggingen en er is sprake van een stijging van het aantal schuldsaneringen. Ook de betaalproblematiek van statushouders bij aanvang 
van een huurovereenkomst lijkt steeds groter te worden. We merken dat het aantal vonnissen tot ontbinding en ontruiming toeneemt. Gelukkig 
komt het maar in een enkel geval tot een daadwerkelijke ontruiming. In 2015 zijn er 10 ontruimingen uitgevoerd. De ons bekende 
risicogroepen voor schulden zijn huurders die leven van het sociale minimum en eenoudergezinnen. Voorop staat dat de huurder aan zijn 
betalingsverplichtingen moet voldoen. Parallel aan het formele proces van aanzeggingen, overleggen we met de huurder (of zijn familie) om 
tot een acceptabele oplossing te komen. Helaas lukt dat niet altijd. Als we kijken naar de huurachterstand per ultimo 2015 (momentopname) 
en de verdeling hiervan over de gemeenten waar we bezit hebben, ontstaat het volgende beeld:  
 

 

 

 
Grafiek geeft enkel de huurachterstand weer. De jaarrekening geef inzicht in alle nog te vorderen bedragen bij huurders.  

2015 Buren Culemborg Geldermalsen Giessenlanden Leerdam Lingewaal Tiel Totaal

Huurachterstand zittende huurders € 49.125 € 134.702 € 117.836 € 54.312 € 140.589 € 82.026 € 297.881 € 876.470

Huurachterstand vertrokken huurders € 20.441 € 110.918 € 88.810 € 23.874 € 106.788 € 38.923 € 411.857 € 801.611

Totale huurachterstand op 31-12-2015 € 69.566 € 245.620 € 206.645 € 78.187 € 247.377 € 120.949 € 709.737 € 1.678.082

Percentage bruto jaarhuur op 31-12-2015 1,16% 1,04% 1,51% 1,11% 1,29% 1,58% 4,08% 1,77%

Bedrag bij deurwaarder op 31-12-2015 € 905.184
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Om een goed beeld te krijgen van het verloop van de incassoactiviteiten over 2015 is het nodig om nog eenmaal een splitsing te maken 
tussen ‘oud-KleurrijkWonen’ en ‘oud-SVT’. In 2014 hanteerden beide corporaties een ander beleid, waardoor de standen ultimo 2015 sterk 
uiteenlopen. De huurachterstand voor oud-KleurrijkWonen is gedurende 2015 licht gestegen met 0.1% ten opzichte van 2014. De 
inspanningen van de medewerkers van onze afdeling Incasso zijn gericht op het voorkomen van het oplopen van de achterstanden. De 
huurachterstand van oud-SVT is gedaald van 3,05% naar 2,65% ten opzichte van 2014.  

Woonfraude 
In 2015 hebben we 2 gerechtelijke procedures gevoerd in verband met illegale bewoning. In 1 zaak is de gerechtelijke procedure stopgezet 
omdat niet langer sprake was van illegale bewoning. In de andere zaak hebben we van de rechter een ontruimingsvonnis ontvangen en ten 
uitvoer gebracht. Daarnaast hebben we in een groot aantal zaken actie ondernomen om te komen tot de juiste bewoningsituatie. Alle 
woonconsulenten en wijkbeheerders zijn hierin opgeleid (herkennen woonfraude), zodat onze kennis hierover aangevuld is. Daarnaast hebben 
we ook aan onze huurders gecommuniceerd wat woonfraude is en wat wij hiertegen doen. Huurders kunnen woonfraude via onze website 
(anoniem) melden. 

1.2.2 Huisvesting van bijzondere doelgroepen 

Doorstroomexperimenten 
Van het totaal aantal verhuringen is 15,2% verhuurd aan 65-plussers. De verhuurresultaten in 2015 aan 65-plussers in de verschillende 
gemeenten geven het volgende beeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal verhuringen aan 65 jaar en ouder naar gemeente en ontwikkeling afgelopen vijf jaar 

 

Gemeente 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Culemborg 26 29 37 45 35 41 66

Geldermalsen 27 27 37 18 17 22 33

Giessenlanden 17 10 6 22 9 48 6

Leerdam 28 24 45 29 21 18 35

Lingewaal 13 14 4 44 9 30 13

Tiel - - - - - 30 14

Buren - - - - - 4 30

Totaal 111 104 129 158 91 193 197
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Het nominaal aantal verhuringen aan 65-plussers is in 2015 iets toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De percentages laten een lichte 
daling zien (van 16,5% naar 15,2%).De verschillen per gemeente zijn gerelateerd aan het al dan niet opleveren van nieuwbouw voor de 
doelgroep senioren. Intussen is ook het doorstroomproject ‘Senioren’ geëvalueerd en hebben we ontdekt dat het succes nog groter is dan in 
de experimentperiode 2011-2012. Bovendien merken we dat er nog steeds veel belangstelling onder 60-plussers is om te verhuizen van een 
grote eengezinswoning naar een kleinere woning (appartement). Daarom is besloten het doorstroomproject voort te zetten. In het derde 
kwartaal konden 60+ huurders zich opgeven voor dit project. In totaal hebben 225 huurders zich aangemeld. 
 

Onderzoek productontwikkeling zorggeschikte woningvoorraad 
In 2015 is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van producten en/of dienstverlening om de bestaande woningvoorraad langer bewoonbaar 
te maken voor mensen met een zorgvraag, in aanvulling op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), gericht op onze primaire 
doelgroep, en met als doel dat huurders langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het onderzoek is uitgewerkt en vastgesteld in het 
beleidsdocument ‘Woningaanpassing en doorstroming’ dat in september 2015 is vastgesteld. In 2016 wordt het nieuwe beleid 
geïmplementeerd in de organisatie.  

1.2.3 Kwaliteit van de woningen en woningbeheer 
De kwaliteit van de woningen en het woningbeheer wordt bepaald door diverse aspecten, waaronder de technische leeftijd van ons bezit en de 
staat van onderhoud.  
Jaarlijks meten wij de tevredenheid van onze huurders over hun woning en de woonomgeving. Het onderzoek ‘Tevredenheid woning en 
woonomgeving’ is in het eerste en tweede kwartaal van 2015 uitgevoerd in het kader van Ondernemingsdoel 4: 80 % van onze huurders is 
tevreden met de woning en woonomgeving. De uitkomst laat zien dat wij op beide onderdelen op totaalniveau de gewenste 80% tevredenheid 
nog niet halen. Voor wat betreft de tevredenheid over de woningen is op totaalniveau 73% van onze huurders tevreden tot zeer tevreden. Voor 
wat betreft de tevredenheid over de woonomgeving is op totaalniveau 74% van de huurders tevreden tot zeer tevreden. Buren, Giessenlanden 
en Lingewaal scoren boven de norm van 80%. In de overige gemeenten wordt de norm nog niet gehaald. Culemborg en Tiel scoren hier het 
laagst. Op zich is dit wel herkenbaar; het betreft beide gemeenten met meer (klein-)stedelijke problematiek.  
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Klanttevredenheidsonderzoek 2015 

 
Eind 2017 willen wij de 80% tevredenheid overal hebben bereikt. Indien noodzakelijk wordt er bijgestuurd binnen de afdelingen. Met de 
afdeling Ontwikkeling worden de uitkomsten op ‘Tevredenheid woning’ naast de onderhoudsplanning gelegd. Waar nodig en mogelijk wordt de 
planning en type maatregel aangepast voor die kernen en wijken waar de tevredenheid laag scoort. De nadere analyse voor het onderdeel 
woonomgeving vindt plaats binnen de gebiedsteams. Op basis van de uitkomsten van eerdere onderzoeken zijn per gemeente en in overleg 
met de samenwerkingspartners verbetermaatregelen vertaald naar wijk- en buurtplannen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek 
worden de aandachtspunten in de wijk- en buurtplannen waar nodig bijgesteld. Met de plannen willen wij bereiken dat uiterlijk eind 2017 op 
kernen- en wijkniveau aan de doelstelling uit het nieuwe ondernemingsplan wordt voldaan. 
Het gemiddelde tevredenheidscijfer over de woningomgeving ligt op een 7,0 en het gemiddelde tevredenheidscijfer over de woning ligt op een 
7,1. 

 
  
 
 
  

Gem. algemene 

tevredenheidscijfer

Percentage tevreden 

tot zeer tevreden 

huurders

Gem. algemene 

tevredenheidscijfer

Percentage tevreden 

tot zeer tevreden 

huurders

Buren 7,0 71% 7,2 85%

Culemborg 7,3 78% 6,7 68%

Geldermalsen 7,0 73% 7,0 79%

Giessenlanden 7,2 75% 7,3 81%

Leerdam 7,3 77% 7,0 77%

Lingewaal 7,1 69% 7,1 84%

Tiel 7,0 68% 6,6 66%

Totaal 7,1 73% 7,0 74%

Klanttevredenheids-onderzoek 2015

Tevredenheid woning Tevredenheid woonomgevingKlanttevredenheids-

onderzoek 2015
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Onderhoud van de woningen 
Het onderhoud van woningen bestaat uit het dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken en mutatieonderhoud) en uit planmatig onderhoud. In 
2015 was de verhouding in onderhoudsuitgaven als volgt: 

Kosten dagelijks onderhoud          Kosten totaal onderhoud 

 
Dagelijks onderhoud 
Het dagelijks onderhoud van ons bezit wordt uitgevoerd door onze eigen Servicedienst. Begin 2015 is gestart met de integratie van de 
Servicediensten van KleurrijkWonen en SVT. Zo zijn de vakkrachten van SVT direct aan de slag gegaan met het digitaal registeren van hun 
werkopdrachten en materialen. De werkroosters zijn opnieuw bekeken en op elkaar afgestemd, zodat een goede dienstverlening over het 
gehele werkgebied kon worden gegarandeerd. In 2015 zijn wij verder gegaan met het effectiever en efficiënter maken van de bedrijfsvoering 
binnen de Servicedienst. Zo zijn werkplaats en magazijn gesloten en zijn wij op zoek gegaan naar een partner die ons magazijn en de 
bevoorrading verzorgt (materialen in bedrijfsbussen in consignatie). In het tweede en derde kwartaal 2015 hebben 4 leveranciers uit een 
oorspronkelijke selectie van 8 de mogelijkheid gekregen om zich te presenteren aan de projectgroep HBS (Huisvesting en Bevoorrading 
Servicedienst). Hieruit is Mastermate gekomen als beste leverancier en logistiek verlengstuk van de Servicedienst. Zij sluiten goed aan op 
onze wensen. In het vierde kwartaal van 2015 is de nieuwe wijze van bevoorrading geïmplementeerd. Vanaf 1 januari 2016 heeft 
KleurrijkWonen geen eigen voorraden meer. In Mastermate hebben wij een betrouwbare partner gevonden die de magazijnvoorraad en de 
bevoorrading in goede samenwerking met KleurrijkWonen verzorgt. Samen hebben we een gemeenschappelijk doel, namelijk een efficiënte 
en effectieve uitvoering van het dagelijks onderhoud en een kwalitatief goede dienstverlening aan de klant (huurder). Een tevreden klant staat 
per slot van rekening voorop.  

Gezien deze ingrijpende verandering binnen de Servicedienst zijn er in 2015 diverse bijeenkomsten gehouden met alle medewerkers, om 
hierover ideeën met elkaar uit te wisselen. In de november 2015 is gestart met de implementatie van deze verandering, mede op de IPA 
(Intake, Planning en Administratie van de Servicedienst). Door een duidelijke taakverdeling tussen de Planner en de Werkvoorbereider binnen 
de Servicedienst is er nu sprake van meer structuur op de IPA. Door een langdurige afwezigheid van een medewerker Servicedienst 
Administratief en de werkdrukte binnen Verhuur en Wijkbeheer is aan medewerkers van de uitvoerende dienst (vakkrachten) de mogelijkheid 
geboden tot het tijdelijk invullen van functies binnen deze portefeuilles. Daardoor is de bezetting daar geborgd gebleven. Voor de Planner is dit 
aanleiding voor een nieuwe uitdaging; het realiseren van een efficiënte inzet en vergroting van de productiviteit van de eigen vakkrachten, 
aangezien er 3 vakkrachten op andere plaatsen binnen KleurrijkWonen zijn ingezet. In de loop van 2015 is het mogelijk geworden met behulp 

€ x 1.000

Totaal onderhoud Totaal Begroot Besteed

Planmatig onderhoud € 10.041 € 11.383 88%

Dagelijksonderhoud € 5.700 € 5.104 112%

Totaal € 15.741 € 16.487 95%

Kosten totaal onderhoud

€ x 1.000

Dagelijks onderhoud Totaal Begroot Besteed

Mutatie onderhoud € 2.275 € 1.950 117%

Reparatie onderhoud € 3.425 € 3.154 109%

Totaal € 5.700 € 5.104 112%

Kosten dagelijksonderhoud
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van standaard eenheidsprijzen per werkopdracht en medewerker van de Servicedienst een rapportage te maken die de voor- en nacalculatie 
van een opdracht inzichtelijk maakt. Vanaf januari 2016 krijgen de vakkrachten te maken met maandelijkse rapportages waaruit de verschillen 
blijken tussen voor- en nacalculatie. Dit wordt door de Voorman met de betrokken vakkrachten besproken. De vakkrachten maken met behulp 
van de signalerings-App, signaleringen over technische en sociale leefbaarheid. Het aantal signaleringen is dit jaar weer gestegen van 280 in 
2014 naar 400 in 2015. Dat is een stijging van 40%. In 2016 is hier blijvend aandacht voor en is opnieuw een stijging als doel gesteld. 

Planmatig onderhoud 
In 2015 heeft KleurrijkWonen verschillende vormen van planmatig onderhoud uitgevoerd aan haar bezit. Basis voor de uit te voeren 
werkzaamheden in 2015 waren de afzonderlijke onderhoudsbegrotingen van oud-KleurrijkWonen en oud-SVT. De onderhoudsbegroting van 
oud-KleurrijkWonen is conform de toen geldende opzet en werkwijze van KleurrijkWonen uitgevoerd. Dat wil zeggen: clustering van 
werkzaamheden en complexen. Voor het bezit van oud-SVT is in 2015 geen verregaande clustering doorgevoerd. In 2015 zijn diverse 
complexen gerenoveerd en opgeleverd. 
 

  
 

Opleveringen 2015

Complex Project aantal projectnaam

januari 1011400 260690 26 Schapenbloempjes, Culemborg

februari 3017420 261530 23 Allardhof, Buren

3004730 261540 12 Vogelbuurt, Tiel

2022100 260970 5 Vormer, Heukelum

1011300 260132 26 AdP fase 2

maart 3017420 261530 2 Allardhof, Buren

3004730 261540 24 Vogelbuurt, Tiel

juli 1030120 260780 17 W de Zwijgerweg Geldermalsen

september 1011410 260650 20 Zijderupsvlinder

1011450 260650 16 Distelvlinder

1011453 260650 2 Ontmoetingsruimten

2010740 260950 10 L v Buren, wilhelmushof

2010750 260950 7 J de Jongestraat, wilhelmushof

1011420 261110 12 S v Beusichem, W v Redichem

2040220 260060 7 Pr Margriet, arkel

2010600 261120 20 Pijpenklopper, Huttenmeester

oktober 2021500 260820 10 Spijkse Kweldijk, Spijk

2010710 260420 7 Thorbeckesingel, Leerdam

2010730 260420 12 Thorbeckesingel, Leerdam

november 1011430 260550 17 Chopinpad, Culemborg

1011440 260550 21 Handellaan, Culemborg

2010700 260420 10 Colijnhof, Leerdam 

2010730 260420 7 Thorbeckesingel-B Meespl, Leerdam

2010710 260420 15 Thorbeckesingel, Leerdam

december 1030110 261050 18 de Zeshoek, Geldermalsen

2010720 260420 21 Thorbeckesingel-W Dreeserf, Leerdam

Thorbeckesingel 39, Leerdam Nieuwbouw koopwoning ipv huur

2010730 260420 B Meespl, Leerdam; mail Rob vd Varst (6 nieuwbouw koop)

2010730 260420 -19 B Meespl, Leerdam; mail Rob vd Varst (19 NBK corr nov)



 

 
- 20 - 

 

1
. 

W
ie

 i
s
 e

n
 w

a
t 

d
o

e
t 

K
le

u
rr

ij
k
W

o
n

e
n

?
 

 

In 2015 heeft vooral onderhoud plaatsgevonden aan de schil van onze woningen, gecombineerd met energetische verbetermaatregelen. In 
het laatste geval gaan we uit van een minimale energie index van 1,2 na de ingreep. Naast het planmatig onderhoud heeft in 2015 ook 
strategisch onderhoud plaatsgevonden, waarbij sprake is van verbetering en levensduurverlenging. De provincie Gelderland heeft € 70 miljoen 
beschikbaar gesteld vanuit de opbrengst van de verkoop van NUON ten behoeve van energiebesparende maatregelen in de bestaande 
voorraad sociale huurwoningen. Het betreft een subsidie voor de periode 2014-2015. De voorwaarden zijn onder meer dat het gaat om de 
bestaande voorraad en projecten die al vanuit de begroting gepland waren om uit te voeren, dat er minimaal twee labelsprongen per woning 
gehaald worden, en dat na ingreep per (deel-)project gemiddeld energielabel B bereikt is. Deze subsidie is gebruikt in strategische en 
planmatige onderhoudsprojecten. Er zijn 824 woningen verbeterd, met een subsidiebijdrage van de provincie van €5.000.000.  

Het jaar 2015 is benut om een nieuw onderhoudsbeleid vast te stellen voor het bezit> dat dient meteen als ‘onderlegger’ voor de volgende 
onderhoudsbegroting. De kaders voor het onderhoudsbeleid komen direct voort uit de resultaten van de vastgoedmarketing, waarin de 
verschillende vormen van onderhoud (exterieur, interieur, energetische maatregelen en transformatie) zijn bepaald op complexniveau. 

Kwaliteit van de dienstverlening 
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening kwalitatief goed is en dat onze huurders deze als positief ervaren en waarderen. Ter 
beoordeling daarvan worden er gedurende het jaar onafhankelijke tevredenheidsmetingen uitgevoerd door KWH in het kader van het KWH-
Huurlabel. De methodiek van KWH is vooral gericht op klantbeleving. Door deze aspecten continu te meten, kunnen we snel en adequaat 
reageren en de dienstverlening aan onze klanten op een optimaal niveau houden. In onderstaande tabel de resultaten over 2015, tevens 
vergeleken met de resultaten over 2014:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit van dienstverlening 

Labelonderdeel 2014 2015

Totaalscore 7,5 7,4

Contact 7,5 7,5

Verhuizen

   - Woning zoeken 7,5 7,6

   - Nieuwe woning 7,4 7,4

   - Huur opzeggen 8,0 8,0

Onderhoud

   - Reparaties 8,3 7,8

   - Onderhoud 7,9 7,2

Ontevredenheid

   - Ontevredenheid 6,2 5,9

Kwaliteit van dienstverlening
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Zoals uit de tabel blijkt, is de totaalscore in 2015 met een 7,4 over het algemeen goed. De norm is een 7 (voor ontevredenheid een 6,5). Met 
uitzondering van het onderdeel ‘Ontevredenheid’, scoren wij op alle onderdelen (ruim) boven de norm. Het onderdeel ‘Ontevredenheid’ blijkt in 
de praktijk voor de meeste corporaties een lastig onderdeel om te managen. KWH is zich aan het bezinnen op de meetsystematiek voor dit 
onderdeel en heeft besloten dat het resultaat op dit onderdeel nu niet meetelt voor het (behouden van) het KWH-huurlabel.  
Het onderdeel Ontevredenheid heeft binnen KleurrijkWonen wel de nodige aandacht. Zo is er in 2015 een projectteam in het leven geroepen 
dat zich afdeling-overstijgend met dit onderwerp bezighoudt. 

Aftersalesonderzoeken 
Ook in 2015 zijn er op de processen Onderhoud en Nieuwbouw aftersalesonderzoeken uitgevoerd. Onze klanten die betrokken zijn geweest 
bij een van deze processen wordt na afloop gevraagd naar de tevredenheid hierover. Het doel hiervan is te leren van de uitgevoerde 
onderhouds- en nieuwbouwprojecten en de bevindingen te vertalen naar de uitvoering van komende projecten.  
 

1.2.4 (Des)investeren in vastgoed 

Nieuwbouw  
Om de slaagkans van de verschillende doelgroepen te vergroten, realiseert KleurrijkWonen (KW) in haar werkgebied ook nieuwbouw. Er zijn 
in totaal 334 woningen opgeleverd, uitgesplitst in 292 zelfstandige woningen en 42 onzelfstandige woningen binnen een intramurale 
voorziening. Daarnaast is de uitvoering van 244 woningen gestart die naar verwachting in 2016-2017 worden opgeleverd. 
Doelstelling is nieuwbouw te realiseren in gemeenten met de laagste slaagkans.  

 
  

Sloop 2015

Project Complex aantal projectnaam

april 260133 1000600 5 AdP fase 3

260133 1000800 13 AdP fase 3

260133 1000800 83 AdP fase 3

260133 1000800 1 AdP fase 3; parkeer

december 166051 1002310 9 van Hogendorpstraat

261080 1050202 1 van Houtenstraat 1

261080 1050702 1 Koningsweg 22

260800 2021150 16 Buiten de Poort, Asperen

260880 2018600 51 Siemensstraat Leerdam
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Verkoop 
In 2015 zijn er 100 woningen verkocht en 35 woningen aangekocht. In de tabellen hieronder ziet u de verdeling per gemeente van de 

aangekochte en verkochte woningen, zowel qua huurklasse als qua type bezit.  

 

 
 

1.2.5 Kwaliteit van wijken en buurten 

Leefbaarheid 
Leefbaarheid heeft te maken met de directe woon- en leefomgeving van bewoners, dus ook met de kwaliteit van de woning en woonomgeving. 
Als deze goed zijn, wonen mensen er graag en met een veilig gevoel. KleurrijkWonen investeert als maatschappelijk ondernemer in fysieke en 
sociale leefbaarheid. Fysieke leefbaarheid gaat om tastbare zaken die de leefomgeving bevorderen en aantrekkelijk maken, zoals bestrating, 
verlichting, schuttingen en verwijdering van graffiti. Wij investeren uiteraard alleen in die zaken die ons eigendom betreffen, zoals achterpaden 
bij woningen en algemene ruimten bij appartementengebouwen. Overige fysieke zaken worden in samenwerking met andere partijen 
besproken en zo mogelijk gerealiseerd. Sociale leefbaarheid heeft te maken met het sociale karakter van een wijk of buurt. Het gaat hierbij om 
het bevorderen van de sociale samenhang, betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van bewoners. We werken aan de 
hand van wijkplannen en initiatieven van huurders. In 2015 is opnieuw veel aandacht besteed aan leefbare wijken. Voorbeelden zijn: parkeren 
uit de voortuinen, tuinonderhoud, aanpak zwakke (hang-)plekken, achterpaden herbestraten, kolken aanbrengen, verharding loze 
groenstroken. In 2015 zijn in totaal 175 huurschuttingen geplaatst. In de gemeenten Leerdam, Giessenlanden, Lingewaal, Culemborg en 
Geldermalsen zijn begin van het jaar de schoonmaakcontracten gewijzigd. Veel aandacht is uitgegaan naar een correcte naleving van de 
nieuwe contractafspraken.  

Prijsklasse

Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht

Goedkope huur (< € 403,06) 4 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 1 4 0

Betaalbare huur (≥ € 403,06 - < € 710,68) 4 0 4 9 10 3 13 1 15 2 3 0 22 0

Dure huur (> € 710,68) 0 0 3 11 2 4 0 0 4 2 0 1 3 0

Koopgarant 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 8 0 8 20 18 8 15 1 19 4 3 2 29 0

Aankoop en verkooptabel

Buren Geldermalsen GiessenlandenCulemborg TielLingewaalLeerdam

Prijsklasse

Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht Verkocht Aangekocht

Eengezinswoning 8 0 8 9 16 7 15 1 19 2 2 2 22 0

Appartement met lift 0 0 0 5 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0

Appartement zonder lift 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Grondgebonden senioren woning 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

BOG / MOG 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Totaal 8 0 12 20 17 8 15 1 19 4 3 2 32 0

Aankoop en verkooptabel

TielBuren Culemborg Geldermalsen Giessenlanden Leerdam Lingewaal
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Door de invoering van de herziene Woningwet is het KW Sponsorfonds halverwege 2015 opgeheven. Per 1-7-2015 is, als opvolging, gestart 
met het KW Leefbaarheidsfonds. Huurders kunnen hier een beroep op doen voor ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven. Voorwaarde is 
wel dat het een initiatief betreft dat uitsluitend bedoeld is voor huurders en huurwoningen van KleurrijkWonen. 

Aanpak overlast 

KleurrijkWonen ondersteunt haar huurders in overlastsituaties. In 2015 zijn in totaal 502 meldingen behandeld. Meldingen komen van 
huurders of via de signaleringsapp (400 signaleringen van onze vakkrachten). De verdeling van de overlastmeldingen is hiernaast 
weergegeven. Tiel heeft veel acties op straat- en complexniveau georganiseerd en maakt bovendien in 2015 nog geen gebruik van 
Buurtbemiddeling. Daardoor ligt het aantal overlastmeldingen hoger. 

In 23 situaties is Buurtbemiddeling ingeschakeld. Dit betreft de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal en Leerdam. Vanaf 2016 
wordt Buurtbemiddeling overigens ingezet voor het hele werkgebied van KleurrijkWonen. De overlastklachten variëren van eenvoudig tot zeer 
complex. Ongeveer 25% van de meldingen betrof geluidsoverlast, 20% huiselijke problemen, 20% vervuiling buiten de woning, 20% de 
woonomgeving en 15% een burenconflict. Een klacht staat vaak niet op zichzelf. Daarom overleggen wij veel met hulpverleners uit allerlei 
disciplines. Wij investeren bewust in een goed en breed netwerk van hulpverlening. In 2015 hebben we de sociale kaart volledig 
geactualiseerd.  

 

Hennep 
In 2015 zijn we 6 keer geconfronteerd met hennepteelt in onze huurwoningen (Giessenlanden 2x, Leerdam 1x, Geldermalsen 2x en Tiel 1x). 
De risico’s van hennepteelt zijn groot (gevaarlijke situaties, schade), daarom stelt KleurrijkWonen de hennepteler voor de keuze: zelf de huur 

Gemeente Overlastmeldingen

Buren 34

Culemborg 72

Geldermalsen 68

Giessenlanden 36

Leerdam 98

Lingewaal 32

Tiel * 162

Totaal 502

Aanpak overlast
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opzeggen (4x) of via een gerechtelijke procedure huuropzegging afdwingen (2x). KleurrijkWonen neemt deel in het convenant ‘Aanpak 
hennepteelt Gelderland-Zuid’. In 2015 zijn we naast de hennepteelt ook geconfronteerd met een partij vuurwerk (300 kg) opgeslagen in een 
huurwoning. Hiervoor geldt hetzelfde traject als bij hennep. 

Vervuilers en verzamelaars 
In toenemende mate worden we geconfronteerd met vervuilers en verzamelaars. In 2015 hebben we 2 keer een ontruimingsvonnis hiervoor 
verkregen. 1 keer is dit vonnis uitgevoerd en 1 keer is op het laatste moment een regeling getroffen met de hulpverlening. Over dit thema is in 
2015 ook een workshop georganiseerd. 

1.2.6 Overige prestaties 

Goede huurders zijn goud waard: Woongoud 
Woongoud is een uniek concept om klanten te waarderen, aan te zetten tot beter gedrag, de leefbaarheid te bevorderen en de tevredenheid 
onder huurders te vergroten. In 2015 is de digitale Woongoudpas ontwikkeld. Met deze pas kunnen klanten direct bij winkeliers hun 
Woongoudpunten verzilveren, zonder eerst tegoedbonnen aan te schaffen. Dat is een vernieuwing die direct ten gunste van de klant komt. De 
pas is in werking vanaf 1 april 2015. Ook de huurders in Tiel en Buren kunnen vanaf die datum gebruikmaken van Woongoud. In 2015 zijn de 
volgende resultaten behaald met Woongoud: 

 93% van de huurders winkelt met korting en is dus een goed huurder; 

 Huurders hebben voor € 181.000,- aan Woongoudpunten verzilverd; 

 71% van de huurders betaalt per automatische incasso (1 Woongoudpunt per maand);  

 274 keer hebben huurders aangegeven zelf te willen investeren in hun woning door een ZAV (zelf aangebrachte voorziening) -
aanvraag te doen; 

 Ongeveer 5000 punten zijn toegekend voor incidentele en structurele betrokkenheid, opgeven van mailadressen en deelname aan 
buurtcommissies. Dit laatste betreft 82 personen. 
 
Vanaf april 2015 is ook in Tiel en Buren Woongoud beschikbaar. Met een persoonlijke brief zijn alle huurders verwelkomd en in de 30 nieuwe 
deelnemende winkels is volop aandacht hieraan besteed. 

Vastgoedmarketing 
In de maanden januari tot en met juli 2015 heeft een groot deel van onze organisatie gewerkt aan de Vastgoedmarketing. Vastgoedmarketing 
omvat al onze activiteiten om uiteindelijk doelmatig te voldoen aan de vraag naar woningen. Om daar te komen is onder andere diepgaand 
onderzoek naar onze kantgroepen gedaan: wie zijn ze, wat beweegt ze? Daarnaast zijn er verschillende onderdelen van ons woningaanbod 
uitgewerkt. Zo is onze voorraad uitgewerkt naar de mate van toegankelijkheid van woningen en is de woonruimte in onze ‘maatschappelijk 
onroerend-goed-portefeuille’ in beeld gebracht. En zo is er ingezoomd op de vraagontwikkeling in de verschillende gemeenten. Er zijn veel 
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stappen gezet en uiteindelijk zijn uitkomsten tot op gebieds- en woningniveau geformuleerd. De uitkomsten hebben direct betekenis voor 
vrijwel alle geledingen in onze organisatie.  

In de maanden augustus tot en met december 2015 is gewerkt aan de verdere vertaling van de opgave. Zo is de afdeling Ontwikkeling aan de 
slag gegaan met het vertalen van de uitkomsten naar projecten, capaciteiten en prioriteiten. Met Stavast+ hebben we stilgestaan bij de 
betekenis van de verkoopopgave voor hun werk. Met Bedrijf is gezocht naar een borging van de vastgoedmarketing in de plannings- en 
begrotingscyclus. Daarnaast is er gewerkt aan het verwerken van uitkomsten naar Viewpoint. De GIS Viewer is voorbereid en wordt 
momenteel getest. Daarmee zijn de uitkomsten voor alle collega’s prettig vindbaar en zichtbaar. Tot slot is er gekeken naar de aansluiting op 
het project OAK. 
 
Energielevering 
KleurrijkWonen is eigenaar van collectieve enkele WKO- installaties (warmte koude opslag) en collectieve blokverwarming. Voor de levering 
van warmte beschikken wij over een vergunning in het kader van de Warmtewet. 
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2.1 Bericht van de Raad van Bestuur 

Inleiding 
In 2015 zijn veel activiteiten opgestart om de volkshuisvesting in de gemeenten waar wij werken verder vorm te geven. Onderstaand een 
greep hieruit: 

 De start van de uitvoering van het ondernemingsplan. 

 Het matchen van de vastgoedportefeuille met de klantbehoefte: vastgoedmarketing 

 De implementatie van de herziene woningwet 

 Overleg met gemeenten over het huisvesten van de statushouders 

 Het opleveren van diverse projecten in de herstructurering, nieuwbouw en regulier onderhoud. 

 Het verder ontwikkelen van de organisatie. 

Ondernemingsplan 2015-2017: regionaal groeien – lokaal verbinden 
De uitvoering van het ondernemingsplan is voortvarend gestart. Er zijn tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd naar hoe de huurder zijn 
woning en woonomgeving waardeert. We gaan na hoe we de woningzoekenden kunnen ondersteunen in hun speurtocht naar een woning. 
Het huurbeleid is indringend gewijzigd om de betaalbaarheid voor onze primaire doelgroep te borgen. De stakeholders zijn in kaart gebracht 
om onze lokale binding te versterken. Vernieuwingen worden voorbereid. 

Vastgoedmarketing 
Met veel collega’s binnen de organisatie hebben we hard gewerkt om enerzijds onze vastgoedportefeuille in kaart te brengen en anderzijds 
de klantbehoeften van de diverse klantgroepen vast te stellen. Deze twee zaken, de vastgoedportefeuille enerzijds en de klantbehoeften 
anderzijds moeten een goede match vormen. Ons project Vastgoedmarketing heeft deze match in kaart gebracht. We weten nu wat de 
opgaven zijn in de 7 gemeenten waarin wij werken. Naast het fusieproces is er nog een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
huidige en toekomstige taakvervulling van de corporaties. 

Implementatie woningwet 
Op donderdag 11 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Herzieningswet Toegelaten Instellingen volkshuisvesting met algemene 
stemmen aangenomen. Op het laatste moment zijn nog enkele belangrijke aanpassingen in het wetsvoorstel aangebracht op basis van 
ingediende amendementen van Tweede Kamerleden. De wet is 1 juli 2015 in werking getreden. 
Als organisatie hebben we veel werk verzet om de implementatie ervan goed te laten verlopen. Zo hebben we diverse reglementen 
aangepast en hebben we in juli een bod uitgebracht naar gemeenten waarin we aangeven welke activiteiten wij volkshuisvestelijk in iedere 
gemeente willen ondernemen. Ook hebben we veel inspanningen geleverd om de kennis binnen onze eigen organisatie op peil te krijgen. 
Tot slot hebben we kennisbijeenkomsten georganiseerd voor de huurdersorganisaties. Zij waren zeer tevreden met deze 
professionaliseringsinspanningen. 
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Het huisvesten van statushouders 
In alle gemeenten waar wij werken, is het huisvesten van statushouders een actueel thema. Waar we kunnen hebben we de gemeenten 
ondersteund. Ook zijn we steeds op zoek naar alternatieven. De lijn die we in ieder geval hanteren is dat we proberen de statushouders op te 
vangen in het reguliere aanbod. Mocht dat ontoereikend zijn, dan zetten we ons vrije-sectoraanbod in. Wanneer ook dat niet lukt, gaan we 
opzoek naar alternatieven zoals het versnellen van de sociale-woningbouwopgaaf. 

Herstructurering, nieuwbouw, regulier onderhoud 
Om te zorgen dat onze voorraad ververst, wijken leefbaar zijn, en onze woningen goed in stand blijven, hebben we in 2015 ook weer veel 
projecten opgeleverd. 

Organisatieontwikkeling 
Een organisatie die stil staat, gaat achteruit. Daarom zijn we ook in 2015 op diverse onderdelen actief geweest om de organisatie te 
ontwikkelen. Al met al hebben we in 2015 wederom een enerverend jaar mogen beleven, waarin goede stappen zijn gezet! De medewerkers 
van KleurrijkWonen hebben vol enthousiasme en van harte gemotiveerd het werk mogen doen. 
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2.2 Onze Ambitie 
 
KleurrijkWonen wil onderscheidend zijn in de regio, zowel op lokaal als op regionaal niveau, waarbij kennisdelen, innovatie en betaalbaarheid 
belangrijke pijlers zijn. Deze onderdelen worden vertaald in de ambitie door de woorden vernieuwend, sterke lokale en regionale binding en 
betaalbaar. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze klanten, zowel huurders als woningzoekenden, tevreden zijn. Niet alleen over hun 
woning en woonomgeving, maar ook over hun zoektocht naar een woning.  

De nieuwe organisatie kiest nadrukkelijk niet alleen voor de doelgroep met een inkomen tot € 34.911 die in de EU-regelgeving voor sociale 
woningbouw is vastgelegd, maar wil er primair zijn voor de inkomensgroep tot € 38.000. Deze huishoudens kunnen zich in ons werkgebied, 
vaak geen woning boven de huurtoeslaggrens permitteren en hebben onvoldoende financiële mogelijkheden om een woning te kopen in de 
vrije-sectormarkt. 

2.3 Onze visie en kernwaarden 
Om richting te geven aan ons handelen is een aantal kernwaarden geformuleerd. Deze maken duidelijk op welke wijze wij invulling geven 
aan ons handelen, dat gericht is op het realiseren van onze doelen en onze ambitie. Wij borgen dit in ons denken en doen, en spreken elkaar 
er zo nodig op aan om onze professionele werkhouding nog verder te optimaliseren. Dit is wat collega’s, samenwerkingspartners en 
stakeholders van ons mogen verwachten. 

Transparant 
We handelen integer, we zijn betrouwbaar, we communiceren eerlijk en in heldere taal, we staan open voor feedback (intern/extern). 
 
Betrokken 
we verplaatsen ons in de (behoefte van de) klant, we leven ons in, we tonen respect, we benaderen vraagstukken vanuit verschillende 
invalshoeken om te komen tot de beste uitkomst voor de klant. 

Persoonlijk 
We zijn toegankelijk en laagdrempelig. De klant staat centraal (je bent bij ons geen nummer). We luisteren echt, met een zakelijke inslag. 

Oplossingsgericht:  
Bij ons kan klant altijd terecht met een vraag of probleem. Wij helpen hem verder. We zijn creatief en vindingrijk. Het contact leidt tot een 
passende oplossing voor de klant. 
 
Doelgericht 
We doen resultaatgerichte voorstellen. We zijn duidelijk in wat wel en niet kan. We handelen vanuit kosten-batenbesef. We maken waar wat 
we beloven.   
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2.4 Onze strategie 
 

2.4.1 Doelstellingen 
We hebben de verschillende onderdelen uit de ambitie verder vertaald in concrete doelen en strategieën.  
Dat geeft ons focus in onze werkzaamheden. Bovendien biedt het duidelijkheid aan onze stakeholders: zij weten wat zij van ons mogen 
verwachten. De volgende doelen zijn geformuleerd voor de periode 2015-2017. 

Doel 1: Vernieuwend  
Ieder jaar wordt er minstens één vernieuwing geïmplementeerd in het reguliere bedrijfsproces die ten gunste komt van de klant.  
Vernieuwing is een middel om iets te bereiken. Voor de komende jaren vinden we dit zo belangrijk dat we dit tot speciaal doel hebben 
benoemd. De veranderende financiële mogelijkheden dwingen ons ertoe op zoek te gaan naar efficiencyverbeteringen, door mean en lean te 
werken. De snelle ontwikkelingen op ons werkgebied vragen continue aandacht voor vernieuwing. Daarnaast biedt de omvang van de 
nieuwe corporatie / organisatie kansen en mogelijkheden om vernieuwend bezig te zijn in bijvoorbeeld speciale projecten. 

Gerealiseerd in 2015: 
- Project ‘optimalisatie afhandeling klantcontact’ is gestart. In mei 2015 is besloten tot aanschaf van een klantvolgsysteem.  
- De bevoorrading bij de servicedienst is uitbesteed.  

Doel 2: Inbedding  
Onze lokale en regionale belanghouders zijn tevreden over de samenwerking: zij zien ons als een betrouwbare partner en waarderen de 
dingen die we doen.  
Als maatschappelijke organisatie willen wij graag legitimeren waar we ons voor inzetten. Daarom hebben we ons tot doel gesteld om onze 
lokale en regionale belanghouders goed te kennen en te weten wat er bij hen speelt. Maar ook andersom: ze moeten weten wie wij zijn, wat 
onze ambities en doelen zijn en hoe wij met hen willen samenwerken.  

Gerealiseerd in 2015: 
- De huurdersorganisaties zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw huurbeleid. 
- Het Huurdersplatform is bijgepraat over de Vastgoedmarketing en de gevolgen van de Woningwet 

Doel 3: Betaalbaar  
Minimaal 75 % van onze doelgroep woont bij ons met een acceptabele woonlast (op basis van Nibud).  
Als woningcorporatie hebben wij mede invloed op het betaalbaar laten wonen van onze huurders. Wij merken dat de betaalbaarheid van de 
woningen onder druk staat als gevolg van ontwikkelingen. Daarom richten wij ons in het ondernemingsplan specifiek op de betaalbaarheid 
van onze woningen voor onze klanten.  

Gerealiseerd in 2015: 
- Ontwikkeling nieuw huurbeleid; van gemiddeld 90% van maximaal redelijk naar gemiddeld 75%   
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- Implementatie passend toewijzen. 

Doel 4: Naar tevredenheid  
80 % van onze huurders is tevreden met de woning en woonomgeving.  
We doen ons werk voor onze huurders. Wij vinden het dan ook belangrijk dat zij tevreden zijn over de woning en de woonomgeving en 
overige diensten. Wij moeten keuzes maken in wat we doen, maar voorop staat dat het moet bijdragen aan het woongenot van onze 
huurders.  

Gerealiseerd in 2015: 
- De resultaten uit de tevredenheidsmeting opgeleverd zijn opgeleverd. De uitkomst laat zien dat KleurrijkWonen op beide onderdelen de 

gewenste 80% tevredenheid nog niet haalt maar op het moment van de meting is 73% van onze huurder tevreden of zeer tevreden. 

Doel 5: Kans om te wonen  
70  % van de actief woningzoekenden is tevreden over hoe de organisatie ze helpt in hun zoektocht naar een woning.  
We zijn er niet alleen om onze huurders prettig te laten wonen. We vinden het ook belangrijk om woningzoekenden goed te ondersteunen in 
hun zoektocht naar een passende woning. De woningzoekenden moeten tevreden zijn over hoe wij hun ondersteuning bieden in het 
zoekproces. 

Gerealiseerd in 2015: 
- Verdere doorontwikkeling Woongaard, er wordt meer aandacht besteed aan de promotie van koopwoningen en vrije sector 

huurwoningen.  
- Nieuwe website van STAVAST+ opgeleverd. De nieuwe website geeft de klant een beeld van het totale aanbod aan vrije sector huur- 

en koopwoningen, parkeergelegenheden en BOG/MOG. 
- Woongaard is als nieuw en verbeterd woonruimte verdeelsysteem geïmplementeerd in zowel Rivierenland als de Alblasserwaard - 

Vijfheerenlanden 
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2.4.2 Strategie 

De doelen zijn vertaald naar strategieën, die kort en bondig zijn geformuleerd en samengebracht in één overzicht. Dit overzicht is hieronder 
opgenomen. Het dient als basis voor de verdere uitwerking naar maatregelen voor het jaarplan 2016.  
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2.5 Context waarin we werken 
 
De context waarbinnen KleurrijkWonen opereert is van invloed op de geformuleerde ambitie, doelen en strategieën Het jaar 2015 is een 
turbulent jaar geweest. Er hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan met een hoge impact op de koers van de organisatie en de 
bedrijfsvoering. De belangrijkste ontwikkelingen vindt u hieronder: 

Politiek  
In de afgelopen jaren is de omgeving waarbinnen corporaties werken onder invloed van politieke ontwikkelingen sterk veranderd. Er is 
sprake van steeds meer regelgeving, wat een negatieve invloed heeft op de mogelijkheden van corporaties om hun sociale taak uit te 
voeren.  

Nieuwe wetgeving 
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet in werking getreden. Per 1 juli 2015 de herziene Woningwet. Beide wetten hebben 
vergaande consequenties voor de bedrijfsvoering van de woningcorporaties.  

Huisvestingswet 
De Huisvestingswet geeft voorschriften over woonruimteverdeling. De wet gaat uit van het principe van vrije vestiging. Alleen wanneer er 
sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen van schaarste, kan een gemeente via een woonruimteverordening aanvullende 
eisen stellen aan de woonruimteverdeling. Die verordening is dan slechts tijdelijk geldig, en moet gepaard gaan met maatregelen om de 
schaarste op te lossen. In het werkgebied van KleurrijkWonen is geen sprake van een dergelijke schaarste. Sinds 1 juli 2015 zijn de 
bestaande woonruimte-verordeningen vervallen. In het werkgebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is wel gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een Urgentieverordening op te stellen.  
 
KleurrijkWonen werkt met 14 corporaties samen in Woongaard voor de woonruimteverdeling. Woongaard kende al vrije vestiging. Wij 
hanteren ook zonder verordening vooralsnog de spelregels van Woongaard. In 2016 gaan we de spelregels actualiseren. 

Woningwet 
De herziene Woningwet is per 1 juli 2015 ingevoerd. In een periode van 1,5 tot 2,5 jaar moeten er veel zaken worden geïmplementeerd. Om 
deze stroom van werkzaamheden adequaat te begeleiden is er een werkgroep gevormd. Alle stappen die in 2015 moesten worden gezet, 
zijn ook daadwerkelijk afgehandeld. De aanpassing in de Woningwet houdt onder andere in dat de overheid er vanuit gaat dat corporaties 
zich strikt bezig gaan houden met hun kerntaak. Volgens de overheid betekent dit dat woningcorporaties betaalbare woningen aanbieden 
met een kwaliteit die daarbij hoort. Dat zij investeren in energiezuinigheid en noodzakelijke aanpassingen uitvoeren zodat mensen met 
zorgbehoeften langer thuis kunnen blijven wonen. De Woningwet geeft voorschriften op vele terreinen. Onderstaande afbeelding laat dat 
zien. 
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Staatssteun 
De Europese commissie heeft in 2011 bepaald dat ten minste 90% van de vrijkomende sociale woningen (met een huurprijs tot € 710,68 
prijspeil 2015) moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 34.911 (prijspeil 2015). Jaarlijks moeten de 
corporaties aangeven of zij aan deze verplichting hebben voldaan. Bij het niet nakomen, raakt de corporatie mogelijk de borging van het 
WSW kwijt voor het aantrekken van leningen. Vanaf juli 2015 is er voor de komende 5,5 jaar 10 procent extra ruimte voor huishoudinkomens 
tussen € 34.911 en € 38.925. De liberalisatiegrens is voor drie jaar bevroren op € 710,68. Wanneer het puntenaantal het toestaat, kunnen 
huurprijzen door jaarlijkse verhogingen wel boven deze grens stijgen. Voor de klanten van KleurrijkWonen is vooral passend toewijzen van 
groot belang. Vanaf 1 januari 2016 zijn corporaties verplicht aan ten minste 95% van de huurders met een inkomen dat recht geeft op 
huurtoeslag woningen te verhuren onder de voor hen geldende aftoppingsgrenzen in de huurtoeslag. De eis geldt alleen bij toewijzing, en 
geldt dus niet voor zittende huurders met huurtoeslag. De overheid beoogt hiermee het beslag op de huurtoeslag terug te dringen en 
betalingsproblemen van huurders te voorkomen. De corporaties in Woongaard hebben overeenstemming bereikt over hoe deze eis in te 
voeren zodat de slaagkansen van de verschillende doelgroepen niet te veel gaan lijden onder de passendheidseis. Met de uitwerking in 
Woongaard in combinatie met het nieuwe huurbeleid van KleurrijkWonen denken wij de slaagkans van de verschillende doelgroepen op peil 
te houden. Wij zullen binnen Woongaard de slaagkansen van de verschillende doelgroepen volgen en zo nodig het beleid van 
woningtoewijzing bijstellen. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging  
Sinds 2013 mogen corporaties bij de jaarlijkse huurverhoging een extra huurverhoging doorberekenen aan huishoudens met een inkomen 
boven de € 34.678 (prijspeil 2014). Dit gebeurt trapsgewijs. Er vindt een differentiatie plaats voor inkomens tot € 43.000 en daarboven. 
KleurrijkWonen maakt gebruik van deze regeling om enerzijds de noodzakelijke heffingen af te kunnen dragen en anderzijds omdat de 
hogere inkomensgroepen niet hoeven te worden gesubsidieerd. Deze inkomensgroepen kunnen overigens wel een vrijesectorwoning bij ons 
huren. De toepassing van deze regeling is afhankelijk van het overheidsbeleid en de uitkomst van onze discussie over betaalbaarheid.  
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Positie gemeenten 
Het kabinet wil de positie van gemeenten versterken waar het gaat om de bijdrage die corporaties moeten leveren aan de gemeentelijke 
volkshuisvestingsopgave. De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema’s aandragen waarop zij vindt dat de 
corporaties moeten presteren. Dit legt nog meer nadruk op de lokale band tussen de gemeente en KleurrijkWonen. 

Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed 
Het kabinet wil de werkzaamheden op het terrein van de leefbaarheid nader definiëren ten opzichte van de huidige praktijk. Er moet gaan 
gelden dat het om werkzaamheden gaat die samenhangen met het sociale woningbezit (DAEB = Diensten van Algemeen Economisch 
Belang) en het daaraan ondergeschikte en direct daarmee verbonden maatschappelijke vastgoed. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden 
een op de wijk, buurt of het buurtschap gerichte functie hebben, in gebieden waar de corporatie bezit heeft.  

Scheiding DAEB/ Niet-DAEB bezit (Diensten van Algemeen Economisch Belang) 
Eén van de wijzigingen met een grote impact is de scheiding van de DAEB- en niet-DAEB-activiteiten (administratieve dan wel juridische 
scheiding). In de wet wordt ook aangegeven dat de corporatie dient te splitsen in twee van elkaar gescheiden bedrijfsonderdelen, zijnde de 
DAEB-tak, die de kerntaken van de corporatie uitvoert en de niet-DAEB tak, die belast is met alle overige (commerciële) werkzaamheden. 
Met de scheiding moet worden geborgd dat werkzaamheden in de niet-DAEB-tak worden uitgevoerd zonder compensatie (staatssteun) zodat 
er onder gelijke condities als die gelden voor marktpartijen wordt geopereerd en er geen sprake is van marktverstoring. In de voorgestelde 
wijzigingen worden verder nog zaken vastgelegd over het toezicht op corporaties. Door smart geformuleerde doelen kan in de 
verantwoording op een gegronde manier legitimatie worden gegeven aan de uitgevoerde werkzaamheden. 

Heffingen 
Na de zogeheten Vogelaarheffing, waarbij corporaties in de periode 2008-2012 jaarlijks een heffing moesten afdragen aan de overheid om 
de leefbaarheid van veertig aangewezen wijken in Nederland te verhogen, volgde vanaf 2012 de saneringsheffing als gevolg van de Vestia-
affaire. En vanaf december 2013 is de Verhuurdersheffing voor corporaties een feit. Voor KleurrijkWonen betekent het concreet dat heffingen 
ons in totaal gemiddeld twee maandhuren per woning per jaar kosten. Deze heffingen stuiten op veel bezwaren: om deze te kunnen betalen 
kunnen corporaties steeds minder investeren. KleurrijkWonen heeft de nodige organisatorische en andere maatregelen getroffen om minder 
uitgaven en extra inkomsten te genereren. Toch ontkomen wij er niet aan om daarnaast ook ruimte in het huurbeleid of in 
inkomensafhankelijke huurverhoging te zoeken. Dat kan echter alleen als we sturen op het garanderen van betaalbaarheid.  

Marktontwikkelingen  
Er is sprake van verminderde groei van de bevolking, met op termijn lokale bevolkingskrimp. Kleine kernen kennen de problematiek van 
beperkte vestiging van jongeren en jonge gezinnen, waardoor steeds vaker voorzieningen als scholen en winkels onder druk komen te staan. 
Er komen meer één- en tweepersoonshuishoudens, de bevolking vergrijst en er worden andere eisen gesteld aan het wonen omdat mensen 
langer zelfstandig blijven wonen. Als gevolg van de bankencrisis is de woningmarkt nog steeds niet hersteld. Huizenprijzen zijn de afgelopen 
jaren sterk gedaald en veel huishoudens zijn in financiële problemen gekomen, waardoor zij niet meer aan hun verplichtingen kunnen 
voldoen. Veel woningen staan “onder water”. De druk op de sociale huurmarkt is hoog. De betaalbaarheid van woningen staat verder onder 
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druk door de steeds toenemende woonlasten. Naast de stijging van de huur, stijgen ook de energielasten fors. Deze ontwikkelingen vertalen 
wij naar keuzes tijdens een continue zoektocht naar hoe wij onze woningzoekenden bedienen en welke projecten nodig zijn om onze klanten 
te bedienen. Ze worden uitgewerkt in de Vastgoedmarketing.  

Afronding fusie 
De fusie heeft op 1 november 2014 plaatsgevonden. Het eerste halfjaar 2015 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het 
samenvoegen van de beide voormalige administraties, maar ook van de afwikkeling van de oude administraties. Ook het opstarten van de 
nieuwe afdelingen en nieuwe teams heeft de nodige aandacht gevraagd. We kunnen constateren dat het samenvoegingsproces uiteindelijk 
goed is verlopen. 

Verbetering financiële administratie 
Het proces rond de samenstelling van de gecombineerde jaarrekening 2014 is uiterst moeizaam verlopen. Een belangrijke oorzaak hiervan is 
de fusie in 2014van KleurrijkWonen en SVT. De voormalige organisaties hanteerden verschillende grondslagen voor de waardering van het 
onroerend goed en begin 2015 waren er problemen met de software. Met inschakeling van de accountant is de jaarrekening uiteindelijk nog 
binnen de wettelijke termijn afgerond en vastgesteld, maar daarbij is wel de conclusie getrokken dat de kwaliteit van de jaarstukken niet aan 
de vereisten voldeed. Dit is reden geweest voor het opstarten van het proces ‘In één keer goed’ waarbij het gehele traject van factuur tot en 
met de opstelling van de jaarrekening onder de loep wordt genomen. Consequentie is dat we vanaf 2016 gaan werken met maand- en 
kwartaalafsluitingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe software. Ook zal de jaarrekening al rond 1 maart worden opgeleverd voor 
de accountantscontrole. 

Organisatieontwikkeling 
Onder de noemer ‘Stip op de horizon’ zijn in 2015 de eerste stappen gezet om na te denken over de toekomstige organisatieontwikkeling. De 
doelstelling is dat KleurrijkWonen in 2018 een ‘slimme, slanke, flexibele organisatie is die anticiperend en proactief werkt’. Enkele kernpunten 
uit de beoogde ontwikkeling zijn:  

 Automatiseren waar mogelijk 

 Slim gebruik van technologieën 

 Informatiemanagement 

 Klanten en leveranciers zelfredzaam maken  

 Aansluiten op de digitale wereld om ons heen  

 Onze bedrijfslasten omlaag brengen  
Vanuit de organisatie wordt vanuit alle geledingen enthousiast meegedacht in deze ontwikkelingen. Er zijn diverse bijdragen aangeleverd om 
het denkproces verder uit te kristalliseren. In 2016 zullen deze bijdragen verder worden uitgewerkt in concrete stappen. 
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Nieuwe huisvesting 
In 2015 was de organisatie gedeeltelijk gehuisvest in Tiel en gedeeltelijk in Leerdam. Consequentie was dat er niet altijd efficiënt gewerkt kon 
worden door het vele pendelverkeer tussen de locaties. Ook vanwege kennisdeling en kostenbeheer is gezocht naar een locatie waar het 
gehele apparaat gehuisvest kon worden. Dit is gelukt door twee etages van het pand Laan van Westroijen 6 te Tiel voor een periode van 10 
jaar te huren. Er is veel werk verricht om het gebouw geschikt te maken: per 1 januari 2016 is het daadwerkelijk in gebruik genomen. 
Tegelijkertijd is het magazijn van de Servicedienst opgeheven en vindt bevoorrading van de bussen plaats door een externe partij (goederen 
in consignatie). 
 

2.6 Onze belanghebbenden 
 
Wij vinden het belangrijk om onze belanghebbenden te betrekken bij het beleid en beheer over ons bezit en onze maatschappelijke taak. 
Periodiek vindt er overleg plaats met de vertegenwoordiging van onze huurders (huurdersorganisaties, gemeenten en collega corporaties). 
 

2.6.1 Betrekken van bewonersorganisaties 
De Bewonersraad Tiel/Buren heeft zich aangesloten bij de samenwerkingsovereenkomst KleurrijkWonen/Huurdersplatform.  
Naast de reguliere overlegvergaderingen is in 2015 op verschillende manieren aandacht besteed aan: 

 De vastgoedmarketing. 

 Het huurbeleid, waarbij de huurdersorganisaties hebben meegedaan in gebiedsessies om de advieshuurklassen voor de woningen te 
bepalen. 

 Passend toewijzen. 

 Nieuwe mogelijkheden voor huurdersparticipatie conform de Woningwet. 

 Kennisverwerving en voorbereiding op de rol in het driepartijenoverleg over prestatieafspraken. 
Ter ondersteuning van de werving van (bestuurs)leden voor de Huurdersbelangenvereniging Culemborg (HBV), zijn alle huurders in 
Culemborg waarvan een mailadres bekend is benaderd met een oproep tot participatie. Vooralsnog zonder succes helaas. 
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2.6.2 Samenwerken met gemeenten 

Gemeente Buren 
De gemeente Buren heeft een woonvisie 2014-2020 opgesteld en ook is in 2014 een zogenaamde woningmarktmonitor opgesteld. 
KleurrijkWonen heeft echter geen prestatieafspraken met de gemeente Buren. Wel heeft KleurrijkWonen aangegeven dit graag te willen, net 
zoals SWB Lienden en de gemeente Buren wel prestatieafspraken met elkaar hebben. De uitkomsten van de Vastgoedmarketing van 
KleurrijkWonen worden gepresenteerd op het komende bestuurlijk overleg met de gemeente Buren. Daar zullen ook vervolgafspraken 
gemaakt worden over het proces om in 2016 tot prestatieafspraken te komen. Hierbij uiteraard rekening houdend met de thans vigerende 
wet- en regelgeving vanuit de Woningwet. 

Gemeente Culemborg 
In de gemeente Culemborg zijn vigerende prestatieafspraken. In 2015 hebben we samen met de gemeente gewerkt aan de uitvoering 
hiervan. In het bestuurlijk overleg hebben we voortgang met elkaar gedeeld. Halverwege het jaar was de gemeente Culemborg de eerste 
gemeente met wie we onze Vastgoedmarketing hebben gedeeld. We hebben ze vooral meegenomen in het proces. Het najaar hebben we 
ze nog meegenomen in inhoudelijke bijeenkomsten. Dit wordt gewaardeerd en zal worden benut voor de nieuwe Woonvisie. In de tweede 
helft van het jaar is de gemeente van start gegaan met haar Woonvisie. We hebben daar twee keer actief aan bijgedragen door een 
presentatie te geven tijdens Expertmeetings. De eerste keer was gericht op doorstroming, met daarbij vooral marktpartijen als deelnemers. 
De tweede keer was gericht op betaalbaarheid en beschikbaarheid. Deze sessie was in aanwezigheid van alle raadsleden. 

Gemeente Geldermalsen 
Met de gemeente Geldermalsen is overleg gevoerd over onder meer de Huisvestingwet en Huisvestingsverordening, de onderste trede van 
de Woonladder, de uitkomsten regionaal woningbehoefte onderzoek. Ook zijn de uitkomsten van de Vastgoedmarketing gedeeld. Daarnaast 
is er gesproken over de te realiseren woonvisie van de gemeente en het Bod 2016 van KleurrijkWonen hierop, inclusief het proces om te 

Snelle opiniepeiling 
In 2015 is het instrument ‘snelle 
opiniepeiling’ ontwikkeld. Daarmee 
kunnen we snel de mening peilen 
van onze huurders. Dit instrument 
staat ook ter beschikking van de 
huurdersorganisaties. In 2015 is het 
instrument één keer ingezet om de 
mening van huurders in Tiel en 
Buren te peilen over persoonlijk 
contact met KleurrijkWonen. 

 



 

 
- 39 - 

 

2
. 

2
. 

B
e
d

ri
jf

s
re

v
ie

w
 

  
komen tot prestatieafspraken in 2016. Tevens is het woningbouwprogramma en voortgang van vastgoedprojecten meermalen aan de orde 
geweest. En ook is de huisvesting van statushouders onderwerp van gesprek geweest. Via een gezamenlijke presentatie is de 
gemeenteraad geïnformeerd over ontwikkelingen op de woningmarkt. 

Gemeente Giessenlanden 
In de gemeente Giessenlanden is geen actuele woonvisie en zijn geen vigerende prestatieafspraken. Ter voorbereiding hierop hebben we 
wel met elkaar gesproken over de aanpak. Met onze vastgoedmarketing hebben we de gemeente ook van de nodige informatie voorzien. We 
hopen dat dit in 2016 tot twee mooie producten zal leiden. Verder hebben we met de gemeente stil gestaan bij de vorming van een 
woningmarktregio, huisvesten van statushouders, woonwagens, Passend Toewijzen en betaalbaarheid. Omdat er een nieuwe wethouder is 
aangetreden, hebben we eveneens stilgestaan bij ons Ondernemingsplan. 

Gemeente Tiel 
Het jaar 2015 was voor ons het eerste jaar waarin we met onze gefuseerde organisatie in Tiel werken. De overleggen met de gemeente 
gaan in gezamenlijkheid met de SCW Tiel. We hebben met elkaar gesproken over de Woningwet, de projecten, de 
woningbouwprogrammering, statushouders, overdracht van woonwagens, de evaluatie van het Tiels Sterrensysteem en de onderste trede 
van de woonladder. In elk bestuurlijk overleg hebben we ook de voortgang van de prestatieafspraken met elkaar gedeeld. We hopen in het 
begin van 2016, samen met de SCW Tiel, ook onze Vastgoedmarketing te presenteren. Daarmee krijgt de gemeente ook meer zicht op de 
voorgenomen inspanningen van KleurrijkWonen in Tiel. 

Gemeente Leerdam 
In de gemeente Leerdam zijn de prestatieafspraken 2010-2014 verlengd tot en met 2015 via het bestuurlijk overleg. In 2013 heeft de 
evaluatie van deze afspraken al plaatsgevonden en zijn een aantal thema’s benoemd die een plek moeten krijgen in de nieuw te maken 
prestatieafspraken. In augustus hebben we de uitkomsten van de Vastgoedmarketing gedeeld, eerder al hadden we inzicht gegeven in het 
proces dat KleurrijkWonen doorloopt om haar vastgoedmarketing grootschalig te herijken en de strategische keuzes die hieraan ten 
grondslag liggen. De uitkomsten van de Vastgoedmarketing zijn ook gebruikt om gesprekken te voeren bijvoorbeeld over de mogelijke inzet 
van KleurrijkWonen in het nieuw te ontwikkelen Broekgraaf. Daarnaast dient de Vastgoedmarketing als input voor de woonvisie c.q. het 
volkshuisvestelijk beleid dat de gemeente Leerdam opstelt en dat naar verwachting in januari 2016 wordt opgeleverd. In 2015 heeft de 
gemeente Leerdam aangekondigd in 2018 te willen fuseren met de gemeenten Zederik en Vianen. De gemeenten zijn nog in gesprek of zij 
zich bij de provincie Utrecht willen aansluiten of dat zij bij de provincie Zuid-Holland willen behoren. Wat de fusie daarnaast betekent voor de 
vorming van een woningmarktregio is ook een onderwerp van gesprek in de gemeente Leerdam en haar regio. Hierover zal in 2016 meer 
duidelijkheid komen. 

Gemeente Lingewaal 
In 2015 is er twee keer overleg geweest met het voltallige College van B&W over diverse onderwerpen. In het voorjaar is er gediscussieerd 
over thema’s als Leefbaarheid van de verschillende kernen, de verkoop van woningen, herstructurering en huurbeleid (inclusief 
Passendheid). In november hebben we de uitkomsten van de Vastgoedmarketing gepresenteerd. Hierbij kwamen de eerder genoemde 
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thema’s uitgebreider aan de orde aangevuld met de actuele uitdaging rond de opvang van vluchtelingen. Daarnaast is de voortgang van de 
lopende projecten besproken. De uitkomsten van de Vastgoedmarketing zijn ook gebruikt voor het eerste Bod ( in de vorm van een 
activiteitenoverzicht 2016) op de nog niet vastgestelde gemeentelijke Woonvisie. KleurrijkWonen heeft de nodige input geleverd voor de 
Woonvisie en deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 vastgesteld, waarna opnieuw een bod wordt uitgebracht en 
vertaald naar Prestatieafspraken voor 2017 en een doorkijk naar de 4 jaren daarna. 
 
Een overzicht van alle overleggen met onze stakeholders zoals huurdersorganisaties, gemeenten, regio’s, zorg- en welzijnspartijen en 
collega corporaties is weergegeven in het volgende overzicht inclusief de belangrijkste gespreksonderwerpen opgenomen. 
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Overleg Frequentie Vertegenwoordiger KleurrijkWonen Belangrijkste onderwerpen

Regio’s

Rivierenland Directie, adviseurs ST
Woonagenda, Woningwet, Woningbouwprogrammering, Woonladder, Betaalbaarheid, 

Wonen en Zorg, Statushouders.

Alblasserwaard / 

Vijfheerenlanden
Directie, adviseurs ST

Woningwet,  Regionale Woonvisie, Betaalbaarheid, Wonen en Zorg, Statushouders, 

Regionalisering.

Gemeenten

Bestuurlijk overleg: directie en adviseur ST

Ambtelijk overleg: Klant en adviseur ST

Gemeente 

Culemborg
4/5 * per jaar

Bestuurlijk overleg en ambtelijk overleg: directie, adviseur 

ST, teamleiders Klant, programmamanager

projecten, aanpak wijken, asielzoekers, prestatieafspraken, Vastgoedmarketing, 

Woonvisie

Bestuurlijk overleg en ambtelijk overleg: directie

Ambtelijk overleg: adviseur S&B, teamleider, 

programmamanager

Bestuurlijk overleg: directie, adviseur ST, 

programmamanager

Ambtelijk overleg: adviseur S&B, teamleider Klant

Bestuurlijk overleg: directie, adviseur S&B, 

programmamanager

Ambtelijk overleg: adviseur ST, teamleiders Klant

Bestuurlijk overleg: directie, adviseur ST

Ambtelijk overleg: adviseur ST, teamleiders Klant

Bestuurlijk overleg: directie en adviseur ST

Ambtelijk overleg: manager front office en strategie

Huurders

Huurdersplatform Directie,  Manager Klant  en adviseurs Klant en ST
Huurverhoging en Huurbeleid, Vastgoedmarketing, Proces Prestatieafspraken, 

Kwaliteitszorg 

Collega 

corporaties

Directie

Adviseurs Strategie & Beleid 

Directie

Adviseurs Strategie & Beleid 

Collega corporaties 

Rivierenland

Betaalbaarheid, Statushouders, Woningbouwprogramma, Wonen en zorg, Woningwet, 

Woonagenda gemeenten, Regionalisering

Collega corporaties 

Alblasserwaard/Vijf-

heerenlanden

Woonvisie, Woongaard, Huisvestingsverordening, Regionalisering

Gemeente 

Giessenlanden
2/3 * per jaar

Aanpak Woonvisie en Prestatieafspraken, Vastgoedmarketing, Regionalisering, 

Statushouders, Woonwagens, Passend toewijzen en Huurbeleid en Projecten.

Gemeente Tiel 4/5  per jaar
Woningwet, projecten, woningbouwprogrammering, statushouders, woonwagens, Tiel’s 

Sterrensysteem en  woonladder

Gemeente Lingewaal 4* per jaar
Woonvisie, Vastgoedmarketing, Prestatieafspraken,  Projecten, Leefbaarheid, 

Huurbeleid, woningtoewijzing, urgenties

Gemeente Leerdam 4/5 * per jaar
Prestatieafspraken, wonen en zorg, Vastgoedmarketing, Woonvisie, 

Prestatieafspraken, projecten, Statushouders, Regionalisering.

Gemeente Buren
Ad hoc op 

onderwerp
Prestatieafspraken, projecten, Woonvisie, Woningmarktmonitor, Vastgoedmarketing

Gemeente 

Geldermalsen

1 * per 2 

maanden

WBO, projectontwikkeling, woningbouwprogramma, Woonladder, prestatieafspraken, 

huisvestingsverordening, Statushouders
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In dit hoofdstuk  

  

Governance 

• Organisatiestructuur 

• Onze raad van bestuur 

• Onze toezichthouders 

• Corporate governance 

• Bericht raad van comissarissen 

• Risicomanagement 

• Klachtencommissie 
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3.1 Organisatiestructuur 
 
KleurrijkWonen heeft de juridische status van een Stichting. Het nummer van inschrijving in het Handelsregister is 40156630. De laatste 
wijziging van de Statuten in verband met de fusie is ministerieel goedgekeurd bij beschikking van 13 oktober 2014 (kenmerk 2014-0000-
500489). De Stichting is ingeschreven in het Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen onder nummer 4393. In de Stichting is in 
het verleden een aantal verbindingen ingesteld (BV’s). Deze dienen het belang van onze corporatie. Zij dragen bij aan onze strategische 
doelen op het gebied van het bevorderen van ketensamenwerking, transparant managen van risico’s en waar haalbaar bijdragen aan de 
aan bovenlokale volkshuisvestingsopgave. Stichting KleurrijkWonen is voor 100% aandeelhouder van deze BV’s. Eind 2015 is de 
juridische structuur als volgt: 
 

 
 
Bij de laatstgenoemde BV’s is overigens sprake van een ‘slapende’ status: er vinden geen activiteiten plaats. Deze verbindingen vormen 
samen een fiscale eenheid. Van KleurrijkWonen Holding BV wordt een afzonderlijke jaarrekening uitgebracht. In dit jaarverslag volstaan 
we daarom met een globaal overzicht. Ten opzichte van 2014 zijn twee BV’s opgeheven, genaamd S.V.T. Service Holding B.V. en Bloeii 
Advies Ontwikkeling B.V., de grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening geven hierover meer informatie (pagina 90). 
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Interne organisatiestructuur en personele bezetting 
Bij de juridische fusie op 1 november 2014 is voor de volgende organisatiestructuur gekozen: 
 

 
 
Op 1 januari 2015 is de organisatie gestart met 180,3845 fte verdeeld over 198 medewerkers. Op 31 december 2015 bestaat de formatie 
uit 163,2090 fte (180 medewerkers). Er heeft een vermindering plaatsgevonden met 17,1755 fte. Een aantal medewerkers is vertrokken 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; een aantal medewerkers heeft een nieuwe uitdaging gevonden en met een 
beperkt aantal medewerkers zijn afspraken gemaakt over de uitdiensttreding. Bekend is dat het aantal fte verder terugloopt vanwege 
pensionering van medewerkers tot 159,65 fte per 1 april 2016. De doelstelling bij de fusie was dat het aantal fte uiteindelijk terugloopt tot 
150 fte. Naar het zich laat aanzien kan deze doelstelling in de komende jaren worden gerealiseerd. 
 

 

  

RvC

Directie

Ontwikkeling Klant Bedrijf

* Manager
* Programmamanagers
* Projectenbureau
* Bedrijfsbureau
* Bloeii 

* Management + communicatie
* Team KCC
* Team verhuur sociale sector
* Team verhuur / verkoop vrije sector
* Team wijkbeheer,overlast
* Team projecten
* Team dagelijks onderhoud

*  Manager
* Team Audit & Control
* Team Plannen & Verantwoorden
* Team Administratie
* Team HRM
* Team I&A
* Team Facilitaire zaken

Strategisch Team
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3.2 Onze Raad van Bestuur 
 
KleurrijkWonen is een stichting met een tweehoofdige Raad van Bestuur: de heren Jaap van Dam en Tjapko van Dalen. De taken en 
bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een reglement voor de Raad van Bestuur. 
Ook is een profiel voor de Raad van Bestuur vastgesteld. 
 

 

Taak en werkwijze 
Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie, wat onder meer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor: 

 de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie; 

 de strategie; 

 de financiering; 

 het beleid; 

 de resultatenontwikkeling; 

 het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie. 
 
Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak op 
het belang van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in 
aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de 
informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen.  
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Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden 
aan de activiteiten van de woningcorporatie. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing- en 
controlesystemen met de Raad van Commissarissen.  
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in artikel 9 en 10 van de statuten omschreven. Een en ander is 
verder uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Bestuur. Een aantal materiële besluiten van de bestuurder, waaronder het doen van 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen boven een limiet van € 1 miljoen, is op basis van de statuten onderworpen 
aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 

Leden van het bestuur 
De Raad van Bestuur bestaat uit de directeur-bestuurders Jaap van Dam en Tjapko van Dalen. In afwijking op de Governance code 
(2012 en 2015) zijn beide heren in 2009 voor onbepaalde tijd benoemd.  
 
De Raad van Bestuur werkt op basis van collegiaal bestuur en zorgt voor een goede onderlinge vervangbaarheid. Er is niet voor een 
strakke portefeuilleverdeling binnen het bestuur gekozen, maar wel voor een benoeming van aandachtsgebieden op basis van het 
principe; ‘richten, inrichten en verrichten’. Op basis daarvan kan op hoofdlijnen het volgende schema worden vastgesteld.  
 

 
 
 

Principe Aandachtsgebied Naam

Richten Sociaaleconomische wijkaanpak Jaap van Dam

Klantbenadering Jaap van Dam

Vastgoedstrategie Tjapko van Dalen

Financiële strategie Tjapko van Dalen en Jaap van Dam

Inrichten Aansturing organisatie Jaap van Dam

Organisatieontwikkeling Jaap van Dam

Organisatiecultuur Jaap van Dam

Verrichten Financieel presteren Tjapko van Dalen

Maatschappelijk presteren Tjapko van Dalen

Vastgoedontwikkeling Tjapko van Dalen
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Deze (matrix)verdeling werkt in de praktijk goed, doordat zij bijdraagt aan een gebalanceerde afweging van beleidsbeslissingen vanwege 
de toename van de checks en balances op bestuurlijk niveau. 

Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties bestuur 
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen KleurrijkWonen en de bestuurders wordt vermeden. De statuten en de 
arbeidsovereenkomsten met de Raad van Bestuur bevatten een uitwerking van dit belangrijke uitgangspunt. Hierin is tevens de 
handelswijze in geval van belangenverstrengeling geregeld. In 2015 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking 
tot de bestuurders zoals bedoeld in principe II.3 van de Governancecode Woningcorporaties. 

 
 
In de Governancecode Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in drie jaar tijd 108 PE-punten dienen te 
behalen. Dit is gebaseerd op 108 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder. Voor 2015 
hebben de bestuurders van KleurrijkWonen het volgende aantal PE-punten behaald.  
 

 
 

  

Naam Functie Leeftijd In huidige 

functie sinds

Nevenfuncties

Jaap van Dam 57 1-1-2009 Lid RvT Spectrum, Arnhem

Lid RvT Scholengroep Gelderveste, Vorden

Tjapko van Dalen 53 1-1-2009 Lid RvT Attent Zorg en behandeling, De Steeg

Voorzitter Netwerk Conceptueel Bouwen

directeur-

bestuurder

Gegevens Raad van Bestuur

directeur-

bestuurder

Naam bestuurder Aantal behaalde PE-punten 

over 2015

Minimaal aantal te behalen punten in 2016 / 2017

Jaap van Dam 46 62

Tjapko van Dalen 90 18
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3.3 Onze toezichthouders 
 
Het toezicht op onze woningcorporatie bestaat zowel uit intern als uit extern toezicht. 

3.3.1 Raad van Commissarissen  
 
De kerntaak van de Raad van Commissarissen is toezicht houden (financieel en maatschappelijk) op het Bestuur van de stichting en de 
met haar verbonden ondernemingen. Zij staat tevens de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van haar taak houdt zij 
rekening met het feit dat de stichting een onderneming is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij weegt de 
Raad van Commissarissen de belangen van belanghouders zoals huurders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en personeel af. Om 
deze kerntaak goed te kunnen uitvoeren, worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de Raad van Commissarissen als collectief, 
aan individuele leden en aan de voorzitter. Deze eisen zijn vastgelegd in een profielschets en een reglement voor de Raad van 
Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens rooster. De samenstelling van de Raad van 
Commissarissen is als volgt. 

Samenstelling Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen bestaat sinds de juridische fusie per 1 november 2014 uit zeven personen. Op voordracht van de 
huurdersorganisaties zijn benoemd Dick Hol en Marieke de Wit. Verderop in dit hoofdstuk van het jaarverslag is een uitgebreid verslag 
van de Raad van Commissarissen opgenomen van de wijze waarop de Raad van Commissarissen invulling aan zijn taken heeft gegeven.  
 

http://www.kleurrijkwonen.nl/KleurrijkWonen/public/download/Nieuws/07%20Reglement%20RvC%20Kleurrijk%20Wonen%20(090101).pdf
http://www.kleurrijkwonen.nl/KleurrijkWonen/public/download/Nieuws/WNT%202015%20voor%20website.pdf


 

 
- 49 - 

 

3
. 

G
o

v
e
rn

a
n

c
e

 
  

  
  

D
h

r.
 d

rs
. 
R

.J
. 
H

a
g

e
m

a
n

s
 (

R
o

b
) 

V
o

o
rz

it
te

r 

•Geboortejaar: 1964 

•Vergoeding (excl BTW): € 
19.289,-- 

•Deskundigheid:Bedrijfsecono
mie en vastgoedonderhoud 

•Beroep:Projectmanager en 
directeur adviesbureau 

•Relevante 
nevenfuncties:Directeur-
bestuurder SchildersCOOL 

•1e termijn:07-04-2008 tot 07-
04-2012 

•herbenoemd per: 07-04-2012 

•aftredend per: 31-12-2015 

•Herbenoeming mogelijk: Nee 
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•Geboortejaar: 1957 

•Vergoeding (excl BTW): 
€ 12.859,-- 

•Deskundigheid: Financiën en 
organisatie 

•Beroep: Hogeschooldocent 
Academie Financieel 
Management Avans 
Hogeschool 
’s-Hertogenbosch 

•Relevante nevenfuncties: Lid 
RvT St. Elk Welzijn 
Culemborg 

•1e termijn: 01-01-2013 tot 
01-01-2017 

•herbenoemd per: 

•aftredend per: 

•Herbenoeming mogelijk: Ja 
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•Geboortejaar: 1969 

•Vergoeding (excl BTW): 
€ 12.859,-- 

•Deskundigheid: 
Maatschappelijk, Politiek en 
volkshuisvesting 

•Beroep: Consultant WFM bij 
Customer Contact 
Compagny 

•Relevante nevenfuncties: Nvt 

•1e termijn: 01-01-2013 tot 
01-01-2017 

•herbenoemd per: 

•aftredend per: 

•Herbenoeming mogelijk: Ja 
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•Geboortejaar: 1963 

•Vergoeding (excl BTW): € 
12.859,-- 

•Deskundigheid: Management 
& Organisatie, Vastgoed 

•Beroep: Zelfstandig 
ondernemer 

•Relevante nevenfuncties: Lid 
RvC Area Wonen te 
Uden/Veghel 

•1e termijn: 01-03-2013 tot 
01-03-2017 

•herbenoemd per: Ja 

•aftredend per: 

•Herbenoeming mogelijk: Ja 
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•Geboortejaar: 1952 

•Vergoeding (excl BTW): € 
12.859,-- 

•Deskundigheid: Ruimtelijke 
ontwikkeling; 
Volkshuisvesting, wonen en 
zorg; Personeel en 
organisatie; Politiek en 
maatschappelijk speelveld 

•Beroep: Elan Management 
BV (dga) 

•Relevante nevenfuncties: 
Voorzitter 
ondernemersvereniging 
Druten; Voorzitter 
ondernemend Maas en Waal; 
Bestuurslid VNO – NCW 
(midden) 

•1e termijn: 01-03-2013 tot 
01-03-2017 

•herbenoemd per: 

•aftredend per: 

•Herbenoeming mogelijk: Ja 
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•Geboortejaar: 1963 

•Vergoeding (excl BTW): € 
12.859,-- 

•Deskundigheid: Bestuur en 
communicatie 

•Beroep: Directeur 
Communicatie bij ProRail 
Utrecht 

•Relevante nevenfuncties: Nvt 

•1e termijn: 01-03-2013 tot 
01-03-2017 

•herbenoemd per: 

•aftredend per: 

•Herbenoeming mogelijk: Ja 
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•Geboortejaar: 1959 

•Vergoeding (excl BTW): 
€ 12.859,-- 

•Deskundigheid: Wijkaanpak 
en overheid 

•Beroep: Burgemeester 
gemeente Vlaardingen 

•Relevante nevenfuncties: Lid 
landelijk presidium PvdA; Lid 
best. Ver. ZHZ 
Gemeenten;Lid bestuur St. 
Humana; Voorzitter bestuur 
Johan de Witt gymnasium, 
Dordrecht  

•1e termijn: 01-07-2009 tot 
01-07-2013 

•herbenoemd per: 01-07-
2013 

•aftredend per: 01-07-2017 

•Herbenoeming mogelijk: Nee 
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Intern toezichthouders van corporaties die lid zijn van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) dienen in twee 
jaar tijd 10 PE-punten te behalen. Dit is gebaseerd op 10 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde 
opleidingsaanbieder.  
 
Voor 2015 hebben de toezichthouders van KleurrijkWonen het volgende aantal PE-punten behaald:  

 

3.3.2 Extern toezicht  
Het extern toezicht wordt gevormd door diverse instanties. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven en kort beschreven.  

Accountant 
Het externe toezicht ligt in handen van een accountant. Deze externe accountant is aangesteld door de Raad van Commissarissen. Onze 
volkshuisvestelijke prestaties en financiële huishouding worden door de accountant jaarlijks getoetst en voorzien van een verklaring bij de 
jaarrekening. 

Autoriteit Woningcorporaties  
Gedurende het boekjaar hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met de Autoriteit Woningcorporaties over het beleid en de 
ingezette verbeteracties voor een hogere van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering.  

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw beoordeelt jaarlijks of wij nog aan de gestelde minimumeisen voor borging voldoen en of wij de 
continuïteit van onze dienstverlening kunnen voortzetten met het voorgestelde beleid.   
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3.4 Corporate Governance 
 
KleurrijkWonen is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn ons bewust van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij 
hebben. Daarom vinden wij toezicht op onze maatschappelijke taken erg belangrijk. Het bestuur van KleurrijkWonen is gebaseerd op de 
Aedes-code met de daarbij behorende Governancecode Woningcorporaties. Hiermee worden de branche-brede normen over de kwaliteit 
en integriteit van het bestuur en de toezichthouder toegepast. KleurrijkWonen heeft de principes en uitwerkingen zoals opgenomen in de 
Governancecode Woningcorporaties in 2012 en 2015 opgevolgd, met uitzondering van het twee punten. Bij de juridische fusie eind 2014 
zijn de bestaande arbeidscontracten met de beide leden van de Raad van Bestuur voor onbepaalde tijd voortgezet. In één van de 
bestaande contracten is sprake van een ontslagregeling. Door de fusie is de geplande visitatie een jaar uitgesteld.  

Maatschappelijke doelstelling 
We zijn maatschappelijke ondernemingen met een lange-termijnverantwoordelijkheid. We werken aan vitale buurten en wijken in kernen, 
dorpen en steden waar mensen graag wonen en leven en zich kunnen ontwikkelen/ontplooien. We werken in het bijzonder voor mensen 
die om financiële of andere redenen een steuntje in de rug nodig hebben om kwalitatief goed te wonen. We verbinden ons met bewoners 
en dagen ze uit om hun talenten in te zetten. We werken samen met onze partners en zijn responsief naar onze omgeving. We gebruiken 
onze middelen in de fysieke en sociaal-maatschappelijke infrastructuur daar waar ze het hardst nodig zijn en verantwoorden ons over 
onze keuzes en prestaties. Talenten van onze medewerkers zetten we in om onze prestaties te realiseren. Onze verscheidenheid is onze 
kracht. 

Belanghouders 
We voeren actief en open overleg met onze belanghouders. Daartoe gaan we na wie onze belanghouders zijn. Deze worden benoemd en 
gepubliceerd. Hierbij hanteren we de Governancecode Woningcorporaties. In verenigingsverband doen we dit op nationaal niveau. 

Klanten 
De wensen en behoeften van onze klanten staan centraal in ons handelen. We hebben een participatiebeleid. We betrekken bewoners 
actief bij het werken aan vitale kernen, wijken en buurten. Bij het ontwikkelen van onze producten en dienstverlening betrekken we onze 
klanten. De keuzes die we maken lichten we toe. 

Bestuur en toezicht 
We hanteren voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie de Governancecode Woningcorporaties. 

Integer ondernemen 
Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Daarom heeft KleurrijkWonen gedragsregels voor integer handelen 
opgesteld. Ook is er een klokkenluidersregeling. We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant. We dulden geen 
belangenverstrengeling. Ons integriteitsbeleid is openbaar. 

http://www.kleurrijkwonen.nl/KleurrijkWonen/public/download/Parkeerplaats/Integriteitscode%202015.pdf
http://www.kleurrijkwonen.nl/KleurrijkWonen/public/download/Parkeerplaats/klokkeluidersregeling.pdf
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Inzet van middelen 
We hebben een visie op wonen in de lokale omgeving. We wenden ons vermogen actief aan op een wijze die past bij de doelstelling van 
onze corporatie. We kennen onze investeringscapaciteit en doen de gemeente(n) een voorstel voor onze bijdrage voor het realiseren van 
de woonvisie. Als leden van Aedes formuleren we gezamenlijk jaarlijks meerdere inspirerende ambities op het terrein van het wonen. We 
zetten onze niet-benodigde investeringscapaciteit in op minimaal één van de vastgestelde ambities. We hebben een doelmatige 
bedrijfsvoering. 

Verantwoording en rapportage 
We verantwoorden ons jaarlijks over de toepassing van de Aedes-code in ons jaarverslag. We laten ons ten minste één keer in de vier 
jaar onafhankelijk, extern en gezaghebbend visiteren. De visitatie betreft in ieder geval: de maatschappelijke prestaties van de corporatie, 
inclusief de totstandkoming en de naleving van prestatieafspraken; de wijze waarop belanghouders worden betrokken en het effect 
daarvan op de beleidskeuzes en de wijze waarop het intern toezicht zorgdraagt voor de borging van de eigen kwaliteit. Het visitatierapport 
is openbaar. De Governancecode geeft aan dat woningcorporaties zich eens per vier jaar moeten laten visiteren. Een onafhankelijke 
visitatiecommissie geeft hierbij een oordeel over de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van de corporatie. Voor 
KleurrijkWonen is dit waardevolle input voor het verder uitzetten van de koers voor de toekomst. In 2011 zijn wij gevisiteerd. Van het 
Aedes-bestuur heeft KleurrijkWonen dispensatie verkregen voor de uitvoering van de volgende visitatie tot en met 2016. De aanleiding 
hiervoor is de juridische fusie die per 1 november 2014 heeft plaatsgevonden met SVT. 

Risicobeheersing 
Risicobeheersing is ook binnen de corporaties een steeds belangrijker fenomeen geworden. Te denken valt aan de consequenties van 

wijzigingen van wet- en regelgeving, maar ook ontwikkelingen zoals bij Vestia vereisen dat hier scherp op gestuurd wordt. 

Ook door de toezichthouders en de accountant is gewezen op het belang hiervan en is aangedrongen op aanscherping van de interne 
regels daarover. Begin 2015 is het implementatieplan met betrekking tot het Risicomanagement aan de RvC gepresenteerd en 
vervolgens ook vastgesteld. Op basis hiervan is in 2015 een belangrijke aanzet gemaakt met de uitvoering van het risicomanagement 
waarbij alle medewerkers worden betrokken. Veel aandacht is gegeven aan de integriteit van de organisatie en de individuele 
medewerkers. Verderop in dit hoofdstuk gaan we dieper in op het onderwerp risicomanagement. 

Verzekeringsbeleid 
Naar aanleiding van de fusie zijn alle hiervoor wettelijke verzekeringen opnieuw afgesloten voor de nieuwe organisatie. Hierbij valt te 
denken aan de aansprakelijkheidsverzekering, aansprakelijkheid bestuurders enz. In het boekjaar 2015 zijn alle overige verzekeringen 
geharmoniseerd. Het resultaat van een nieuwe aanbestedingsronde is dat de premies in 2016 met ongeveer € 20.000 zullen dalen. 

Interne controle 
In het jaar 2015 is veel tijd besteed aan de samenvoeging van de administraties vanwege de fusie. Daardoor heeft de interne controle 
plaatsgevonden op basis van het bestaande Interne Controleplan 2014. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld voor het intern 
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controleplan 2016 als basis voor de werkzaamheden in 2016. Van alle uitgevoerde controles worden de bevindingen en aanbevelingen 
vastgelegd. De voortgang zal via de kwartaalrapportage worden gemeld. 

Uitvoering externe audits 
In 2015 zijn de volgende audits uitgevoerd door een extern accountantsbureau (niet zijnde de huisaccountant). 

 Verkoopfacturatie (rekening huurder) 

 Woningtoewijzing 

 Oplevering nieuwbouw- en strategische onderhoudsprojecten 
De resultaten van de audits zijn in het najaar aan de RvC meegedeeld, waarbij ook de aanbevelingen zijn verwoord. De auditresultaten 
zijn met betrokkenen gedeeld en door het management zijn vervolgacties bepaald. De opvolging van deze acties zijn opgenomen in het 
auditplan 2016, dat onderdeel is van de begroting. 

Aanpassing procuratie- en mandaatregeling 
De regeling is naar aanleiding van de fusie geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met de benodigde functiescheiding en de 
inrichting van de fusieorganisatie. Begin 2016 is de regeling opnieuw bekeken en is vastgesteld op welke onderdelen actualisatie gewenst 
of noodzakelijk is. Afronding van dit voorstel vindt in het 2e kwartaal van 2016 plaats. 
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3.5 Bericht Raad van Commissarissen 

Algemeen 
Per 1 november 2014 heeft er een juridische fusie plaatsgevonden tussen de stichting KleurrijkWonen te Geldermalsen en SVT te Tiel. 
De nieuwe corporatie is verder gegaan onder de naam ‘KleurrijkWonen’. Dit verslag is daarmee het eerste verslag van de fusieorganisatie 
over een heel jaar. 
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de 
woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. Tevens geeft zij vorm en 
inhoud aan de werkgeversrol met betrekking tot de bestuurders. De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op: 

 de realisatie van de doelstellingen van de corporatie; 

 de realisering van de volkshuisvestelijke opgaven; 

 de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; 

 de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; 

 het kwaliteitsbeleid; 

 de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

 het financieel verslaggevingsproces; 

 de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; 
 
Dit toezicht strekt zich tevens uit tot de met de corporatie verbonden ondernemingen en bevat onder andere het toezicht op het 
risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van 
Commissarissen zijn in de statuten omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen. 
Zowel de statuten als het reglement zijn op de website geplaatst. In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van 
een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de 
uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad 
van Commissarissen: 

 wet en regelgeving;  

 de Governance- en Aedes code; 

 de statuten van de stichting en de gelieerde rechtspersonen; 

 de reglementen van de RvC en de RvB; 

 het Treasurystatuut van de stichting en voor de verbindingen; 

 het toetsingskader investeringen; 

 het verbindingenstatuut;  

 het ondernemingsplan; 

 het jaarplan;  
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 de begroting;  

 de managementletter van de accountant; 

 het oordeel van het CFV/Aw en het WSW; 

 concrete (kwalitatieve) normen voor financiële continuïteit; 

 afspraken met externe belanghebbenden. 
 
Dit toezichtkader is door de Raad van Commissarissen in 2015 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van 
bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de corporatiedoelstellingen. 

Ambitie 2015-2017 
Ten behoeve van de fusieorganisatie is een nieuw beleidsplan opgesteld. In dit plan is de ambitie als volgt verwoord: 
“Wij willen de vernieuwende corporatie zijn met een sterke lokale en regionale binding. Huishoudens met een inkomen tot € 38.000 zijn 
tevreden over het zoeken naar en wonen in een betaalbare woning.”  
Vanuit deze ambitie zijn vijf concrete en meetbare doelen gesteld voor de komende drie jaar. Deze doelen worden elders in dit jaarverslag 
beschreven, waarbij tevens de voortgang van de realisatie aan de orde komt. De realisatie van de doelen wordt gevolgd met een 
consequent op deze basis opgezette P&C cyclus. 

De naleving van de governancecode 
Bij het handelen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt gewerkt vanuit de principes van de Governancecode 
Woningcorporaties. Daarbij geldt m.b.t. de meeste bepalingen het “pas toe” principe en in een enkel geval het “pas toe of leg uit” principe. 
Door KleurrijkWonen is de Governancecode toegepast met de volgende opmerkingen: 
Bepaling 1.5; in 2015 zijn de ontvangen klachten niet besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Dit zal in februari 
2016 alsnog gebeuren. 
Bepaling 2.4; De verplichte vierjaarlijkse visitatie. Deze Visitatie had normaal gesproken in 2015 plaats moeten vinden. Aangezien 2015 
het eerste jaar na fusie zou zijn, is dispensatie gevraagd en verkregen. In 2016 zal de visitatie plaatsvinden. 
Bepaling 3.19; het huidige rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen heeft tot gevolg dat er in 2017 één lid aftredend zal zijn 
en er tevens vijf leden herbenoembaar zullen zijn. De Raad zal tijdig afspraken maken om te voorkomen dat er in 2021 vijf leden 
gelijktijdig aftredend zullen zijn. 

Taak en werkwijze 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel 
schriftelijk door het bestuur laten informeren over de (financiële) resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe 
ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. 
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er 
speelt in het speelveld van de corporatie: 
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 overleg met bestuur 

 overleg met externe accountant; 

 overleg met huurdersorganisatie; 

 overleg met Ondernemingsraad; 

 overleg met stakeholders; 

 volgen van diverse seminars; 

 literatuur van Aedes en de VTW; 

 het bijwonen van presentaties van verschillende managers en medewerkers; 

 het kritisch volgen van berichten en commentaren in de pers. 
 
De Raad van Commissarissen is in het afgelopen jaar 7 maal in een reguliere vergadering bijeengeweest. Daarnaast is op 4 maart een 
themabijeenkomst ‘Professionalisering Governance’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft een evaluatie van het eigen 
functioneren van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Van deze bijeenkomst is een verslag en een actielijst opgesteld. Het 
heeft geen aanleiding gegeven tot belangrijke aanpassingen in het functioneren van de Raad van Commissarissen maar heeft wel een 
aantal agendapunten opgeleverd ter verdere verdieping. Ten slotte heeft de Raad van Commissarissen op 10 december onder leiding 
van Deloitte een zogenoemde ‘Kostbaarhedensessie’ belegd, waarin is gesproken over het risicomanagement van KleurrijkWonen. Voor 
beide sessies zijn PE-punten toegekend aan de voltallige Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, respectievelijk 7 en 3 PE-
punten. 
 
In februari 2015 is er overleg geweest tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisatie. In dit overleg is nader kennis 
gemaakt en is stilgestaan bij de onderlinge samenwerking, de gevolgen van de fusie, de vele landelijke ontwikkelingen en de effecten 
daarvan op de volkshuisvesting in de regio en op de organisatie van KleurrijkWonen. De geplande vergadering in november is afgelast 
wegens het ontbreken van agendapunten  
 
In februari en november heeft de Raad eveneens overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Daarbij zijn de volgende onderwerpen aan 
de orde geweest: 

 evaluatie van de eerste bevindingen m.b.t. de fusie,  

 de consequenties van de parlementaire enquête en de woningwet, 

 de samenwerking tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad, 

 de kantoorhuisvesting 

 de werkdruk 
 
Ook het functioneren van het bestuur is door de Raad besproken. In december 2015 heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden. 
Daarbij is geconcludeerd dat de Raad van Bestuur goed functioneert en anticipeert op de vele actuele ontwikkelingen. Eveneens is 
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vastgesteld dat de fusie goede resultaten heeft opgeleverd en een duidelijke verbetering van de professionaliteit oplevert. Door de 
organisatie is in het afgelopen jaar erg veel werk verzet. Dat heeft op onderdelen tot problemen geleid die echter adequaat zijn en worden 
opgepakt. Daarnaast is er in oktober een formele beoordeling geweest. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de afgesproken 
criteria voor het variabele salaris deel van de Raad van Bestuur. Aangezien het hier meetbare doelen betreft, kan de beoordeling objectief 
worden vastgesteld.  
 
De leden van de Raad van Commissarissen zijn als volgt aan / afwezig geweest bij de vergaderingen:  
 

 
 
De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft een tweetal leden aangesproken op hun afwezigheid. Deels was deze afwezigheid 
het gevolg van ziekte. De leden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid als toezichthouder en zullen, los van ziekte en mede door 
beëindiging van nevenfuncties, aanwezig zijn tijdens de vergaderingen. 
 
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten genomen dan wel haar goedkeuring gegeven aan 
besluiten van de Raad van Bestuur over:  

 Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de stichting; 

 Begroting 2016 van de stichting; 

 Treasurystatuut en –jaarplan 2016; 

 Investeringsstatuut; 

 Interne Controleplan 2016; 

 Aanpak risicomanagement; 

 Voortgang realisatie Ondernemingsplan; 

 (Wijziging van) investeringen in projecten; 
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 Vastgoedmarketing; 

 Financiële kaders nieuwe kantoorhuisvesting; 

 Strategische organisatieontwikkeling “Stip op de horizon 2018”; 

 De beoordeling van de Raad van Bestuur; 

 Opdrachtverstrekking externe audits; 

 Bezoldiging Raad van Commissarissen; 
 
In de besluitvorming heeft de Raad van Commissarissen bijzondere aandacht besteed aan de risico’s en de meerjarige financiële 
gevolgen voor de kasstromen en het vermogen. In de financiële doorrekening van de begroting en de jaarrekening wordt gewerkt met een 
risicoanalyse t.a.v. de ontwikkeling van de kasstroom en de het vermogen voor de komende 10 jaar. Ongeveer 10 scenario’s, waaronder 
een “worst case scenario”, worden doorgerekend en besproken.  
 
In de agenda van de RvC-bijeenkomsten wordt ruimte gereserveerd om actuele thema’s nader uit te diepen. De betrokken medewerker 
verzorgt daarover een presentatie. Zo zijn onder meer de volgende thema’s in het verslagjaar aan de orde gesteld: risicomanagement, 
vastgoedmarketing inclusief de strategische doorrekening van de varianten in SBI, implementatie Woningwet, Huurbeleid en Woongoud. 
 
De koppeling van de gevraagde besluitvorming aan de ambitie en de ondernemingsdoelstellingen is aan de orde geweest bij de 
projectvoorstellen, de aan- en verkoop van woningen, de vastgoedmarketing en bij de beoordeling van de Raad van Bestuur. De 
kwartaalrapportages zijn zodanig opgebouwd dat de verantwoording aansluit op de bedrijfsdoelen. De opbouw van zowel het Jaarverslag 
2014 als de Begroting 2016 sluit volledig aan bij de opbouw van het ondernemingsplan. Op deze wijze wordt het mogelijk gemaakt om de 
realisatie van de gestelde doelen te blijven volgen  
 
In de vergaderingen zijn de volgende gespreksonderwerpen aan de orde geweest: 

 governance; 

 aanbestedingsresultaten; 

 rapportages accountant, externe procesaudit, CFV, WSW en de bevindingen uit de interne controle,  

 financieel beleid - jaarplan en financiële continuïteit; 

 aanpak en resultaten risicomanagement; 

 inzet vermogen en efficiency hiervan; 

 doelmatigheid van de organisatie;  

 ontwikkeling van de dienstverlening; 

 rechtmatigheid; 

 Treasury statuut; 

 verkopen; 
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 huisvesten primaire doelgroep;  

 doorstroming en de organisatie van verhuisketens; 

 maatschappelijke inbedding en het betrekken bewoners bij beleid en beheer; 

 leefbaarheid; 

 kwaliteit woningbezit; 

 verkoop van bestaand woningbezit; 

 wonen en zorg; 

 voortgang projecten;  

 voorbereiding en uitvoering woningisolatie; 

 vaststelling Informatieplan; 

 bod aan de gemeenten 

 voorbereiding implementatie Woningwet 

 opleidingsplannen Raad van Bestuur 

 opvolging van de heer Hagemans als voorzitter 

Onafhankelijkheid 
De Raad van Commissarissen ziet er streng op toe dat de leden van de raad naar haar oordeel in formele zin onafhankelijk zijn in het licht 
van de in de Governancecode Woningcorporaties. De Raad van Commissarissen concludeert dat alle leden in het verslagjaar aan deze 
criteria hebben voldaan en onafhankelijk hun taak hebben uitgeoefend. 
 
De Raad van Commissarissen heeft een gedragscode voor haar eigen leden en een gedragscode voor de leden van de Raad van 
Bestuur vastgesteld. In deze gedragscodes zijn de bepalingen over onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen vastgelegd. Tevens 
heeft de Raad een ‘Regeling Melding Onregelmatigheden’ vastgesteld. Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft de gedragscode 
onderschreven.  
 
In 2015 is er geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Commissarissen en of 
het bestuur betrokken waren. Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Commissarissen of het bestuur een nevenfunctie die 
onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad of het bestuur. Een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de RvC en het 
bestuur is aan het begin van dit hoofdstuk opgenomen. 
 
In 2015 is binnen de organisaties geen gebruik gemaakt van de ‘Regeling Melding onregelmatigheden’. 
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Deskundigheid en samenstelling 
De Raad van Commissarissen van KleurrijkWonen bestaat ultimo 2015 uit 7 personen. Vanwege het aftreden van de heer Hagemans per 
1 januari 2016, bestaat de Raad van Commissarissen vanaf 2016 uit 6 personen. 
 
Aan het begin van dit hoofdstuk is nadere informatie opgenomen over de samenstelling van de Raad van Commissarissen, waaronder de 
nevenfuncties, de behaalde PE punten en het rooster van aftreden en de honoraria.  
 
De Raad van Commissarissen werkt met een profielschets, gerelateerd aan haar omvang, samenstelling en activiteiten, voor de 
gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen. De profielschetsen zijn met het oog op de fusie 
in 2014 herijkt en staan op de website van KleurrijkWonen.  

Werkgeversrol Raad van Commissarissen  
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse 
evaluatie van het bestuur. In 2015 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.  
De Raad van Commissarissen heeft eind 2008 het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vastgesteld. Een en 
ander is vastgelegd in de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. De bezoldiging is conform de Sectorbrede Beloningscode 
Bestuurders Woningcorporaties. Contracten met het bestuur zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.  
Voor de huidige leden van het bestuur geldt een opzegtermijn van 4 (bij opzegging door werkgever) dan wel 2 (bij opzegging door 
werknemer) maanden. Er is bij één van de leden van de RvB een afvloeiingsregeling in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Vanaf 2009 
zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over het vaste salaris, het salarisperspectief en de autokostenvergoeding. Naast het vaste salaris is 
sprake van een door de Raad toe te kennen variabel salaris van maximaal 10 % van het vaste salaris, afhankelijk van de beoordeling en 
de realisatie van de gemaakte prestatie-eisen.  
Aan het bestuur is een pensioen toegezegd op basis van de cao-regeling. De pensioenkosten worden conform de cao gefinancierd. De 
overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Cao Woondiensten en de bedrijfseigen regelingen. In 2015 zijn er geen wijzigingen in 
de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur aangebracht. 
 
De Raad van Commissarissen heeft in de vergadering buiten aanwezigheid van het bestuur het functioneren van het bestuur als geheel 
en van de afzonderlijke leden besproken, gevoed door de zelfevaluatie van het bestuur. De Raad van Commissarissen heeft vervolgens 
in het jaarlijkse beoordelingsgesprek vastgesteld, dat de prestatie-eisen in 2015 vrijwel allemaal zijn gerealiseerd. Op grond hiervan is 
aan het bestuur een variabele beloning van 8% van het salaris toegekend.  

Audit- en remuneratiecommissie 
De bij de fusie gemaakte afspraak om op voorhand geen auditcommissie in te stellen heeft sindsdien niet geleid tot een andere 
zienswijze. Reden daarvoor is dat we in gezamenlijkheid het “toezicht” gestalte willen geven. Mocht het toezicht dit noodzakelijk maken, 
dan wordt overgegaan tot het ad hoc instellen van een commissie. 
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De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen treden op als remuneratiecommissie. Zij doen voorstellen die de 
goedkeuring van de Raad behoeven en hebben geen eigenstandige beslissingsbevoegdheid. 
 
 
Tiel, mei 2016 
 
Raad van Commissarissen KleurrijkWonen 
 
 
D.J. Hol; Voorzitter 
H.F. Vos; Vice-voorzitter 
A.B. Blase 
M.P. de Wit 
P.A.J.M. van den Hurk 
C.H.W. Buurman 
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3.6 Risicomanagement 
 
Een gestructureerde en consistente aanpak voor het beheersen van risico’s en onzekerheden is belangrijk om te voldoen aan de 
verwachtingen van onze stakeholders. Wij willen als organisatie wendbaar zijn in een dynamische omgeving, denk aan de komst van de 
herziene Woningwet, de visie van de overheid op wonen en zorg en andere wet- en regelgeving. Een goed ingebed risicomanagement 
vergroot de kans dat we onze doelstellingen bereiken. KleurrijkWonen streeft bewust naar een open bedrijfscultuur waarin risico’s of 
onverwachte gebeurtenissen worden onderkend en gerapporteerd zodat noodzakelijke maatregelen worden genomen.  

3.6.1 Risicomanagement binnen Audit & Control 
Om de gestructureerde aanpak te borgen is eind 2014 een nieuw team Audit & Control opgericht. KleurrijkWonen werkt met een integraal 
overzicht waarbij de strategische significante risico’s aandacht krijgen. Dit zijn mogelijke gebeurtenissen van dusdanige omvang dat het 
een nadelig effect kan hebben op de resultaten, imago en de financiële positie van KleurrijkWonen. 
 
Een aantal vaste onderdelen van onze interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn: 

 periodieke risicoanalyses van strategische, operationele en financiële doelstellingen. 

 uitvoeren van audits, deelwaarnemingen en follow-up besprekingen. Na uitvoering van de audits wordt de procesverantwoordelijke 
gevraagd om acties te benoemen naar aanleiding van de gemaakte bevindingen, welke input zijn voor de follow-up bespreking. 

Ontwikkeling team Audit & Control 
Het team Audit & Control is samengesteld om de organisatie te ondersteunen in een verdere professionalisering, waarbij het niet meer 
alleen gaat om het „beheren en uitvoeren‟. Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en tekortkomingen en het controleren en beheersen 
van de organisatie als geheel vormen belangrijke pijlers voor het team Audit & Control. Daarnaast fungeert dit team als adviesorgaan 
richting het bestuur en de diverse afdelingen.  
 
Het beheersen en verder reduceren van de bedrijfskosten, het beheersen en afdekken van risico’s, de financiële aspecten van de 
vastgoedsturing, juridische controle en intern kwaliteitsmanagement behoren tot het takenpakket van dit team. Het team heeft het 
afgelopen jaar een ontwikkeling doorgemaakt; een eerste aanzet richting verdere professionalisering. Voorbeelden hiervan zijn het 
aanscherpen van budgetbewaking, het project ‘in één keer goed’, ontwikkeling van integraal risicomanagement en Operational Auditing. 
Het komende jaar besteden we extra aandacht aan een verbetering van AO/IC, actualisatie van wet- en regelgeving en verbetering van 
de sturingsinformatie.  

3.6.2 Voornaamste risicofactoren 
De risicofactoren met de grootste impact die in 2015 op ons van toepassing waren, met betrekking tot het realiseren van de doelstellingen 
van KleurrijkWonen, zijn hieronder per categorie weergegeven. Onder elk risico is de uitgevoerde maatregel opgenomen. Per risico is een 
bruto classificering aangegeven van laag, midden of hoog. Dat geeft de impact van het risico weer zonder de uitgevoerde maatregel. Het 
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financiële effect van risico’s wordt – indien mogelijk – met behulp van scenarioanalyses gesimuleerd (impact op financiële ratio’s vindt 
plaats in de begroting). 

Strategische risico’s 

Strategie 
Corporaties moeten (van rijkswege) terug naar hun kerntaken. De woningwet is ingegaan op 1 juli 2015 en brengt de corporatie terug 
naar haar hoofdtaak: het bouwen, onderhouden en verhuren van woningen voor de sociale doelgroep. De wet betreft veranderingen die 
de hele organisatie raakt, voorbeelden zijn het passend toewijzen en de georganiseerde inspraak van huurders. Zorgvuldige 
implementatie is van belang omdat KleurrijkWonen een betrouwbare organisatie wil blijven voor huurders, samenwerkingspartners en 
toezichthoudende organisaties. Hiermee behoudt KleurrijkWonen autonomie en voorkomt onder toezichtstelling en/of bestuurlijke boetes.  
 
Bruto classificering: hoog vanwege onze maatschappelijke opgave en compliance risico’s. 
 
Maatregel: voor de implementatie van de Woningwet is een aparte stuurgroep geformeerd. Een externe kenniskundige partij volgt het 
gehele traject mee om de kwaliteit van het proces en producten te waarborgen.  
 
De belangrijkste thema’s uit de woningwet die voor 2015 van invloed zijn op de strategie betreffen: 
 
Toegestane werkdomein 
De corporatie heeft halverwege 2015 een inventarisatie gemaakt van het huidige en toekomstige toegestane werkdomein in relatie tot het 
verhuurde bezit, nog te ontwikkelen projecten en de diensten aan derden. Op basis hiervan is gekozen om het werkdomein dat de 
woningwet voorschrijft te hanteren als beleid. 
 
Passend toewijzen 
Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen 
met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Deze verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. De resterende marge 
van 5% is bedoeld om woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden om in uitzonderingssituaties toch een (iets) duurdere woning te 
kunnen toewijzen, bijvoorbeeld wanneer niet op korte termijn een kwalitatief passende woning met een meer betaalbare huurprijs 
beschikbaar is. Deze wetgeving is verweven in het nieuwe huurbeleid van KleurrijkWonen.  
 
Regionalisering 
Tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2016 kunnen gemeenten gezamenlijk een voorstel voor een woningmarktregio indienen. Daarmee wordt 
het werkgebied van corporaties bepaald. KleurrijkWonen is in zeven gemeenten actief, de mogelijkheid ontstond dat de woningmarktregio 
niet alle zeven gemeenten zou beslaan. Samen met de corporaties uit het samenwerkingsverband Woongaard (regionaal 
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woonruimteverdeelsysteem) hebben wij actief onze visie richting de gemeenten uitgedragen. Onze visie is om dit als één 
woningmarktregio te behouden.  

Marktvraag 
Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de marktvraag. Denk aan de toename van de vluchtelingen. 
Hierdoor is het aantal statushouders dat door de corporatie wordt gehuisvest sterk toegenomen. Deze veranderde omstandigheden 
vragen om een goede vertaling van de impact op de marktvraag, uitgezette strategie en consequenties voor de geplande doelstellingen. 
Voor de lange termijn strategie bestaat het risico dat ons woningaanbod op termijn (tien of twintig jaar) niet meer aansluit op de vraag in 
de markt. Hierdoor vervullen we niet langer onze kerntaak naar wens, wat financiële gevolgen met zich mee kan brengen.  
 
Bruto classificering: midden, de marktvraagontwikkeling is een ontwikkeling op de lange termijn. Daarom monitoren we deze zorgvuldig 
en hebben passende maatregelen uitgevoerd. 
 
Maatregel: het aanbod van sociale huurwoningen om aan de taakstelling voor huisvesting van statushouders te voldoen en de markt te 
bedienen is in 2015 toereikend geweest. Om aan de marktvraag te voldoen is een beperkt aantal vrije sector huurwoningen toegevoegd 
aan de sociale huurvoorraad. Vanwege de sterke toestroom is een werkgroep gestart die concrete voorstellen uitwerkt om aan de 
toekomstige vraag te voldoen. 
Op regionaal niveau zijn we samen met gemeenten en vluchtelingenwerk actief bezig geweest om dit vraagstuk te beantwoorden.  
 
Maatregel: In 2015 is de vastgoedmarketing uitgewerkt, deze geeft richtlijnen voor de sturing van het vastgoed en het onderhoud op het 
gebied van de marktvraag, haalbaarheid, technologische ontwikkelingen en de huidige financiële middelen. De PDCA-cyclus van de 
vastgoedmarketing krijgt in 2016 een diepere uitwerking. 
 
Maatregel: vanwege het regeringsbeleid waarbij ouderen langer thuis blijven wonen is intern het beleid aangepast. Hierdoor zijn 
aanpassingen aan de bestaande woning eenvoudiger te realiseren. Een andere optie is met behulp van doorstroming naar een passende 
woning te verhuizen waarbij met de huidige huurprijs rekening wordt gehouden. 
 
Gewenste en geplande huurprijs bleek in 2014 niet realistisch en haalbaar. Vanwege schaarste leidde een hoge huurprijs niet direct tot 
leegstand van huurwoningen maar diverse signalen en onderzoek gaf inzicht dat huurders ‘te duur’ kunnen huren in relatie tot hun 
inkomen. Om woonlasten in relatie tot het inkomen te bekijken, gaf inzicht en onderbouwing voor gewijzigd beleid, wat passend is bij onze 
statutaire doelstelling. 
 
Bruto classificering: hoog, vanwege onze maatschappelijke opgave. 
 



 

 
- 67 - 

 

3
. 

G
o

v
e
rn

a
n

c
e

 
  

Maatregel: Afgelopen jaar is het huurbeleid vernieuwd en deze is geprognotiseerd met behulp van een doorrekening in de 
meerjarenbegroting. Na een positieve uitkomst is het nieuwe huurbeleid geïmplementeerd in de organisatie. De nieuwe werkwijze wordt 
toegepast vanaf januari 2016 en sluit aan bij de wetgeving omtrent passend toewijzen.  

Duurzaamheid 
De toenemende aandacht voor duurzame en inventieve toepassingen voor de nieuw- en verbouw van woningen is een belangrijke 
ontwikkeling voor KleurrijkWonen. Dit kan bijdragen aan de betaalbaarheid van wonen.  
 
Bruto classificering: midden, om deze ontwikkeling te stimuleren is kennis van zaken belangrijk als afnemer op de markt. Het sluit aan bij 
de betaalbaarheidsdoelstelling.     
 
Maatregel: We nemen actief deel aan kennisnetwerken om nieuwe ontwikkelingen te volgen. Mogelijke technische toepassingen bekijken 
we kritisch. Wat levert het op voor de huurder en draagt het bij aan verlaging van de woonlasten?  

Operationele risico’s 
De operationele risico’s in de processen worden ondervangen door beheersmaatregelen, eerstelijns controle en aanvullende interne 
controles. Daarnaast worden op basis van het auditjaarplan audits uitgevoerd.  

Administratieve organisatie en interne controle 
De belangrijkste primair processen waarbinnen risico’s ontstaan betreffende volgende gebieden.  

 Verhuur; per 1 januari 2011 zijn corporaties verplicht om minimaal 80% (sinds juli 2015) van hun woningen in de sociale 
huursector toe te wijzen aan de “doelgroep”. De doelgroep is huishoudens met een inkomen t/m € 35.739 per jaar (peiljaar 
2016). Doen corporaties dit niet, dan vervalt hun recht op staatsteun. Zo kunnen corporaties bijvoorbeeld tegen gunstige 
condities geld lenen voor woningbouw. Houdt een corporatie zich niet aan deze regel, dan wordt zij achteraf beboet en moet zij 
de korting op de rente (staatsteun) terugbetalen. 

 Projecten; verkeerde inschattingen in een project kunnen financiële en organisatorische gevolgen met zich meedragen. 
Daarom doorlopen de projecten een geordend besluitvormingsproces waarin verschillende fases zijn opgenomen. Een 
risicoanalyse is onderdeel van verschillende stappen van het besluitvormingsproces. Door de betrokkenheid van diverse 
interne specialisten verkleinen we de kans op onvoorziene omstandigheden. De planning en control cyclus binnen projecten 
krijgt vanaf 2016 prominenter de aandacht. Daarnaast systematiseren we onze aanpak van nieuwbouw en onderhoud waarbij 
we, meer dan in het verleden, gebruik maken van de kennisdragers in andere sectoren. 

 
Bruto classificering: hoog, de beheersing van de bovenstaande risicogebieden is essentieel om onze kerntaak goed uit te voeren. 
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Informatiesystemen 
We realiseren onze afhankelijkheid van ICT-middelen en pakketleveranciers. Verregaande automatisering en koppelingen met systemen 
brengen risico’s met zich mee. Vanwege dataverlies kan schade ontstaan aan huurders en de organisatie. Risicoanalyses maken 
onderdeel uit van de aanschaf van ICT-pakketten, daarnaast is in de nieuwe organisatie een ICT-architect aangesteld die speciaal 
verantwoordelijk is voor databeveiliging. 
 
Bruto classificering: midden, het brengt de kerntaak niet direct in gevaar. Het integriteitsrisico is hoog, daarom is daar speciaal aandacht 
voor. 

Integriteit en frauderisico 
KleurrijkWonen is een maatschappelijke organisatie en huurders zijn voor een sociale huurwoning in ons werkgebied op ons 
aangewezen. Beide onderstrepen het belang van integriteit. Een integere organisatie is noodzakelijk voor het juist vervullen van onze 
taak. Op basis daarvan is een gedegen frauderisicoanalyse uitgevoerd. De analyse geeft inzicht in de mogelijke risico’s en de aanwezige 
beheersmaatregelen en belicht alle aspecten zoals de inrichting van de systemen, besturing, beloning en cultuur. Daarnaast is een 
werkgroep opgestart die een actieplan heeft opgesteld om integriteit in de organisatie te borgen. 
 
Bruto classificering: hoog, een integere organisatie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het uitvoeren van onze taak.  

Financiële verslaggeving 
Bij financiële verslaggeving gaat het om de begrippen tijdigheid, juistheid en betrouwbaarheid. Risico’s op dit vlak hebben betrekking op 
onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving. Dit betreft onder andere 
onzekerheden bij complexe toerekeningsproblemen, de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken en risico’s ten aanzien van 
de inrichting van de financiële verslaggevingssystemen. Door diverse omstandigheden voldeed de jaarrekening over boekjaar 2014 niet 
aan de kwaliteitsnormen die wij willen hanteren. Maatregelen die zijn genomen als gevolg hiervan zijn het aanschaffen van 
jaarverslaggevingssoftware, het oprichten van een projectgroep met als doel het verbeteren van het verslaggevingstraject en het 
verhogen van de kwaliteit van de basisadministratie, het opzetten van een beheersorganisatie in samenhang met de AO/IC. 
 
Bruto classificering: midden, het brengt de kerntaak niet direct in gevaar. Maar de compliance- en integriteitsrisico’s zijn daarentegen wel 
hoog, dit punt krijgt daarom extra bestuurlijke aandacht. 

Organisatorische risico’s 
De organisatie is in 2015 belast met extra werkzaamheden die voortvloeien uit de fusie. Het betreft het stroomlijnen en afstemmen van de 
processen, integratie van de ICT-systemen en het organiseren van een goede onderlinge samenwerking. Als maatregel is de 
samenwerking tijdig gestart in 2014 en is het fusieproces zorgvuldig doorlopen.  
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De kwaliteitseisen aan medewerkers worden door toenemende complexiteit aan wet- en regelgeving en verregaande automatisering 
steeds hoger. KleurrijkWonen besteed daarom veel aandacht aan opleidingsmogelijkheden en coaching van haar medewerkers. 
 
Bruto classificering: laag, het voorbestaan van KleurrijkWonen komt niet direct in gevaar, voor de ontwikkeling van de organisatie en 
interne beheersing is en blijft het een belangrijk aandachtsgebied. 

Compliance risico’s (wet en regelgeving) 
Mede door de invoering van de Herziene Woningwet is er sprake van toenemende wet- en regelgeving. Het betreft een scala aan 
aanpassingen op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau. Naast de woningwet zijn andere veranderde wetgeving van invloed op 
de bedrijfsvoering. Omdat de corporatie vele taken kent, is het de geldende wet- en regelgeving complex. Denk hierbij aan wetgeving 
omtrent verloning, privacy -, fiscale- en milieuwetgeving.  
 
Bruto classificering: hoog, het is noodzakelijk voor het naar behoren vervullen van onze kerntaak. 
 
Maatregel: het beheren van het integrale overzicht van veranderingen in wet- en regelgeving is belegd binnen het team Audit & Control. 
Zij signaleren, ondersteunen en controleren of de wetgeving juist is geïmplementeerd.  

Financiële risico’s en positie 
De financiële risico’s zoals rente, krediet, liquiditeit en kasstroomrisico’s zijn opgenomen in het hoofdstuk 4 financiën, paragraaf 4.1. 
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3.7 Klachtencommissie 
 
Met eventuele klachten kunnen onze klanten zich melden bij de klachtencommissie. Deze paragraaf geeft een beeld van de afhandeling 
van klachten binnen KleurrijkWonen. Klachten nemen wij serieus. Ze zijn een aanleiding om direct de tevredenheid van desbetreffende 
huurder te verbeteren en onze bedrijfsvoering te verbeteren vanuit klantperspectief. Mocht een huurder voor het oplossen van de klacht 
geen overeenstemming met ons bereiken, dan kan hij zich wenden tot de onafhankelijke SWR-klachtencommissie in Rivierenland. 

Relevante externe ontwikkelingen 
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hierin is het Aedes-voorbeeldreglement aangewezen als modelreglement. 
De SWR-klachtencommissie hanteert dit reglement. Het Ministerie, Aedes en de Woonbond zijn in overleg over een landelijke 
onafhankelijke geschillenregeling. KleurrijkWonen wacht de uitkomsten af.  

Aantallen klachten 
In 2015 hebben wij 115 klachten ontvangen. Dat komt overeen met 0,8% van onze huurders. Van de 115 klachten zijn er 12 doorgegaan 
naar de SWR-klachtencommissie.  

Verdeling naar soort klachten 
In onderstaande grafiek is een verdeling naar soort klachten te vinden.  

 

Leren van ervaringen 
Als KleurrijkWonen zien wij elke klacht als een kans. Een kans om ontevredenheid weg te nemen en verbetering te realiseren. De 
klachtenafhandeling wordt daarom centraal gemonitord en aanbevelingen worden aan de organisatie meegegeven. Waarbij als rode 
draad op te merken is bij zowel de SWR-klachtencommissie als KleurrijkWonen: begripvolle en tijdige communicatie en een duidelijke 
procesgang dragen het meest bij aan tevredenheid over de afhandeling. 
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In dit hoofdstuk….. 
 

 
  

Financiën 

• Financieel Beleid 

• Financiële kengetallen 

• Jaarrekening 2015 
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4.1 Financieel beleid 

Financiële positie 
Het weerstandsvermogen ultimo 2015 bestaat uit het eigen vermogen en de voorzieningen. Het weerstandsvermogen is gestegen van 
€ 920,6 miljoen naar € 951 miljoen. De weerstandsratio komt uit op 58% (2014: 58%). 
 
De financiële positie van de stichting KleurrijkWonen is, op basis van de marktwaarde per ultimo 2015, goed te noemen.  

WOZ-waarde 
De WOZ-waarde van het woningbezit (€ 2.294 miljoen) uitgedrukt als percentage van de marktwaarde in verhuurde staat (€ 1.495 
miljoen) bedraagt 153%. 
 

  
 

Resultaten 
Onze financiële positie wordt beoordeeld door de Autoriteit Woningcorporaties (voorheen Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)) en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zij stellen eisen aan de wijze waarop activiteiten gefinancierd worden om ook onze 
vermogenspositie op langere termijn te waarborgen. Deze eisen vertalen zich in parameters voor onze financiële bedrijfsvoering die wij 
dan ook hanteren. KleurrijkWonen voldoet aan de normen bij de financiële ratio's van WSW. De prognose laat een stabiele operationele 
kasstroom zien. Ook de beoordeling van de 24 business risk vragen is positief uitgevallen. 

Betrouwbare kwartaalrapportages 
In het jaar 2015 zijn drie kwartaalrapportages uitgebracht. In de rapportages wordt ingegaan op het verloop van de realisatie van de 
doelstellingen uit het ondernemingsplan. Verder wordt aandacht besteed aan organisatorische aspecten, stand van zaken rond de 
uitvoering van diverse projecten en de financiën. 
Het is de bedoeling om de rapportages in 2016 verder te optimaliseren en waar mogelijk ook met kengetallen te gaan werken. Ook de 
verbetering van de budgetbewaking zal afzonderlijk aandacht gaan krijgen. 

Huurharmonisatie bij mutatie 
Bij mutatie is huurharmonisatie van toepassing. De huurprijs wordt opgetrokken naar de streefhuur. 
 

Waardebegrippen            31-12-2015

Marktwaarde in verhuurde staat € 1.495 miljoen

WOZ-waarde € 2.294 miljoen
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Verhogen verkoopopbrengsten 
Een positieve kasstroom is essentieel voor de financiering van onze activiteiten en nieuwe projecten. In 2015 zijn er 105 woningen vanuit 
bestaand bezit verkocht voor een totaalbedrag van € 14.777.000 wat resulteert in een gemiddelde verkoopprijs van € 141.000.  

Operationeel resultaat winst- & verliesrekening  
Het operationele resultaat volgens de Winst- en verliesrekening is positief € 68 miljoen. Hierin zijn onder andere begrepen een overige 
waardeverandering van materiële vast activa van 17 miljoen en niet gerealiseerde waardeveranderingen van 27 miljoen. Na verrekening 
van de posten zoals hieronder weergegeven, bedraagt over het verslagjaar het netto operationele resultaat € 24 miljoen positief. De Raad 
van Commissarissen stelt als eis voor de bedrijfsvoering dat het operationele resultaat te allen tijde positief moet zijn. 
 
Vergelijken we het resultaat met de begroting dan ontstaat het volgende beeld. Het jaarresultaat over 2015 bedraagt € 68,07 miljoen 
positief, waar € 13,39 miljoen was begroot. Het verschil van € 54,68 miljoen wordt veroorzaakt door de effecten van de 
waardeveranderingen van het vastgoed. Het genormaliseerde resultaat zonder deze waardeverandering van het vastgoed bedraagt € 
24,7 miljoen. Het genormaliseerde resultaat was begroot op € 12,24 miljoen. Het verschil tussen realisatie en begroting van € 12,49 
miljoen wordt in het onderstaande overzicht verklaard. 

(bedragen x € 1.000) Realisatie 
2015 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2014 

Gepresenteerd resultaat 68.071 13.385 5.494 

Correctie waardeveranderingen van 
materiële vaste activa en 
vastgoedbeleggingen 

-16.933 -88 35.062 

Correctie niet gerealiseerde 
waardeveranderingen 

-27.344 6.449 -18.603 

Correctie resultaat uit woningverkopen -4.125 -8.074 -4.624 

Correctie vennootschapsbelasting 5.096 631 -140 

Correctie resultaat deelneming -39 -63 -38 

Genormaliseerd resultaat voor VPB 24.726 12.240 17.151 
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Omschrijving         Effect op resultaat 

- De bedrijfsopbrengsten zijn lager dan begroot; dit wordt veroorzaakt 
door € 1,74 miljoen minder overige bedrijfsopbrengsten. 

€  –   1.972  

- De lonen en salarissen inclusief sociale lasten en pensioenpremies zijn 
lager dan begroot. In de begroting was geen rekening gehouden met de 
definitieve plaatsing van de medewerkers in de organisatie. Daardoor 
zijn er ten opzichte van de begroting diverse verschuivingen 
opgetreden.  

€  +   1.356 

- De onderhoudslast is lager dan begroot, dit wordt veroorzaakt door een 
verschuiving van afronding van onderhoudsprojecten. 

€  +      689 

- De algemene kosten zijn lager dan begroot, in de begroting 2015 was € 
9,5 opgenomen om te investeren in de energetische 
verbetermaatregelen, deze investeringen stonden in de begroting 
gerubriceerd onder overige bedrijfskosten. Daarnaast is er minder 
verhuurderheffing in rekening gebracht dan begroot. 

€ + 10.234 

- De rentelast bleek lager dan begroot doordat er enerzijds minder 
leningen in 2015 zijn aangetrokken. Anderzijds zijn de rentepercentages 
van de nieuwe leningen en renteconversies lager dan begroot. 

€ +    1.915 

- Saldo overige effecten € +       263 

 

Totaal                    €     +  12.485 

 

Fiscale eenheid 
Beide voormalige organisaties (SVT en KleurrijkWonen) zijn voor de Belastingdienst ‘fiscale eenheden'. Van een fiscale eenheid is sprake 
wanneer richting de belastingdienst één belastingaangifte wordt gedaan voor meerdere (rechts)personen. In dit geval gaat het dus om de 
stichting en de BV’s. In 2015 is de BV “SVT Service Holding’ opgeheven. Deze BV viel overigens niet in de fiscale eenheid. Verder is 
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Bloeii BV geliquideerd en opgeheven. Duurzaam BV en Koopwoningen BV (vanuit voormalige KleurrijkWonen) blijven voorlopig nog 
bestaan in een zogenaamde ‘slapende’ toestand. Dat betekent dat er geen activiteiten in plaats vinden. 

Treasury, financiering en leningen 
De treasurycommissie heeft in 2015 vier keer vergaderd. In deze commissie hebben naast deskundigen van Thésor zitting de RvB, een 
medewerker van de afdeling plannen & verantwoorden speciaal belast met financiering en treasury, en de manager Bedrijf. 
 
In 2015 zijn de onderstaande transactievoorstellen uitgevoerd, dit betreft 3 nieuwe geldleningen, 2 opslagherzieningen en een 6 tal rente 
conversies. 

 
 

  

Geldgever: BNG BNG BNG

Hoofdsom: 10 miljoen 10 miljoen 7 miljoen 

Soort: var. Roll-over Fixe Fixe

Rentepercentage: 1,96% 1,71% 1,03

Ingangsdatum: 1-7-2015 1-9-2015 2-11-2015

Einddatum: 1-7-2030 2-9-2030 1-11-2023

Opslag: 0,19% n.v.t. n.v.t.

Opslagherziening: 3-7-2017 n.v.t. n.v.t.

Coupondatum: 1 juli 1 september 2 november

Rente herziening: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geldgever: BNG NWB

Hoofdsom: 10 miljoen 7.5 miljoen

Soort: SWAP FRL 672 Fixe

Rentepercentage: 6 mnds euribor 3,45%

Ingangsdatum: 4-4-2016 1-10-2013

Einddatum: 2-4-2052 1-10-2059

Opslag: 0,19%  oud 0,20% oud

Opslag: 0,16% nieuw 0,20% nieuw
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Professioneel treasurybeheer 
Het treasurybeheer is ondergebracht bij afdeling Bedrijf. Alle relevante ontwikkelingen worden besproken in de Treasurycommissie ( 4x 
per jaar). Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt worden dagelijks gevolg, zodat direct ingespeeld kan worden op gewijzigde 
omstandigheden welke een gunstig gevolg voor onze bedrijfsvoering kunnen hebben. 

Langlopende schulden 
Deze post is gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De marktwaarde van de lopende leningen is ultimo 2015 iets meer dan € 758 
miljoen. Deze marktwaarde is gebaseerd op de contant gemaakte rentebetalingen en aflossingen. Als verdisconteringsfactor is 5% 
gebruikt. Deze leningen zijn voor € 557 miljoen geborgd door het WSW. 

Rente- en kasstroomrisico 
Onderstaand is de leningenportefeuille uitgesplitst naar rentepercentage, herzieningsperiode en naar de resterende looptijd (in miljoenen 
euro’s) 

Geldgever: Gem. Culemborg Gem. Culemborg Gem. Culemborg

Restant hoofdsom: 899.726,16 699.826.30 330.916,19

Huidig rentepercent: 3,69 3,69 3,64

Nieuw rentepercent: 1,35 1,35 1,15

Conversiedatum: 1-3-2015 1-3-2015 1-3-2015

Herzieningsdatum: 1-3-2025 1-3-2025 n.v.t.

Einddatum: 1-3-2035 1-3-2035 1-3-2025

Geldgever: Gem. Culemborg Gem. Culemborg Gem. Culemborg

Restant hoofdsom: 856.488,94 587.734,35 293.760,69

Huidig rentepercent: 3,69 3,69 3,64

Nieuw rentepercent: 1,35 1,35 1,15

Conversiedatum: 1-3-2015 1-3-2015 1-3-2015

Herzieningsdatum: 1-3-2025 1-3-2025 n.v.t.

Einddatum: 1-3-2035 1-3-2035 1-3-2025
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Rentepercentages € Renteherzieningsperiode € Resterende looptijd € 
Roll over 
 
0% - 1% 
1% - 2% 
2% - 3% 
3% - 4% 
4% - 5% 
5% - 6% 
> 6% 

 40 
 
- 21,5 
 47,7 
 71,1 
171,9 
236,8 
 10,0 
  2,1 
 

Van 1 tot 3 maanden 
Van 6 maanden tot 1 jaar 
Van 1 tot 5 jaar 
Van 5 tot 10 jaar 
> 10 jaar 

 13,5 
 35,9 
 74,2 
106,7 
327,8 

< 1 jaar (kortlopend) 
Van 1 tot 5 jaar 
Van 5 tot 10 jaar 
Van 10 tot 15 jaar 
Van 15 tot 20 jaar 
> 20 jaar 

 22,2 
 65,5 
 78,7 
 53,9 
 27,1 
310,7 

Totaal 558,1 Totaal 558,1 Totaal 558,1 

Kredietrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het spreiden van 
transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te 
voldoen aan enkele kredietwaardigheid eisen (rating). Dit is opgenomen in het geactualiseerde Treasurystatuut. Op de lopende derivaten 
is geen overeenkomst gesloten om tot wederzijdse verrekening van de marktwaarden te komen om het tegenpartijrisico bij het gebruik 
van derivaten te beperken. De hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te ontvangen rente op 
derivaten en de eventueel te storten margin door de financiële instellingen. 

Liquiditeitsrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt 
voor alle verplichtingen van KleurrijkWonen en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. 
KleurrijkWonen heeft op verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Naast het aantrekken van 
langlopende leningen, zijn kasgeld- en rekening courant faciliteiten beschikbaar. Voor de derivaten portefeuille zijn geen specifieke 
faciliteiten benoemd voor het eventueel verrekenen van de marktwaarde. Er heeft daarom dus ook geen verrekening van de margin 
plaatsgevonden. 
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Beleggingen en derivaten 

 

Een uitgebreide toelichting op de financiële middelen vindt u in de jaarrekening aan het eind van dit hoofdstuk op pagina 91 en verder.  

Eigen middelen 
Het eigen middelen beleid van het WSW biedt de mogelijkheid om niet-DAEB activiteiten te financieren door geborgde leningen, als er 
voldoende kasstromen worden gegenereerd en voldaan wordt aan de kwalitatieve eisen van het beleid. Ook dient vooraf aan het WSW 
toestemming (schriftelijk) worden gevraagd. 
Op basis van het eigen middelen beleid WSW is er voor 2015 een bedrag aan financiering van niet-DAEB activiteiten van € 10.577.000 
vrijgegeven. Dit bedrag is als volgt opgebouwd. 

Investeringen niet-DAEB 
- Nieuwbouw huur woon- en niet woongelegenheden  + 8.391.000 
- Woningverbetering woon- en niet woongelegenheden  +             11.000 
- Aankoop voor doorverkoop (VOV)    + 2.175.000 
 
Totaal          +        10.577.000 
                                                                              ======== 
 
Verkoopopbrengsten VOV en het saldo dat wordt gemaakt op de nieuwbouw van de koopwoningen worden als interne financieringsbron 
aangemerkt in het borgingsplafond. 
 
  

Geldgever / omschrijving Trade date Date Premie Start 

datum

Eind 

datum

Hoofdsom Type Swap 

ontvangst

Rente

SWL BNG 140092/59853 27-12-2005 6-2-2006 5-2-2016 € 1.5 miljoen Payers-swap 3 mnds euribor 3,55%

BNG 199045/104294 5-9-2008 2-1-2009 2-1-2054 € 10 miljoen Payers-swap 6 mnds euribor 4,60%

BNG 199047/104293 5-9-2008 2-4-2009 2-4-2052 € 10 miljoen Payers-swap 6 mnds euribor 4,60%

Derivaten KleurrijkWonen

Payment
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4.2 Financiële kengetallen  
 

Financiële continuïteit 2015 
Continuïteit betekent dat de voorgenomen activiteiten passen bij vermogenspositie. De resultaatontwikkeling voor de komende jaren is 
weergegeven in onderstaande grafiek en laat een stabiele lijn zien voor de komende jaren. De resultaten en de ontwikkelingen voor de 
komende periode geven geen aanleiding om te twijfelen aan de continuïteit van onze organisatie.  
 

 
 
Solvabiliteit 57,1% en Liquiditeit 0,29: Verhouding eigen vermogen t.o.v. vreemd vermogen. Lage ratio maakt het risico op aflossen 
groter. Het WSW hanteert een norm van 20% voor de solvabiliteit. Hier voldoen wij aan. De solvabiliteit is gestegen als gevolg van een 
toegenomen exploitatieresultaat over 2015. De liquiditeit is gestegen ten opzichte van 2014 en bedraagt ultimo 2015 0,29 (Quick ratio: 
vorderingen en liquide middelen/ kortlopende schulden). Over 2015 heeft KleurrijkWonen een positieve kasstroom uit operationele 
activiteiten van circa € 28 miljoen (2014: € 17 miljoen) behaald. 
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Interest Coverage Ratio De ICR (rentedekkingsgraad) geeft aan of de kasstromen voldoende zijn om de rente op aangegane leningen te 
betalen. De norm van het WSW is dat de ICR groter moet zijn dan 1,0. In onderstaande grafiek is te zien dat KleurrijkWonen hier aan 
voldoet.  
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Loan to value De loan to value geeft de verhouding aan van de lange schulden t.o.v. de exploitatiewaarde van het bezit (zijn de lange 
schulden te dekken uit bezit). De norm van het WSW is dat de LTV minder moet zijn dan 75%. Aan deze eis wordt ruimschoots voldaan. 
 

 
 
Debt service coverage ratio Dit is een ratio die aangeeft of de corporatie zowel haar rente- als haar aflossingsverplichtingen kan 
nakomen. De norm van het WSW is dat de DSCR hoger moet zijn dan 1,0. In 2015 hebben wij aan onze rente en aflossingsverplichtingen 
voldaan en is de DSCR 1,38. Voor de komende periodes is de verwachting dat dit eveneens het geval zal zijn. De DSCR is voor de 
komende 5 jaar 1,6 (gewogen gemiddelde).  
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1.1 Geconsolideerde Balans per 31 december 2015  

(voor resultaatverdeling) in euro’s x 1000,- 
 
Activa 

   31-12-2015   31-12-2014  
   €   €  

Vaste activa 
   

Materiele vaste activa 1    

Roerende en onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.1  3.262   2.869  

Vastgoedbeleggingen 2   

Sociaal vastgoed in exploitatie 2.1  1.437.963   1.355.676  

Commercieel vastgoed in exploitatie 2.2  57.020   69.430  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.3  117.887   122.370  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.4  8.579   14.546  

   1.621.449   1.562.022  

Financiële vaste activa 3    

Deelnemingen  3.1  1.306   1.307  

Leningen U/G 3.2  1.128   1.087  
Latente belastingvordering(en) 3.3  2.384   7.480  

   4.818   9.874  
Som der vaste activa   1.629.529   1.574.765  

    
Vlottende activa 

   
Voorraden 4   

Voorraad gronden 4.1  4.022   3.302  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 4.2  556   2.309  

Voorraad koopwoningen 4.3  170   0  

Overige voorraden 4.4  150   397  

   4.898   6.008  

Onderhanden projecten 5  336   0  

    

Vorderingen 6   

Vorderingen op gemeenten 6.1  30   139  

Huurdebiteuren  6.2  1.743   1.704  

Belastingen en premies sociale verzekeringen   21   7  

Overige vorderingen 6.3  3.103   346  

Overlopende activa 6.4  568   1.562  

   5.465   3.758  

Liquide middelen 7  8.668   5.431  

Som der vlottende activa   19.367   15.197  
      

Totaal activazijde   1.648.896        1.589.962  
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Passiva 

Groepsvermogen 8    

Overige reserve 8.1   873.332   867.839  

Resultaat boekjaar 8.2  68.071   5.494  

   941.403   873.333  

    
Voorzieningen 9    

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 9.1   8.810   46.744  

Overige voorzieningen 9.2  577   550  

   9.387   47.294  

    

Langlopende schulden 10   
Schulden/leningen kredietinstellingen 10.1 514.186 478.953 

Schulden/leningen overheid 10.2 15.849 17.119 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 10.3  119.801   124.027  

Waarborgsommen  141  609  

Overige schulden 10.4  97   108 

   650.074   620.816  

    

Kortlopende schulden 11    

Schulden aan kredietinstellingen 11.1  
 28.039
  

 27.481
  

Schulden aan leveranciers 11.2  3.893   7.019  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 11.3  1.925   1.546  

Overige schulden 11.4  1.920   1.059  

Overlopende passiva 11.5  12.255   11.414  

   48.032   48.519  
      

Totaal passivazijde         1.648.896          1.589.962  
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1.2 Geconsolideerde Winst-en-verliesrekening over 2015  

in euro’s x 1000,- 

 

 2015  

 

 2014  

 

  €     €     

Bedrijfsopbrengsten      

Huuropbrengsten 12   93.345    88.420   

Opbrengsten servicecontracten 13   3.244    2.797   
Nettoverkoopresultaat 
vastgoedportefeuille 14   4.125    4.624   

Overige bedrijfsopbrengsten 15   2.985    5.284   

Som der bedrijfsopbrengsten 
  

 103.699  
 

 101.125  

Bedrijfslasten      
Afschrijving materiele vaste activa en 
vastgoedportefeuille 16   1.033    1.032   
Overige waardeveranderingen van 
materiele vaste activa en 
vastgoedportefeuille 17   -16.933    35.062   

Lonen en salarissen 18   9.316    10.394   

Sociale lasten 19   1.403    1.612   

Pensioenlasten 20   1.579    1.885   

Onderhoudslasten 21   15.798    15.846   

Leefbaarheid 22   1.568    1.118   

Lasten servicecontracten 23   2.870    2.769   

Overige bedrijfskosten 24   21.357    24.108   

Som der bedrijfslasten 
 

 
 37.991  

 
 93.826  

Bedrijfsresultaat 
 

 
 65.708  

 
 7.299  

      
Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 25   26.136    20.311   

Waardeverandering verplichting VOV 26 1.208  -1.708  
Waardeveranderingen van financiële 
vaste activa  27  492    -876   
Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 28   758    1.129   

Rentelasten en soortgelijke kosten 29   -21.175    -20.839   

Financiële baten en lasten 
  

 7.420  
 

 -1.983  

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór 
belastingen 

  
 73.128  

 
 5.316  

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 30    -5.096    140  

 
  

 68.032  
 

 5.456  

Resultaat deelnemingen 31    39    38  

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening na belastingen 

  
 68.071  

 
 5.494  

Totaalresultaat rechtspersoon   
 

 68.071  
 

 5.494  
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1.3 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht (directe methode) 2015  

in euro’s x 1000,- 

 

   

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000 € € 
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015  
Ontvangsten van huurders   95.918   90.186  
Ontvangsten van overige   1.541   1.516  
   97.459   91.702  
    
Betalingen aan werknemers   -11.527   -11.119  
Betalingen aan leveranciers onderhoud   -13.768   -17.152  
Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten   -13.985   -14.801  
Betalingen aan overige   -9.541   -11.663  
  -48.821  -54.735 
   
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  48.638 36.967 
    
Ontvangen interest   24   275  
Ontvangen winstbelasting   0   725  
Betaalde interest   -20.616   -20.791  
   
Kasstroom uit operationele activiteiten   28.046   17.176  
    
Investeringen in materiele vaste activa   -1.166   -816  
Desinvesteringen in materiele vaste activa   77   12  
Investeringen vastgoedbeleggingen   -72.335   -64.072  
Desinvesteringen vastgoedbeleggingen   14.025   18.603  
Investeringen in financiële vaste activa   -3   0  
Desinvesteringen in financiële vaste activa   74   3.000  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -59.328   -43.273  
   
Ontvangsten uit langlopende schulden   62.000   55.760  
Aflossingen van langlopende schulden   -27.479   -38.939  
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   34.521   16.821  
Mutatie geldmiddelen   3.237   -9.275  
 
 
Verloop mutatie geldmiddelen 

Stand per begin boekjaar   5.431    14.706  
Mutaties in boekjaar   3.237    -9.275  
Stand per eind boekjaar   8.668    5.431  
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1.4 Overzicht van het geconsolideerde totaalresultaat over 2015  

in euro’s x 1000,- 
 

 
  

 2015 2014 

                                                        

  
Gepresenteerd resultaat 

                                   68.071                       5.494  
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1.5 Grondslagen geconsolideerde jaarrekening 

Algemeen 
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.  
Alle bedragen luiden duizenden in euro’s, tenzij anders vermeld. 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van 
de verkrijgingsprijs, de vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarden, onder toepassing van de 
minimum waarderingsregel, tenzij anders vermeld. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Stichting KleurrijkWonen, statutair en feitelijk gevestigd en kantoor houdende aan de 
Lutterveldweg te Tiel, zijn erop gericht mensen met een inkomen tot 39.000 euro te huisvesten.  
 
Groepsverhoudingen  
In de consolidatie worden de financiële gegevens van Stichting KleurrijkWonen en haar 
groepsmaatschappijen opgenomen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en 
economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden de deelnemingen waarin beslissende 
zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend opgenomen. In het algemeen betreft het 
deelnemingen waarin het belang meer dan 50% bedraagt.  
 
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties 
worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Resultaten op 
intercompany-transacties tussen in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen worden volledig 
uit zowel de balanswaardering als het groepsresultaat geëlimineerd, voor zover de resultaten nog niet 
door een overdracht van het verkregen actief of passief aan derden buiten de groep is gerealiseerd. 
 
De groepsmaatschappijen zijn: 

 KleurrijkWonen Holding B.V. te Geldermalsen (100%); volledig geconsolideerd  
 
De overige te vermelden gegevens van niet-geconsolideerde deelnemingen betreffen;  
Overige deelnemingen, gewaardeerd op verkrijgingsprijs; 

 Woningnet NV te Weesp (0,54%),  

 Uithof III C.V. te Utrecht (5,3%),  
 
KleurrijkWonen Holding BV 
Bij de consolidatie is de integrale methode voor alle deelnemingen toegepast. In de consolidatie worden 
de financiële gegevens van KleurrijkWonen Holding B.V. te Geldermalsen en haar 
groepsmaatschappijen, zijnde: KleurrijkWonen Koopwoningen B.V. te Geldermalsen, Bloeii advies en 
ontwikkeling B.V. te Geldermalsen en KleurrijkWonen Duurzaam B.V. te Geldermalsen opgenomen. 
 
Beëindiging van bedrijfsactiviteiten  
In 2015 heeft het bestuur een plan aangekondigd om de activiteiten van S.V.T. Service Holding B.V. en 
Bloeii Advies Ontwikkeling B.V. te beëindigen. De beslissing vloeit voort uit de lange termijnstrategie om 
zich te richten op de kernactiviteiten. De economische ontbinding heeft plaatsgevonden op de 
gecombineerde vergadering van aandeelhouders van 21 december 2015. Bij akte van Constatering, 
Ontbinding en Vereffening van 12 april 2016 zijn de beide vennootschappen juridisch ontbonden. S.V.T. 
Service Holding B.V. is vanwege de geringe omvang niet geconsolideerd in de jaarrekening, maar 
rechtstreeks opgenomen als deelneming in Stichting KleurrijkWonen. Bloeii Advies Ontwikkeling B.V. is 
geconsolideerd met KleurrijkWonen Holding B.V. en via deze weg geconsolideerd met Stichting 
KleurrijkWonen. Op 31 december 2014 bedraagt de boekwaarde van S.V.T. Service Holding B.V. € 931 
(overgedragen aan Stichting KleurrijkWonen) en de boekwaarde van Bloeii Advies Ontwikkeling B.V. 
€ 15.961,96 (overgedragen aan KleurrijkWonen Holding B.V.). 
 
Regelgeving 
De jaarverslaggeving voor toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals 
deze zijn geformuleerd in de Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, uitgegeven door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving en het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 
9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. In de richtlijn zijn onder meer 
specifieke modellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector 
specifieke presentatie, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.  
 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 
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9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Financiële instrumenten 
De groep past vanaf boekjaar 2014 de wijzigingen in RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ als gevolg van RJ-
Uiting 2013-15 toe. Stichting KleurrijkWonen maakt gebruik van derivaten om het rente- en 
kasstroomrisico af te dekken. Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling, past KleurrijkWonen 
met betrekking tot deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe. De marktwaarde 
van de derivaten is per 31.12.2015 € 18.126.762 negatief.  
 
Doelstellingen risicobeheer  
In het treasurystatuut van KleurrijkWonen staan de kaders benoemd omtrent het beheersen van risico's. 
De financiële instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in een aanvullende toelichting op het 
treasurystatuut. 
 
Binnen het treasurybeleid van Stichting KleurrijkWonen dient het gebruik van financiële instrumenten ter 
beperking van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico's. Op grond van het vigerende interne 
Treasurystatuut is het gebruik van financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er een materieel 
verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing er van tot een 
positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een positie zonder 
gebruik te maken van deze instrumenten.  
 
Financiële derivaten (voornamelijk interestswaps) worden initieel niet in de balans verwerkt en 
gewaardeerd. De financiële effecten van dergelijke instrumenten worden verantwoord bij afloop van het 
contract, of bij de effectuering van de ingedekte positie, vanwege het toepassen van 
kostprijshedgeaccounting. 
 
Hedge-strategie  
De hedge-strategie is het risico van wijzigingen in de rente afdekken met derivaten.  
 
Type hedge  
Kostprijshedge-accounting op basis van individuele leningen. Kostprijshedge-accounting wordt toegepast 
op basis van de aansluiting van de kritische kenmerken van de instrumenten met de financieringen. Deze 
kenmerken zijn terug te vinden in de originele contracten.  
 
Afgedekte positie  
KleurrijkWonen dekt de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende uit toekomstige rentebetalingen 
gerelateerd aan huidige leningen af. Hierbij worden de kasstromen van de rentebetalingen van de 
afgesloten leningen afgedekt.  
 
Hedge-instrumenten  
KleurrijkWonen maakt gebruik van rentederivaten om toekomstige kasstromen gerelateerd aan 
rentebetalingen van huidige leningen af te dekken. Deze derivaten zijn toegelicht in de toelichting balans 
onder de post leningen. Het betreft een effectieve hedge.  
 
Accounting  
Het hedging-instrument en de hedged items onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen worden 
tegen kostprijs op de balans opgenomen en gewaardeerd. Hedge-ineffectiviteit wordt in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.  
 
Algemeen 
De belangrijkste financiële risico’s waaraan de groep onderhevig is zijn het marktrisico, valutarisico, het 
renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het financiële beleid van KleurrijkWonen is erop 
gericht om op de korte termijn de effecten van koers- en renteschommelingen op het resultaat te 
beperken en om op lange termijn de marktwisselkoersen en marktrentes te volgen. KleurrijkWonen maakt 
gebruik van financiële derivaten om de financiële risico’s die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te 
beheersen. KleurrijkWonen neemt met financiële derivaten geen speculatieve posities in. 
 
Marktrisico  
KleurrijkWonen beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te 
stellen.  
 
Valutarisico  
KleurrijkWonen voert alleen transacties in euro’s (€) uit en loopt geen valutarisico.  
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Renterisico  
KleurrijkWonen loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 
activa) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met 
variabele renteafspraken loopt de woningcorporatie risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met 
betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt KleurrijkWonen risico's over de marktwaarde.  
 
Kredietrisico 
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen 
voldoen. Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit 
risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen 
(rating). Dit is opgenomen in het treasurystatuut. De hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de 
grootte van het bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de marktwaarde van de derivaten.  
 
Liquiditeitsrisico  
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe 
verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van KleurrijkWonen en haar 
tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. KleurrijkWonen heeft op 
verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen.  
Reële waarde per categorie financiële derivaten: 
 
Algemeen 
De marktwaardes zijn berekend op basis van de Eonia-curve van 31-12-2015 11:59 uur en zijn inclusief 
de opgelopen rente.  
 
1

e
 Interest Rate Swap (IRS)0000553  

De marktwaarde van de payer Interest Rate Swap is per 31 december 2015 € 9.238.833 negatief 
(31 december 2014: € 10.014.183 negatief). KleurrijkWonen betaalt een vaste rente van 4,59500% en 
ontvangt 6-maands euribor-reuters +35bp van de tegenpartij. De nominale waarde betreft € 10 miljoen. 
De overeenkomst eindigt op 2 januari 2054.  
 
2

e
 Interest Rate Swap (IRS)0000552 

De marktwaarde van de payer Interest Rate Swap is per 31 december 2015 € 8.834.478 negatief 
(31 december 2014 € 9.622.816 negatief). KleurrijkWonen betaalt een vaste rente van 4,59500% en 
ontvangt 6-maands euribor-reuters +19bp van de tegenpartij. De nominale waarde betreft € 10 miljoen. 
De overeenkomst eindigt op 2 april 2052.  
 
3

e
 Interest Rate Swap (IRS)0000554 

De marktwaarde van de payer Interest Rate Swap is per 31 december 2015 € 53.451 negatief 
(31 december 2014: € 105.103 negatief). KleurrijkWonen betaalt een variabele rente van 4,59500% en 
ontvangt 3-maands euribor-reuters +2bp van de tegenpartij. De nominale waarde betreft € 1,5 miljoen. 
De overeenkomst eindigt op 5 februari 2016.  
 
Stelselwijziging 
In 2014 werd de verdeling tussen sociaal en commercieel bezit ( daeb en niet-daeb) bepaald aan de 
hand van de huidige huurprijs. Vooruitlopend op de nieuwe woningwet is de verdeling in 2015 bepaald 
aan de hand van de huurprijs bij ingang van het huurcontract. De wijziging veroorzaakt een verschuiving 
tussen de post sociaal vastgoed in exploitatie en de post commercieel vastgoed in exploitatie. De 
wijziging heeft geen invloed op de waarde van de vastgoedbeleggingen in het geheel, noch op overige 
balansposten of het eigen vermogen. 
 
De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2014 zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen. 
Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 1 januari 2014 herrekend. Het eigen vermogen is 
ongewijzigd gebleven.  
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Hieronder een overzicht van de gevolgen van de stelselwijzing. 
 
Groepsvermogen per 31 december 2014, voor stelselwijziging bedraagt € 873 miljoen. 
Alle bedragen in € 1.000.000 
 
Groepsvermogen 1-1-2015 

Voor stelselwijziging 
 
Vastgoedbeleggingen 
Sociaal vastgoed in 
exploitatie 
Commercieel vastgoed in 
exploitatie 

 
 
 
1.355 

69 

Effect 
stelselwijziging 
 
overboeking 
+15 
-15 

 
 
Vastgoedbeleggingen 
Sociaal vastgoed in 
exploitatie 
Commercieel vastgoed in 
exploitatie 

Na 
stelselwijziging 

 
 

1.370 
54 

 
 
 

 1.424   1.424 

Groepsvermogen 873 0 Groepsvermogen 873 

 873 0  873 

 
Herrekend Groepsvermogen per 31 december 2014, na stelselwijziging bedraagt € 873 miljoen. 
Het groepsvermogen is niet gewijzigd als gevolg van de stelselwijziging. 
 
Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie  
In 2014 werd de verdeling tussen sociaal en commercieel vastgoed bepaald aan de hand van de huidige 
huurprijs. In 2015 is dit bepaald aan de hand van de huurprijs die gold ten tijde van het sluiten van het 
huurcontract.  
 
Het resultaat over 2014 is ongewijzigd gebleven als gevolg van de stelselwijziging.  
 
Schattingswijziging 
Euro’s x 1000 
 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt Stichting 
KleurrijkWonen zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien dit voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 
 
In 2015 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de bepaling van de voorziening 
onrendabele investeringen. De bepaling van de voorziening onrendabele investeringen is gelijk getrokken 
met de waardering van de rest van de vastgoedportefeuille. Concreet betekent dit dat de voorziening tot 
en met 2014 bepaald werd aan de hand van de bedrijfswaarde voor projecten waarvan de bouw nog niet 
gestart was en met ingang van 2015 is bepaald aan de hand van de marktwaarde in verhuurde staat bij 
oplevering.  
 
Het gevolg hiervan is dat de voorziening is afgewaardeerd met € -21.758.  
 
 
Herrubriceringen 
Euro’s x 1000 
 
Met ingang van boekjaar 2015 zijn er enkele posten geherrubriceerd.  
Het betreft de overige bedrijfslasten (Verzekeringen  + € 132 en Algemene kosten € -132). In boekjaar 
2014 was deze post geboekt op algemene kosten. In de nieuwe situatie is deze post geboekt op 
verzekeringen.  
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1.5.1 Grondslagen geconsolideerde jaarrekening voor waardering van activa en passiva 

 
Materiële vaste activa 
 
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 en wordt niet afgeschreven. De kosten voor groot 
onderhoud worden geactiveerd. Via de post vastgoed in ontwikkeling komt vloeit dit uiteindelijk door naar 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie. 
 
Vastgoedbeleggingen 
Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om 
huuropbrengsten of een waardestijging, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden 
geclassificeerd als vastgoedbeleggingen in exploitatie indien ze beschikbaar zijn voor verhuur. Op 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.  
 
Jaarlijks wordt 1/3 van het bezit getaxeerd door een externe taxateur wat betekent dat het gehele bezit 
minimaal eens per drie jaren getaxeerd wordt. 
 
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 instellingen actief is. De actuele waarde is gebaseerd op het Taxatie Management Systeem 
(TMS). Met dit systeem wordt de marktwaarde in verhuurde staat van de vastgoedobjecten en de 
vastgoedportefeuille bepaald. 
TMS hanteert het waardebegrip van de marktwaarde in verhuurde staat als volgt:  
Het bedrag dat het complex bij complexgewijze verkoop naar schatting zal opbrengen nadat de verkoper 
het complex na de beste voorbereiding op de gebruikelijke wijze in de markt heeft aangeboden en 
waarbij de koper de onroerende zaak aanvaardt onder gestanddoening van de lopende 
huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Om de uiteindelijke marktwaarde 
in verhuurde staat te bepalen worden de kopers kosten, genormeerd op 3% overdrachtskosten, in 
mindering gebracht. 
 
Voor het bepalen van de marktwaarde maakt het TMS rekenmodel gebruik van een Netto Contante 
Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash Flow (DCF) genoemd. Dit betekent dat voor een 
periode van 15 jaar zo goed mogelijk de ontvangsten en uitgaven (inclusief onderhoudskosten) 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. Het schatten 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. Bij uitponden is de veronderstelling dat zo snel mogelijk tot verkoop van individuele 
woningen wordt overgegaan. 
 
Bij beide scenario’s wordt er vanuit gegaan dat het object/complex eerst in zijn geheel aan een derde 
wordt verkocht en dat deze derde de afweging maakt tussen beide scenario’s. Het schatten van de 
kosten en opbrengsten wordt op basis van een marktconform uitgangspunt gedaan. De eigen, in het 
verleden, gerealiseerde kosten worden dus niet naar de toekomst geprojecteerd en er wordt binnen de 
DCF berekening gestreefd naar opbrengstenmaximalisatie. Eigen voorgenomen huurbeleid wordt dus 
ook niet ingerekend naar de toekomst. Per complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste 
uitkomst gelijk gesteld aan het begrip ‘marktwaarde’. 
 
Bij de discounted cashflow berekening gelden de diverse uitgangspunten. De gehanteerde 
disconteringsvoet is opgebouwd uit een vast basisdeel dat bestaat uit een 24- maands gemiddelde van 
de 10-jaars EURO IRS. Op deze basis komt een opslag waarin risico’s tot uiting komen die onder andere 
betrekking hebben op de algemene risico’s voor het investeren in onroerend goed, locatie specifieke 
risico’s en segment specifieke risico’s. Voor 2015 bedraagt de basis IRS 1,55% (2014: 1,80%) en de 
sector specifieke risico opslag 4,45% (2014: 4,60%), wat resulteert in een basisdeel van de 
disconteringsvoet van 6,00% (2014: 6,40%). Voor de verschillende typen vastgoed en locaties (wijken) 
worden gedifferentieerde percentages aangehouden voor de risico-opslag met een bandbreedte van 
1,5% tot 4,65%.  
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De eindwaarde geeft aan in welke mate het vastgoed onderhevig is aan veroudering en welke potentie 
het bezit heeft aan het einde van de 15-jarige exploitatieperiode. Veroudering is grofweg in drie typen te 
onderscheiden: 
(1) locatieveroudering; 
(2) economische / markttechnische veroudering en 
(3) technische veroudering. 
Veroudering komt tot uiting in de rendementseis (exit yield) die een belegger heeft als hij het bezit aan 
het einde van de 15-jaars periode wil (ver)kopen. 
Er wordt dus meer rendement gevraagd dan in jaar 1 van de exploitatieperiode. Uitgangspunt is dan ook 
dat het Bruto Aanvangs Rendement lager ligt dan de exit yield. Het tweede uitgangspunt is gerelateerd 
aan de potentie van een object aan het einde van de 15-jarige exploitatieperiode. Hierbij zijn de mate 
waarin uitponding in het object heeft plaats gevonden, de bouwperiode en de locatie van invloed. Voor 
alle gehanteerde aannames en uitgangspunten (inclusief de disconteringsvoet) is door een externe 
taxateur een aannemelijkheidsverklaring met betrekking tot de marktconformiteit afgegeven. 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van het commercieel of sociaal 
vastgoed, worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich 
voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. 
 
De complexen die in 2015 niet zijn getaxeerd, zijn tot stand gekomen door het toepassen van een index 
op de taxatiewaarde van 2014. Voor deze index is door een externe taxateur een 
aannemelijkheidsverklaring afgegeven met betrekking tot de marktconformiteit. 
 
Sociaal vastgoed in exploitatie 
Stichting KleurrijkWonen kwalificeert het sociaal vastgoed als vastgoedbelegging, aangezien Stichting 
KleurrijkWonen een beleid heeft dat gericht is op het realiseren van een zo optimaal mogelijk rendement. 
Het sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op basis van actuele waarde zoals hiervoor 
beschreven onder vastgoedbeleggingen. 
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs, op moment van het afstuiten van de 
huurovereenkomst, onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale 
vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is 
bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, 
onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is 
opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de 
staatssteun voor toegelaten instellingen. Groot onderhoud wordt geactiveerd in de verkrijgingsprijs en 
vloeit uiteindelijk door in de marktwaarde.   
 
Commercieel vastgoed in exploitatie 
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs, op moment van het afstuiten 
van de huurovereenkomst, boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde 
maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.  
Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op basis van actuele waarde zoals hiervoor 
beschreven onder Vastgoedbeleggingen. Groot onderhoud wordt geactiveerd in de verkrijgingsprijs en 
vloeit uiteindelijk door in de marktwaarde. 
  
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie 
worden gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand 
van de actuele waarde van woningen binnen hetzelfde complex getaxeerd in het taxatie management 
systeem. Indien er binnen het taxatie management systeem geen woningen uit hetzelfde complex zijn 
getaxeerd, is de actuele waarde opgesteld aan de hand van de NVM- index op de verkrijgingsprijs. De 
hoogste waarde wordt opgenomen als marktwaarde en vormt de basis voor het bepalen van de 
terugkoopverplichting. 
Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de 
wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille”. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gekwalificeerd als vastgoedbelegging. Het 
betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie van sociaal of 
commercieel vastgoed. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en indien 
van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen.  
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De verkrijgingsprijs bestaat uit materiaalkosten, toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde 
van voorbereiding, toezicht en directievoering en toegerekende rente tijdens de bouw onder aftrek van 
een bijzondere waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten.  
De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de realiseerbare waarde 
(taxatiewaarde van het object of DCF van exploitatiekasstromen) en de stichtingskosten. Indien de 
bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt 
de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans 
opgenomen. 
 
Financiële vaste activa  
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële 
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. 
Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting KleurrijkWonen.  
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer 
Stichting KleurrijkWonen geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, 
respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar 
schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze 
voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering 
gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
 
Leningen u/g 
De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  
 
Latente belastingvorderingen 
Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het 
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve 
latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente 
en hebben overwegend een langlopend karakter. De netto rente bestaat uit de geldende rente voor 
langlopende leningen (3,71%) onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief 
(25%). De rente voor de contante waarde berekening is 75% x 3,71% = 2,783%. De actieve 
belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de jaarrekening en de 
fiscale waardering. Voor de tijdelijke verschillen tussen deze commerciële en fiscale waardering van 
complexen bestemd voor de verkoop en de leningenportefeuille ( langlopende schulden) is er een latentie 
gevormd.   
 
Andere deelnemingen 
Andere deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van 
bijzondere waardeverminderingen. 
 
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn 
aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Voorraden  
 
Voorraad grond 
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs of lagere 
marktwaarde, bijkomende kosten en indien van toepassing verminderd met bijzondere 
waardeverminderingen. 
 
Vastgoed bestemd voor verkoop 
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht). 
Vastgoed bestemd voor 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 
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kosten voor voltooiing en verkoop. 
 
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. 
 
Overige voorraden 
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De 
waardering van de overige voorraden komt tot stand op basis van gewogen gemiddelde prijzen. 
 
Onderhanden projecten 
De onderhanden projecten in opdracht van derden betreft 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. 
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. 
 
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 het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder de 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. 
 
Voorzieningen 
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen 
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.  
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens KleurrijkWonen 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 
KleurrijkWonen 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 
bijzondere 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 
betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte 
verliezen wordt in dit verband verstaan alle investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te 
rekenen marktwaarde. 
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Overige voorzieningen 
Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.  
 
Langlopende schulden 
De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en 
onder aftrek van transactiekosten. 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de 
verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de 
schulden in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt. 
De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
Stichting KleurrijkWonen heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een 
terugkoopverplichting die afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de woningen. De 
terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop 
binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 
Stichting KleurrijkWonen maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. 
Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling, past Stichting KleurrijkWonen met betrekking tot 
deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe. 
 
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, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde. 
 
Investeringssubsidies 
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op het 
geïnvesteerde bedrag. 
 
Overige activa en passiva 
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 
nominale waarde.  
 

1.5.2 Grondslagen voor de geconsolideerde resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 
Bedrijfsopbrengsten 
Huuropbrengsten 
Deze opbrengsten betreffen de te ontvangen huren (exclusief de vergoedingen voor leveringen van 
zaken en diensten) na aftrek van gederfde huren. 
 
Opbrengsten servicecontracten 
Deze opbrengsten bestaan uit van huurders (boven de huurprijs) ontvangen vergoedingen voor de 
levering van zaken en diensten na aftrek van gederfde vergoedingen. 
 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst 
minus de boekwaarde (bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs (projecten voor derden). 
Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Mogelijke 
verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 
Projectopbrengsten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten 
verantwoord. 



 

- 99 - 

 

 
Bedrijfslasten 
 
Afschrijving op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 
Onder deze post staan de afschrijvingen van de materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie 
opgenomen. De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden. 
 
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door 
gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot 
investeringen in nieuwbouw en herstructurering. 

Afboeking van het onrendabele deel van de investering vindt plaats indien de marktwaarde van een 
nieuwbouwcomplex lager is dan de investering op basis van voorcalculatie. Verwerking in het resultaat 
vindt plaats in het jaar dat de Raad van Bestuur het onomkeerbare besluit heeft genomen en richting 
derden is gecommuniceerd dat nieuwbouw zal gaan plaatsvinden. 

Erfpacht 
Erfpacht wordt jaarlijks door de gemeente in rekening gebracht voor het gebruik van de grond onder de 
verhuureenheden. De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtcontracten maken deel uit van de 
vervaardigingsprijs van het sociaal vastgoed in exploitatie en/of het commercieel vastgoed in exploitatie.  
 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen en salarissen, sociale- en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.  
 
Pensioenen  
De pensioenregeling van KleurrijkWonen wordt gefinancierd door afdrachten aan het pensioenfonds. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 
winst- en verliesrekening verantwoord. 
Ultimo 2015 zijn er evenals ultimo 2014 geen verplichtingen waarvoor een pensioenvoorziening is 
opgenomen. De ten laste van de winst-en-verliesrekening gebrachte pensioenpremie bedraagt over 2015 
€ 1.579.000 (2014: € 1.885.000).  
De pensioenregeling van KleurrijkWonen wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door 
afdrachten aan een bedrijfstakpensioenfonds. Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht 
gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder KleurrijkWonen valt. 
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar gefinancierd door 
middel van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een 
middelloonregeling met - voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - 
voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.  
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 1,875% (2014, 2,15%) van het 
pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise € 13.545, (2014: 
€ 13.449). Het pensioengevend salaris is niet gemaximeerd. De jaarlijkse premie die voor rekening komt 
van de werkgever bedraagt 17,19% (2014: 21,31%) van het pensioengevend salaris. De hoogte van de 
premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de 
dekkingsgraad en verwachte rendementen. 
De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2015 volgens opgave van 
het fonds 109% (2014: 114%). De vereiste dekkingsgraad ligt in 2015 op circa 125 procent. Het fonds 
heeft dus een reservetekort. Eind juni 2015 heeft SPW een herstelplan ingediend bij de toezichthouder 
waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende termijn uit reservetekort kan komen. 
Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.  

 
Lasten onderhoud 
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 
verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn 
uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 
 
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is 
van een waardeverhoging van het actief. 
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Leefbaarheid 
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 
bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. 
 
Lasten servicecontracten 
De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het 
verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.  
 
Overige bedrijfskosten 
Onder deze post zijn de algemene kosten opgenomen van de bedrijfsvoering en specifieke 
corporatiekosten c.q. kosten die voortvloeien uit het exploiteren van onroerend goed.  
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, 
die ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedbeleggingen in het verslagjaar. 
 
Rentebaten 
Als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op banktegoeden, deposito’s, overige 
liquide middelen en rente die doorberekend kan worden aan derden, verantwoord. Evenals de 
opbrengsten van de financiële vaste activa. 
 
Rentelasten 
Onder deze post zijn zowel de rentelasten met betrekking tot de schulden als de toegerekende rente 
opgenomen. 
 
Belastingen 
Vanaf 1 januari 2008 is Stichting KleurrijkWonen integraal belastingplichtig geworden voor de 
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 
vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). 
In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de 
fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming.  
 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.  
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en 
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 
Resultaat op deelnemingen 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt opgenomen het aan KleurrijkWonen toekomende aandeel in het resultaat van 
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij KleurrijkWonen geldende 
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de 
financiële baten en lasten. Onder deze post worden de resultaten verantwoord van de deelneming in 
KleurrijkWonen Holding BV, SVT Service Holding B.V. (opgeheven in 2015), Uithof III cv en Woningnet 
nv. 
 

1.5.3 Grondslagen geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest 
en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
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1.6 Toelichting op de geconsolideerde balans 

in euro’s x 1000,- 

Vaste activa 

1  Materiele vaste activa 

 

1.1 Roerende en onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 
 Gebouwen Inventaris Vervoermid-

delen 
Automati- 

sering 
Leveringen 
en diensten 

x 1.000  €   €   €   €   €  

Stand per 1 januari 2015 
     

Aanschaffingswaarde   3.768   746   872   1.193   594  
Cumulatieve afschrijvingen   -2.403   -535   -491   -619   -256  

Boekwaarde per 1 januari 2015  1.365   211   381   574   338  

Mutaties  
     

Investeringen   0   0   192   902   0  
Afschrijvingen   -439   -119   -107   -316   -52  
Overboeking 1.273     
Desinvesteringen aanschaffings-
waarde   -3.768   -440   -82   -327   -62  
Desinvesteringen cumulatieve 
afschrijvingen   2.843   440   70   327   62  

Saldo mutaties   -91   -119   73   586   -52  

Stand per 31 december 2015 
     

Aanschaffingswaarde   1.273   306   981   1.768   532  
Cumulatieve afschrijvingen   0   -214   -529   -608   -247  

Boekwaarde per 31 december 
2015  1.273   92   452   1.160   285  
 
 Totaal 

x 1.000  €  

Stand per 1 januari 2015 
 

Aanschaffingswaarde   7.173  
Cumulatieve afschrijvingen   -4.304  

Boekwaarde per 1 januari 2015  2.869  

Mutaties  
 

Investeringen   1.094  
Afschrijvingen   -1.033  
Desinvesteringen aanschaffingswaarde   -4.679  
Overboeking  1.273  
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   3.742  

Saldo mutaties   397  

Stand per 31 december 2015 
 

Aanschaffingswaarde   4.860  
Cumulatieve afschrijvingen   -1.598  

Boekwaarde per 31 december 2015  3.262  
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De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt: 
 
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie: 
Bedrijfsgebouwen (huurovereenkomst voor 10 jaar) lineair  10 jaar 
Terreinen geen afschrijvingen  0 jaar 
Kantoorinventaris en -machines lineair  3-10 jaar 
Vervoermiddelen lineair  7-10 jaar 
 
Verzekeringen: 
De (onroerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn verzekerd tegen risico van brand- en 
stormschade (uitgebreide gevarendekking inclusief inductie schade). Ook zijn er enkele overige 
verzekeringen afgesloten. 
 
Herclassificatie: 
In verband met het betrekken van een nieuw kantoorpand in Tiel zijn de kantoorpanden in Leerdam, 
Culemborg en Tiel geherclassificeerd naar Vastgoedbeleggingen. In de verloopstaat zijn deze 
opgenomen als desinvestering Gebouwen. 
 

2 Vastgoedbeleggingen 

 2.1  
Sociaal 

vastgoed in 
exploitatie  

2.2 
Commercieel 

vastgoed in 
exploitatie 

 

2.3 
Onroerende 

zaken 
verkocht 

onder 
voorwaarden 

2.4 
Vastgoed in 
ontwikkeling 

bestemd voor 
eigen 

exploitatie 

Totaal 

  €   €   €   €   €  

Stand per 1 januari 2015 
     

Aanschaffingswaarde   652.308   69.214   128.771   14.546   864.839  
Saldo herwaarderingen   703.368   216   -6.401   0   697.183  

Boekwaarde per 1 januari  1.355.676   69.430   122.370   14.546   1.562.022  

Effect stelselwijziging 
14.525 -14.525 0 0 0 

Boekwaarde per 1 januari 
 1.370.201   54.905   122.370   14.546   1.562.022  

Mutaties  
     

Investeringen   17.976   1.478   1.447   26.565   47.466  
Herwaarderingen   31.987   -4.317   -1.534   0   26.136  
Overboekingen   29.348   1.911   0   -32.532   -1.273  
Desinvesteringen   -7.164   -1.342   -4.396   0   -12.902  
Herclassificatie/Herkwalificatie   -4.385   4.385   0   0   0  

Saldo mutaties   67.762   2.115   -4.483   -5.967   59.427  

Stand per 31 december 2015 
     

Aanschaffingswaarde   702.608   61.121   125.822   8.579   898.130  
Saldo herwaarderingen   735.355   -4.101   -7.935   0   723.319  

Boekwaarde per 31 december 
2015  1.437.963   57.020   117.887   8.579   1.621.449  
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Het sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op basis van actuele waarde. De 
actuele waarde wordt bepaald aan de hand van de discounted cashflow benadering. De discounted 
cashflow benadering betreft de contante waarde van de kasstromen op basis van betrouwbare 
schattingen, ondersteund door bepalingen in de bestaande huur- en andere contracten en extern 
bewijsmateriaal zoals actuele huurprijzen voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in 
dezelfde staat en gebruikmakend van een disconteringsvoet, die de onzekerheid ten aanzien van de 
hoogte en het realisatietijdstip van de kasstromen weerspiegelt. Winsten of verliezen ontstaan door een 
wijziging in de actuele waarde van het sociaal en commercieel vastgoed, worden verantwoord in de 
winst- en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  
 
Bij de discounted cashflow berekening gelden de diverse uitgangspunten. De gehanteerde 
disconteringsvoet is opgebouwd uit een vast basisdeel dat bestaat uit een 24- maands gemiddelde van 
de 10-jaars EURO IRS. Op deze basis komt een opslag waarin risico’s tot uiting komen die onder andere 
betrekking hebben op de algemene risico’s voor het investeren in onroerend goed, locatie specifieke 
risico’s en segment specifieke risico’s. Voor 2015 bedraagt de basis IRS 1,55% (2014: 1,80%) en de 
sector specifieke risico opslag 4,45% (2014: 4,60%), wat resulteert in een basisdeel van de 
disconteringsvoet van 6,00% (2014: 6,40%). Voor de verschillende typen vastgoed en locaties (wijken) 
worden gedifferentieerde percentages aangehouden voor de risico-opslag met een bandbreedte van 
1,5% tot 4,65%.  
 
 
 
Voor elk complex is afzonderlijk bepaald: 
 2015  2014 

Huurinkomsten Verschilt per complex 
Jaarlijkse huurderving * 0,3%  0,3% 
Jaarlijkse stijging onderhoudskosten  2,6%  3,0% 
Norm verhuur en beheerlasten per vhe ** 40  40 
Jaarlijkse stijging exploitatielasten 1,8%  2,0% 
Exploitatietermijn 15 jaar  15 jaar 
Disconteringsvoet *** 6,0%  6,4% 
Rendementseis (exit yield) Verschilt per complex 
 
*  Huurderving en leegstand (percentage jaarhuur) 
 
**  Enkel verhuurkosten per VHE 

 
 
 
 
 
 

*** Optelling risico vrije rente voet en sector specifieke risico opslag   
 

 
 
 
Bedrijfswaarde 
De bedrijfswaarde van het sociaal € 830.419.000 (2014 € 782.665.000) en commercieel € 75.850.000 
(2014 € 60.838.000) vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2015 afgerond € 906.270.000 
(2014 € 843.503.000). De stijging van de bedrijfswaarde ten opzichte van 2014 bedraagt € 62,8 miljoen. 
Deze stijging wordt met name veroorzaakt door wijziging van de parameters (indexaties, 
disconteringsvoet en levensduur aanpassing) en voorraadmutaties (€ 40 miljoen) in 2015. De gemiddelde 
bedrijfswaarde per verhuureenheid is met 10,4% gestegen naar € 61.118 (2014: € 55.359). De grondslag 
voor de bedrijfswaarde komt overeen met die van de dVi zoals deze wordt gehanteerd door Corpodata 
(ILT/Aw en WSW). Hierin is de verhuurderheffing, conform de geldende richtlijnen, gedurende de gehele 
looptijd van het bezit opgenomen. De contante waarde van de over de gehele looptijd ingerekende 
verhuurderheffing bedraagt € 207,5 miljoen. De bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties is eveneens 
ingerekend in de bedrijfswaarde. De contante waarde hiervan bedraagt € 1,8 miljoen. 
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Bij de opstelling van de bedrijfswaarde is uitgegaan van de onderstaande parameters: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       
e.v. 

Prijsinflatie 0,70% 1,40% 1,58% 1,71% 1,79% 2,00% 2,00% 
Extra huurverhoging 

 
0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Huurverhoging   1,20% 1,90% 2,08% 2,21% 2,29% 2,50% 
Looninflatie 1,20% 1,60% 2,02% 2,31% 2,50% 2,50% 2,50% 
Bouwindex 1,20% 1,60% 2,02% 2,31% 2,50% 2,50% 2,50% 
Onderhoudsindex 1,20% 1,60% 2,02% 2,31% 2,50% 2,50% 2,50% 
Marktindex 3,00% 2,70% 2,49% 2,34% 2,24% 2,00% 2,00% 
Disconteringsvoet   5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
Huurderving (A)   0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

 
Tabel verkoopopbrengsten 
De verkoop van huurwoningen van het huidige bezit is zowel afhankelijk van marktomstandigheden als 
van interne beleidsafwegingen. Voor de korte en middellange termijn zijn tot en met het jaar 2025 totaal 
1.051 huurwoningen aangemerkt voor de verkoop. 
 

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal verkopen 107 104 105 105 105 

Opbrengstwaarde 15.918 15.731 16.203 16.432 16.826 

Oorspronkelijke 
boekwaarde 

 
4.720 

 
4.311 

 
4.167 

 
4.485 

 
4.061 

 
In het boekjaar werd ter zake vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie een bedrag van 
€ 1.548.017 (2014: € 921.854) aan bouwrente geactiveerd.  
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden: 2015  2014 
 Koopgarant  Koopgarant 
    
Aantal verhuureenheden 1 januari 966  945 
Verkopen boekjaar 12  44 
Terugkopen boekjaar 35  23 

Aantal verhuureenheden 31 december 943  966 

 
Bij de contracten gebaseerd op het “Koopgarant”-principe geldt dat er sprake is van verleende kortingen 
tussen 10% en 35%. Daarnaast heeft KleurrijkWonen een terugkoopverplichting. Het gemiddelde 
aandeel van KleurrijkWonen in de waardeontwikkeling van de woning is 43,9% in 2015 en 43,98% in 
2014. 
 
Bezwaring  
Voor borging van de benodigde financiering verlangt het WSW onder meer onderpand. Daartoe dient de  
positieve hypotheekverklaring die bij elke borging wordt verstrekt. Sinds 2014 beschikt WSW over een 
volmacht. Deze volmacht maakt het mogelijk de zekerheden van het WSW, zijnde hypotheek, te vestigen 
op het onderpand (ingezet bezit).   
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3  Financiële vaste activa 

 
 
 3.1 

Deelne-
mingen  

3.2 
Leningen 

U/G 

3.3 
Latente 

belastingvord
ering(en) 

Totaal 

x 1.000  €   €   €   €  

 
    

Hoofdbedrag   1.307   2.068   7.480   10.855  
Cumulatieve waardevermindering   0   -981   0   -981  

Boekwaarde per 1 januari 2015  1.307   1.087   7.480   9.874  

Mutaties  
    

Verstrekkingen   0   844   0  844 
Resultaat   0   0   0  0 
Desinvestering  -1   0   0  -1 
Aflossingen   0   -802   0  -802 
Afnamen   0   0   -5.096   -5.096 

Saldo mutaties   -1   41   -5.096   -5.055  

Stand per 31 december 2015 
    

Hoofdbedrag   1.306   1.128   2.384   4.819  

Boekwaarde per 31 december 2015  1.306   1.128   2.384   4.819  
 
De desinvestering wordt veroorzaakt door S.V.T. Service Holding B.V. in verband met beëindiging 
activiteiten.  
 
 
 
 

3.1  Deelnemingen 

 
De belangen van de vennootschap in andere maatschappijen zijn als volgt verdeeld: 
 
 
 Vestigingsplaats Belang Geconsolideerd 

   %   € 
KleurrijkWonen Holding B.V. Tiel 100 Ja 
Deelneming Woningnet,   Weesp   0,54  Nee 
Deelneming CV Uithof,   Utrecht   5,27  Nee 
 
 

 31-12-2015 Aandeel in 
resultaat 

Beëindiging 
activiteiten 

31-12-2014 

S.V.T. Service Holding 
B.V. te Tiel 

0 0 -1 1 

Woningnet N.V. te 
Weesp 

6 0 0 6 

Uithof III C.V. te Utrecht 1.300 0 0 1.300 

 1.306 0 0 1.307 
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Woningnet 
De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, financieren van en het voeren van de directie of 
administratie van ondernemingen die zich vooral bezig houden met de ondersteuning van verhuur- en 
verkoopactiviteiten van Toegelaten Instellingen krachtens de Woningwet en het verlenen van diensten 
plus het verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen. KleurrijkWonen heeft een totaal van 600 
aandelen met een nominale waarde van € 6.514,= met een belang van 0,54 %. Door dit geringe belang is 
sprake van een laag risicoprofiel. De statutaire vestigingsplaats van Woningnet is Utrecht. 
 
Uithof 
Op 4 november 2004 is de commanditaire vennootschap onder de naam Uithof III C.V. te Utrecht 
opgericht. Het doel van de vennootschap is om zonder winstoogmerk binnen de wettelijke kaders van het 
Besluit Beheer Sociale Huursector het voor rekening van de vennoten ontwikkelen, financieren en 
exploiteren van het studentenhuisvestingscomplex genaamd de Uithof III en gelegen in de Uithof te 
Utrecht. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt na uitkering in 2015 € 24.650.000, waarvan 
KleurrijkWonen, per genoemde datum, een aandeel heeft verworven van € 1.300.000 nominaal. Jaarlijks 
wordt een uitkering verstrekt tegen een percentage van 3 % indien de financiële positie dit toelaat. 

 

3.2 Leningen U/G 

 
Het betreft de volgende categorieën leningen: 
 2015  2014 

 €  € 
    
Achtergestelde lening WIF 89  400 
Startersrenteregeling 1.039  687 

Totaal boekwaarde leningen u/g 1.128  1.087 

 
 

 
Achtergestelde 

Lening WIF 
Startersrente 

Regeling 

  2015   2015  
x 1.000 € € 

   

Boekwaarde per 1 januari  400   687  

Mutaties 
  

Verstrekking in boekjaar  492   351  
Aflossing in boekjaar  -803   0  

Saldo mutaties  -311   351  
   
Boekwaarde per 31 december  89   1.039  
 
Achtergestelde lening Wooninvesteringsfonds (WIF) 
Op 24 november 2005 heeft KleurrijkWonen een geldlening verstrekt van € 2.000.000 aan het WIF te 
Zeist. De interestvergoeding is met ingang van 2012 gesplitst in een vast deel van 2,25% per jaar en een 
variabel deel. In 2015 werd alleen het vaste deel uitgekeerd in de vorm van een bijschrijving op de lening. 
De lening is achtergesteld bij de rechten van alle andere niet-achtergestelde, huidige en toekomstige 
schuldeisers van het Wooninvesteringsfonds en onderling gelijk in rang tussen Houders van Certificaten, 
ongeacht de datum waarop de certificaten zijn uitgegeven of de tranche waartoe de certificaten behoren. 
De achterstelling kan slechts worden opgeheven met inachtneming van de sectorspecifieke wet- en 
regelgeving betreffende de reguliere solvabiliteitseisen ten aanzien van het weerstandsvermogen. 
In 2014 werd in verband met de zeer slechte financiële situatie besloten de lening af te waarderen naar 
20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Per ultimo 2014 werd de lening u/g gewaardeerd op € 400.000. 
 
Op 14 juli 2015 heeft het WIF zijn gehele portefeuille overgedragen aan de Britse Belegger Round Hill 
Capital. Na ondertekening van het contract kunnen de leden/certificaathouders een bedrag van in 
totaliteit € 70 miljoen gaan verdelen. De verkoop heeft ervoor gezorgd dat Stichting KleurrijkWonen in 
totaliteit een uitkering krijgt van € 892.209. Dit heeft in 2015 geleid tot een opwaardering van € 492.209 
welke ten bate van het resultaat 2015 is gebracht. De waardering ultimo 2015 bedraagt nu € 89.221, dit is 
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10 % van het vastgestelde uit te keren bedrag. Het resterende bedrag zal zo spoedig mogelijk na 
opheffing en vereffening beschikbaar worden gesteld. 
 
Starters Renteregeling 
Koopstarters van een woning wordt de mogelijkheid geboden onder voorwaarde gebruik te maken van 
deze regeling. Dit houdt in dat 20% van de koopsom niet geleend hoeft te worden, maar dat 
KleurrijkWonen deze als lening verstrekt aan Social Finance NV. Waardering vindt plaats op basis van 
actuele waarde, zijnde de contante waarde van het nominale bedrag na 10 jaar. 
 

3.3 Latente belastingvordering(en) 

Het verloop van de post latente belastingvordering(en) (verliescompensatie) is als volgt: 
 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Stand per 1 januari  7.480   7.340  
Verhoging  0   140  
Afnamen  -5.096   0  

Stand per 31 december  2.384   7.480  
 
Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de 
waarde van activa en passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. De 
waarderingsverschillen betreffen de waardering van vastgoed dat voor verkoop is gelabeld en de 
waardering van leningen en derivaten. De latentie inzake het agio/disagio van de leningenportefeuille 
bedraagt € 1.493.282 en de latentie van de toekomstige verkoopvijver bedraagt € 890.951. Van de 
latentie heeft € 582.053 een kortlopend karakter en € 1.802.540 een langlopend karakter 
 
De latentie voor wat betreft de verrekening van de verliezen voorgaande jaren is door fiscale resultaten 
tot en met 2015 geheel afgebouwd tot nihil. Er vindt dus geen verliesverdamping plaats. Na 2015 heeft 
alleen het jaar 2018 nog een negatief resultaat van € 4.143.000,-. Voor de jaren 2016, 2017, 2019 t/m 
2025 zijn forse positieve resultaten te verwachten.  
 
In deze jaarrekening is een inschatting gemaakt van het belastbaar bedrag 2015 voor de 
vennootschapsbelasting. Voor deze inschatting zijn enkele aannames gedaan, omdat van bepaalde 
onderwerpen nog niet definitief bekend is welk standpunt de Belastingdienst hierover inneemt. Het 
werkelijke fiscale resultaat kan afwijken van hetgeen hierboven is gepresenteerd.  
 
Op basis van de in de praktijk gangbare verrekeningssystematieken is het echter aannemelijk dat het 
volledige compensabele voorfusieverlies van zowel SVT als Kleurrijk Wonen ultimo 2015 zal kunnen 
worden verrekend.  
 
 
  
Vlottende activa 

4 Voorraden 

4.1  Voorraad gronden 

   

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Voorraad grond  4.022   3.302  
 
De voorraad gronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of tegen lagere marktwaarde. 
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4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Onderhanden werk  556   2.309  
 
Betreft in aanbouw zijnde nieuwbouw bestemd voor verkoop, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

4.3  Voorraad koopwoningen 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Voorraad koopwoningen  170   0  
 

4.4  Overige voorraden 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Magazijnvoorraad  150   397  
 
De magazijnvoorraden zijn gewaardeerd tegen een gemiddelde inkoopprijs. 

5  Onderhanden projecten 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Geactiveerde kosten onderhanden projecten  336   0  
 

6 Vorderingen 

6.1 Vorderingen op Gemeenten 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Gemeenten  30   139  
 

6.2 Huurdebiteuren  

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Huurdebiteuren  1.873   1.824  
Voorziening dubieuze debiteuren  -130   -120  

  1.743   1.704  
 
De huurdebiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van het risico van 
oninbaarheid en de voorziening oninbare debiteuren.  
 

Voorziening dubieuze debiteuren 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Stand per 1 januari  120   90 
Per saldo gedoteerd aan de voorziening  10   30  

Stand per 31 december  130   120  
 
De voorziening oninbare debiteuren is gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. 
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6.3  Overige vorderingen 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Te ontvangen stook servicekosten  21   0  
Te vorderen bedragen  3.068   139  
Overige vordering   14   0  
Overige debiteuren  0   173  
Overige vordering opgeleverde werken  0   34  

  3.103   346  
 
Onder de overige vorderingen is een vordering van € 3 miljoen opgenomen inzake verrekening van het 
aandeel in het verlies op grondposities in Tiel met een aannemer. 

6.4  Overlopende activa 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Betalingen onderweg  0   1.227  
Vooruitbetaalde kosten  504   278  
Te ontvangen baten  4   1  
Diverse overlopende activa  60   56  

  568   1.562  
 
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetalingen en te declareren kosten. 
 

7  Liquide middelen 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Betaalrekeningen  5.984   3.205  
Spaarrekeningen en deposito's  2.500   2.177  
Kas  1   49  
Diverse banken  183   0  

  8.668   5.431  
 
De liquide middelen bestaan uit de direct vrij opneembare bedragen. 
Er is met de BNG een rekening courant faciliteit overeengekomen. De faciliteit bedraagt € 7.500.000. 
Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt. 
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Passiva  

8  Groepsvermogen 

 
 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven. De stelselwijziging heeft 
geen effect op het groepsvermogen en is derhalve buiten beschouwing gelaten.  
  8.1 

Overige 
reserve  

8.2 
Resultaat 
boekjaar 

Totaal 

x 1.000   €   €   €  

Stand per 1 januari 2015 
  867.839   5.494   873.332  

Resultaat boekjaar       68.071   68.071  

Stand per 31 december 2015   873.332   68.071   941.403  
 
De mutatie op het groepsvermogen bestaat uit het resultaat van het boekjaar. 
 
Samenstelling Vermogen 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Gerealiseerd vermogen   109.145   68.418  
Ongerealiseerd vermogen   832.258   804.914  
Totaal   941.403   873.332  
 
 

9  Voorzieningen 

 

9.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

Het verloop van de post voorziening onrendabele investeringen en 
herstructureringen is als volgt: 
  2015   2014  

x 1.000  €   €  
Stand per 1 januari  46.744   43.162  
Dotatie ten laste van resultaat  724   37.194  
  47.468   80.356  
Onttrekkingen  -16.092   -23.992  
Schattingswijziging -21.758 0 
Vrijval  -808   -9.620  

Stand per 31 december  8.810   46.744  
 
 
Deze voorziening is voor projecten nieuwbouw huurwoningen met een onrendabele top, die intern is 
geformaliseerd en extern is gecommuniceerd. De eerste projectinvesteringen komen ten laste van deze 
voorziening. De te behalen boekwinst op de bij een project te bouwen koopwoningen wordt niet ten 
gunste van de onrendabele investering in de huurwoningen gebracht. De mate van langlopendheid van 
deze voorziening wordt bepaald door de lengte van de ontwikkel en bouwtermijn van de nieuwbouw 
projecten. De voorziening heeft een langlopend karakter. 
 

Specificatie 2015 2014 

Culemborg, de Haak Achter de Poort 2.224  6.094  

Culemborg, Platte daken Zuid II sloop - 447  

Culemborg, Van Riebeckstrook - 815  

Culemborg, Platte daken Zuid II Terweijde - 1.453  

Culemborg, Parijsch - 860  

Culemborg, Dinkelpad - 169  
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Culemborg, Chopinplein - 4.036  

Culemborg, Elisabeth hof 520  3.641  

Geldermalsen , W de Zwijgerweg 72 - 227  

Geldermalsen , Lingewaard 1.554  1.522  

Geldermalsen , Tunnelweg - 2.244  

Geldermalsen , de Zeshoek - 697  

Geldermalsen, Koningsweg 22 STMR - 1.222  

Leerdam, Rozen/Tulpstraat 1.140  4.311  

Leerdam, Siemensstraat - 2.991  

Leerdam, aankoop Burg. Meesplein 294  3.877  

Leerdam, Lingeplein  Ruijterstraat 2.477  5.223  

Leerdam, Herstruct Schoolstraat/Talmastraat - 532  

Leerdam, Broekgraaf - 490  

Leerdam, Laeken van Buren - 664  

Lingewaal, doorstart Spijkse kweldijk - 492  

Asperen, De Eng II appeldreef 601  981  

Tiel, passewaay fase 5,6 en7 - 3.756  

 
8.810  46.744  

 

9.2 Overige voorzieningen 

Voorziening jubilea-uitkering 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Stand per 1 januari  110   100  
Dotatie  8   25  
  118   125  
Ontrekkingen  -18   -15  

Stand per 31 december  100   110  
 
Voor uitbetaling van jubilea-uitkering aan personeel is een voorziening getroffen. De mate van 
langlopendheid van deze voorziening wordt bepaald door de arbeidsduur van onze medewerkers. 
Doordat wij een gespreid personeelsbestand hebben heeft deze voorziening een langlopend karakter. 
 
 

Voorziening Woongoudpunten 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Stand per 1 januari  440   409  
Dotatie ten laste van resultaat  37   31  

Stand per 31 december  477   440  
 
 
De gespaarde Woongoudpunten kunnen op ieder moment worden opgenomen. Van de gespaarde 
woongoudpunten wordt 75% naar verwachting opgenomen. Hierop is de opbouw van de voorziening ook 
gebaseerd. De voorziening heeft een langlopend karakter. 
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10 Langlopende schulden 

 Stand per 31 
december 

2015 

Aflossings-
verplichting  

Resterende 
looptijd > 1 

jaar 

x 1.000  €   €   €  
Schulden/leningen kredietinstellingen   540.955   26.769   514.186  
Schulden/leningen Overheid   17.119   1270   15849  
Verplichtingen uit hoofde van onroerende 
zaken verkocht onder voorwaarden   119.801   0   119.801  
Waarborgsommen  141   0   141  
Overige schulden  97   0   97  

  678.113   28.039   650.074  
 
 

Aflossingssystemen (x 1000)  
           Het saldo van de leningen met een looptijd van <5 jaar bedraagt: € 87.676 

     Het saldo van de leningen met een looptijd van >5 jaar bedraagt: € 470.398 
     Het reguliere aflossingsbestanddeel voor het boekjaar 2016  bedraagt: € 28.039 
     De bijstorting op dynamische kostprijsleningen sinds 2010 niet meer plaatsgevonden.  
     De aangetrokken leningen worden afgelost op basis van het annuiteitensysteem of ineens. 
     Het gemiddelde rentepercentage op het vreemd vermogen bedraagt einde boekjaar: 3,71% (3,84% 2014) 

         De marktwaarde van de leningenportefeuille per 31 december 2015 bedraagt € 758 miljoen. 
 
Marktwaarde SWAP 
De marktwaardes zijn berekend op basis van de Eonia-curve van 31-12-2015 11:59 uur en zijn inclusief 
de opgelopen rente.  
 
1

e
 Interest Rate Swap (IRS)0000553  

De marktwaarde van de payer Interest Rate Swap is per 31 december 2015 € 9.238.833 negatief 
(31 december 2014: € 10.014.183 negatief). KleurrijkWonen betaalt een vaste rente van 4,59500% en 
ontvangt 6-maands euribor-reuters +35bp van de tegenpartij. De nominale waarde betreft € 10 miljoen. 
De overeenkomst eindigt op 2 januari 2054.  
 
2

e
 Interest Rate Swap (IRS)0000552 

De marktwaarde van de payer Interest Rate Swap is per 31 december 2015 € 8.834.478 negatief 
(31 december 2014 € 9.622.816 negatief). KleurrijkWonen betaalt een vaste rente van 4,59500% en 
ontvangt 6-maands euribor-reuters +19bp van de tegenpartij. De nominale waarde betreft € 10 miljoen. 
De overeenkomst eindigt op 2 april 2052.  
 
3

e
 Interest Rate Swap (IRS)0000554 

De marktwaarde van de payer Interest Rate Swap is per 31 december 2015 € 53.451 negatief 
(31 december 2014: € 105.103 negatief). KleurrijkWonen betaalt een variabele rente van 4,59500% en 
ontvangt 3-maands euribor-reuters +2bp van de tegenpartij. De nominale waarde betreft € 1,5 miljoen. 
De overeenkomst eindigt op 5 februari 2016.  
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10.1 Schulden/leningen kredietinstellingen 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Stand per 1 januari 
  

Hoofdsom  742.041   686.281  
Cumulatieve aflossing  -236.809   -199.038  

Saldo per 1 januari  505.232  487.243 

Mutaties 
  

Verhoging (nieuwe leningen)  62.000   55.760  
Aflossing  -26.276   -37.771  

Saldo mutaties  35.724   17.989  

Stand per 31 december 
  

Hoofdsom  804.041   742.041  
Cumulatieve aflossing  -263.085   -236.809  
Kortlopend deel  -26.769   -26.278  

Saldo per 31 december  514.186   478.954  
 
 

10.2 Schulden/leningen overheid 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Stand per 1 januari 
  

Hoofdsom 26.049 26.049 
Cumulatieve aflossing -7.727 -6.555 

Saldo per 1 januari 18.322 19.494 

Mutaties 
  

Aflossing -1.203 -1.172 

Saldo mutaties -1.203 -1.172 

Stand per 31 december 
  

Hoofdsom 26.049 26.049 
Cumulatieve aflossing -8.930 -7.727 
Kortlopend deel -1.270 -1.203 

Saldo per 31 december 15.849 17.119 
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10.3 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Stand per 1 januari 
  

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 128.784  126.415  
Vermeerderingen/verminderingen  -4.757   -6.465  

Saldo per 1 januari  124.027   119.950  

Mutaties 
  

Verkochte woningen  1.448   5.706  
Desinvestering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
(aangekocht)  -4.466   -3.337  
Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  -1.208   1.708  

Saldo mutaties  -4.226   4.077  

Stand per 31 december 
  

Hoofdsom  125.766   128.784  
Vermeerderingen/verminderingen  -5.965   -4.757  

Saldo per 31 december  119.801   124.027  
 
 
De terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden betreft de terugkoopverplichting van 
onroerende zaken die onder een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. 
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane 
verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden met de 
waardeontwikkelingen van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden. 
 

10.4 Overige schulden 

  2015   2014  
x 1.000  €   €  

Stand per 1 januari  108   119  
Vrijval  -11   -11  

Stand per 31 december  97   108  
 
Ontstane schulden uit de aankoop van koopwoningen, waarbij de verkopende partij huurder wordt bij 
KleurrijkWonen en daarmee huurrechten heeft gekregen. De langlopende schuld wordt systematisch in 
de toekomst verminderd. 
 
Kortlopende schulden 

  

 

11  Kortlopende schulden 

 

11.1  Schulden aan kredietinstellingen 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Aflossingsverplichting lening  28.039   27.481  
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11.2  Schulden aan leveranciers 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Crediteuren  3.741   7.019  
Gemeente  152   0  

  3.893   7.019  
 

11.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Omzetbelasting  1.265   684  
Loonheffing  660   862  

  1.925   1.546  
 

11.4  Overige schulden 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

   
Overige kortlopende schulden  1   1  
Nog te betalen kosten  0   3  
Vooruit ontvangen  0   896  
Nog te ontvangen facturen opgeleverde projecten 1919  
Rekening huurder  0   159  

  1920   1.059  
 

11.5  Overlopende passiva 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Niet vervallen rente  10.207   9.926  
Nog op te nemen verlofuren  341   309  
Diverse overlopende activa  835   378  
Vooruit ontvangen posten  872   801  

  12.255   11.414  
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1.7 Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

 
Waarborgverplichtingen 
Alle leningen zijn geborgd door het WSW (€ 557 miljoen), met uitzondering van één lening met een 
hoofdsom van € 1 miljoen. Deze lening vervalt in september 2017. Uit hoofde van door het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgde leningen, voor het geval het betaalde disagio over de 
achtergestelde leningen niet voldoende is om de aanspraken op het fonds te dekken, wordt een 
obligoverplichting aangehouden. Ultimo 2015 bedraagt het obligo € 21.486.000 (2014: € 20.157.000) 
zijnde 3,85% van de geborgde leningen, en 75% van de maximale hoofdsom van leningen met een 
variabele hoofdsom.  
 
Leningen 
Aan het einde van het jaar had KleurrijkWonen de volgende derivaten: 
 

Dealcode Hoofdsom Tegenpartij Vaste 
Rente       

Variabele 
Rente 

Startdatum Einddatum      Marktwaarde 
ultimo 2015   

IRS0000552   
10.000.000 

BNG         
4,60 % 

EUR 6 M 02-04-
2009      

02-04-
2052 

-8.834.478 

IRS0000553   
10.000.000
  

BNG         
4,60 % 

EUR 6 M 02-01-
2009      

02-01-
2054 

-9.238.833 

IRS0000554     
1.500.000 

BNG         
3,55 % 

EUR 3 M 06-02-
2006      

05-02-
2016 

     -53.145 

Totalen      
21.500.000 

                   -
18.126.762 

 
Pensioenen 
KleurrijkWonen heeft een pensioenregeling bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 
(SPW). Dit betreft een toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een 
pensioen toegezegd aan personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en 
dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegd-
bijdrageregeling. 
 
De dekkingsgraad van het Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) bedraagt ultimo 
2015 109 (2014:114%). Hiermee voldoet het pensioenfonds aan de minimale vereiste 105% die 
voorgeschreven is door De Nederlandse Bank (DNB). De vereiste dekkingsgraad ligt in 2015 op circa 
125 %. Het fonds heeft dus een reservetekort. Eind juni 2015 heeft SPW een herstelplan ingediend bij de 
toezichthouder waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende termijn uit reservetekort kan 
komen.  
 
Huurverplichtingen 
Huurcontract Laan van Westroijen 6 
In 2015 heeft KleurrijkWonen een huurovereenkomst gesloten voor het kantoorpand aan de Laan van 
Westroijen 6 (gedeeltelijk) te Tiel. Dit huurcontract gaat in per 1 juli 2015 voor een periode van 10 jaar en 
6 maanden. 
In de huurovereenkomst is een huurprijs afgesproken van € 155.000 per jaar plus een voorschot 
leveringen en diensten op jaarbasis van € 71.400. 
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst per 1 juli 2016. De indexering vindt plaats op 
basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle 
huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
In 2015 is een huurvrije periode vastgesteld over de periode juli t/m december. 
Huurder werd hiermee in staat gesteld in deze maanden de ruimte in te richten, functioneel te maken en 
te gebruiken voor haar bedrijfsvoering. 
Huurder heeft vanaf 1 januari 2019 de mogelijkheid om eenmalig met een opzegtermijn van 6 maanden, 
een vleugel kantoorruimte op de eerste verdieping aan verhuurder terug te geven. Huurder dient aan te 
tonen dat deze ruimte, gezien het teruglopen van het aantal fte’s binnen de organisatie van huurder, niet 
meer noodzakelijk wordt geacht. 
 
Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 
In 2010 heeft de belastingdienst een beschikking afgegeven dat KleurrijkWonen een fiscale eenheid 



 

- 117 - 

 

vormt met de Holding en alle dochtermaatschappijen. Van een fiscale eenheid is sprake wanneer richting 
de Belastingdienst één belastingaangifte wordt gedaan voor meerdere (rechts)personen. De aangiften 
worden ingediend door KleurrijkWonen. Stichting KleurrijkWonen is hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
belastingschulden binnen de fiscale eenheid. 
 
Meerjarige financiële verplichtingen 
 
1. Itris ASP dienstverlening 2015 – 2020 
ASP = Application Service Provider, de Application is in dit geval Itris ViewPoint 
Itris als ERP-leverancier van hard- en software oplossingen die deze als dienst aan een klant levert tegen 
een afgesproken prijs.  
De in de offerte aangeboden ASP oplossing is gebaseerd op het gebruik van Itris ViewPoint. 
De basis kantoorautomatisering bestaat uit WORD, Excel, Outlook en Acrobat reader, is in deze offerte 
buiten beschouwing gelaten 
De looptijd van het contract is 6 jaar vanaf 1 januari 2015 en kan na drie jaar per 1 januari 2018 kosteloos 
worden opgezegd. 
De jaarlijkse kosten bedragen voor jaar 1 (2015) € 155.000 inclusief btw 
Jaar 2 t/m 4: € 134.000 
Jaar 5: € 132.000 
Jaar 6: € 131.000 
 
2. Bedrijfsinformatiesysteem Itris ViewPoint 
De jaarlijkse investering in licenties ViewPoint bestaat uit:  
Itris ViewPoint Modulen betaalde in 2016 €  388.000 inclusief btw. Looptijd 6 jaar tot en met 2020. 
 
3. Unified 
Unified solutions verzorgt vanuit haar datacenters de housing en hosting van diverse software applicaties 
waaronder ERP-systemen.  
De in de deze offerte aangeboden ASP oplossing is gebaseerd op het gebruik van kantoorautomatisering 
bestaande uit WORD, Excel, Outlook en Acrobat reader. 
De looptijd van het contract is 4 jaar (aanvang 2015).  
De eerste drie jaar zijn de jaarlijks kosten € 139.000 en het vierde jaar € 151.000 inclusief btw. 
 
Klimaatinstallaties 
Betreft Periodiek & Storingsonderhoud aan klimaatinstallaties (cv-installaties individueel en collectief, 
zonnepanelen, boilers/geisers etc..) 
Het contract van Warmte Combinatie Rivierenland gaat in per 1 juni 2014 voor een periode van 6 jaar en 
zal eindigen op 31 december 2019. 
De jaarlijkse kosten zijn gebaseerd op aantallen en hebben voor het jaar 2015 uitgekomen op een bedrag 
van € 1.654.000 inclusief btw. 
 
Investeringen 
Per 31 december 2015 zijn verplichtingen aangegaan ten behoeve van sociaal vastgoed in exploitatie ter 
grootte van € 19.291.085 inclusief btw. 
 
Verplichtingen persoonsgebonden budget 
In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke 
medewerker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, op een budget ten behoeve van zijn 
loopbaanontwikkeling. Ultimo 2015 bedraagt het budget € 501.096,38  
 

Terugkooprecht Raadsliedenbuurt 
Eind 2009 heeft Volksbelang Vianen (inmiddels LekstedeWonen) een tweetal projecten in Leerdam 
overgenomen van KleurrijkWonen. Voor het project Raadliedenbuurt heeft KleurrijkWonen vanaf 2019 
het recht om gedurende vijf jaar de woningen terug te kopen. 
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1.8 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 

in euro’s x 1000,- 

Bedrijfsopbrengsten 

 

12  Huuropbrengsten 

 
  2015   2014  

 

 €   €  

Huuropbrengsten  93.345   88.420  
 
De huurontvangsten worden op basis van de brutohuur geregistreerd. De gerealiseerde huurverhoging 
over 2015 is ontstaan door de reguliere huurverhoging per 1 juli 2015 over het geregistreerde 
vastgoedbezit, opleveringen, huurharmonisatie en aankopen van vastgoed voor de verhuur in 2015. 
 

Huurontvangsten 
  

   Huuropbrengsten sociaal vastgoed in exploitatie 2015 2014 

Woningen  €   €  

Huurontvangsten                 88.854                  84.500  

Af: oninbaar                     -144                      -248  

     huurderving                 -1.059                  -1.057  

 
                87.651                  83.195  

   Onroerende goederen niet zijnde woningen 
  Huurontvangsten                   5.868                    5.315  

Af: oninbaar 
                                       

-    
                                       

-    

Af: huurderving                     -174                        -90  

 
                  5.694                   5.225  

   Totaal huurontvangsten                 93.345                  88.420  
 

13  Opbrengsten servicecontracten 

  2015   2014  

 

 €   €  

Opbrengsten servicecontracten  3.244   2.797  
 
 

Servicecontracten 
  

 
2015 2014 

 
€ € 

Ontvangen vergoeding servicekosten 3.336  3.063  

Af: huurderving vergoedingen -79  -71  

Te ontvangen 3.258  2.992  

Te verrekenen -13  -195  

Totaal vergoedingen 3.244  2.797  
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14  Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat/de opbrengsten uit verkopen van 
bestaand bezit sociaal en commercieel vastgoed aan derden en de opbrengst uit verkochte 
nieuwbouwwoningen en is als volgt te specificeren: 

  2015   2014  

 

 €   €  

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  4.125   4.624  
 

Bestaand bezit 2015 2014 

 
€ € 

Verkopen                    4.321                     5.029  

Resultaat verkoop VOV                          81                            -3  

Af: verkoopkosten                          60                       -371  

Netto Verkoopresultaat                    4.462                     4.655  

   

   Nieuwbouw 2015 2014 

 
€ € 

Netto Verkoopresultaat -337  -32  

   

   Jaarrekening                   4.125                    4.624  
 
   

15  Overige bedrijfsopbrengsten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Ontvangen managementvergoeding  2   2  
Doorberekende uren  2.480   4.241  
Vergoedingen administratiekosten  179   205  
Doorberekening schades en dergelijke  239   504  
Vrijval verzilverd wonen  8   8  
Overige opbrengsten  77   324  
 

 2.985   5.284  
 

Bedrijfslasten 

 

16  Afschrijving materiele vaste activa en vastgoedportefeuille 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Afschrijvingskosten gebouwen  439   440  
Afschrijvingskosten inventaris  119   108  
Afschrijvingskosten vervoermiddelen  107   83  
Afschrijvingskosten automatisering  316   373  
Afschrijvingskosten leveringen en diensten  52   28  
 

 1.033   1.032  
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17  Overige waardeveranderingen van materiele vaste activa en vastgoedportefeuille 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Dotatie onrendabele investeringen 724 37.194 
Vrijval onrendabele investeringen ( incl schattingswijziging) -22.566 -9.620 
Grondexploitatie nieuwbouw 7.137 1.518 
Marktwaarde Sloop -2.228 1.749 
Voorraad gronden 0 4.220 

   -16.933   35.062  
 

18  Lonen en salarissen 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Lonen en salarissen  9.316   10.394  
 
Aantal fte's          163,21      181,27 
 
Er zijn geen leningen verstrekt, voorschotten of garanties afgegeven. 
KleurrijkWonen is over het verslagjaar een bedrag ad. € 0,- verschuldigd aan crisisheffing. 
 
Gemiddeld aantal werknemers: 192,5 

WNT verantwoording 2015 

 

 
  

Bedragen x € 1 T.J. van Dalen J. van Dam F. Jasper

Functie (s) directeur directeur adviseur

bestuurder KW bestuurder KW

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 28/2

Omvang dienstverband (in fte) 1,0                                  0,96                            1,0                                

Gewezen topfunctionaris? nee nee ja

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning 150.944,73                  146.547,54               21.082,90                   

Belastbare onkostenvergoeding -                                 -                              -                               

Beloningen betaalbaar op termijn 22.628,28                     21.783,28                  3.699,56                     

Totaal bezoldiging 173.573,01                  168.330,82               24.782,46                   

Toepasselijke WNT-maximum 167.000,00                  160.798,00               -                               

Klasse WNT G G G

Motivering indien overschrijding overgangsregeling overgangsregeling overgangsregeling

Leidingevende topfunctionarissen 2015
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Toezichthoudende topfunctionarissen 2015 
bedragen x € 1 R.J. 

Hagemans 
A.B. Blase C.H.W. 

Buurman 
D.J. Hol P.A.J.M. 

van den 
Hurk 

H.F. Vos M.P. de Wit 

Functie RvC voorzitter lid lid vice-
voorzitter 

lid lid lid 

         
Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
  

       Totaal bezoldiging 19.339 12.859 12.899 12.859 12.873 12.859 12.859 
  

       VTW bindende 
beroepsregels 
matiging 

          
19.289 12.859 12.859 12.859 12.859 12.859 12.859 

  
       Toepasselijke WNT-

maximum 25.050 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 
  

       Klasse WNT G G G G G G G 
Motivering indien 
overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

WNT verantwoording conform jaarrekening 2014 

 

 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidingevende topfunctionarissen

bedragen x € 1 T.J. van Dalen J. van Dam F. Jasper F. Jasper F. Jasper

Functie (s) directeur directeur directeur adviseur totaal 2014

bestuurder KW bestuurder KW bestuurder SVT

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/10 1/11 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0                                  1,0                               1,0                                1,0                                1,0                                        

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee ja

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja ja

Bezoldiging

Beloning 154.859,87                  152.727,85               116.450,60                23.026,28                   139.476,88                         

Belastbare onkostenvergoeding -                                 -                              20.553,15                   431,40                         20.984,55                           

Beloningen betaalbaar op termijn 32.166,36                     32.166,36                  23.092,32                   5.215,10                      28.307,42                           

Totaal bezoldiging 187.026,23                  184.894,21               160.096,07                28.672,78                   188.768,85                         

Toepasselijke WNT-maximum 167.000,00                  167.000,00               139.166,00                

Klasse WNT G G G

Motivering indien overschrijding overgangsregeling overgangsregeling overgangsregeling

Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 R.J. Hagemans A.B. Blase C.H.W. Buurman D.J. Hol P.A.J.M. van den Hurk H.F. Vos M.P. de Wit

Functie (s) voorzitter RvC lid RvC lid RvC vice-vvoorzitter lid RvC lid RvC lid RvC

RvC

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totaal bezoldiging 12.588                           9.319                          8.892                           9.319                            9.235                                  8.892                           9.319                           

Toepasselijke WNT-maximum 12.525                           8.350                          8.350                           8.350                            8.350                                  8.350                           8.350                           

Klasse WNT G G G G G G G

Motivering indien overschrijding overgangsregeling overgangsregeling overgangsregeling overgangsregeling overgangsregeling overgangsregeling overgangsregeling



 

- 122 - 

 

 

19  Sociale lasten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Sociale lasten  1.403   1.612  
 

20  Pensioenlasten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Pensioenlasten  1.579   1.885  
 

21  Onderhoudslasten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Klachtenonderhoud  3.425   3.028  
Mutatieonderhoud  2.275   2.225  
Planmatig onderhoud  10.041   10.463  
Doorberekend onderhoud  57   130  
 

 15.798   15.846  
Onderhoudsuren werkapparaat opgenomen onder lonen  
en sociale lasten                     1.733  2.222
            14.065           13.624 
 

 

22 Leefbaarheid 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000  €   €  

Leefbaarheid  1.568   1.118  
 

23  Lasten servicecontracten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Servicekosten  2.870   2.769  
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24  Overige bedrijfskosten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Overige personeelskosten  1.711   1.806  
Huisvestingskosten  343   440  
Bestuurskosten  132   133  
Verzekeringen  273   237  
Belastingen  5.361   5.090  
Saneringskosten en verhuurdersheffing  9.541   11.412  
Overige (exploitatie)kosten  916   1.187  
Algemene kosten  3.080   3.803  

 
 21.357   24.108  

 
 
Toelichting accountantskosten 
 

   Statutaire controle                                 119          180  

Overige controlewerkzaamheden                                    67          145  

Belastingadvies                                    63            92  

Overige dienstverlening                                    27            18  

Totaal 276  434  
 
 

Financiële baten en lasten 

 

25 Niet- gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Mutatie marktwaarde 27.671 18.136 
Waardemutatie verkoop onder voorwaarden  -1.534   2.175  
 

 26.136   20.311  
 

26 Waardeverandering verplichting VOV 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Waardeverandering verplichting VOV  1.208   -1.708  
 

 1.208   -1.708  
 
 

27 Waardeveranderingen van financiële vaste activa  

 
  2015   2014  

x 1.000 

€ € 

Afwaardering/opbrengst WIF  492   -876  
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28 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Rente rekening-courant  0   45  
Rente deposito's  8   19  
Rente overig   45   203  
Overige rentebaten 34 0 
Rente doorberekend   671   862  
 

 758   1.129  
 
De renteopbrengsten betreffen de ontvangen rente op deposito´s, rekening/courant  
tegoeden  alsmede doorberekende rente projecten. 
 

29  Rentelasten en soortgelijke kosten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Betaalde bankrente  83   0  
Overige rentelasten  21.091   20.839  
 

 21.174   20.839  
De rentelasten zijn de betaalde intrest en disagio op leningen o/g met betrekking tot de materiële vaste 
activa 

Betaalde bankrente 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Rente rekening courant  83   0  
 

Overige rentelasten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Overig   117   150  
Rente leningen o/g   19.909   19.596  
Rente swap leningen o/g   1.065   1.093  
 

 21.091   20.839  
 

30  Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Vennootschapsbelasting  -5.096   140  
 

31  Resultaat deelnemingen 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Resultaat SVT Service Holding B.V.  0   -1  
Resultaat deelneming CV Uithof  39   39  
 

 39   38  



 

- 125 - 

 

 

2
. 

E
n

k
e
lv

o
u

d
ig

e
 j

a
a
rr

e
k
e
n

in
g

 



 

- 126 - 

 

2.1 Enkelvoudige Balans per 31 december 2015  

(voor resultaatverdeling) in euro’s x 1000,- 

Activa 

   31-12-2015   31-12-2014  
   €   €  

Vaste activa  
  

Materiele vaste activa 1    

Roerende en onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.1  3.262   2.861  

    

Vastgoedbeleggingen 2   

Sociaal vastgoed in exploitatie 2.1  1.437.963   1.355.676  

Commercieel vastgoed in exploitatie 2.2  57.020   69.430  

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.3  117.887   122.370  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.4  8.579   14.546  

   1.621.449   1.562.022  

Financiële vaste activa 3    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3.1  2.713   2.697  

Andere deelnemingen 3.1  1.306   1.306  

Leningen U/G 3.2  1.128   1.087  
Latente belastingvordering(en) 3.3  2.384   7.480  

   7.531   12.570  
Som der vaste activa   1.632.242   1.577.453  

    
Vlottende activa 

   
Voorraden 4   

Voorraad gronden 4.1  4.022   3.302  

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 4.2  556   2.309  

Voorraad koopwoningen 4.3  170   0  

Overige voorraden 4.4  150   397  

   4.898   6.008  

Onderhanden projecten 5  336   0  

    

Vorderingen 6    

Vorderingen op gemeenten 6.1  30   139  

Huurdebiteuren  6.2  1.743   1.704  

Vorderingen op groepsmaatschappijen 6.3  0   124  

Belastingen en premies sociale verzekeringen   21   7  

Overige vorderingen 6.4  3.103   335  

Overlopende activa 6.5  556   1.542  

   5.453   3.851  

Liquide middelen 7  5.962   2.736  
Som der vlottende activa   16.649   12.595  

      

Totaal activazijde   1.648.891   1.590.048  
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Passiva 
 

 

  

Eigen vermogen 8    
Overige reserve 

8.1  873.332   867.839  
Resultaat boekjaar 8.2 68.071 5.494 

   941.403   873.333  

    

Voorzieningen 9    

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 9.1   8.810 46.744 

Overige Voorzieningen 9.2  577   550   

   9.387   47.294  

    

Langlopende schulden 10    

Schulden/leningen kredietinstellingen 10.1  514.186 478.953 
Schulden/leningen overheid 10.2 15.849 17.119 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder 
voorwaarden 10.3 119.801 124.027 

Waarborgsommen    141   609  

Overige schulden 10.4  97   108  

   650.074   620.816  

    

Kortlopende schulden 11    

Schulden aan kredietinstellingen 11.1  28.039 27.481 
Schulden aan leveranciers 11.2  3.893  7.108  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 11.3  1.925   1.542  

Overige schulden 11.4  1.920   1.059  

Overlopende passiva 11.5  12.250   11.415  

   48.027   48.605  

      
Totaal passivazijde   1.648.891   1.590.048  
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2.2 Enkelvoudige Winst-en-verliesrekening over 2015  

in euro’s x 1000,- 

 

 

 2015  

 

 2014  

 

  €   €   €   €  

Bedrijfsopbrengsten      

Huuropbrengsten 12  93.345    88.420   

Opbrengsten servicecontracten 13  3.244    2.797   
Nettoverkoopresultaat 
vastgoedportefeuille 

14 
4.125  4.624  

Overige bedrijfsopbrengsten 15   2.954    5.219   

Som der bedrijfsopbrengsten 
 

 
 103.668  

 
 101.060  

Bedrijfslasten      

      
Afschrijving materiele vaste activa en 
vastgoedportefeuille 

16  
 1.024    1.026   

Overige waardeveranderingen van 
materiele vaste activa en 
vastgoedportefeuille 

17  

 -16.933    35.062   

Lonen en salarissen 18   9.316    10.394   

Sociale lasten 19   1.403    1.612   

Pensioenlasten 20   1.579    1.885   

Onderhoudslasten 21   15.798    15.846   

Leefbaarheid 22   1.568    1.118   

Lasten servicecontracten 23   2.870    2.769   

Overige bedrijfskosten 24   21.340    24.046   

Som der bedrijfslasten 
 

 
 37.965  

 
 93.758  

Bedrijfsresultaat 
 

 
 65.703  

 
 7.302  

Niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

25  

 26.136    20.311   
Waardeverandering 
terugkoopverplichting vov 

26 
1.208  -1.708  

Waardeveranderingen van financiële 
vaste activa  

27 
 492    -876   

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

28  
 758    1.110   

Rentelasten en soortgelijke kosten 29   -21.187    -20.839   

Financiële baten en lasten 
 

 
 7.408  

 
 -2.002  

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór 
belastingen 

 

 
 73.111  

 
 5.300  

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

30  
  -5.096    140  

 
 

 
 68.015  

 
 5.440  

Resultaat deelnemingen 31    56    54  
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
na belastingen 

 
 

 68.071
   

 5.494
  

Totaalresultaat rechtspersoon   
 

 68.071  
 

 5.494  
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2.3 Grondslagen van de balanswaardering en resultaatbepaling bij de enkelvoudige 
balans en winst- en verliesrekening. 

 
Grondslagen voor enkelvoudige jaarrekening 
Voor de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening wordt verwezen naar die van de geconsolideerde 
jaarrekening voor zover ze niet in de enkelvoudige jaarrekening zijn toegelicht. 
 
Regelgeving 
De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze 
zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 voorgeschreven 
behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving de definitieve Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting uitgegeven. In deze 
richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening opgenomen en zijn 
voor de sector specifieke presentatie, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.  
 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. 
 
Financiële vaste activa  
 
Leningen u/g 
De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder 
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.  
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder 
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 
Andere deelnemingen 
Andere deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt 
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere 
waardeverminderingen. 
 
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
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2.4 Toelichting op de Enkelvoudige balans 

Vaste activa in euro’s x 1000,- 

 1  Materiele vaste activa 
 

1.1 Roerende en onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 

 
 Gebouwen Inventaris Vervoermid-

delen 
Automati- 

sering 
Leveringen 
en diensten 

x 1.000  €   €   €   €   €  

Stand per 1 januari 2015 
     

Aanschaffingswaarde   3.768   737   872   1.193   594  
Cumulatieve afschrijvingen   -2.403   -535   -491   -619   -256  

Boekwaarde per 1 januari 2015  1.365   202   381   574   338  

Mutaties  
     

Investeringen   0   0   192   902   0  
Afschrijvingen   -439   -110   -107   -316   -52  
Overboekingen   1.273   0   0   0   0  
Desinvesteringen aanschaffings-
waarde   -3.768   -440   -82   -327   -62  
Desinvesteringen cumulatieve 
afschrijvingen   2.843   440   70   327   62  

Saldo mutaties   -92   -110   72   586   -52  

Stand per 31 december 2015 
     

Aanschaffingswaarde   1.273   297   981   1.768   532  
Cumulatieve afschrijvingen   0   -206   -529   -608   -247  

Boekwaarde per 31 december 
2015  1.273   92   452   1.160   285  
 
 Totaal 

x 1.000  €  

Stand per 1 januari 2015 
 

Aanschaffingswaarde   7.146  
Cumulatieve afschrijvingen   -4.306  

Boekwaarde per 1 januari 2015  2.859  

Mutaties  
 

Investeringen   1.094  
Afschrijvingen   -1.026  
Overboekingen   1.273  
Desinvesteringen aanschaffingswaarde   -4.679  
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   3.742  

Saldo mutaties   397  

Stand per 31 december 2015 
 

Aanschaffingswaarde   4.852  
Cumulatieve afschrijvingen   -1.590  

Boekwaarde per 31 december 2015  3.262  
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3.1 Deelneming in groepsmaatschappij 

Boekwaarde per 1 januari  2.6974.003   4.0032.681  

Resultaat  17   016  

Desinvesteringen  -1   0  

Boekwaarde per 31 december  4.0192.713   4.0032.697  

   

3.1 Andere deelnemingen 

Boekwaarde per 1 januari  1.3064.003   4.0031.322  
Resultaat  0   00  

Desinvesteringen  0   -16  

Boekwaarde per 31 december  4.0191.306   4.0031.306  

   

Totaal overzicht deelnemingen   

 31-12-2015 Aandeel in 
resultaat 

Beëindiging 
activiteiten 

31-12-2014 

Woningnet N.V. te 
Weesp 

6 0 0 6 

Uithof III C.V. te Utrecht 1.300 0 0 1.300 

KleurrijkWonen Holding 
bv te Tiel 

2.713 17 0 2.696 

SVT Service Holding 
B.V. te Tiel 

0 0 -1 1 

 4.018 17 -1 4.003 

 

 

6.3  Vorderingen op groepsmaatschappijen 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000 € € 

Vordering op Holding  0   124  
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6.5  Overlopende activa 

  31-12-2015   31-12-2014  
x 1.000 € € 

Betalingen onderweg  0   1.227  
Vooruitbetaalde kosten  492   258  
Te ontvangen baten  4   1  
Diverse overlopende activa  60   56  

  556   1.542  
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2.5 Toelichting op de Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

in euro’s x 1000,- 
 
 
 
 

16  Afschrijving materiele vaste activa en vastgoedportefeuille 

  2015   2014  

x 1.000 

€ € 

Afschrijvingskosten gebouwen  439   440  
Afschrijvingskosten inventaris  110   102  
Afschrijvingskosten vervoermiddelen  107   83  
Afschrijvingskosten automatisering  316   373  
Afschrijvingskosten leveringen en diensten  52   28  
 

 1.024   1.026  
 

24  Overige bedrijfskosten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Overige personeelskosten  1.711   1.794  
Huisvestingskosten  343   440  
Bestuurskosten  132   133  
Verzekeringen  273   237  
Belastingen  5.361   5.090  
Saneringskosten en verhuurdersheffing  9.541   11.412  
Overige (exploitatie)kosten  916   1.187  
Algemene kosten  3.063   3.753  

 
 21.340   24.047  

 

28  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Rente rekening-courant  0   26  
Rente deposito's  8   19  
Rente overig   45   203  
Overige Rentebaten 34 0 
Rente doorberekend   671   862  
 

 758   1.110  
 
De rente-opbrengsten betreffen de ontvangen rente op deposito´s, rekening/courant  
tegoeden evenals doorberekende rente projecten. 
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29 Rentelasten en soortgelijke kosten 

  2015   2014  

x 1.000 

 €   €  

Overig   117   150  
Betaalde bankrente  95   0  
Rente leningen o/g   19.910   19.596  
Rente swap leningen o/g   1.065   1.093  
 

 21.187   20.839  
 

31  Resultaat deelnemingen 

  2015   2014  

x 1.000 

€ € 

Resultaat deelneming Holding  17   15  
Resultaat deelneming CV Uithof  39   39  
 

 56   54  
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3.1 Goedkeuring jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 

 
Vaststelling jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 
Het bestuur van de stichting KleurrijkWonen verklaart dat de middelen in 2015 uitsluitend in het belang van de 
volkshuisvesting zijn aangewend en dat KleurrijkWonen in 2015 in overeenstemming met de Aedescode heeft 
gehandeld. 
 
De jaarrekening is door Deloitte Accountants BV gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring 
voorzien. 
 
Na goedkeuring door de Raad van Commissarissen op 24 juni 2016, overeenkomstig artikel 26, lid 4 van de
statuten van KleurrijkWonen, stellen zij het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 vast.
 
 
Tiel, 24 juni 2016 
 
        
 
T.J. van Dalen      J. van Dam 
Directeur-bestuurder      Directeur-bestuurder 
 
 
 
Goedkeuring jaarverslag 2015 en jaarrekening 2015 
De Raad van Commissarissen van de stichting KleurrijkWonen verklaart dat de middelen in 2015 uitsluitend in 
het belang van de volkshuisvesting zijn aangewend en dat KleurrijkWonen in 2015 in overeenstemming met de 
Aedescode heeft gehandeld. 
 
Overeenkomstig artikel 26, lid 4 van de statuten van KleurrijkWonen keurden wij op 24 juni 2016 het jaarverslag 
en de jaarrekening over 2015 goed. 
 
De jaarrekening is door Deloitte Accountants BV gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring 
voorzien. 
 
Tiel, 24 juni 2016 
 
 
Namens de Raad van Commissarissen 
 
 
 
D.J. Hol   H.F. Vos   A.B. Blase 
Voorzitter   Vice-voorzitter   Lid 
 
              
 
 
 
C.H.W. Buurman  P.A.J.M. van den Hurk  M.P. de Wit 
Lid    Lid    Lid 
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4.1 Statutaire regeling inzake de resultaat bestemming 

In de statuten van KleurrijkWonen is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het 
resultaat. 
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4.2 Voorstel resultaat verwerking 

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat over 2015 ad € 68 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. 
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4.3 Gebeurtenissen na Balansdatum 

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan na balansdatum die substantiële gevolgen hebben voor het 
beeld van de jaarrekening 2015. 
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4.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2015 

 

Naam Geboorte- 

jaar 

Functie en 

vergoeding 

(excl. BTW) 

Deskundigheid Beroep Relevante nevenfuncties 1
e
 

Termijn 

Herbenoe

md 

per 

Aftrede

nd 

per 

Her- 

benoemi

ng 

mogelijk 

Dhr. A.B. Blase 

(Bert) 

1959 Lid 

€ 12.859,-- 

Wijkaanpak en overheid Burgemeester 

gemeente Vlaardingen 

 

Lid landelijk presidium PvdA 

Lid best. Ver. ZHZ Gemeenten 

Lid bestuur St. Humana 

Voorzitter bestuur Johan de Witt gymnasium, Dordrecht 

01-07-2009 

01-07-2013 

01-07-2013 01-07-2017 

(2
e
 termijn) 

Nee 

Mw. C.H.W. Buurman 

(Wieneke) 

1963 Lid 

€ 12.859,-- 

Bestuur en communicatie Directeur Communicatie 

bij ProRail Utrecht 

Nvt 01-03-2013 

01-03-2017 

  Ja 

Dhr. drs. R.J. Hagemans 

(Rob) 

 Voorzitter 

€ 19.289,-- 

Bedrijfseconomie en vastgoedonderhoud Projectmanager en 

directeur adviesbureau 

Directeur-bestuurder Schilder^sCOOL 07-04-2008 

07-04-2012 

07-04-2012 31-12-2015 

 

Nee 

Dhr. D.J. Hol 

(Dick) 

1957 Vicevoorzitter 

€ 12.859,-- 

Financiën en 

organisatie 

Hogeschooldocent 

Academie Financieel 

Management  

Avans Hogeschool  

’s-Hertogenbosch 

Lid RvT St. Elk Welzijn Culemborg 01-01-2013 

01-01-2017 

  Ja 

Dhr. P.A.J.M. van den 

Hurk 

(André) 

1952 Lid 

€ 12.859,-- 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Volkshuisvesting, wonen en zorg 

Personeel en organisatie 

Politiek en maatschappelijk speelveld 

Elan Management BV 

(dga) 

Voorzitter ondernemersvereniging Druten 

Voorzitter ondernemend Maas en Waal 

Bestuurslid VNO – NCW (midden) 

01-03-2013 

01-03-2017 

  Ja 

Dhr. drs. Ing. H.F. Vos 

(Henk) 

1963 Lid 

€ 12.859,-- 

Management & Organisatie, Vastgoed Zelfstandig ondernemer Lid RvC Area Wonen te Uden/Veghel 01-03-2013 

01-03-2017 

  Ja 

Mw. M.P. de Wit 

(Marieke) 

1969 Lid 

€ 12.859,-- 

Maatschappelijk, Politiek en volkshuisvesting Consultant WFM bij 

Customer Contact 

Compagny 

Nvt 01-01-2013 

01-01-2017 

  Ja 
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