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BESTUURSVERSLAG  

 

Het jaar 2021 heeft, hoe graag we het anders hadden willen zien, toch weer in het teken van 

Corona gestaan. Alle maatregelen die door de overheid genomen zijn, hebben ervoor gezorgd 

dat wij deels ons kantoor gesloten hebben gehad, en veel vanuit huis hebben gewerkt. 

Het is een mooie prestatie van onze medewerkers dat wij erin geslaagd zijn om onze 

dienstverlening op peil te houden, en veel van onze voornemens en projecten hebben kunnen 

realiseren. 

 

2021 is ook het jaar van de Tweede Kamerverkiezing geweest. Ondanks de lange formatie is er 

gelukkig toch een nieuwe regering gekomen. Een regering, die op een aantal thema’s die voor 

onze huurders en Woningstichting Putten van belang zijn, forse ambities heeft. 

Bijvoorbeeld op het gebied van de woningmarkt (verduurzaming en nieuwbouw), maar ook het 

thema armoedebestrijding. Woningcorporaties worden eindelijk ook landelijk gezien weer als 

belangrijke partners beschouwd. Voorbeelden daarvan zijn de afschaffing van de 

verhuurderheffing, ontheffing van de markttoets bij het realiseren van middenhuur en 

leefbaarheid als belangrijk thema. 

 

Wel wil Den Haag van de corporatiesector tegenprestaties zien. Door meer nieuwbouw te 

realiseren, verduurzaming te versnellen en er als sector voor te zorgen dat er ook geïnvesteerd 

wordt in gebieden waar corporaties dat onvoldoende kunnen. Zo zal er na verwachting een 

sectorfonds opgezet worden waaraan de vermogende corporaties, waartoe ook Woningstichting 

Putten behoort, zullen moeten bijdragen. De opzet en uitwerking daarvan wordt binnen onze 

brancheorganisatie Aedes op dit moment opgepakt.  

 

Voor de regionale woningmarkt, en de subregio’s Samenwerkende woningcorporaties Eemland 

en Gelderse Vallei (SWEV), Regio Noord-Veluwe (RNV) en Zeewolde is in 2021 helder gemaakt 

in hoeverre regionale opgaven opgepakt kunnen worden en er voldoende middelen voor zijn. 

Na afschaffing van de verhuurderheffing kunnen de corporaties in de regio RNV de opgaven 

aan. Dat is anders in de regio Zeewolde, waar onvoldoende middelen zijn in relatie tot de 

opgaven. 

 

In 2022 zal Woningstichting Putten een nieuw ondernemingsplan gaan opstellen. Daarbij is het 

de vraag of het gewenst is dat we versnellen en meer gaan doen, kijkend naar nieuwbouw en 

verduurzaming. In maart 2022 zijn ook de verkiezingen voor de gemeenteraad. We zijn 

benieuwd wat de ambities van het nieuwe college straks met zich mee gaan brengen. Zal Putten 

gaan groeien naar 26.000, 28.000 of 30.000 inwoners? Hoe rijmt zich dat met het groen houden 

van de gemeente en bijvoorbeeld de stikstofdiscussie. Los van mogelijk extra ambities en 

investeringsmogelijkheden, is de beschikbaarheid van voldoende vakmensen en aannemers en 

materialen en de prijsstijgingen een punt van zorg. Nog belangrijker is de zorg of Woningstichting 

Putten wel voldoende locaties weet te bemachtigen om nieuwbouw te kunnen realiseren. 

 

Marieta Peek heeft ons per 1 november 2021 verlaten. Ik wil haar bedanken voor haar inzet voor 

Woningstichting Putten en haar huurders! De werving voor haar opvolging loopt, en naar 

verwachting zal er een nieuwe bestuurder aantreden per 1 juli 2022. In de periode daartussen 

heeft de RvC ondergetekende gevraagd als interim directeur/bestuurder de organisatie te leiden. 
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Belangrijk is in 2022 het visitatietraject. We zijn benieuwd hoe belanghouders terugkijken naar 

het presteren van Woningstichting Putten in de periode 2018-2021. 

Graag horen we van belanghouders wat zij ons willen meegeven voor ons nieuwe 

ondernemingsplan. 

 

We kijken terug op het jaar 2021 waarin we samen letterlijk hebben gebouwd aan het mooie 

Putten. We hebben 69 nieuwe woningen toegevoegd, gasloos en in staat om evenveel energie 

op te wekken als dat energie wordt verbruikt. Goed voor een lage energierekening en daarmee 

betaalbare woonlasten.  

 

Bouwen aan een mooi dorp doen we ook door om te zien naar elkaar, door elkaar te helpen. Dat 

is het afgelopen jaar vanuit de coronacrisis van wezenlijk belang gebleken voor het welzijn van 

ons allemaal. 

   

Graag bedank ik al onze belanghouders, in het bijzonder onze huurders, huurdersorganisatie en 

de gemeente Putten, en onze medewerkers voor de goede inzet en samenwerking door zowel 

fysieke als digitale ontmoetingen van het afgelopen jaar.  

 

We hebben de basis van onze strategische koers in ons ondernemingsplan concreet vorm 

gegeven op de onderdelen voldoende beschikbaarheid, betaalbaarheid van het wonen, 

verduurzaming van onze woningen en een goede kwaliteit van woonomgeving en 

dienstverlening.  

 

Beschikbaarheid: zorgen voor voldoende aanbod  

De vraag naar onze huurwoningen blijft onverminderd groot. Wij zijn dan ook blij dat we het 

afgelopen jaar 69 nieuwbouwwoningen hebben toegevoegd in fase 3 van Rimpeler en aan de 

Wallenbergstraat. In 2020 is de woonvisie van de gemeente Putten vernieuwd en daarin is meer 

ruimte opgenomen voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Tot en met 2025 is in de 

prestatieafspraken vastgelegd dat we 230 woningen kunnen toevoegen. Er is met name 

behoefte aan woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens, voor zowel jong als oud. Onze 

doelstelling is dat de woningvoorraad groeit in 2025 naar een totaal van 2180 woningen. In 2022 

zullen wij in totaal 12 nieuwbouwwoningen gaan opleveren. Daarnaast hopen we in 2022 20 

flexwoningen te gaan realiseren. De voorbereiding hiervoor loopt volop. We willen de komende 

jaren blijven bouwen en daarmee de slaagkans van woningzoekenden verhogen.  

 

Betaalbaarheid: woonlasten die draagbaar zijn 

Al in 2020 hebben wij een meerjarig huurbeleid opgesteld met zes huurprijsklassen. In het kader 

van betaalbaarheid hebben we zelf twee huurprijsklassen toegevoegd tussen de 

kwaliteitskortingsgrens en de lage aftoppingsgrens. Op deze manier is het merendeel van onze 

woningen beschikbaar voor het grootste deel van onze doelgroep en is er in het lage segment 

ook meer aanbod voor huurders met een kleine beurs.  

We matigen onze jaarlijkse huurverhoging tot inflatievolgend en hebben ons gecommitteerd aan 

het sociaal huurakkoord. Daarnaast wordt maatwerk ingezet voor huurders die door de 

coronacrisis financieel zijn getroffen. 

Naast de huur vormen energielasten voor onze huurders een belangrijk deel van hun 

woonlasten. Wij doen daarom veel aan isolerende maatregelen tijdens groot onderhoud. Een 

nieuwbouwwoning wordt, waar mogelijk, nul-op-de-meter uitgevoerd. 



 

 

 

 

6 

 

 

 

Kwaliteit van het woningbezit 

In 2021 hebben wij € 2,4 mln. uitgegeven aan planmatig onderhoud van het bezit. Aan 

investeringen op het gebied van groot onderhoud hebben we € 1,2 mln. uitgegeven. In 2021 

hebben we bij 51 woningen groot onderhoud en isolerende maatregelen uitgevoerd. Onze 

ambitie op het gebied van duurzaamheid hadden we in 2020 al waargemaakt, In 2021 is de 

energie-index  door duurzaamheidsinvesteringen verder verlaagd tot 1,17. 

In het kader van toegankelijkheid is ruim een derde deel van ons bezit zeer toegankelijk.  

 

Kwaliteit van de woonomgeving 

In 2021 hebben wij wederom diverse zaken op het gebied van leefbaarheid in en om de woning 

gesignaleerd en uitgewisseld. We hebben gemerkt dat er een toename is geweest van het aantal 

overlastmeldingen  ten opzichte van het jaar daarvoor. We besteden veel tijd aan persoonlijke 

gesprekken en het onderhouden van onze goede relaties op dit gebied met de gemeente en met 

andere partijen zoals Welzijn Putten, de politie en Stimenz maatschappelijk werk. De 

noodzakelijke maatregelen in het kader van corona hebben er voor gezorgd dat  we in 2021 

fysiek afstand hadden van onze partners, maar ook van huurders, daar waar mogelijk. Aandacht 

voor elkaar en de verbinding in ons dorp is van wezenlijk belang voor het welzijn van iedereen. 

 

Kwaliteit van dienstverlening 

In 2021 hebben wij een huurderstevredenheidscore van gemiddeld 8,4. Samen met onze 

gemiddelde bedrijfslasten en goede prestaties op duurzaamheid en de instandhouding van onze 

woningen, presteren wij goed als corporatie. Daar zijn wij uiteraard trots op.  

In 2021 hebben we gewerkt aan een nieuwe klantvisie, die als bouwsteen een plek zal vinden in 

het nieuwe ondernemingsplan van 2022. 

 

Financiële continuïteit 

Het jaar 2021 wordt afgesloten met wederom een positief resultaat van € 60,7 mln. Dit resultaat 

wordt echter voor het grootste deel (€ 56,8 mln.) veroorzaakt door de waardeverandering van 

ons vastgoed. Afgezien van de waardeverandering van het vastgoed is het (genormaliseerde) 

resultaat van € 3,9 mln.  in overeenstemming met voorgaande jaren. De waardeverandering van 

het vastgoed wordt berekend met een, door de overheid voorgeschreven, handboek 

“marktwaarde in verhuurde staat”. Deze waarde zit echter in de stenen, ons vastgoed en is 

daarmee niet financieel inzetbaar voor het realiseren van onze volkshuisvestelijke doelstellingen. 

Om dit inzichtelijk te maken is in hoofdstuk 10.2 de beleidswaarde vermeld, waarbij inzicht wordt 

gegeven in de maatschappelijke bestemming van een groot deel van ons vermogen. De 

maatschappelijke bestemming wordt via het beleid van Woningstichting Putten ingezet op onze 

strategische doelstellingen op het gebied van het toevoegen van betaalbare woningen, de 

matiging van de huren, leefbaarheid en een goede kwaliteit van woningbezit en dienstverlening.  

 

In 2021 zijn onze volkshuisvestelijke opgaven en ambities financieel verwerkt in de begroting 

2022 en meerjarenbegroting 2023-2031. Daarin is nog rekening gehouden met forse wettelijke 

uitgaven, zoals de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting. Zoals in de inleiding al 

aangegeven zal de verhuurderheffing per 2023 worden afgeschaft. Dat schept voor ons meer 

mogelijkheden om te kunnen investeren. Door onze inzet op betaalbaarheid, groeien onze 

huurinkomsten structureel minder. Ondanks dat blijkt dat de financiële continuïteit op dit moment 

geen knelpunten oplevert. Wel dient er aandacht te zijn voor de lange termijn en de wijze waarop 
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wij onze verduurzamingsopgave om in 2050 een CO2 neutrale woningvoorraad te realiseren, om 

niet over onze financiële grenzen heen te gaan.  

Door de afschaffing van de verhuurderheffing komt er tot aan de maximale financiële grenzen 

ruimte om extra te investeren. De afdrachten in het kader van vennootschapsbelasting blijven 

echter van een omvangrijk niveau. 

 

Doorkijk naar 2022 

De vraag is nog of er een einde gekomen is aan de corona-pandemie, wel blijven de 

volkshuisvestelijke uitdagingen waar we voor staan stevig. In Nederland was, naast de pandemie 

en de crisis die daaruit is ontstaan, reeds sprake van een wooncrisis. Er wordt veel over de 

wooncrisis gepraat, maar nog te weinig concreet bereikt. Woningzoekenden moeten vele jaren 

wachten en er zijn zelfs doelgroepen voor wie er niet of nauwelijks betaalbare woningen 

beschikbaar zijn. Zolang we dit niet samen oplossen door een groter aanbod van passende 

(nieuwbouw)woningen te realiseren, zijn we niet tevreden. Gelukkig heeft het nieuwe kabinet 

forse ambities op het gebied van de woningmarkt. Maar dat zal helaas nog jaren duren voordat 

dat leidt tot verruiming van het aanbod van woningen en het terugdringen van het tekort aan 

(betaalbare) woningen. Ook in Putten. 

 

Onze focus in 2022 blijft scherp gericht op concretisering van nieuwbouwlocaties zoals het 

Sligroterrein en Bilderdijkstraat en het flexwonen. Voor 2022 verwachten we nieuwe woningen op 

te leveren in fase 4 en fase 6 van Rimpeler.  We proberen waar mogelijk bouwkosten te verlagen 

door bijvoorbeeld de inzet van conceptuele bouw en het vinden van de balans met de gemeente 

Putten over beeldkwaliteitseisen.  

Investeren in betaalbaarheid doen wij ook door gematigde huurverhoging (inflatie).   

Daarnaast leveren wij een belangrijke bijdrage in het behalen van klimaatdoelstellingen. Wij 

participeren daartoe in de totstandkoming van de energiestrategie van de regio Noord-Veluwe en 

de transitievisie warmte in Putten. Bij bestaande woningen wordt ingezet op isolerende 

maatregelen. Bij nieuwbouwwoningen wordt ingezet op Nul-op-de-Meter en bij nieuwbouw van 

de Schauwhof wordt vanuit duurzaamheid en circulariteit ingezet op houtbouw. Ook is onze 

inspanning gericht op het vergroten van de bewustwording bij onze huurders op het gebied van 

omgaan met energie en de mogelijke besparing daarop. 

Al deze uitdagingen zijn groot en vinden plaats in een snel veranderende samenleving, waarin 

zelfredzaamheid en draagkracht van mensen wordt gevraagd. Niet iedereen kan daarbij even 

goed meekomen met alle ontwikkelingen. De verhoudingen in de samenleving staan soms op 

scherp en deze verscherping heeft zich helaas versterkt door de beperkende 

coronamaatregelen. Dit vraagt om meer verbinding met elkaar en om samen te komen tot een 

krachtig netwerk in Putten, waarin het maatschappelijke belang voorop staat. Woningstichting 

Putten spant zich in om deze verbindingen aan te gaan en/of tot stand te brengen. Een veilige en 

leefbare woonomgeving is en blijft onze aandacht houden.  

Wij kunnen onze voorgenomen doelen, zoals ook vastgelegd in de prestatieafspraken 2022, 

financieel realiseren. Door middel van scenarioanalyses houden we onze financiële 

(on)mogelijkheden scherp in de gaten. We merken dat met name de opgave rondom 

verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad met de huidige (technische) stand van 

zaken fors is en de daarvoor beschikbare middelen, door de afschaffing van de 

verhuurderheffing, toereikend lijken te zijn. Ondanks de wereldwijde besmetting met COVID-19 

en de grote impact op de gezondheid en welzijn van mensen en de economie, verwacht 

Woningstichting Putten daarvan als organisatie vooralsnog geen grote gevolgen te ondervinden. 
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We kijken er naar uit om in 2022 samen met onze huurders en belanghouders te bouwen aan 

het mooie Putten, zowel door nieuwe woningen toe te voegen, bestaande woningen goed te 

onderhouden en zeker ook door om te zien naar elkaar en elkaar te steunen.  

 

Als directeur-bestuurder verklaar ik dat Woningstichting Putten in 2021 uitsluitend werkzaam is 

geweest binnen de volkshuisvesting conform de Woningwet en de Aedescode en geen 

nevenstructuren heeft. ` 

 

Tot slot wil ik al onze huurdersvertegenwoordigers en belanghouders bedanken voor hun inzet 

voor de volkshuisvesting in 2021. En natuurlijk ook onze medewerkers! 

 

Dick Mol 

Interim directeur bestuurder Woningstichting Putten 

 

1. MAATSCHAPPELIJKE PRESTATIES 

 

In de visie van Woningstichting Putten moet iedereen naar tevredenheid kunnen wonen in een 

omgeving waar hij of zij zich thuis voelt.  

 

Onze missie: 

Wij zijn dé partij die in Putten zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in de toekomst. 

Wij zetten in op de huisvesting van mensen die hierbij door financiële of sociale omstandigheden 

ondersteuning nodig hebben. Wij dragen bij aan een prettige woonomgeving en goede 

onderlinge verhoudingen tussen bewoners, met als doel dat iedereen zich thuis voelt.  

 

Onze missie realiseren we door te investeren in betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit:  

• Met prioriteit voor betaalbaarheid door te zorgen voor draagbare woonlasten (huur en 

energie);  

• Beschikbaarheid door te zorgen voor voldoende aanbod;  

• En een duurzame inzet op goede kwaliteit van woningen en dienstverlening.  

 

Doelgroep 

De primaire doelgroep kan als volgt nader worden gespecificeerd: 

- Lagere inkomens: huishoudens met een inkomen tot en met € 40.024. (prijspeil 2021). 

Dit is de doelgroep waar corporaties minimaal 80% van de vrijkomende woningen aan 

moeten toewijzen. Binnen deze groep benoemen we specifiek de een- en 

tweepersoonshuishoudens; 

- Middeninkomens: huishoudens met een inkomen tussen € 40.024.en € 44.655. (prijspeil 

2021) Deze groep kan zich binnen de huidige woningmarkt in Putten niet zelf redden. Het 

aanbod aan duurdere huurwoningen is beperkt en het aanbod aan koopwoningen is 

veelal te duur; 

- Bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking. Deze mensen hebben veelal zorg en ondersteuning nodig bij het 

zelfstandig wonen en behoren qua inkomen ook tot de primaire doelgroep. 

 

In dit hoofdstuk doen wij verslag van de gerealiseerde prestaties in 2021 op het gebied van 

beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid.  
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1.1 Beschikbaarheid 

 

Wanneer we spreken over beschikbaarheid, dan hebben we het over zorgen voor voldoende 

aanbod voor onze doelgroep. Beschikbaarheid kunnen wij beïnvloeden door keuzes te maken 

ten aanzien van nieuwbouwplannen, verkoop van bestaand bezit, de woonruimteverdeling en 

toepassing van wet- en regelgeving. Nieuwbouw heeft de meeste invloed hierop. 

1.1.1 Nieuwbouw 

Locaties Goedkoop Middelduur Totaal Doelgroep 

Opgeleverd 2020 20 21 41 Diversen 

Wallenbergstraat 16 10 26 Starters/alleenstaanden 

Rimpeler 30 25 55 Diversen 

Bilderdijkstraat 24 0 24 Starters/alleenstaanden 

Schauwhof 10 0 10 55+ 

Diversen 64 10 74 Diversen 

Totaal 164 66 230 
 

Daarnaast bouwen we op de locatie Schauwhof 24 intramurale plekken voor de Zorggroep 

Noord-West Veluwe. 

 

Doelstellingen 

Door te investeren in nieuwbouw willen wij hoofdzakelijk het volgende bereiken: 

- Het aanbod sociale huurwoningen verruimen in de jaren tot 2025, zodat we in 2025 ca. 

2180 woningen bezitten. Hiertoe benutten we alle ruimte die wordt geboden binnen de 

Woonvisie Putten voor de realisatie van sociale huurwoningen. In 2020 is de ruimte in de 

woonvisie vergroot van 170 naar 230 sociale huurwoningen (tot en met 2025).  

- Aanbod realiseren dat bestaat uit woningen, inzetbaar voor meerdere doelgroepen, 

vooral gericht op 1-2 persoons huishoudens. Dit willen wij bereiken door een mix van 

woningen (appartementen en grondgebonden) te bouwen. 

 

Nieuwbouw sociale huur 

In 2021 zijn er 43 woningen in fase 3 van de uitbreidingswijk Rimpeler opgeleverd. Het betrof 14 

appartementen, 16 beneden-bovenwoningen en 13 levensloopbestendige woningen. Eind 2021 

zijn 26 woningen op de locatie Wallenbergstraat opgeleverd. Dit betrof 16 2-kamer en 10 3 

kamerappartementen. Op dit moment zijn de bouwplannen voor 12 woningen in de 

uitbreidingswijk Rimpeler fase 4 en 6 in uitvoering. In fase 4 bouwen we 5 rijwoningen en in fase 

6 7 levensloopbestendige woningen. De verwachting is dat we de 5 rijwoningen het 1e kwartaal 

van 2022 kunnen opleveren en de 7 levensloopbestendige woningen aan het einde van 2022.  

Inmiddels is het voorlopig ontwerp van de locatie Schauwhof klaar. Op dit moment loopt de 

procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. Daarnaast is er een ontheffing nodig in 

het kader van de Wet op de Natuurbescherming. Hierover zijn we nog in overleg met de 

Provincie Gelderland. De verwachting is dat we medio 2023 kunnen gaan slopen en dat de bouw 

hiervan aansluitend start. Verder is het bestemmingsplan voor de locatie Bilderdijkstraat 

onherroepelijk. De opzet is dat hier 24 beneden-boven woningen kunnen worden gebouwd. 

Tenslotte is Woningstichting Putten met de gemeente Putten de bouw van 20 flexwoningen op 
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de locatie Bijsterenseweg aan het voorbereiden. De verwachting is dat we deze 2e helft van 2022 

kunnen gaan bouwen. 

1.1.2 Verkoop bestaand bezit 

In 2021 hebben wij 4 eengezinswoningen verkocht. Twee woningen aan de Prins Hendrikweg, 

één aan de Schoolstraat  en één aan de Lage Engweg.   

Eind 2021 hebben we nog 69 huurwoningen in ons bezit, die worden verkocht wanneer ze bij 

vertrek van de huidige huurder(s) vrijkomen.  

1.1.3 Woonruimteverdeling  

In 2021 zijn 69 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De mutatiegraad van 2021 is 4,6% en daarmee 

lager dan in 2020 met 4,9%.  

De slaagkans van alle actief woningzoekenden voor een woning in de regio Noord-Veluwe 

bedroeg in 2021 14%. Dat is een afname ten opzichte van 2020 waarin de slagingskans 15% 

was. De slaagkans van het aantal actief woningzoekenden uit Putten, die in Putten op een 

woning hebben gereageerd en deze hebben gekregen is 14%. Dat is een afname ten opzicht 

van  2020 waarin de slagingskans 17% was.  Dit heeft met verschillende  oorzaken te maken. Er 

zijn starters gehuisvest in het kader van de pilot starters. Deze mensen laten geen huurwoning 

achter. Daarnaast zijn er ook in Putten meer actief woningzoekenden bijgekomen. Van 591 actief 

woningzoekenden in Putten zijn we naar  659 actief woningzoekenden in Putten gegaan. Op 

regionaal niveau is het aantal actief woningzoekenden ook gestegen.   

De woningzoekenden van buiten de regio Noord-Veluwe hadden in 2021 de laagste slaagkans 

ten opzichte van de woningzoekenden in de regio. De slaagkansen van de verschillende 

inkomensgroepen waren in 2021 14 %. Ten opzichte van 2020 (14,9%)  daalde de slaagkans 

licht, omdat het aantal actieve woningzoekenden harder is gestegen dat het aantal verhuringen 

in de regio.  

De inschrijftijd die een woningzoekende nodig heeft voor een sociale huurwoning in Putten 

varieert van 7 jaar tot 26 jaar en is afhankelijk van het soort woning en de doelgroep. Er is een 

lineair verband tussen de leeftijd en de slaagkans. Wie ouder is staat vaak lang ingeschreven als 

woningzoekende en heeft destijds zijn woonduur kunnen verzilveren in inschrijftijd. Dat maakt de 

kans op een woning aanzienlijk groter.  

De lage slagingskans en de benodigde lange inschrijftijd tonen duidelijk aan dat er sprake was 

van onvoldoende aanbod van sociale huurwoningen in 2021. Het blijven toevoegen van 

nieuwbouw is cruciaal om de slagingskansen te verbeteren en de benodigde inschrijftijd te 

verlagen.  

Daarnaast hebben de corporaties en gemeenten in de regio Noord-Veluwe een aantal bijzondere 

woonruimteverdelingsafspraken gemaakt om sneller kans te maken op een woning. Deze 

worden hieronder toegelicht. 

 

Afspraken met betrekking tot de woonruimteverdeling 

Binnen de woonruimteverdeling zijn er afspraken om te zorgen dat meerdere doelgroepen een 

slagingskans hebben in de woonruimteverdeling. In onderstaande tabel staat de manier van 

toewijzing in 2021 vermeld.  

 

Inschrijving o.b.v. aantal aandeel 

Inschrijftijd 77 48,7% 

Loting 28 17,7% 
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Regulier urgent 27 17,1% 

Statushouders 10 6,3% 

Centrale uitgang 4 2,5% 

Zorg 7 4,4% 

Woningruil 5 3,2% 

  158 100% 

 

In regionaal verband hebben we met corporaties en gemeenten afgesproken om ongeveer 20% 

van het woningaanbod te verloten. Er is 17,7% gerealiseerd aan de loting. Dat is een mooi 

resultaat. De huisvestingsverordening kent een prioritering tussen onze verschillende 

doelgroepen. Bijvoorbeeld dat statushouders voor jongeren gaan. Om deze reden is er één 

woning die geschikt was voor lotingsmodule naar een jonge statushouder gegaan en  een 

woning naar een jongere woningzoekende die uitstroomde uit de centrale uitgang. 

 

De regionale afspraken voor de huisvesting van kandidaten vanuit de Centrale uitgang (uitstroom 

uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen) is voor 2021 5%. We hebben 2,5 % 

behaald. We merken dat kandidaten liever elders in de regio gehuisvest willen worden, vanwege 

hun netwerk wat ze hebben opgebouwd. 

 

In 2021 hebben wij  38 statushouders gehuisvest, de taakstelling was 34. We hebben er 4 extra 

gehuisvest, omdat er in het najaar van 2021 een vraag kwam om extra mensen te huisvesten  

vanwege de toestroom van vluchtelingen.  

 

Het totaaloverzicht van de verhuringen DAEB woningen in 2021 naar huur en inkomen ziet er als 

volgt uit: 

 

 
Bij het toewijzen van sociale huurwoningen moeten wij ons houden aan de zogenoemde 80-10-

10 regel. Voor de middeninkomens is onze inzet gericht op de invulling van deze regel.  

De regel betekent concreet dat: 

- Minimaal 80% van de nieuwe verhuringen dient te geschieden aan huishoudens met een 

inkomen tot € 40.024. 

- Maximaal 10% van de nieuwe verhuringen mag worden toegewezen aan huishoudens 

met een inkomen van €40.024 tot 44.655.  

- De overige 10% van de nieuwe verhuringen is vrij beschikbaar boven het inkomen van  

€ 44.655  waarbij in de regio een bovengrens wordt gehanteerd van € 48.000.  
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Met deze toewijzingen voldoen we aan de inkomensgrenzen zoals die door de overheid zijn 

vastgesteld.   

Alle verhuringen aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens waren passend, 

dat wil zeggen dat zij alleen woningen kregen toegewezen onder de aftoppingsgrenzen.  

 

DAEB Toewijzingen 2021 naar Inkomenscategorie 

 

1.1.4. Doorstroming 

In de prestatieafspraken van 2021 hebben we afgesproken om een pilot op te zetten om de 

doorstroming van starters en senioren op de woningmarkt te bevorderen. We zijn eerst gestart 

met de pilot voor starters. Het projectplan voor de pilot starters is in augustus geformaliseerd. 

Het project loopt van 1 september 2021 tot en met 31 december 2023. Er zijn in 2021 tien 

woningen met voorrang aangeboden aan starters van 23 tot 35 jaar met een binding voor de 

regio noord Veluwe, conform de afspraak.  

 

In de prestatieafspraken 2021 is de afspraak gemaakt om een pilot op te zetten voor 

doorstroming van senioren. Parallel aan dit proces zijn er op regionaal niveau ook ontwikkelingen 

geweest op dit gebied. De provincie Gelderland wil met actie 10 ‘Doorstroom sociale huur’, uit 

haar Actieplan Wonen, 55-plussers helpen die vanuit hun sociale huurwoning willen verhuizen 

naar een beter passende woning, passend bij hun toekomstige levensfase. Hiermee kunnen er 

woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. De provincie stelt hiervoor o.a. verhuiscoaches 

beschikbaar. De gemeenten en corporaties op de Noord-Veluwe hebben gezamenlijk een 

aanvraag ingediend en zijn geselecteerd als focusgebied voor de provinciale verhuiscoach. Als 

WSP en gemeente willen we de inzet van de verhuiscoach gebruiken als onderdeel van onze 

pilot voor senioren. De gesprekken over de vorming van het project en plan van aanpak wordt 

nog besproken.  

 

1.2 Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid stond in 2021 hoog op onze agenda. Kern van ons bestaansrecht is het bieden 

van woonruimte aan huishoudens met een laag inkomen. We streven naar voldoende sociale 

huurwoningen voor de doelgroepen met een inkomen tot € 44.655,-. Hierbij horen betaalbare 

huurprijzen en een zo gematigd mogelijk huurbeleid.  

1.2.1 Jaarlijkse huurverhoging 

In 2021 is de jaarlijkse huurverhoging niet doorgevoerd. Daarnaast is de ‘Wet Eenmalige 

Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen’ ingevoerd. Dit betekent een verplichte 

huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en een huur hoger dan de aftoppingsgrens. 

Voor huurders die voor deze eenmalige huurverlaging in aanmerking komen, is de huurverlaging 

permanent, zolang zij in de woning blijven wonen. Deze wet is tijdelijk van kracht. In 2021 zijn er 

in totaal 186 huren eenmalig verlaagd. De andere huurprijzen lagen al onder de grens.  
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1.2.2 Wettelijke Huursom 

Jaarlijks geeft de overheid een percentage aan waarmee de wettelijke huursom mag stijgen.  

Onze totale wettelijke huursom is in 2021 niet gestegen vanwege de huurbevriezing en daarmee 

voldoen we aan het wettelijk kader.  

1.2.3 Huurontvangsten  

Huurachterstand 

De huurachterstand van gemiddeld 0,20% zit onder onze norm van 0,75% van de jaarhuur. De 

gezamenlijke corporaties van de noord Veluwe hebben met de gemeenten een convenant 

vroeghulpsignalering gesloten om gezamenlijk te werken aan het voorkomen en het structureel 

oplossen van problematische schuldensituaties. De aanpak en samenwerking wordt jaarlijks 

geëvalueerd.  

In totaal hebben 29 huishoudens eind december een betalingsregeling.   

 

 Huurachterstand 

t.o.v. bruto jaarhuur 

2017 0,63% 

2018 0,32% 

2019 0,24% 

2020 0,17% 

2021 0,11% 

 

We hebben in 2021 geen woning ontruimd.  

 

Huurderving 

De totale huurderving bedraagt € 27.821 in 2021. Dat is 0,20% van de totale huuropbrengsten, 

waarvan 0,17% door leegstand en  0,03% door oninbare huur.   

 

  Huurderving t.o.v. bruto jaarhuur 

  Leegstand Oninbaar Totaal 

2017 0,20% 0,06% 0,26% 

2018 0,11% 0,04% 0,15% 

2019 0,12% 0,04% 0,16% 

2020 0,13% 0,03% 0,16% 

2021 0,17% 0,03% 0,20% 

1.2.4 Waar gaat de huur naar toe? 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het huishoudboekje van Woningstichting Putten, 

waarbij de relatie zichtbaar is tussen de (huur)inkomsten en de benodigde uitgaven om onze 

volkshuisvestelijke opgaven waar te maken en aan alle wettelijke heffingen te voldoen.  

 

Onderhoudskosten 

De grootste uitgavenpost ten aanzien van de exploitatie van huurwoningen zijn de 

onderhoudskosten. Zo houden wij de woningen in goede staat.  
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Verhuurderheffing en bijdrageheffing Aw 

De volgende grote post is die voor de verhuurderheffing en bijdrageheffing Aw. Dit is geld dat wij 

verplicht moeten afdragen aan belasting richting het rijk respectievelijk aan bijdrage aan de 

Autoriteit Woningcorporaties die toezicht houdt op de corporatiesector. Deze uitgavenpost is 

door ons niet te beïnvloeden. Dit geld kan daarmee niet besteed worden aan onze 

volkshuisvestelijke doelstellingen in Putten. 

 

Rentelasten leningen 

Een belangrijk deel van de huuropbrengsten geven wij uit aan rentelasten voor onze leningen 

met een laag gemiddeld rentepercentage (2,44%).  

 

Organisatiekosten: personeelskosten en overige beheerkosten 

Het grootste deel van de uitgaven voor de organisatie betreft de personeelskosten. De overige 

beheerkosten zijn voor het kantoor, de advisering, ICT, etc. 

 

Belastingen en verzekeringen 

Over onze woningen betalen we onroerendezaakbelasting aan de gemeente. Daarnaast betalen 

we een verzekeringspremie, omdat we al onze woningen hebben verzekerd tegen bijvoorbeeld 

brandschade. 

  

Vennootschapsbelasting 

Sinds 2008 is in de Belastingwet opgenomen dat we over ons resultaat belasting moeten 

betalen.  

 

Saldo 

Het bedrag dat we overhouden hebben we nodig om een bijdrage te leveren aan onze 

volkshuisvestelijke doelstellingen op het gebied van: 

- Beschikbaarheid; 

- Betaalbaarheid; 

- Kwaliteit van de woning (duurzaamheid), woonomgeving en dienstverlening. 

Daarnaast moet dit geld ook worden gebruikt om leningen af te lossen (€ 3,1 mln.).  

Ondanks dat de opbrengsten uit huur nog worden aangevuld met opbrengsten uit verkoop (€ 1,4 

mln.), hebben we in 2021 het exploitatiesaldo met € 5 mln. geleend geld moeten aanvullen om 

tot een sluitend huishoudboekje te komen voor dat jaar. 
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Grafische weergave van de inzet van de totale huuropbrengsten 2021. 

 

1.3 Kwaliteit woningbezit  

 

Wij voeren regelmatig onderhoud uit aan ons bezit. Op deze wijze borgen we de goede kwaliteit 

van onze woningen. Vanuit duurzaamheid, wooncomfort of door de veranderende vraag van 

onze bewoners willen wij de kwaliteit ook verhogen.  

In 2021 zijn voor onderhoud de volgende bedragen begroot respectievelijk besteed: 

 

  Begroot Gerealiseerd Verschil 

Planmatig onderhoud (incl. contract 

onderhoud)* € 2.622.000 € 2.379.182 €    -242.818 

Service-, mutatieonderhoud* €    836.000 €   903.426 €        67.426 

Totaal € 3.458.000 € 3.282.608 €     -175.392 

* Bedragen zijn inclusief eigen dienst (begroot € 88.000, gerealiseerd € 74.400) 

1.3.1 Planmatig onderhoud 

Voor het planmatig onderhoud is een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld. Hierin staan 

per complex de onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen voor de gehele exploitatieduur. 

De werkzaamheden die o.a. zijn opgenomen zijn: toilet- en badkamerrenovaties, schilderwerk, 

vervangen kozijnen, vernieuwen aanrechtblokken en vervangen cv-ketels.  

 

De meeste werkzaamheden van het planmatig onderhoud voor 2021 zijn ondanks de Covid-19 

pandemie daadwerkelijk uitgevoerd. We hebben daken vernieuwd, cv-ketels vervangen, 

voegwerk, schoorstenen, dakpannen en dakgoten vernieuwd, mechanische ventilatie 

aangebracht, ramen en deuren vervangen, schilderwerk uitgevoerd, en keukens, badkamers en 

toiletten gerenoveerd.  

Rentelasten leningen
13%

Onderhoudskosten
23%

Verhuurderheffing en 
bijdrageheffing Aw

10%

Belastingen en verzekeringen
3%
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1.3.2 Niet-planmatig onderhoud 

Het niet-planmatig onderhoud valt uiteen in een tweetal componenten: 

  

  Begroot Gerealiseerd Verschil 

Serviceonderhoud € 546.000 €  590.039  €    -  44.039 

Mutatieonderhoud € 290.000 € 313.387  €    -  23.387 

Totaal € 836.000 €  903.426 €    -  67.426 

Bedragen zijn inclusief eigen dienst (begroot € 86.000, gerealiseerd € 73.000) 

 

Ten behoeve van het niet-planmatig onderhoud heeft Woningstichting Putten één medewerker in 

dienst. Verder wordt gebruik gemaakt van de diensten van derden. Wij werken daarbij zoveel 

mogelijk met vaste partijen (ketenpartners).  

 

Serviceonderhoud 

Serviceonderhoud wordt uitgevoerd op verzoek van een huurder. Het aantal serviceverzoeken  

in 2021 zijn meer dan vooraf begroot. 

 

Mutatieonderhoud 

Het aantal mutaties en de aard, veel werkzaamheden of juist weinig, is moeilijk te begroten. 

Huurders hebben de mogelijkheid om te kiezen of ze mee willen doen aan planmatig onderhoud 

aan de binnenzijde van de woning. Als ze dit niet willen, komen de werkzaamheden bij mutatie 

(het vrijkomen) van de woning aan bod. In 2021 waren er 89 mutaties, waarvan 15 “grote 

mutaties”. Hiermee bedoelen we een mutatie met een bedrag aan onderhoud vanaf € 5.000. Dit 

waren voor een groot deel nagekomen planmatige onderhoudswerkzaamheden. De gemiddelde 

kosten voor reguliere en grote  mutaties zijn hoger dan verwacht.  

1.3.3 Strategische investeringen 

Daarnaast blijven we inzetten op het verduurzamen van onze woningen. Bij de afweging tot 

investeringen wordt ook de betaalbaarheid in ogenschouw genomen. 

In 2021 hebben we strategische investeringen uitgevoerd aan in totaal 51 woningen. Bij deze 

woningen zijn de dakpannen vervangen door nieuwe dakpannen en is het asbesthoudende 

dakbeschot verwijderd en vervangen door een zwaarder geïsoleerd dak en zijn dakgoten en 

dakramen vervangen. De investering die hiermee gemoeid was bedroeg € 1,2 mln. 

1.3.4 Energiemaatregelen  

Wij zetten volop in op verduurzaming. Er lag een opgave vanuit het Convenant Energiebesparing 

Huursector dat alle huurwoningen in 2021 een gemiddelde energie-Index van 1,35 (± label B) 

moesten hebben. In 2021 hebben we bij 51 woningen aan de van Goltsteinstraat, van 

Oldenbarneveltstraat, Schrasserstraat en Graaf Wichmanstraat isolatie aangebracht aan de 

begane grondvloeren en de daken zwaarder geïsoleerd. Eind 2021 is onze gemiddelde energie-

index 1,17. Hieruit blijkt dat we op dit moment onze strategische doelstelling van gemiddeld label 

B hebben gehaald en aan het Convenant voldoen. We vallen daarmee zelfs al binnen de 

grenzen van gemiddeld label A. 

Inmiddels is het Klimaatakkoord vastgesteld en in ons ondernemingsplan de strategische 

doelstelling vastgelegd om in 2050 onze gehele woningvoorraad CO2-neutraal te hebben.  
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Opgemerkt wordt dat er sinds 2021 een nieuwe berekeningsmethodiek wordt gebruikt. Hierdoor 

wijkt de kolom 2021 af van de eerdere kolommen. 

 

 

Stand van zaken 31-12-2021 en ontwikkeling energie-index tot en met 2021: 

c 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

<=0,60 0 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3 % 6% 

0,61-

0,80 

1% 1% 1% 1% 4% 4% 4% 4 % 4% 

0,81-

1,20 

13% 18% 32% 34% 36% 39% 41% 47% 35% 

1,21-

1,40 

22% 22% 21% 28% 31% 29% 31% 30% 35% 

1,41-

1,80 

38% 38% 32% 25% 22% 22% 18 % 13% 17% 

1,81-

2,10 

15% 14% 7% 5% 2% 3% 3% 2% 2% 

2,11-

2,40 

10% 6% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 

2,41-

2,70 

1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 

>2,70 1% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 

 

Door middel van energetische maatregelen kan het comfort van de woning worden verbeterd en 

dragen wij tevens bij aan onze doelstelling op het gebied van betaalbaarheid. De isolerende 

maatregelen leveren onze bewoners een besparing van de energiekosten op, zonder dat daar op 

dit moment een huurverhoging tegenover staat. Het totaal aan woonlasten wordt dus 

verminderd. Daarbij verdient het gedrag van onze bewoners ook aandacht, want de werkelijke 

besparing van energie is daar in belangrijke mate van afhankelijk. De energiecoaches vanuit de 

huurderorganisatie kunnen hierin ondersteuning bieden. 

Bij al onze nieuwbouw hebben we de ambitie om die Nul Op de Meter uit te voeren. Voor de 

nieuwbouwwoningen houden we normaal gesproken bewonersavonden. Tijdens deze avonden 

proberen we onze huurders bewust te maken van het effect van hun gedrag op het 

energiegebruik in de woning. In verband met maatregelen  i.v.m. de COVID-19 pandemie 

hebben we deze avonden in 2021 helaas niet kunnen houden. We hebben tijdens de oplevering 

van de woningen aan de nieuwe huurders hier extra aandacht aan besteed. 

 

1.4 Kwaliteit woonomgeving en leefbaarheid  

 

De gemeente Putten is een groene gemeente waar het prettig wonen is. Een belangrijke 

voorwaarde daarbij is dat mensen zich veilig en verbonden voelen in en met hun woonomgeving. 

Woningstichting Putten draagt daar graag aan bij door goed onderhoud, maar ook door aan 

mensen te vragen om hun tuin en/of balkon te onderhouden en elkaar ook daadwerkelijk aan te 

spreken en naar elkaar om te zien.  

De samenwerking met de gemeente en de verschillende partijen op het gebied van zorg, welzijn 

en veiligheid is goed. Bij ernstige burenoverlast, woonproblematiek en/of andere problemen 
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weten de verschillende organisaties elkaar goed te vinden. Belangrijke partners daarbij zijn 

Stimenz, GGZ-centraal, de gemeente, Welzijn Putten en de politie. 

Door de corona perikelen hebben we met name op het gebied van overlastmeldingen een 

stijging gezien van het aantal klachten. In totaal zijn er in 2021 169  overlastmeldingen opgepakt. 

Dat is bijna een keer zoveel meldingen als in 2020. 

In 2021 zijn er door Woningstichting Putten 11  meldingen doorverwezen, naar buurtbemiddeling.   

 

Onder regie van de gemeente Putten zijn complexe en zorgelijke situaties besproken in het 

sociaal vangnetoverleg (SVO). Daarnaast heeft er in het kader van multi-problematiek 

multidisciplinair overleg (MDO) plaatsgevonden. De inzet is om ontruimingen, overlast en/of 

zorgelijke situaties te voorkomen en/of op te lossen. In 2021 zijn er geen ontruiming geweest op 

basis van huurschuld in combinatie met overlast.  

 

 

1.5 Kwaliteit van onze dienstverlening 

1.5.1 KWH-huurlabel 

Ook in 2021 behielden wij ons KWH label en zijn onze huurders tevreden over onze 

dienstverlening. De criteria hiervoor zijn dat op alle labelonderdelen we gemiddeld een 7 of hoger 

scoren en dat minimaal 85% van de huurders tevreden is, dit betekent een cijfer van 5,5 of 

hoger. Met deze scores voldoen we ruim aan onze strategische doelstelling dat minimaal 75% 

van onze huurders een (zeer) positief beeld heeft van Woningstichting Putten.  

 

 
Het cijfer in de tabel correspondeert met het gemiddelde dat onze huurders ons geven. Het 

percentage is het aantal huurders wat tevreden is en ons waardeert meteen cijfer hoger dan een 

5,5. 

 

Klachtenadviescommissie 

De Klachtenadviescommissie Noord-Veluwe is door de corporaties in de regio ingesteld voor het 

afhandelen van klachten van huurders. In 2021 was er geen klacht bij deze commissie ingediend 

over Woningstichting Putten.  
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Bezwarencommissie Woonruimteverdeling  

In 2021 heeft de Regionale Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 35 

bezwaren van woningzoekenden ontvangen. Daarvan woonden 6 bezwaarmakers in Putten. Vijf 

bezwaren kwamen aan het eind van het jaar en zijn doorgeschoven naar 2022. Er zijn 30 

bezwaren in behandeling genomen, waarvan in 2021 29 zijn afgehandeld.  Van de afgehandelde 

zaken zijn 7 zaken niet behandeld door de commissie en 22 zaken afgedaan in een zitting. Van 

de zaken afgedaan in een zitting zijn 17 zaken ongegrond verklaard door de commissie en 5 

zaken zijn gegrond verklaard. Het grootste deel van de bezwaren betroffen het weigeren van een 

urgentieverklaring.  

1.5.2 Samenwerking met stakeholders  

Een goede samenwerking en verstandhouding met onze stakeholders vinden wij belangrijk.  

Belangrijke stakeholders zijn: Huurdersorganisatie Putten, de gemeente Putten, diverse 

zorginstellingen, Stichting Welzijn Putten, politie, brandweer, Stimenz (maatschappelijk werk) en 

Buurtbemiddeling. Met hen wordt regelmatig overleg gevoerd. Deze afstemming gebeurt op 

strategisch, beleidsmatig en operationeel gebied. 

Door de coronapandemie hebben we met onze stakeholders vooral digitaal overleg gehad en de 

intensiteit daarvan is wat minder groot geweest dan gebruikelijk. 

 

Huurdersorganisatie Putten 

Om een goed beeld te krijgen van wat er onder huurders leeft en welke behoeften er bestaan, 

vinden wij het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met onze huurders 

(vertegenwoordiging). Op basis van die informatie kunnen wij onze dienstverlening verder 

verbeteren. Bovendien biedt het een kader voor het creëren van draagvlak voor ons beleid. 

Concreet betekent dit het voeren van overleg met huurders en hun vertegenwoordigers en het 

bieden van ondersteuning aan de huurdersorganisatie. 

 

Eind 2020 hebben de toenmalige voorzitter en secretaris van de huurdersorganisatie na meer 

dan 25 jaar van trouwe inzet afscheid van de huurderorganisatie. Begin 2021 zijn er een nieuwe 

voorzitter en secretaris gekomen. 

Wij voerden in 2021 één keer in de twee maanden overleg met het bestuur van de 

huurdersorganisatie. Daarnaast zijn wij in de maand oktober aangesloten bij de vergadering van 

de huurdersorganisatie. In 2021 heeft er een kennismaking plaatsgevonden tussen de 

huurdersorganisatie en de twee huurderscommissarissen van de RVC.  

Tijdens deze diverse overleggen passeerden alle actuele zaken de revue. De belangrijkste 

onderwerpen waren: betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Met onze 

huurdersorganisatie stelden wij in juni 2021 een nieuwe bijdrage voor de woonvisie op, die eind 

2021 tot nieuwe prestatieafspraken voor 2022 (en verder) met de gemeente leidde. 

Vanuit leefbaarheid gaven wij in 2021 in overleg met de huurdersorganisatie extra aandacht aan 

verwaarloosde tuinen. Om de huurdersorganisatie in haar activiteiten te ondersteunen en haar in 

de gelegenheid te stellen om zich verder te scholen, ontvangt zij een financiële bijdrage.  

We zijn blij en dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van onze huurders en dat ze  willen 

meedenken met de koers en het beleid van WSP is erg belangrijk. Dat kan via de 

huurdersorganisatie maar ook via inzet op duurzaamheid als energieambassadeur of 

meedenken met ons via een (digitaal) klantenpanel.  
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Gemeente Putten 

Met de gemeente Putten hebben wij in 2021 regelmatig bestuurlijk overleg gevoerd. 

Agendapunten waren onder meer de concretisering van nieuwbouwprojecten, passend 

toewijzen, slaagkansen, huisvesting van statushouders, starters en andere doelgroepen en onze 

bijdrage aan de woonvisie, welke nader is uitgewerkt tot prestatieafspraken. We spraken 

intensief met  de gemeente over nieuwe ontwikkellocaties voor permanente woningen en voor 

flexwonen.  

Woningstichting Putten en de gemeente Putten hebben elkaar nodig bij het realiseren van de 

doelstellingen uit de gemeentelijke Woonvisie en het ondernemingsplan “Samen bouwen aan de 

toekomst”. Dit is formeel geborgd door de prestatieafspraken. De prestatieafspraken 2022 zijn in 

december 2021 digitaal ondertekend door de gemeente, de huurdersorganisatie en 

Woningstichting Putten, vanwege de coronamaatregelen.  

 

Diverse zorginstellingen 

In 2020 hebben wij gesprekken gevoerd met de Zorggroep Noordwest-Veluwe over de toekomst 

van de aanleunwoningen van de Schauwhof. Dit overleg heeft geresulteerd in een prachtige 

nieuwbouwontwikkeling van intramurale en extramurale woningen. Inmiddels loopt de 

bestemmingsplanprocedure om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De verwachting nu is dat 

we medio 2023 kunnen starten met de bouw. Tevens werken wij met de Zorggroep samen bij de 

verhuur van vrijkomende appartementen voor 55-plussers bij Schauwstaete en Schauwzicht.  

Aan Careander, Stichting Puttensteyn, Stichting De Pinnenburg, Stichting Sprank en de Stichting 

Grensverleggende Talenten, verhuren wij eenheden voor begeleid zelfstandig wonen. Vanaf 

november 2020 hebben wij een appartement verhuurd aan EBC zorg voor één client. 

Halverwege 2021  heeft de huurder het contract op eigen naam gekregen.  In 2021 zijn er ook 

extra woningen naar Stichting Grensverleggende Talenten gegaan. Wij bieden de huisvesting, zij 

bieden de zorg.  

 

Welzijnsorganisatie  

Welzijn Putten is voor ons een belangrijke partner in de bevordering van de leefbaarheid en een 

inclusieve maatschappij. Onder de noemer ‘Putten inclusief’ is de inzet erop gericht dat iedereen, 

zo laagdrempelig mogelijk, kan meedoen in de samenleving. Hiertoe wordt samengewerkt in een 

zeer toegankelijke website: Eén Loket. In 2021 continueerde wij onze samenwerkingsafspraak 

waarbij Welzijn Putten een ondersteunende rol vervuld bij kwetsbare huurders, waaronder 

statushouders, op het gebied van leefbaarheid in en om de woning.  

Daarnaast zijn we actief in Woongemak Putten, een initiatief vanuit de gemeente, met als 

doelstelling bewustwording en daarmee te bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

in hun woning kunnen blijven wonen met de juiste voorzieningen.  

 

Samenwerking met veiligheidspartners 

Met de politie en met de wijkagenten in het bijzonder, onderhouden wij regelmatig contact en is 

de samenwerking uitstekend. Dit betreft vooral zaken op het gebied van de veiligheid in en 

rondom onze woningen en op het gebied van persoonlijke problemen bij overlast.  

 

Samenwerking in de regio 

In de regio Noord-Veluwe hanteren de gemeenten (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, 

Elburg en Oldebroek) dezelfde huisvestingsverordening. We werken daarbij samen met Uwoon, 



 

 

 

 

21 

 

 

Omnia Wonen en Delta Wonen en bieden onze vrijkomende woningen aan op een 

gemeenschappelijke website, hurennoordveluwe.nl.  

Woningstichting Putten maakt uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in 

de regio mogelijk. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt en worden jaarlijks een aantal 

woningen beschikbaar gesteld.  

Binnen de woningmarktregio ‘Noord-Veluwe, Amersfoort en Zeewolde’ werken wij samen door 

afstemming te zoeken op de onderwerpen beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties en de 

opgave rondom verduurzaming van woningen. Wij participeren in de totstandkoming van de 

Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Veluwe. 

Tenslotte zoeken wij met een aantal collega-corporaties in onze regio regelmatig afstemming op 

zaken rondom beleidsontwikkeling en de uitvoering van nieuwe wet– en regelgeving. 

1.5.3 Informatieverstrekking aan huurders en stakeholders 

We streven ernaar dat ons beleid en onze werkzaamheden helder en inzichtelijk zijn voor onze 

huurders en stakeholders.  

 

Bewonersblad Inform 

Wij informeren onze bewoners zo goed mogelijk over zaken die het wonen in Putten aangaan via 

ons bewonersblad Inform, dat driemaal per jaar uitkomt en huis aan huis wordt bezorgd. Vaste 

onderwerpen zijn: een samenvatting van ons jaarverslag, inclusief een financieel overzicht van 

onze inkomsten en uitgaven, het planmatig onderhoud en activiteiten op het gebied van 

nieuwbouw. Daarnaast informeren wij onze huurders over relevante zaken zoals in 2021 de 

uitdagingen waar we voor staan, zoals de woning schaarste, duurzaamheid, inzet op 

betaalbaarheid en de veranderende maatschappij waarbij we vooral oog moeten blijven houden 

voor elkaar. Dit alles in het licht van de coronatijd. We hebben uiteraard ook veel 

gecommuniceerd over onze dienstverlening in coronatijd.  

 

Website en sociale media 

Onze informatie staat in basis ook op onze website, waarbij onze inzet is om informatie zo 

actueel mogelijk te houden en een aantal nieuwsberichten te plaatsen over huurbeleid, 

nieuwbouwactiviteiten en onze dienstverlening in coronatijd en de manier waarop we deze 

dienstverlening waar noodzakelijk aanpasten. Wij zijn actief op Facebook en Twitter. We zetten 

deze media in als ondersteuning bij onze informatievoorziening en kunnen reageren op berichten 

die ons aangaan.  

1.5.4 Optimalisering dienstverlening 

Door het verplichte thuiswerken heeft de organisatie en haar dienstverlening in 2020  en 2021 

een boost gekregen op het gebied van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Elke medewerker is 

inmiddels in staat om ondersteund door mobiele devices het werk flexibel te kunnen organiseren 

en uitvoeren. Dit stelde ons in staat om onze dienstverlening zo goed mogelijk te continueren in 

deze tijd. Op deze manier hebben we onze (digitale) toegankelijkheid en bereikbaarheid zo 

optimaal mogelijk gehouden. 

 

Het project klantvisie is in 2021 nagenoeg afgerond op het gebied van klantinformatie. Door de 

bestuurswisseling is het plan van aanpak veranderd, omdat dit project gekoppeld is aan het 

ondernemingsplan, waarin ook het DNA van de organisatie onder de loep genomen zou worden. 

Dit is een ingrediënt wat nodig is om de klantvisie af te kunnen ronden. Concreet betekent dit dat 
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Raad van Commissarissen 

we als organisatie de definitieve klantvisie kunnen afronden nadat er een nieuwe directeur 

bestuurder is aangetreden. 

 

Binnen Woningstichting Putten is veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling gericht op 

duurzame inzet en kwaliteit van onze medewerkers. Naast inhoudelijke opleidingen gericht op de 

eigen functie zijn er ook mogelijkheden voor bredere loopbaanontwikkelingstrajecten en de inzet 

op persoonlijke ontwikkeling. In 2021 is samen met een (externe) coach aandacht geweest voor 

persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot de onderlinge samenwerking.  

 

2. ORGANISATIE EN GOVERNANCESTRUCTUUR  

 

In dit hoofdstuk lichten wij de organisatie en de governancestructuur van Woningstichting Putten 

toe.  

 

2.1 Organisatie 

 

Woningstichting Putten bezit eind 2021 totaal 2.066 woningen, 54 garages, 71 onzelfstandige 

woongelegenheden en 1 bedrijfsruimte (kantoor) in de gemeente Putten.  

De organisatie is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder en het 

interne toezicht wordt verricht door de Raad van Commissarissen (RvC). Onder directe 

verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder valt de controller. De controller kan 

rechtstreeks aan de RvC rapporteren en adviseren. Daarnaast is eind 2020 de rol van staf- en 

communicatieadviseur vormgegeven, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur-

bestuurder. De werkorganisatie is verdeeld over drie afdelingen met elk een afdelingsmanager. 

Eind 2021 waren er 17 medewerkers (14,56 fte) in dienst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbobeleid en ziekteverzuim  

Woningstichting Putten vindt het belangrijk dat haar medewerkers in een veilige en gezonde 

omgeving op kantoor en in de wijk hun werk kunnen doen. In persoonlijke gesprekken en tijdens 

personeelsbijeenkomsten wordt hieraan aandacht besteed. In het in 2019 geactualiseerde 

personeelshandboek van Woningstichting Putten staan o.a. de beleidslijnen rondom de ARBO-

omstandigheden en het gebruik van beschermingsmiddelen. In 2021 waren er geen 

Directeur-bestuurder 

Vastgoed Wonen Bedrijfsvoering 

Controller Staf- en communicatieadviseur 
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bijzonderheden op dit gebied. Eind 2020 en begin 2021 is een groot deel van de 

kantoorinrichting vervangen. Daarbij is sprake van verbetering op het gebied van ergonomie met 

zit/sta bureaus en minder geluidsbelasting door de inzet van glazen wanden en dempende 

materialen op de vloer en de wanden.  

Het ziekteverzuim 2021 komt uit op een percentage van 1,24%, waarbij er geen sprake is 

geweest van langdurig ziekteverzuim (2020: 0,76%, geen sprake van langdurig verzuim). 

 

Integriteitsbeleid  

Woningstichting Putten beschikt over een integriteitscode, met daarin opgenomen een 

klokkenluidersregeling. In 2021 zijn er geen situaties geweest waarin de integriteit van de 

bestuurder of van medewerkers in het geding was of waarin tegenstrijdige belangen een rol 

hebben gespeeld. 

Naast een intern vertrouwenspersoon is vanuit de arbodienst een extern vertrouwenspersoon 

beschikbaar voor ondersteuning en advies bij het melden van integriteitskwesties. In 2021 zijn bij 

de externe vertrouwenspersoon geen meldingen binnengekomen op het gebied van 

integriteitschendingen. Ook zijn op geen enkele andere wijze signalen binnengekomen dat 

sprake zou zijn geweest van schending van het integriteitsbeleid.  

 

Ondernemingsraad  

Woningstichting Putten heeft een Ondernemingsraad (OR), bestaande uit 3 werknemers. In 2021 

is de OR tweemaal bijeengeweest met de bestuurder en eenmaal met een delegatie van de 

RvC. Met name aan het werken in coronatijd is veel aandacht met elkaar besteed.  

 

2.2 Governancestructuur 

 

Woningstichting Putten onderschrijft de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties. 

Voor de vertaling van de principes uit de Governancecode zijn de volgende interne documenten 

opgesteld:  

- Statuten van Woningstichting Putten; 

- Reglement voor de RvC; 

- Profielschets van de RvC; 

- Reglement voor het Bestuur; 

- Visie op bestuur en toezicht; 

- Integriteitscode met klokkenluidersregeling. 

In overleg met de RvC zijn de belangrijkste stakeholders benoemd. Met deze stakeholders vindt 

regelmatig overleg plaats, passend bij de aard van de relatie. 

2.2.1 Bestuur 

Taak en werkwijze 

Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit betekent onder meer dat het 

bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de 

strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het 

beleid ten aanzien van deelnemingen van de organisatie. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 

voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s, 

verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Het bestuur weegt ook de belangen af van 

andere organisaties die met de werkzaamheden van Woningstichting Putten verbonden zijn 

(stakeholders).  
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Het bestuur legt over haar werkzaamheden verantwoording af aan de RvC. Daartoe verschaft 

het bestuur de RvC tijdig alle informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de raad. 

Het bestuur bespreekt ook de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de RvC. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in artikel 7 van de 

statuten van Woningstichting Putten omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het 

reglement voor het bestuur. Het bestuur werd tot 1 november 2021 gevormd door mw. M.T. 

Peek-Marlet. Vanaf 1 november wordt de positie van bestuurder ingevuld door de heer D. Mol op 

interim basis.  

 

Tegenstrijdige belangen 

Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de organisatie en de bestuurder moet worden 

vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de 

bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de organisatie of de bestuurder, behoeft 

de goedkeuring van de RvC. Omtrent transacties met een tegenstrijdig belang wordt 

gerapporteerd in het jaarverslag. In 2021 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen 

met betrekking tot de directeur-bestuurder, zoals bedoeld in principe 3 van de Governancecode 

Woningcorporaties. De voormalige bestuurder had geen nevenfuncties en de interim-bestuurder 

heeft wel nevenfuncties, deze hebben niet geleid tot tegenstrijdige belangen.  

2.2.2 Raad van Commissarissen 

Taak en werkwijze 

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de 

organisatie. Daarnaast staat de RvC het bestuur met raad ter zijde. Zij richt zich bij de vervulling 

van haar taak naar het belang van de organisatie. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van zijn eigen functioneren. In het ‘Verslag van de RvC’ in dit jaarverslag zijn de taak en de 

werkwijze van de raad nader beschreven, evenals de wijze waarop zij hieraan in 2021 invulling 

heeft gegeven. 

 

Onafhankelijkheid 

De RvC bestaat uit 5 leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het 

bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Hierover zijn in 

het reglement voor de RvC bepalingen opgenomen. Jaarlijks wordt over de onafhankelijkheid 

van de leden van de RvC gerapporteerd in het ‘Verslag van de RvC’. 

 

Deskundigheid en samenstelling 

De RvC is zodanig samengesteld dat zij zijn taak naar behoren kan vervullen. De 

kwalificatievereisten voor leden van de RvC zijn opgenomen in de profielschets voor de RvC. De 

randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel zijn opgenomen in het reglement 

van de RvC. Een (her)benoeming van een lid van de RvC vindt plaats na zorgvuldige 

overweging, waarbij de profielschets en het reglement in acht worden genomen. Benoeming 

vindt plaats voor maximaal twee perioden van vier jaar. 

2.2.3 De controle van de financiële verslaggeving 

Financiële verslaggeving 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte 

financiële informatie. De RvC ziet erop toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. 
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Externe accountant 

De RvC heeft in 2018 Baker Tilly benoemd als accountant. Daartoe is een raamovereenkomst 

ten behoeve van de dienstverlening ondertekend, waarbij jaarlijks sprake is van een 

opdrachtbevestiging. 

Het bestuur en de RvC maken eenmaal in de vier jaar een beoordeling van het functioneren van 

de accountant. Er is in 2020 opdracht gegeven aan Baker Tilly voor de controle van de 

jaarrekening 2021. De kosten hiervan bedroegen € 63.555,-. De kosten van adviezen bedroegen 

in 2021 € 34.467,-. Hierbij zijn adviseurs van BDO op het gebied van fiscaliteit en treasury 

betrokken geweest. 

 

Interne controlefunctie 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne beheersings- en controlesystemen. Binnen ons 

risicomanagement hanteren we de “three lines of defence”. De Controller is de tweede 

verdedigingslinie en verantwoordelijk voor de kaderstelling, facilitering, monitoring en rapportage 

op het gebied van risicomanagement. Gezien de omvang van de organisatie is de derde 

verdedigingslinie bij Woningstichting Putten niet ingevuld. 

 

Relatie en communicatie van de externe accountant met de organisatie 

De externe accountant woont het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin over de 

vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn 

bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening (het accountantsverslag) tegelijk aan 

zowel de RvC als aan het bestuur. De externe accountant is onafhankelijk en kan tijdens deze 

vergadering over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd 

door de RvC. 

In 2021 heeft er voorafgaande aan bovengenoemde vergadering een gesprek plaatsgevonden 

tussen externe accountant en de voorzitter van de RvC over de beheersing van de financiële 

risico’s in afwezigheid van de bestuurder.  

2.2.4 Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen 

Woningstichting Putten is in 2021 geen bestuurlijke en/of financiële verbindingen aangegaan met 

andere rechtspersonen en/of vennootschappen. Er zijn geen vennootschappen of 

nevenstructuren binnen de organisatie aanwezig.   
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3. VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 

Inleiding 

De RvC vindt het belangrijk om, als toezichthouder van een maatschappelijk ondernemende 

organisatie, publiekelijk verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij invulling heeft 

gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Een bijzonder 

jaar waarin nieuwe woningen werden opgeleverd, personele ontwikkelingen en effecten van de 

Corona-maatregelen zichtbaar werden en ook onze bestuurder vertrok.  

In dit jaarverslag legt de RvC daartoe verantwoording af. De RvC constateert dat 

Woningstichting Putten zich binnen de kaders van de wet- en regelgeving beweegt. De punten, 

die het externe en interne toezicht raken, zullen hier verder worden toegelicht.  

 

Extern toezicht 

Zoals in het jaarverslag van vorig jaar is aangegeven, heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

een uitgebreide governance-inspectie gedaan, waarbij is geconcludeerd dat de governance in 

basis voldoet aan de criteria voor good governance met een aantal positieve uitschieters.  

De RvC heeft geconstateerd dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) over 2021 nog 

geen risicobeoordeling over Woningstichting Putten heeft afgegeven. Dat komt volgens het 

WSW door capaciteitsproblemen bij het WSW. Wel heeft het WSW aangegeven dat 

Woningstichting Putten borgbaar is en blijft.  

 

Intern toezicht – werkzaamheden RvC 

De RvC is verantwoordelijk voor het intern toezicht binnen Woningstichting Putten. Daarnaast 

staat de RvC het bestuur met raad terzijde. In dit verslag legt de RvC verantwoording af over de 

wijze waarop invulling is gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het 

afgelopen jaar.  

Het toezicht door de RvC omvat in ieder geval: 

- de realisatie van de doelstellingen van de corporatie; 

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

- de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; 

- het kwaliteitsbeleid; 

- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 

- de financiële verslaggeving; 

- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; 

- vervullen werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder.  

In de statuten zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC beschreven. 

In het reglement voor de RvC zijn deze nader uitgewerkt. De RvC is tevens klankbord voor de 

bestuurder. De voorzitter van de RvC voert regelmatig overleg met de bestuurder, onder meer 

ter voorbereiding van de vergaderingen en agendavorming van de RvC.  

 

Intern toezichtkader 

Jaarlijks stelt de RvC het toezicht– en toetsingskader vast, waarbij naast statuten en diverse 

soorten reglementen, het ondernemingsplan 2018-2022 een belangrijk beleidsdocument 

uitmaakt vanuit lokaal en volkshuisvestelijk gerichte inhoud. Hierin zijn een aantal beleidskeuzes 

gemaakt ten aanzien van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Vanuit deze 

beleidskeuzes wordt jaarlijks de bijdrage (het bod) op de woonvisie van de gemeente Putten 
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gedaan. Vanuit de bijdrage worden samen met de gemeente en de huurdersorganisatie 

prestatieafspraken gemaakt.  

In de meerjarenbegroting voor 2022 en verder, zijn de strategische doelstellingen van het 

ondernemingsplan 2018-2022 en het in het verlengde daarvan het jaarlijks geactualiseerde 

portefeuillebeleid (strategisch voorraadbeleid), vertaald in concrete activiteiten inclusief de 

financiële gevolgen daarvan.  

Woningstichting Putten zal een nieuw ondernemingsplan opstellen voor de periode vanaf 2022. 

Aan de voorkant zullen belanghouders, het personeel en uiteraard ook de RvC daarbij door de 

bestuurder worden betrokken. 

Bij de verslaglegging (in de managementrapportages en in het jaarverslag) wordt aangesloten bij 

de opzet van het ondernemingsplan en de voor dat jaar vastgelegde prestatieafspraken, waarbij 

inzicht wordt gegeven in de mate waarin de voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd. De RvC 

heeft vastgesteld dat in 2021 de ondernomen activiteiten binnen Woningstichting Putten passen 

binnen dit toezichtkader. Ook de beoordelingen van de Aw, de bepalingen in de 

Governancecode Woningcorporaties, het reglement financieel beleid en beheer, het 

treasurystatuut en het investeringsstatuut bieden kaders voor het toezicht.  

 

Informatieverwerving 

Op diverse manieren verwerft de RvC informatie voor een goede vervulling van haar taak. Veel 

externe algemene informatie wordt verkregen via brancheorganisatie Aedes en de Vereniging 

Toezichthouders Woningcorporaties. Er zijn in 2021 (digitaal) bijeenkomsten van de VTW 

bezocht en publicaties bestudeerd. De RvC kan indien gewenst externe deskundigen 

inschakelen om zich te laten adviseren. Door gesprekken met de huurdersorganisatie, de 

ondernemingsraad, gesprekken met MT-leden en gesprekken met en informatie van de 

accountant, wordt eveneens inzicht verkregen in de gang van zaken binnen Woningstichting 

Putten. Dit als aanvulling op de informatie die onder andere rondom besluitvorming door de 

bestuurder wordt verstrekt.  

De twee RvC-leden die op voordracht van de huurdersorganisatie zijn benoemd, overleggen 

jaarlijks met de Huurdersorganisatie Putten om hun kijk op de organisatie en geleverde 

prestaties te vernemen. In 2021 heeft een afvaardiging van twee RvC-leden tweemaal informeel 

overleg gevoerd met de manager Bedrijfsvoering, het hoofd Financiën en de Controller 

voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening en de goedkeuring van de begroting. 

 

Door de situatie van coronamaatregelen is het afgelopen jaar zowel voor de organisatie als voor 

de RvC minder makkelijk geweest om bijeenkomsten te organiseren en bij te wonen. Onze 

belanghouders op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid hadden het afgelopen jaar hun 

prioriteiten elders liggen in verband met de coronapandemie. Desalniettemin is getracht om zo 

goed mogelijk met elkaar in verbinding te blijven en waar nodig informatie te verwerven. 

 

Besproken onderwerpen in 2021 

De RvC heeft in 2021 viermaal regulier vergaderd.  

De volgende onderwerpen zijn in de RvC in 2021 aan de orde geweest:  

- intern toezicht- en toetsingskader 2021; 

- gezamenlijke visie op bestuur en toezicht; 

- profielschets RvC i.v.m. werving van een nieuw lid van de RvC; 

- financieringsstrategie; 

- implementatie strategisch programma WSW; 
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- verklaring deelname leningruil Vestia; 

- definitieve deelname leningruil Vestia; 

- treasury - leningsvoorstel inclusief mandaat 2021; 

- conceptakten t.b.v. aangepaste volmacht WSW; 

- ontwikkelbesluit Flexwonen; 

- acquisitie budget nieuwbouw; 

- mogelijke locaties nieuwbouw (o.a. Bilderdijkstraat, Sligro terrein); 

- jaarverslag 2020 inclusief fiscale planning; 

- decharge aan het bestuur over 2020; 

- strategisch voorraadbeleid 2021-2031; 

- bijdrage op de woonvisie 2022; 

- prestatieafspraken 2022; 

- begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2031 inclusief diverse financiële scenario’s; 

- fiscale meerjarenbegroting 2022-2031; 

- strategisch risicomanagement; 

- intern controleplan 2021; 

- ontwikkelingen interne organisatie; 

- managementrapportages (4-maandelijks); 

- managementletter interim controle 2020 inclusief veiligheid ICT; 

- assurance-rapporten dVi2020; 

- opdrachtverstrekking aan de accountant voor de controle van de jaarrekening 2021; 

- Aedes benchmark; 

- jaarrapportage klachtenadviescommissie; 

- ontwikkelingen huurdersorganisatie; 

- diverse landelijke/politieke ontwikkelingen met mogelijke consequenties (Aedes-kabinet); 

- functioneren, arbeidsovereenkomst en beloning bestuur; 

- honorering RvC; 

- het eigen functioneren van de RvC; 

- rooster van aftreden en herbenoeming;  

- regeling ontstentenis en belet RvC, gebruik VTW-pool; 

- het vertrek van mevrouw MT. Peek-Marlet als directeur bestuurder Woningstichting 

Putten; 

- profiel nieuwe directeur bestuurder; 

- Keuze werving & selectiebureau, na 5 offertes, voor de functie van directeur bestuurder; 

- Keuze werving & selectiebureau voor de functie van lid RvC; 

- Wervingen en selectie (niet openbaar) van kandidaten voor interim directeur bestuurder; 

- de benoeming van de heer D. Mol tot interim directeur bestuurder per 1 november 2021; 

- de benoeming (na positieve zienswijze Aw) van mevrouw M. van Rossum-Voetstra als lid 

RvC per 1 januari 2022; 

- de herbenoeming (na positieve zienswijze Aw) van de heer A. Jaarsma per 1 januari 

2022; 

- opdracht aan visitatiebureau i.v.m. visitatie over de jaren 2018 t/m 2021; 

- jaaragenda RvC 2022 en intern toezicht- en toetsingskader RvC. 

 

De jaarrekening over 2021 is vastgesteld nadat de RvC kennis heeft genomen van de door de 

accountant uitgebrachte goedkeurende verklaring.  

 



 

 

 

 

29 

 

 

Naast de reguliere vergadering heeft de RvC samen met bestuurder, management en controller 

deelgenomen aan een strategiemiddag waarbij de strategische doelstellingen op het gebied van 

beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid centraal stonden.  

 

 

 

Werkzaamheden Klachtenadviescommissie  

Het jaarverslag van de Regionale Klachtenadviescommissie is door het bestuur ter kennis 

gebracht aan de RvC. Deze commissie heeft in 2021 geen klachten over Woningstichting Putten 

voorgelegd gekregen.  

 

Governancecode  

De Governancecode Woningcorporaties 2020 is geïmplementeerd binnen de organisatie door 

middel van diverse gesprekken met de bestuurder en de RvC. Ter volledigheid is bij de 

implementatie gebruik gemaakt van het hulpinstrument Governancecode Aedes/VTW. De code 

is ingedeeld in vijf principes die leidend moeten zijn voor iedereen die betrokken is bij het bestuur 

van en toezicht op een woningcorporatie. Het waardenmodel van de Governancecode is tevens 

gedeeld met alle medewerkers van de organisatie. De RvC heeft voor 2021 geen afwijkingen van 

de Code vastgesteld. Daarnaast is binnen de RvC-vergaderingen aandacht besteed aan de 

omgang en versterking van de relatie met stakeholders, zie daartoe het onderdeel 

informatieverwerving.  

 

Samenstelling 

De RvC bestond in het verslagjaar uit vijf personen. De leden zijn onafhankelijk in de zin van de 

in de Governancecode Woningcorporaties 2015 aangeduide criteria. In het verslagjaar hadden 

twee leden zitting in de RvC op voordracht van de Huurdersorganisatie.  

 

De heer mr. M. Voskuil (voorzitter) 

- Geboortedatum: 13 november 1968  

- Huidige functie: General Counsel Atos BeNeLux, RBU Northern Europe bij Atos  

- Zelfstandig juridisch adviseur 

- Eerste benoeming per 1 januari 2015 

- Herbenoemd tot eind 2022 

- Mogelijke herbenoeming: nee 

- Expertise: juridisch, bestuurlijk 

 

De heer A. Jaarsma (vicevoorzitter/secretaris) 

- Geboortedatum: 6 maart 1963 

- Huidige functie: Directeur bij Yuverta, ten tijde van opstellen van dit verslag 

Directeur bij  Aeres) 

- Voorzitter van de RvT en voorzitter van de ALV van Samenwerkingsverband  

VO ZOU 

- Eerste benoeming per 1 januari 2018  

- Herbenoemd tot eind 2025 

- Mogelijke herbenoeming: Nee 

- Expertise: bestuurlijk, management, personeel en organisatie 
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De heer drs. R. Koelewijn RA CIA 

- Geboortedatum: 22 september 1964 

- Huidige functie: Accountant KC Accounting 

- Relevante nevenfuncties: zelfstandig ontwikkelaar/verhuurder van vastgoed op 

Curaçao. 

- Eerste benoeming per 1 januari 2014 

- Herbenoemd tot eind 2021 

- Mogelijke herbenoeming: nee 

- Expertise: financieel  

 

De heer ing. C. Dijkshoorn  

- Geboortedatum: 30 januari 1970 

- Huidige functie: directeur-eigenaar de Nieuwe Ontwikkelaars BV en 

CDManagement BV 

- Relevante nevenfuncties: geen  

- Eerste benoeming per 1 januari 2017 op voordracht huurdersorganisatie 

- Herbenoemd tot eind 2024 

- Mogelijke herbenoeming: nee 

- Expertise: bouw, projectontwikkeling en vastgoed 

 

Mevrouw mr. T. Nicolai*  

- Geboortedatum: 23 september 1978 

- Huidige functie: Manager Woondiensten bij Woonborg 

- Relevante nevenfuncties: geen 

- Eerste benoeming per 1 januari 2019 op voordracht huurdersorganisatie 

- Benoemd tot eind 2022 

- Mogelijke herbenoeming: ja 

- Expertise: volkshuisvestelijk, maatschappelijk, management, juridisch 

 

*Mevrouw Nicolai is per 1 april 2022 gestopt met haar werkzaamheden als RvC-lid.  

 

Werkgeversrol  

De RvC is verantwoordelijk voor het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het 

bestuur, onder meer door periodieke benoeming en jaarlijkse evaluatie van de bestuurder.  

Begin 2021 is het functioneren van mevrouw M.T. Peek-Marlet over 2020 positief beoordeeld 

aan de hand van het voor 2020 opgestelde beoordelingskader, de gerealiseerde resultaten en 

het managen van de organisatie. De RvC acht het bestuur conform het beoordelingskader en de 

gerealiseerde resultaten geschikt voor haar taak volgens de actuele geschiktheidsnorm ten 

aanzien van onder meer deskundigheid, competenties, bestuurlijke ervaring, onafhankelijk 

denken en kritisch vermogen. Op basis van het goede functioneren van de afgelopen jaren, is de 

bestuurder herbenoemd per 19 maart 2019 voor een periode van 4 jaar met een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

Per 1 november 2021 heeft mevrouw M.T. Peek-Marlet op eigen initiatief Woningstichting Putten 

verlaten om een bestuurlijke betrekking elders te gaan vervullen. De RvC bedankt haar voor haar 

jarenlange inzet en bereikte resultaten voor Woningstichting Putten en haar huurders! 
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Per 1 november 2021 heeft de RvC de heer D. Mol benoemd tot interim directeur bestuurder van 

Woningstichting Putten met bijzondere taakstelling tot het doen verrichten van de visitatie. Hij zal 

in functie blijven tot het aantreden van de nieuwe directeur bestuurder, die na verwachting per 1 

juli 2022 zal aantreden. De Aw heeft op 24 januari 2022 een positieve zienswijze afgegeven 

t.a.v. de benoeming van de heer Mol. De heer Mol wordt ingehuurd via zijn BV Dick Mol Interim 

& advies. De beloning van de heer Mol valt ruimschoots binnen de WNT en de sectornorm 

woningcorporaties voor interim bestuurders.  

 

Verantwoording PE-punten 2021 

Naam bestuurder PE-punten behaald 

2021-2023 

Minimaal te behalen PE-

punten 2021-2023 

PE-punten 

2021 

Mevrouw M. Peek-Marlet 57 108 57 

 

Naam toezichthouder PE-punten behaald 

gedurende periode 

als lid RvC 

Minimaal te behalen PE-

punten 

PE-punten 

2021 

De heer mr. M. Voskuil 39 35 5 

De heer ing. C. Dijkshoorn 36 25 5 

De heer drs. R. Koelewijn RA CIA 42 40 2 

De heer A. Jaarsma 77 20 5 

Mevrouw mr. T. Nicolai  15 15 0 

 

Integriteit en onafhankelijkheid 

De integriteitscode met daarin de klokkenluidersregeling is vermeld op de website. Er zijn in 

2021 geen meldingen bij de RvC binnengekomen omtrent schending van het integriteitsbeleid.  

De leden van de RvC verklaren dat zij op basis van onafhankelijkheid hun functie vervullen. Er 

hebben in 2021 wederom geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van 

tegenstrijdige belangen. Er zijn in 2021 ook wederom geen agendapunten behandeld waarbij de 

onafhankelijkheid in het geding zou kunnen zijn.  

De RvC is van mening dat zij zodanig is samengesteld, dat de taken naar behoren kunnen 

worden vervuld. De leden kunnen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren.  

Ook de accountant heeft tot op heden geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen op 

het gebied van de thema’s integriteit en onafhankelijkheid. 

 

Benoeming accountant  

De RvC is verantwoordelijk voor het aanstellen van de externe accountant. Besloten is de 

opdracht voor de controle van de jaarrekening over 2021 te verstrekken aan accountant Baker 

Tilly. BDO heeft in 2021 adviserende werkzaamheden voor Woningstichting Putten verricht op 

het gebied van fiscaliteit en treasury. 

 

Risicobeheersing 

In 2021 heeft het thema risicobeheersing continue aandacht gekregen van de RvC. Als 

belangrijkste door de RvC en het bestuur onderkende strategische risico’s bij het realiseren van 

de voorgenomen doelen zijn gedefinieerd:  

1. Woningmarktrisico 

2. Ontwikkelingsrisico 

3. Financieel risico 
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4. Organisatierisico 

5. Compliance risico 

De RvC en de bestuurder zien risicobeheersing als integraal onderdeel van besluitvorming en 

hebben dat in toetsingskaders vastgelegd en zijn er attent op dat risicobeheersing mede afhangt 

van de cultuur in de organisatie, van houding en gedrag. Er kunnen nog zoveel regels worden 

opgesteld, als het gedrag er niet naar is, is het een schijnzekerheid. Er blijven altijd risico’s 

bestaan, het gaat erom dat er over gesproken wordt en de organisatie en medewerkers zich 

bewust zijn van risico’s en deze waar nodig en mogelijk beheersen.  

 

(Zelf)evaluatie  

Bij iedere vergadering wordt informeel en licht getoetst of vergadering en functioneren aanleiding 

geeft tot bijstelling. In 2021 heeft de evaluatie over het eigen functioneren over 2020 van de RvC 

plaatsgevonden op 30 maart 2021; hiervan is verslag gemaakt. De bestuurder heeft eveneens 

deelgenomen aan een deel van het evaluatieprogramma.  

 

Bezoldiging bestuur en RvC  

De bezoldiging van bestuur en RvC is maximaal de WNT-norm, waarbij jaarlijks bij goed 

functioneren de door de minister afgegeven indexatie kan worden gevolgd. Voor de bezoldiging 

van bestuur (conform WNT) en RvC (conform VTW-beroepsregel honorering commissarissen) 

verwijzen wij u naar de jaarrekening 2021 waar in hoofdstuk 12 Toelichting op de winst- en 

verliesrekening onder de overige informatie deze verantwoording is opgenomen conform de Wet 

normering topinkomens 2 (WNT2). 

 

Terugblik op 2021 

De RvC heeft geconstateerd dat WSP zonder de aandacht voor de primaire bedrijfsvoering c.q. 

de huurders uit het oog te verliezen aandacht heeft gegeven aan de interne organisatie, 

vernieuwingen daarin, aandacht voor personele doorontwikkelingen en uiteraard de effecten van 

de Corona-maatregelen (intern en extern). WSP heeft voorts getoond ook als kleinere corporatie 

wendbaar te zijn en goed in staat te zijn de wetgeving op de voet te volgen en adequaat te 

implementeren. Dat er in de afgelopen jaren samen met de Gemeente Putten en de daaraan 

verbonden belanghouders, stappen zijn gezet om daadwerkelijk een aantal nieuwe 

woningbouwprojecten te kunnen gaan starten vanaf 2019, verdient lof voor alle betrokkenen en 

heeft inmiddels vruchten afgeworpen. In project Wallenbergstraat zijn het afgelopen jaar nieuwe 

mooie en milieuvriendelijke huurwoningen opgeleverd.  

Tegelijkertijd wordt ook beseft dat de doorkijk naar nieuwe projecten gelet op de vraag naar 

sociale woningbouw blijvend noodzakelijk is. De RvC constateert dat Woningstichting Putten 

samen met commerciële marktpartijen en Gemeente Putten proactief blijft zoeken naar 

mogelijkheden om woonwensen voor huurders te verwezenlijken. Aandacht voor vergroening  

(= verduurzaming) van het woningbezit dragen bij aan een evenwichtig en toekomstbestendig 

woningbezit dat zoveel als mogelijk wordt afgestemd op de actuele woonbehoefte (kleinere 

eenheden).  

 

Woningstichting Putten levert een belangrijke bijdrage aan het wonen in Putten, gericht op 

mensen met de lagere inkomens en waar mogelijk samen met de stakeholders van 

Woningstichting Putten, zoals de Gemeente Putten, welzijns- en zorgorganisaties en de 

huurdersorganisatie. In 2021 is wederom stil gestaan bij de problematiek van de (lange) 



 

 

 

 

33 

 

 

wachtlijsten en wachttijden alvorens nieuwe huurders een woning aangeboden kunnen krijgen. 

De lopende nieuwbouwprojecten zullen dit maar in beperkte mate positief beïnvloeden.  

 

De organisatie van Woningstichting Putten wordt gekenmerkt door gemiddelde bedrijfslasten en 

een hoge klanttevredenheid. De RvC is trots op het door Woningstichting Putten behaalde 

volkshuisvestelijk resultaat en de gemiddelde KWH score van 8,2 en spreekt zijn waardering uit 

richting bestuur, management en medewerkers voor hetgeen in 2021 gezamenlijk is 

gepresteerd. Bijzondere dank gaat ook uit naar de samenwerking met de huurdersorganisatie. 

 

De cyclus van plannen maken, uitvoeren en verantwoorden is goed georganiseerd. De uitvoering 

van de projecten verloopt naar tevredenheid. De financiële positie is gezond en de 

meerjarenbegroting laat zien dat dit – ondanks de maatregelen van de rijksoverheid - ook de 

komende jaren het geval is. Ondanks dat het speelveld voor een woningcorporatie steeds 

smaller lijkt te worden en de corporatie aan steeds meer randvoorwaarden moet voldoen, gaat 

de RvC er ook voor de komende jaren van uit dat Woningstichting Putten zijn maatschappelijke 

rol in de Puttense samenleving naar behoren zal kunnen blijven vervullen. 

Voortzetting van de goede relatie met de stakeholders, waaronder Gemeente Putten en de 

huurdersorganisatie, is daarbij van groot belang. WSP laat door de jaren heen zien, dat zij een 

betrouwbare sociale verhuurder en partner is in Putten.  

 

 

Putten, 20 juni 2022 
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4. FINANCIËLE PRESTATIES 

 

4.1 Jaarresultaat 2021  

 

Het jaarresultaat over 2021 bedraagt € 60,7 mln. positief. Begroot was een jaarresultaat van 

 € 3,4 mln. positief. 

 

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 
Begroting 
2021 

Realisatie 2020 

Netto resultaat exploitatie                  7.958                 6.868                   6.704  

Netto resultaat verkoop                     898                    336                      147  

Waardeveranderingen                56.825                   -629                 11.334  

Netto resultaat overig                         5                       -                           -    

Overige lasten                 -2.036                   -214                     -226  

Saldo rente                   -1.773                -1.813                  -1.871  

Resultaat voor belastingen 61.877                4.548                 16.088  

Belastingen                 -1.130                -1.136                  -1.015  

Resultaat na belastingen                60.747                 3.412                 15.073  

 

De grootste verschillen tussen het begrote resultaat en het werkelijke resultaat worden hieronder 

nader toegelicht.  

 

Netto resultaat exploitatie 

De werkelijke onderhoudslasten zijn in 2021 bijna  € 0,2 mln. lager dan begroot. De 

verhuurderheffing is € 0,3 mln. lager dan begroot door de Regeling Vermindering 

Verhuurderheffing. In de functionele V&W is in 2021 de verdelingssystematiek aangepast 

waardoor er € 0,6 mln. minder kosten zijn toegerekend aan lasten verhuur en beheeractiviteiten 

en overige directe operationele lasten exploitatie bezit. 

 

Netto resultaat verkoop 

We hebben in 2021 4 woningen verkocht. 1 woning meer dan begroot. Daarnaast is de 

verkoopprijs per woning ook hoger dan begroot. 

 

Waardeveranderingen 

Belangrijke kanttekening bij de bepaling van deze post is dat de begroting is opgesteld met 

behulp van het waarderingshandboek 2020, de jaarrekening is opgesteld volgens 

waarderingshandboek 2021. Het handboek 2021 was namelijk ten tijde van het opstellen van de 

begroting 2021 nog niet beschikbaar. De stijging van de Marktwaarde wordt voornamelijk 

veroorzaakt door toevoeging van nieuwbouw woningen, de stijging van de WOZ waarde, de 

methodische aanpassingen in het handboek en de software en als gevolg van 

marktontwikkelingen. 

 

Overige lasten 

Er is in 2021 een volkshuisvestelijke bijdrage aan Vestia betaald van € 1 mln, deze was niet 

begroot. In de functionele V&W is in 2021 de verdelingssystematiek aangepast waardoor er € 0,8 

mln. kosten zijn toegerekend aan de overige organisatiekosten.  
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Belastingen 

De te betalen vennootschapsbelasting over 2021 is in lijn met hetgeen was begroot.  

4.2 Waardering vastgoed in exploitatie  

4.2.1 Waarde van ons bezit 

Als we kijken naar de waarde van ons bezit, kan dat op verschillende wijzen worden 

gepresenteerd: 

 

  31-12-2021 31-12-2020 

Beleidswaarde bezit 206,2 142,7 

- Daeb vastgoed 199,5 136,9 

- niet Daeb vastgoed 6,7 5,8 

      

Marktwaarde bezit 361,2 295,7 

- Daeb vastgoed 353,5 288,3 

- niet Daeb vastgoed 7,7 7,4 

      

WOZ waarde bezit 449,3 435,5 

- Daeb vastgoed 440,4 426,6 

- niet Daeb vastgoed 8,9 8,9 

Bedragen in € mln.  

 

De regels voor de jaarverslaggeving schrijven voor dat de woningen tegen de actuele waarde, 

dus wat de woningen op dit moment (31-12-2021) waard zijn, moeten worden gewaardeerd. 

Hiervoor is voorgeschreven de woningen tegen de marktwaarde in verhuurde staat te 

waarderen. De marktwaarde in verhuurde staat zal Woningstichting Putten echter nooit 

realiseren. In het voor de waardebepaling gebruikte waarderingshandboek wordt namelijk 

verondersteld dat wij het vastgoed exploiteren als zijnde een belegger en niet als exploitant van 

maatschappelijk vastgoed.  

Wanneer we ons eigen beleid doorrekenen, komen we op de beleidswaarde van de woningen. 

Dit geeft een beter beeld van wat ons vastgoed waard is, bij de door ons gekozen wijze van 

exploiteren (sociale huur). 

4.2.2 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde  

Het jaar 2021 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte 

van 2020. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de 

woningportefeuille van Woningstichting Putten heeft dit tot een stijging van de marktwaarde 

geleid. De totale waarde van de woningportefeuille is met € 65,5 miljoen gegroeid naar een 

waarde van € 361 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 22,1%. De positieve 

waardeontwikkeling is vooral het gevolg van de toevoeging van nieuwbouwwoningen, 

ontwikkeling van de WOZ en daarmee ook de leegwaardestijging.  

4.2.3 Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde  

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de 

jaarverslaggeving van Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). Het WSW en de AW 

hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtkader besloten om met ingang van het 
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boekjaar 2018 de bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw begrip, de beleidswaarde. 

Corporaties vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de 

bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening.  

 

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 

marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de 

marktwaarde als vertrekpunt neemt.  

 

De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtmodel van de Aw en WSW.  

Aw en WSW maken onderscheid tussen de continuïteitsratio’s (ICR, LTV en Solvabiliteit) en 

discontinuïteitsratio’s (dekkingsratio en onderpandratio).  

 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is 

inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit 

van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in 

exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en 

beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar 

het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.  

 

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat, waarbij er in het 

kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij 

het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting 

wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het 

corresponderende deel van het vermogen, dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie 

niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.  

 

Overeenkomstig de regelgeving dienen de vergelijkende cijfers ook voor de beleidswaarde te 

worden toegelicht. Daarbij dient ook stil te worden gestaan bij de ontwikkeling in de 

beleidswaarde. Op basis van ervaringen uit voorgaand boekjaar kan de externe toezichthouder 

besluiten nadere invulling te geven aan het begrip beleidswaarde. Ten behoeve van de nadere 

duiding van de beleidswaarde is voor de beleidswaarde door het SBR aangegeven dat 

onderhoudsuitgaven in toekomstige investeringenkasstromen meegenomen moeten worden om 

de beleidsnorm onderhoud te berekenen. Op basis van de “Handleiding toepassen functionele 

indeling winst en verliesrekening bij 

Corporaties” is de toerekening van kosten aan onderhoud, beheer of overige organisatiekosten 

herzien. Dit heeft geleid tot een schattingswijziging. De onzekerheden op dit vlak in de 

beleidswaarde zijn derhalve kleiner geworden. Voor het overige zijn er geen aanpassingen 

doorgevoerd in de beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die 

samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot 

aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met:  

- Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de 

(bij mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. 

Deze is gebaseerd op het huurbeleid van Woningstichting Putten van de nieuwe 

huur bij mutatie, mede rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals passend 

toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de huurdersorganisatie over 

huursomstijging en de huursom. In de praktijk kan de huurstijging, de streefhuur en 

de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder 
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andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het 

passend toewijzen en het huursombeleid.  

- Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2021 in de 

beleidswaardebepaling gelijk is aan de in het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde 2021 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en 

regio waarin Woningstichting Putten actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel 

worden verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur 

(betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij 

doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de bepaling van deze 

disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de 

disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken.  

 

In het boekjaar is de beleidswaarde toegenomen van € 142,7 mln. naar € 206,2 mln. Deze 

toename wordt met name veroorzaakt door: 

- Toevoeging van woningen die in 2021 zijn opgeleverd. 

- Aanpassingen in de rekenmethodiek van de beleidswaarde. 

- Wijzigingen in de waarderingsparameters van de beleidswaarde. 

- Verlaging van de beheernorm als gevolg van het wijzigen van de 

verdeelsystematiek. Hiermee wordt nu aangesloten bij de voorschriften en nadere 

definities zoals opgenomen in de ‘Handleiding toepassen functionele indeling winst- 

en verliesrekening bij corporaties, verslagjaar 2021’. 

 

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt enerzijds beïnvloed door gewijzigde beleidskeuzes 

welke door Woningstichting Putten zijn gemaakt en invloed hebben op relevante parameters 

zoals de (streef) huur en de normen voor onderhoud en beheer en anderzijds door gewijzigde 

parameters in de marktwaarde in verhuurde staat. 

4.2.4 Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de 

beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie  

Het bestuur van Woningstichting Putten heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het 

eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 

Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit – en het 

niet DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt 

circa € 155 mln. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

 

Bedragen x € 1.000 2021  2020 

Marktwaarde verhuurde staat   € 361.224   € 295.786 

Beschikbaarheid (doorexploiteren) €         -40.843    €        -35.117    

Betaalbaarheid (huren) €       -118.668    €      -107.991    

Kwaliteit (onderhoud) €            9.871    €          9.785    

Beheer (beheerkosten) €         -5.398    €        -19.665    

Subtotaal €       -155.038    €      -152.989    

          

Beleidswaarde   € 206.186   € 142.797 
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Dit impliceert dat circa 54% van het totale eigen vermogen niet of op zeer lange termijn 

realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van de marktwaarde waar de beleidswaarde een afgeleide 

van is, is dit aan fluctuaties onderhevig. 

 

4.3 Financiële continuïteit 

 

Bij het realiseren van onze strategische doelstellingen streven wij naar een zo optimaal mogelijke 

inzet van de beschikbare financiële middelen, waarbij te allen tijde de financiële continuïteit en 

de continuïteit van de dienstverlening op langere termijn moet zijn gewaarborgd. Naast intern 

toezicht hierop is sprake van extern toezicht door de Autoriteit woningcorporaties en het WSW. 

 

Beoordeling 2020 vanuit de Autoriteit woningcorporaties 

Op grond van artikel 61, tweede en derde lid, van de Woningwet 2015 beoordeelt de Autoriteit 

woningcorporaties (Aw) jaarlijks integraal de corporatie. Het integrale toezicht is gericht op de 

governance, integriteit, rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijk vermogen.  

De oordeelsbrief 2021 gericht op de rechtmatigheid van het verslagjaar 2020 vanuit de Aw heeft 

geen aanleiding gegeven tot  interventies of nadere toezicht afspraken.  

 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Het WSW is geen toezichtorgaan, maar zorgt ervoor dat woningcorporaties tegen gunstige 

rentetarieven geld kunnen lenen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken aan financiers 

(borging). Het WSW doet dat op basis van een onderlinge garantiestelling van corporaties met 

achtervang van de overheid. Het WSW monitort actief risico’s om vast te stellen of corporaties 

aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het WSW legt daarbij de nadruk op risicomanagement. 

Het WSW beoordeelt jaarlijks de Business Risk en Financial Risk van iedere deelnemer. Bij de 

Business Risk kijkt het WSW naar elementen als de strategische keuzes omtrent vastgoed, het 

systeem van sturen en het beheersen van risico’s, en specifiek de financiering. Bij de Financial 

Risk wordt gekeken naar de korte en lange termijn kasstromen, de balans en het onderpand van 

een corporatie.  

Het WSW heeft geconcludeerd dat wij voldoen aan hun normen. 

 

Financiële ratio’s  

Door het WSW worden een aantal financiële beoordelingscriteria gehanteerd. Om voor geborgde 

financiering door het WSW in aanmerking te kunnen blijven komen, moet Woningstichting Putten 

aan deze criteria voldoen. 

 

Interest Coverage Ratio 

Op basis van de ICR kan worden vastgesteld in hoeverre de corporatie in staat is aan haar 

renteverplichtingen te voldoen. Een ICR lager dan 1,4 geeft een signaal dat een corporatie niet 

meer aan haar renteverplichtingen kan voldoen. De ICR wordt berekend door bij de kasstromen 

uit operationele activiteiten de rente uitgaven op te tellen en de rente opbrengsten af te trekken 

en vervolgens te delen door de rente uitgaven. Eind 2021 bedraagt de ICR 3,04 (2020:2,66). De 

ICR op basis van de  gewogen geprognotiseerde kasstromen (over de komende 5 jaar)  betreft 

een ICR van 3,09 (2020: 3,04). Hiermee voldoet onze organisatie aan de WSW-norm.  
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Loan to Value 

De Loan to Value, LTV, betreft de verhouding tussen de beleidswaarde van het vastgoed in 

exploitatie en de financiering (zowel langlopende deel als kortlopende deel) ervan. Het WSW 

past de norm toe dat het bedrag van de financiering niet hoger mag zijn dan 85% van de 

beleidswaarde. De LTV bij Woningstichting Putten bedraagt per 31 december 2021 36% (2020: 

50%) en valt daarmee ruim binnen de norm.  

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen het totaal van de activa en het eigen 

vermogen, berekend op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De solvabiliteit op basis 

van de jaarrekening 2021 bedraagt 79% (2020: 75%), waarmee wij ruim voldoen aan de WSW-

norm van minimaal 15%. 

Vanuit dit risicobeoordelingsmodel komt het WSW tot een borgbaarheidsverklaring (voorheen 

kredietwaardigheidsverklaring). In de brief van 18 augustus 2021 laat het WSW weten dat 

Woningstichting Putten borgbaar is voor de jaren 2021-2023. 

 

Dekkingsratio 

De dekkingsratio meet de verhouding tussen de marktwaarde schuld (leningenportefeuille zowel 

het langlopende als  het kortlopende deel) en de marktwaarde van het bezit. De dekkingsratio 

mag maximaal 70% bedragen. De dekkingsratio per 31 december 2021 is 30% (2020: 39%) en 

voldoet aan de WSW-norm.  

 

Onderpandratio 

 Met deze ratio wordt bepaald of in geval van discontinuïteit de (markt)waarde van het 

onderpand (DAEB vastgoed, en niet-DAEB vastgoed waarop WSW hypotheek heeft gevestigd) 

voldoende is om de geborgde schuldpositie o.b.v. marktwaarde af te lossen. Het WSW hanteert 

als norm voor het onderpandratio maximaal 70%. De onderpandratio per 31 december 2021 is 

29,9% (2020: 33,8%). 

 

Borgingsplafond 

Het borgingsplafond is het maximale bedrag aan door WSW geborgde leningen, dat een 

deelnemer op enig moment gedurende het jaar mag hebben. WSW stelt het borgingsplafond 

vast op basis van de financieringsbehoefte voor de jaren 2021 tot en met 2023, gebaseerd op de 

dPi 2020. 

 

 
 

 

  

2021 2022 2023

Geborgde lening

portefeuille WSW € 42.409.000

per 1 januari

Borggingsplafond ultimo 

jaar € 49.863.000 € 54.349.000 € 52.337.000
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5. RISICOMANAGEMENT   

 

Het bestuur van Woningstichting Putten is eindverantwoordelijk voor de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen, voor het actief managen van de strategische, financiële 

en operationele risico’s en voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten.  

Via een gesystematiseerde aanpak van risicobeheersing hebben we goed zicht op de risico’s en 

de mogelijkheden tot beheersing daarvan. Hierbij hanteert Woningstichting Putten de “three lines 

of defence”. Gezien de omvang van onze organisatie is er voor gekozen de derde lijn niet in te 

richten. 

 

5.1 Strategische risico’s 

 

We hebben de basis van onze strategische koers in ons ondernemingsplan concreet vorm 

gegeven op de onderdelen voldoende beschikbaarheid, betaalbaarheid van het wonen, 

verduurzaming van onze woningen en een goede kwaliteit van woonomgeving en 

dienstverlening. Hierbij zijn een aantal concrete strategische doelstellingen benoemd. Binnen het 

strategisch risicomanagement hebben we per strategische doelstelling één of meer strategische 

risico’s benoemd met bijbehorende risicobeheersmaatregelen. Jaarlijks worden door het bestuur, 

de managers, controller en Raad van Commissarissen deze risico’s en beheersmaatregelen 

herijkt.  

 

Naast het voldoen aan de strategische doelstellingen als benoemd in het ondernemingsplan is 

een belangrijke doelstelling het voldoen aan wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving is te allen 

tijde een zeer onzekere factor bij het realiseren van de strategische doelstellingen en is om die 

reden opgenomen in de strategische risicomatrix. 

 

Het proces ten aanzien van strategisch risicomanagement komt terug in onze planning- en 

control cyclus. Tot de planning- en control cyclus behoren: het ondernemingsplan, de 

(meerjaren)begroting, de managementrapportage (viermaandelijks), het interne controleplan en 

de jaarrekening/het jaarverslag. In de begroting en het jaarverslag wordt verantwoording 

afgelegd over strategische risico’s en de beheersing daarvan.  

 

Wij zijn ons er van bewust dat risicobeheersing mede afhangt van de cultuur in de organisatie en 

van houding en gedrag van bestuurder en werknemers. Er kunnen nog zoveel regels worden 

opgesteld, als het gedrag er niet naar is, is het een schijnzekerheid. Er blijven altijd risico’s 

bestaan, het gaat erom dat er over gesproken wordt en de organisatie en medewerkers zich 

bewust zijn van de risico’s.  

 

5.2 Risicomatrix 

 

De strategische risico’s en haar beheersmaatregelen zijn verwerkt in onderstaande risicomatrix. 

In de risicomatrix wordt het risicoprofiel zonder het treffen van risicobeheersingsmaatregelen 

afgezet tegen het restrisico, zijnde het risico dat resteert na het nemen van 

risicobeheersmaatregelen. Als kwalificatie voor het risicoprofiel wordt een indeling van laag, 

midden en hoog gehanteerd.  

 



 

 

 

 

41 

 

 

Een risico met een restrisico ‘hoog’ betekent dat er onvoldoende risicobeheersmaatregelen zijn 

getroffen of kunnen worden getroffen, waardoor het risico belangrijke gevolgen (impact) voor de 

organisatie heeft. Een risico met een restrisico ‘midden’, betekent dat er onvoldoende 

risicobeheersmaatregelen zijn getroffen of kunnen worden getroffen, waardoor dit risico mogelijk 

belangrijke gevolgen voor WSP heeft. Een risico met een restrisico ‘laag’ betekent dat er 

voldoende risicobeheersmaatregelen zijn getroffen of kunnen worden getroffen, waardoor dit 

risico geen of mogelijk beperkte gevolgen voor WSP heeft. In de risicomatrix zijn alleen 

strategische risico’s opgenomen die zonder het treffen van risicobeheersmaatregelen een 

risicoprofiel ‘Midden’ of ‘Hoog’ hebben. 

 

Strategisch risico Risico zonder 

maatregelen 

Beheersmaatregel(en) Restrisico 

Woningmarktrisico: 

-   mismatch vraag en 

aanbod waardoor risico op 

leegstand 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden 

• De ontwikkeling van de vraag 

volgen door eenmaal in 2-3 jaar 

woningmarktonderzoek in Putten 

(SVB), eenmaal in 5 jaar nieuwe 

woonvisie gemeente Putten 

(Woonvisie)  en jaarlijkse 

rapportage woonruimteverdeling 

(rapportage WRV) 

• Qua aantal woningen aanbod op 

vraag afstemmen d.m.v. 

wensportefeuille (SVB) 

• Qua huurprijzen aanbod op vraag 

afstemmen d.m.v. gewenste 

streefhuuropbouw van onze 

woningportefeuille (huurbeleid) 

• Flexibiliteit woonproducten 

 

 

 

 

 

Laag 

Ontwikkelingsrisico: 

- Onvoldoende 

locaties beschikbaar 

voor nieuwbouw 

 

 

 

 

Hoog 

• Samen met gemeente Putten 

inspannen om locaties te vinden en 

de haalbaarheid ervan te 

onderzoeken (prestatieafspraken) 

• Op nieuwbouwlocaties in gemeente 

Putten met minimaal 20 woningen 

is minimum aandeel sociale huur 

30% (Woonvisie) 

 

 

 

Midden 

 Ontwikkelingsrisico: 

- Nieuwbouwproject 

financieel niet 

haalbaar 

 

 

 

 

 

Hoog 

• Tijdens projectontwikkelingsfase 

optimaliseren kosten en 

opbrengsten (incl. 

woonprogramma) 

• Zorgdragen voor marktconformiteit 

aanneemsom 

(aanbestedingsbeleid) 

 

 

 

 

 

Midden 
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Strategisch risico Risico zonder 

maatregelen 

Beheersmaatregel(en) Restrisico 

  • Toets verwacht projectrendement 

aan interne rendementseis 

(investeringsstatuut) 

• Toets voorgenomen 

investeringsuitgaven aan de 

verwachte, getaxeerde leegwaarde 

(investeringsstatuut) 

 

 

Ontwikkelingsrisico 

- Onvoldoende 

mogelijkheden 

beschikbaar voor 

uitvoering transitie 

naar CO2-neutraal 

 

 

 

Hoog 

• Samen met gemeente Putten (en 

energieleveranciers) inspannen om 

plan verduurzaming Putten te 

bepalen en de haalbaarheid ervan 

te onderzoeken  

(prestatieafspraken) 

• Het volgen van 

marktontwikkelingen in aanbod 

mogelijkheden 

 

 

 

 

Midden 

Ontwikkelingsrisico 

- Duurzaamheidsinve

steringen financieel 

niet haalbaar 

 

 

 

Hoog 

• Alleen no regret 

verduurzamingsmaatregelen 

uitvoeren (duurzaamheidsbeleid) 

• Tijdens projectfase optimaliseren 

kosten en opbrengsten 

• Duurzaamheid bestaand bezit 

afstemmen op  opgave CO2 

neutraal d.m.v. wensportefeuille 

(SVB)  

• Ontwikkelen financieel 

toetsingskader voor ingrepen 

bestaand bezit  

• Zorgdragen voor marktconformiteit 

investeringsuitgaven 

(aanbestedingsbeleid) 

 

 

 

Midden 

Financieel risico: 

- Onvoldoende 

financiële middelen 

beschikbaar om te 

investeren in 

nieuwbouw en 

duurzaamheid 

 

 

 

Midden 

• Jaarlijks de FMP inclusief totale 

nieuwbouw- en 

verduurzamingsopgave toetsen aan 

de financiële normen van Aw/WSW  

(investeringsstatuut) 

• Zorgdragen voor een jaarlijks 

toereikende informatieverschaffing 

t.b.v. borgingsplafond WSW (dPi) 

 

 

 

 

 

Laag 
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Strategisch risico Risico zonder 

maatregelen 

Beheersmaatregel(en) Restrisico 

Financieel risico 

  - Geen duurzaam 

businessmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden 

• Jaarlijks financiële 

meerjarenbegroting (FMP) 

opstellen met minimaal 10-jaars 

horizon (begroting) 

• De FMP toetsen aan de financiële 

normen van Aw/WSW (begroting) 

• Bij specifiek benoemde besluiten 

met , een vermoeden van, 

verstrekkende financiële gevolgen 

zijn de Controller en manager 

Bedrijfsvoering betrokken en deze 

behoeven goedkeuring van de RvC 

(Reglement Financieel Beleid en 

Beheer) 

 

 

 

 

 

 

Laag 

Financieel risico: 

- Onvoldoende 

financiële middelen 

beschikbaar  

 

 

 

 

Midden 

• Jaarlijkse P&C-cyclus treasury 

(treasurystatuut) 

• Afstemmen vraag en aanbod 

financiële middelen d.m.v. 

begroting en liquiditeitsprognose 

• Inzicht in renteontwikkeling en 

toetsing daarvan aan 

marktconformiteit (normen WSW) 

 

 

 

 

Laag 

 

Organisatierisico: 

- Ontevreden klanten 

waardoor risico op 

imagoschade  

 

 

 

Midden 

• Periodiek uitvoeren en opvolgen 

van 

klanttevredenheidsonderzoeken 

(KWH)  

• Inzicht in behoefte dienstverlening 

vanuit klant 

• Beleid en dienstverlening 

afstemmen met stakeholders 

 

 

 

Laag 

Organisatierisico  

- Mismatch tussen 

benodigde en 

aanwezige kennis 

en competenties 

medewerkers 

 

 

 

Midden 

• Inzicht in vraag en aanbod van 

kennis en competenties 

(strategische personeelsplanning) 

• Inhuur externe deskundigen 

• Faciliteren individuele en 

teamontwikkeling en kennisniveau 

door opleiding 

• HR-gesprekscyclus  

 

 

 

 

 

Laag 
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Strategisch risico Risico zonder 

maatregelen 

Beheersmaatregel(en) Restrisico 

Organisatierisico: 

- onvoldoende in 

control (met risico 

op bewuste en 

onbewuste fouten) 

 

 

 

 

 

Midden 

• Goede opzet, bestaan en werking 

AO/IB inclusief informatiering en 

automatisering  

• Opvolging adviezen vanuit interne 

en externe controles op gebied 

AO/IB en informatiebeveiliging 

• Periodieke actualisatie 

risicoanalyse  processen en 

informatiebeveiliging  

• Structurele aandacht voor integriteit 

en risicobewustzijn 

 

 

 

 

 

Laag 

Compliancerisico: 

- Niet voldoen aan 

wet- en regelgeving 

 

 

Midden 

• Actueel inzicht in wet- en 

regelgeving 

• Faciliteren op peil houden 

kennisniveau  

• Inhuur externe deskundigen  

 

 

 

 

Laag 

Financieel risico: 

- Onvoldoende 

ambities waardoor 

gelden worden 

afgeroomd in 

sectorfonds 

 

 

 

 

Hoog 

• Anticiperen door extra ambities 

meenemen in Ondernemingsplan 

2023-2027 

• Aanscherpen prestatieafspraken  

met gemeente Putten vanaf 2023 

• Plannen afstemmen met 

woningcorporaties binnen 

woningmarktregio 

 

 

 

 

Midden 

Compliancerisico: 

- Niet voldoen aan 

bindende 

prestatieafspraken 

kabinet 

 

 

 

Hoog 

• Anticiperen door extra ambities 

meenemen in Ondernemingsplan 

2023-2027 

• Aanscherpen prestatieafspraken  

met gemeente Putten vanaf 2023 

• Plannen afstemmen met 

woningcorporaties binnen 

woningmarktregio 

 

 

 

Midden 

 

5.3 Ontwikkelingsrisico 

 

Bij de diverse ontwikkelingsrisico’s in de strategische risicomatrix is het risicoprofiel zonder 

risicobeheersmaatregelen ‘Hoog’ en het restrisico ‘Midden’. Dit komt met name doordat wij voor 

het kunnen mitigeren van deze risico’s voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van derden dan 

wel externe ontwikkelingen. Een deel van het risico ligt daarmee buiten de invloedsfeer van 



 

 

 

 

45 

 

 

Woningstichting Putten en valt daardoor niet voldoende door interne risicobeheersmaatregelen 

te mitigeren.  

5.3.1 Beschikbaarheid locaties 

Het is een jaarlijks terugkerend proces dat Woningstichting Putten een bijdrage (bod) op de 

woonvisie doet en van daaruit prestatieafspraken maakt met de gemeente Putten. In de 

prestatieafspraken zijn de woningaantallen meegenomen uit de Woonvisie Putten. Hierin zijn 

ruime mogelijkheden voor de bouw van sociale huurwoningen opgenomen.  

Het risico is aanwezig dat Woningstichting Putten niet kan voldoen aan de afspraken en ambitie 

inzake groei van de woningportefeuille. Woningstichting Putten beschikt namelijk niet over 

strategische grondposities. Daarnaast is het aantal nieuwbouwlocaties binnen de gemeente 

Putten beperkt. Woningstichting Putten zet zich maximaal in ten behoeve van de acquisitie van 

bouwlocaties. Door de afhankelijkheid van derden is de doorlooptijd vaak lang en de uitkomst 

onzeker.  

Om de mogelijkheden voor het toevoegen van woningen te vergroten is onderzocht of binnen de 

bestaande woningportefeuille mogelijkheden zijn voor verdichting van het aantal woningen. De 

uitkomsten kunnen worden gebruikt op het moment dat de beschikbaarheid aan 

nieuwbouwlocaties te weinig groeipotentie laat zien.  

Om op korte termijn een extra bijdrage te kunnen leveren aan de woningnood, wordt samen met 

de gemeente Putten een locatie voor tijdelijke woningbouw (flexwonen) ontwikkeld. 

5.3.2 Financiële haalbaarheid nieuwbouw 

Voor wat betreft de bouwsector is sprake van een overspannen markt, met oplopende 

bouwkosten tot gevolg. Daarnaast leiden aanpassingen in het Bouwbesluit tot verzwaring van de 

eisen aan de energieprestaties van woningen, wat kostenverhogend werkt. Daartegenover staat 

dat uit de eind 2021 gepresenteerde kabinetsplannen blijkt dat de verhuurderheffing zal worden 

afgeschaft. Dit levert een aanzienlijke lastenvermindering op en verbetert de financiële prestatie 

van een nieuwbouwproject.  

Financiële ontwikkelingen voor projectontwikkeling liggen voor een groot deel buiten de 

invloedsfeer van Woningstichting Putten. Wij zetten in op preventieve beheersingsmaatregelen 

door middel van het actief inzetten op het optimaliseren van kosten en opbrengsten en het 

bewaken van de totstandkoming van een marktconforme prijs.  

5.3.3 Transitie naar CO2-neutraal 

Gezien het Klimaatakkoord waarin is vastgelegd dat in 2050 alle woningen CO2 neutraal moeten 

zijn, staat Woningstichting Putten voor een omvangrijke verduurzamingsopgave. WSP 

onderschrijft het belang van deze verduurzamingsopgave en neemt de inspanningsverplichting 

op zich om maatregelen te nemen om de verduurzamingsdoelstelling van een CO2-neutrale 

woningvoorraad in 2050 te benaderen. WSP opereert in een snel veranderende context van 

regelgeving, technologische vernieuwing en wederzijdse afhankelijkheid van andere partijen, 

waarbij moeilijk is te overzien hoe de wereld voor WSP er in 2050 uit zal zien. In 2021 heeft de 

gemeente Putten haar transitievisie Warmte vastgesteld. Dit vormt voor Woningstichting Putten 

de basis voor het in 2022 verder vormgeven van haar duurzaamheidsbeleid. In afwachting van 

concretisering van dit beleid heeft Woningstichting Putten voor nu een balans gezocht tussen het 

voortzetten van de verduurzaming waar zij reeds mee gestart is en het bieden van de benodigde 

ruimte om te kunnen anticiperen op de toekomst. De ingrepen betreffen tot nu toe geen-spijt-

maatregelen met betrekking tot isoleren en ventileren. 
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5.4 Financieel risico 

5.4.1 Renterisico 

De rentelasten over de leningenportefeuille vormen een belangrijk deel van de uitgaven van 

Woningstichting Putten. Zo werd over 2021 € 1,8 mln. verantwoord aan rentelasten op een 

huuropbrengst van € 14 mln. Afgerond bedragen de rentelasten 13% van de huuropbrengsten.  

 

Het renterisico betreft het risico dat de netto kasstroom van Woningstichting Putten wordt 

beïnvloed door schommelingen van de rente. Naast de beweeglijkheid van de rente is de 

omvang van het renterisico afhankelijk van de omvang van het bedrag dat onderhevig is aan 

renteschommelingen, dit wordt rente-exposure genoemd. Onderstaande grafiek toont de rente-

exposure in de jaren 2022 t/m 2062 van de bestaande leningenportefeuille.  

 

 

 
Grafiek renterisicopositie bestaande leningenportefeuille 2021 – 2062, twee basisrenteleningen 

50% 

 

Door middel van ons treasurybeleid, vastgelegd in het treasurystatuut, worden de risico’s 

inzichtelijk gemaakt en beheerst. Een van de in het treasurystatuut opgenomen 

beheersingsmaatregelen is de interne norm dat jaarlijks maximaal 15% van het rentedragend 

vreemd vermogen rente-exposure mag ondergaan. Woningstichting Putten voldoet in de periode 

2022-2062 aan deze norm.   

5.4.2 Beleggingsrisico 

Bij beleggen staat de uitkomst nooit van tevoren vast en de kans (hoe klein ook) is aanwezig dat 

de inleg verloren gaat, dit is het beleggingsrisico. 

In ons Reglement Financieel Beleid en Beheer is vastgelegd dat het gebruik van financiële 

derivaten is uitgesloten. Daarnaast zijn hierin bepalingen opgenomen voor het doen van 

beleggingen. In ons treasurystatuut hebben we inzichtelijk gemaakt hoe Woningstichting Putten 

de handhaving rondom derivaten en beleggingen binnen haar organisatie geborgd heeft. 

Op 31 december 2021 beschikt Woningstichting Putten niet over derivaten en is een 

internetspaarrekening haar enige belegging. 
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5.5 Compliancerisico 

 

5.5.1 Extra ambities 

 

In de eind 2021 gepresenteerde kabinetsplannen staat dat de verhuurderheffing afgeschaft gaat 

worden. Dat is goed nieuws voor de corporatiesector als geheel, maar ook voor WSP in het 

bijzonder, want dit geeft extra investeringscapaciteit. De regering verwacht als tegenprestatie 

van de corporaties dat zij meer gaan doen dan ze al van plan waren. Die extra inspanning zit ten 

eerste in extra nieuwbouw. Zoals in paragraaf 5.3.1. reeds beschreven, hangt de mogelijkheid 

hiertoe af van de beschikbaarheid van locaties. De beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties 

binnen de gemeente Putten is beperkt. 

Anderszins kunnen corporaties extra ambities laten zien door versnelling van de verduurzaming. 

Zoals in paragraaf 5.3.3. beschreven, is het duurzaamheidsbeleid van WSP nog in ontwikkeling 

in nauwe samenhang met uitwerking van de transitievisie warmte van de gemeente Putten. Op 

dit moment is dan ook nog geen zicht op concrete mogelijkheden voor versnelling. 

Mogelijkheden voor extra nieuwbouw en versnelling van de verduurzaming liggen voor een groot 

deel buiten de invloedsfeer van Woningstichting Putten. Wij zijn in onze 

beheersingsmogelijkheden beperkt en kunnen niet anders dan het nemen van zo veel mogelijk 

preventieve maatregelen. We zullen de extra ambities mee gaan nemen in het 

Ondernemingsplan 2023-2027 en de prestatieafspraken met de gemeente Putten vanaf 2023 

aan gaan scherpen. 

 

5.5.2 Woningmarktregio 

 

Vanuit het door drie ministeries (BZK, Financiën en EZK) en Aedes landelijk uitgevoerde 

onderzoek Opgaven en Middelen corporatiesector is een vertaalslag gemaakt naar de 

woningmarktregio waarin WSP werkzaam is. WSP behoort tot de regio Noord Veluwe (RNV). Tot 

de woningmarktregio behoren naast de RNV ook de regio Amersfoort (SWEV) en de regio 

Zeewolde. Uit het onderzoek is gebleken dat niet alle woningcorporaties binnen deze 

woningmarktregio de opgaven op gemeentelijk niveau aan kunnen. Er zullen waarschijnlijk door 

de corporaties gezamenlijk plannen moeten worden gemaakt hoe de opgaven in de 

woningmarktregio zo goed mogelijk kunnen worden gerealiseerd. WSP is een van de meer 

vermogende corporaties. Wanneer WSP middelen over heeft, bestaat de mogelijkheid dat zij 

deze middelen elders in de regio moet gaan aanwenden. 

Of en zo ja hoeveel middelen WSP zal overhouden hangt nauw samen met de mogelijkheden tot 

extra nieuwbouw en versnelling van de verduurzaming binnen de gemeente Putten. 

Mogelijkheden liggen voor een groot deel buiten de invloedsfeer van Woningstichting Putten. Wij 

zijn in onze beheersingsmogelijkheden beperkt en kunnen niet anders dan het nemen van zo 

veel mogelijk preventieve maatregelen. We zullen de extra ambities mee gaan nemen in het 

Ondernemingsplan 2023-2027 en de prestatieafspraken met de gemeente Putten vanaf 2023 

aan gaan scherpen. Onze plannen zullen we meer en meer moeten gaan afstemmen met 

woningcorporaties binnen onze woningmarktregio. 
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5.6 Impact COVID-19 virus 

 

Halverwege maart 2020 kreeg Woningstichting Putten te maken met maatregelen als gevolg van 

het COVID-19 virus en deze zijn eind 2021 nog steeds van toepassing. De pandemie heeft een 

grote impact op de gezondheid van mensen en de economie, maar Woningstichting Putten heeft 

hiervan geen belangrijke gevolgen ondervonden. Als maatschappelijke organisatie hebben wij 

onze dienstverlening op goede wijze weten te continueren. We hebben een aantal huurders die 

als gevolg van het virus in inkomen zijn getroffen en daarom een betalingsregeling hebben 

afgesproken, maar de verhuurbaarheid van onze woningen is niet onder druk komen te staan.  

Voor de langere termijn kan in het geval van dalende huizenprijzen de impact van het COVID-19 

virus leiden tot een lagere waardering van het vastgoed en daarmee op onze marktwaarde in 

verhuurde staat. Voor Woningstichting Putten is hierbij geen sprake van verhoogde risico’s op 

het gebied van financiële continuïteit. 

 

5.7 Impact oorlog in Oekraïne 

 

De oorlog in Oekraïne verstoort het economisch herstel dat was ingezet na de coronapandemie. 

Mogelijk leidt dit op termijn tot een economische recessie in Europa. Maar nu al zijn er gevolgen 

van de oorlog in Oekraïne merkbaar in Nederland. Zo stijgen de energieprijzen en zal de inflatie 

toenemen doordat geïmporteerde grondstoffen en producten duurder worden. De inflatie zal 

leiden tot verlies aan koopkracht. Dit effect zal ook voor onze huurders merkbaar zijn. Hierdoor 

blijft er komend jaar sprake van een verhoogde kans op huurachterstanden. Naar verwachting 

zal de financiële impact hiervan voor Woningstichting Putten erg klein zijn. 

De oorlog in Oekraïne kan ook een negatief effect hebben op de rentestand in Nederland. De 

kans is echter groot dat de centrale banken door de oorlog terughoudend zullen zijn om de rente 

te verhogen om verdere inflatie tegen te gaan. 

Het kabinet worstelt met de financiële gevolgen van de oorlog. De vraag is of het regeerakkoord 

hierdoor open gebroken zal gaan worden om aan miljarden euro’s voor onder andere Defensie te 

komen. Onzeker is het daardoor wat dit gaat betekenen voor de forse ambities die de regering 

heeft op het gebied van onder andere de woningmarkt. 

Het verdere verloop van de oorlog in Oekraïne is onvoorspelbaar. Dat brengt onzekerheid mee 

voor de directe en indirecte financiële gevolgen op termijn. Voor Woningstichting Putten is echter 

geen sprake van verhoogde risico’s op het gebied van financiële continuïteit. 

 

Tenslotte wordt er een grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne verwacht. Het is goed mogelijk dat 

er vluchtelingen naar Nederland gaan komen. Dit kan betekenen dat volgend jaar de 

gemeentelijke opgave voor het huisvesten van statushouders toeneemt en er meer sociale 

huurwoningen door ons beschikbaar moeten worden gesteld. Dit zal een negatief effect hebben 

op de slagingskansen van overige woningzoekenden. 
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Jaarrekening 2021 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

50 

 

 

6. KENGETALLEN  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekjaar 2021 2020 2019 2018 2017

Gegevens woningbezit

Aantal verhuureenheden in exploitatie

- Woningen/woongebouwen 2.066 2.001 1.961 1.964 1.966

- Garages 54 54 54 54 54

- Bedrijfsruimten 1 1 1 1 1

- Overige verhuureenheden 0 0 0 0 0

- Wooneenheden (onzelfstandig) 71 71 71 71 71

Totaal 2.192 2.127 2.087 2.090 2.092

Gemiddelde grondslag onroerende

  zaakbelasting/woning (x 1.000) 209€              205€        200€         190€         180€         

Mutaties in het aantal woningen

- Aantal opgeleverd 69 41 - - 4

- Aantal verkocht 4 1 3 2 6

- Aantal gesloopt - - - - -

Aantal woningen naar huurprijsklasse

- Onder eerste aftoppingsgrens 1.518 1.464 1.535 1.440 1.502

- Boven eerste aftoppingsgrens 548 537 426 524 464

Kwaliteit

- Aantal reparatieverzoeken/woning 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9

- Kosten niet-planmatig onderhoud/woning € 437 € 389 468€         533€         450€         

- Kosten planmatig onderhoud/woning € 1.152 € 1.007 1.186€       1.160€       900€         

- Totaal kosten onderhoud/woning € 1.589 € 1.396 1.654€       1.693€       1.350€       

Prijs/kwaliteitsverhouding

- Gemiddelde aantal punten WWS 171,6 173,5 173,2 173,2 166,1

- Gemiddelde netto-huurprijs € 562,54 € 556,63 538,48€     528,47€     526,90€     

Het verhuren van woningen

- Mutatiegraad 4,6% 4,9% 3,6% 4,1% 6,7%

- Huurachterstand in % 0,11% 0,17% 0,24% 0,32% 0,63%

- Huurderving in % 0,20% 0,16% 0,16% 0,15% 0,26%
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7. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 VOOR RESULTAATBESTEMMING  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activa Referentie 31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen 11.1

DAEB vastgoed in exploitatie 11.1.1 353.461.113 288.349.403

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 11.1.2 7.763.611 7.436.769

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie 11.1.3 965.815 3.530.200

Totaal 362.190.539 299.316.372

Materiële vaste activa 11.2

Onroerende en roerende zaken

ten dienste van de exploitatie 11.2.1 562.650 419.291

Financiële vaste activa 11.3

Latente belastingvorderingen 11.3.1 391.814 389.340

Leningen u/g 11.3.2 296.360 288.955

Overige vorderingen 11.3.3 11.899 37.270

Totaal 700.073 715.565

Totaal vaste activa 363.453.261 300.451.228

Vlottende activa

Vorderingen 11.4

Huurdebiteuren 11.4.1 15.539 22.675

Overheid 11.4.2 0 1.529

Belastingen en premies sociale verzekering 11.4.3 0 0

Overige vorderingen 11.4.4 569 2.637

Overlopende activa 11.4.5 883.810 473.101

Totaal 899.918 499.942

Liquide middelen 11.5 1.667.074 3.313.026

Totaal vlottende activa 2.566.992 3.812.968

Totaal activa 366.020.253 304.264.197
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8. WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2021 

  

 

 

Referentie DAEB 2021 Niet-DAEB 2021 Totaal 2021 DAEB 2020 Niet-DAEB 2020 Totaal 2020

€ € € € € €

Huuropbrengsten 12 13.697.389 347.008 14.044.397 13.174.578 342.441 13.517.018

Opbrengsten servicecontracten 13 164.413 4.165 168.578 154.765 4.023 158.788

Lasten servicecontracten -157.958 -4.002 -161.960 -154.765 -4.023 -158.788

Overheidsbijdragen 0 0 0 0 0 0

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 14 -1.239.593 -31.404 -1.270.996 -1.612.577 -41.915 -1.654.492

Lasten onderhoudsactiviteiten 15 -3.201.502 -81.106 -3.282.608 -2.719.016 -70.674 -2.789.690

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 16 -1.527.152 -12.627 -1.539.779 -2.351.819 -17.142 -2.368.961

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 7.735.597 222.034 7.957.632 6.491.165 212.711 6.703.874

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 17 1.375.377 0 1.375.377 263.508 0 263.508

Toegerekende organisatiekosten 18 -8.114 0 -8.114 -9.195 0 -9.195

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -468.513 0 -468.513 -106.539 0 -106.539

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 898.750 0 898.750 147.774 0 147.774

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 19 5.331.074 0 5.331.074 -3.820.938 0 -3.820.938

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 20 51.167.191 326.842 51.494.033 14.926.508 228.777 15.155.279

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 56.498.265 326.842 56.825.106 11.105.570 228.777 11.334.341

Opbrengsten overige activiteiten 4.835 123 4.958 0 0 0

Kosten overige activiteiten 0 0 0 0 0 0

Netto resultaat overige activiteiten 4.835 123 4.958 0 0 0

Overige organisatiekosten 21 -1.952.492 -49.464 -2.001.956 -181.797 -4.725 -186.522

Kosten omtrent leefbaarheid -34.363 0 -34.363 -39.944 0 -39.944

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 22 8.050 0 8.050 9.261 0 9.261

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 2 0 2 11.115 0 11.115

Rentelasten en soortgelijke kosten 24 -1.781.557 0 -1.781.557 -1.891.419 0 -1.891.419

Saldo financiële baten en lasten -1.773.506 0 -1.773.505 -1.871.043 0 -1.871.043

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 61.377.087 499.535 61.876.622 15.651.726 436.762 16.088.481

Belastingen 25 -1.102.126 -27.921 -1.130.047 -989.938 -25.731 -1.015.669

RESULTAAT NA BELASTINGEN 60.274.962 471.614 60.746.575 14.661.788 411.031 15.072.812
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9. KASSTROOMOVERZICHT  

 

 

 
 

 

(bedragen x € 1.000,-)

2021

DAEB

2021

Niet-DAEB

2021

Totaal

2020

DAEB

2020

Niet-DAEB

2020

Totaal

Kasstroom uit operationele activiteiten

   Ontvangsten

      Huurontvangsten 13.729 347 14.076 13.194 319 13.513

      Vergoedingen 177 4 181 166 4 170

      Overheidsontvangsten 0 0 0 0 0 0

      Overige bedrijfsontvangsten 0 87 87 0 0 0

      Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) 0 0 0 11 0 11

13.906 438 14.344 13.372 323 13.695

   Uitgaven

      Betalingen aan werknemers -1.175 -30 -1.205 -1.293 -31 -1.324

      Onderhoudsuitgaven -3.031 -77 -3.108 -3.075 -74 -3.149

      Overige bedrijfsuitgaven -1.797 -45 -1.842 -1.425 -34 -1.459

      Betaalde interest -1.760 -45 -1.805 -1.925 -47 -1.972

      Sectorspecifieke heffingen -37 -1 -38 -17 0 -17

      Verhuurdersheffing -1.369 0 -1.369 -2.228 0 -2.228

      Leefbaarheid -42 -1 -43 -34 -1 -35

      Vennootschapsbelasting -1.223 -31 -1.254 -215 -5 -220

-10.433 -230 -10.663 -10.212 -192 -10.404

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.473 208 3.681 3.160 131 3.291

Investeringsactiviteiten

   MVA ingaande kasstromen

      Verkoopontvangsten bestaande huur 1.408 0 1.408 269 0 269

      Investeringen overig 0 0 0 0 0 0

1.408 0 1.408 269 0 269

   MVA uitgaande kasstromen

      Nieuwbouw huur -7.623 0 -7.623 -11.361 0 -11.361

      Woningverbetering -1.293 0 -1.293 -2.094 0 -2.094

      Nieuwbouw verkoop 0 0 0 0 0 0

      Externe kosten bij verkoop -30 0 -30 -5 0 0

      Investeringen overig 0 -229 -229 -43 0 -43

-8.945 -229 -9.174 -13.503 0 -13.498

     Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -7.537 -229 -7.766 0 -13.234 0 -13.229

   FVA 

      Ontvangsten overig 0 0 0 0 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.537 -229 -7.766 0 -13.234 0 -13.229

Financieringsactiviteiten

   Ingaande kasstromen

      Nieuwe te borgen leningen 5.639 0 5.639 12.000 0 12.000

5.639 0 5.639 12.000 0 12.000

   Uitgaande kasstromen

      Aflossing geborgde leningen -1.983 0 -1.983 -1.702 0 -1.702

      Aflossing ongeborgde leningen -1.217 0 -1.217 -1.212 0 -1.212

-3.200 0 -3.200 -2.914 0 -2.914

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.439 0 2.439 9.086 0 9.086

Mutatie liquide middelen -1.625 -21 -1.646 -988 131 -857

Wijziging kortgeldmutaties 0 0 0 0 0 0

Netto kasstroom -1.625 -21 -1.646 -988 131 -857
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10. ALGEMENE TOELICHTING, REGELGEVING EN (AANGEPASTE) 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 

 

10.1 Algemene toelichting 

 

Woningstichting Putten is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. 

Zij heeft specifieke toelating in de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde en is werkzaam 

binnen de juridische wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting. Zowel de statutaire vestigingsplaats als de feitelijke vestigingsplaats is Putten. 

De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van onroerende zaken. 

 

Woningstichting in het kort 

Naam     : Woningstichting Putten 

Vestigingsplaats   : Putten 

Correspondentieadres   : Postbus 230, 3880 AE Putten 

Bezoekadres    : Spoorstraat 2, 3881 BW Putten  

Statutair werkgebied                          : Toegelaten in de regio Amersfoort/Noord-

Veluwe/Zeewolde 

Oprichtingsdatum   : 23 januari 1970  

Toegelaten per    : 20 maart 1971, bij Koninklijk Besluit nr. 103 

KvK-nummer    : Kamer van Koophandel Harderwijk, nr. 08013464  

BTW-nummer    : 8064.62.127 

Lidmaatschap Landelijke federatie  : Aedes, Vereniging van Woningcorporaties, Den Haag 

NRV-nummer    : 13350 

VROM nummer   : L1865 

Bedrijfstakcode   : Woningstichting Putten onderschrijft de Aedescode en de 

       Governance Code Woningcorporaties  

 

Regelgeving 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting, de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 

van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige 

hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad van de 

Jaarverslaggeving. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende 

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
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rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 

verbonden partij. Daarnaast worden ook statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen 

van Woningstichting Putten en nauwe verwanten als verbonden partijen aangemerkt. 

Eventuele transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze 

niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de 

omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht. 

 

10.2 Schattingswijziging 

 

Wijziging verdeelsystematiek functionele verlies-en winst. 

 

In de jaarrekening 2021 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de functionele 

indeling van de winst- en verliesrekening voor het boekjaar 2021. Hiermee wordt aangesloten bij 

de 

voorschriften en nadere definities zoals opgenomen in de ‘Handleiding toepassen functionele 

indeling winst- en verliesrekening bij corporaties, verslagjaar 2021’. Deze wijzigingen in de 

kostentoerekening hebben betrekking op de lasten verhuur en beheeractiviteiten, Overige directe 

operationele lasten exploitatie bezit, Overige waardeveranderingen, Leefbaarheid en Overige 

organisatiekosten. De belangrijkste effecten hiervan zijn als volgt: 

 

• Er wordt nu 57,34% (€ 1.257.381,-) toegerekend aan ‘lasten verhuur en 

beheeractiviteiten’ en 36% (€ 803.852,-) aan ‘overige organisatieactiviteiten’. In eerdere 

jaren werden er geen personeelskosten of overige organisatiekosten via de verdeelstaat 

toegerekend aan overige organisatiekosten. Dit werd toegerekend aan lasten verhuur en 

beheeractiviteiten. Op basis van de oude toerekening zou dit een bedrag zijn van € 

1.962.601,-. 

• De kosten gerelateerd aan nieuwbouwprojecten zijn ondergebracht bij de post ‘overige 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille’ in plaats van ‘overige directe operationele 

lasten exploitatie bezit’. Op basis van de oude verdeelsystematiek zou er € 219.285,13 

zijn toegerekend aan ‘overige directe operationele lasten exploitatie bezit’. Op basis van 

de nieuwe systematiek zorgt het voor een verschuiving van € 118.853,- naar ‘overige 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.  

 

Gezien het feit dat dit een schattingswijziging betreft zullen de cijfers van 2020 niet wijzigen 

omdat de wijziging prospectief wordt verwerkt. De wijziging heeft geen resultaat effect. 

 

Naast de impact op de verschillende onderdelen van de functionele verlies-en winstrekening 

heeft de wijziging een effect op de beheernorm die wordt gebruikt voor de berekening van de 

beleidswaarde. Op basis van de eerdere systematiek zou deze €1.284,- zijn. Door de nieuwe 

systematiek is deze € 845,-. Dit leidt tot een beleidswaarde van € 206 mln. in plaats van € 179 

mln.  
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10.3 Grondslagen van waardering: Balans 

 

Algemeen 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. 

 

Vastgoedbeleggingen  

 

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de 

eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, 

die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 

plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).  

Woningstichting Putten hanteert voor het merendeel van, haar onroerende zaken in exploitatie 

de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt 

de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde 

herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en 

er worden dus geen vrijheidsgraden toegepast. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de 

modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met 

betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen. 

 

Binnen de onroerende zaken in exploitatie (DAEB en niet-DAEB) worden de volgende typen 

vastgoed onderscheiden: 

- Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en 

extramurale zorgeenheden); 

- Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed; 

- Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages); 

- Intramuraal zorgvastgoed. 

 

Het vastgoed in exploitatie worden op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB 

vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie 

d.d. 15 december 2009 aangaande staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB vastgoed 

betreft conform deze criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum tot aan de 

huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijf 

onroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, 

welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en dat tevens is vermeld in de 

bijlage zoals opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB vastgoed 

omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per 

contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde 

maatschappelijk vastgoed). 
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Woningstichting Putten hanteert voor, het merendeel van, haar onroerende zaken in exploitatie 

de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt 

de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde 

herwaarderingsreserve modelmatig bepaald.  

Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie 

plaats. Daarbij wordt door vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basisversie 

een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen acceptabele bandbreedte van de full-versie 

uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn 

vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze 

jaarrekening.  

Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en er worden dus geen vrijheidsgraden 

toegepast. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van 

het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou 

zijn gekomen. 

 

Waardering bij eerste verwerking 

Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De 

kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. De verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct 

hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden ten laste 

van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt beëindigd. 

 

Waardering na eerste verwerking 

Na eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde. De 

marktwaarde wordt bepaald conform de uitgangspunten van het Handboek modelmatig 

waarderen marktwaarde. De waardevermindering of – vermeerdering die voortvloeit uit de eerste 

waardering tegen marktwaarde wordt bepaald op complexniveau. De waardevermindering of - 

vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille’. 

 

Complexindeling 

Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle 

verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een 

samenstel van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor 

wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie en dat als één geheel in verhuurde staat aan 

een derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken deel uit van een 

waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. 

 

Doorexploiteer- en uitpondscenario 

De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige 

kasstromen (DCF-methode). Voor woon- en parkeergelegenheden met uitzondering van 

onzelfstandige 

studenteneenheden wordt de marktwaarde bepaald op basis van het doorexploiteerscenario en 

het uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de hoogste van het de marktwaarde 

volgens het doorexploiteer- of uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed 
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alsmede voor intramuraal zorgvastgoed wordt de marktwaarde bepaald volgens het 

doorexploiteerscenario.  

Afschrijvingen 

Op het vastgoed in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven. 

 

Buitengebruikstelling als gevolg van sloop 

Indien op het waarderingscomplex, of een deel daarvan op de waarde peildatum 31 december 

2021 een ook voor een derde onherroepelijk verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier 

bij de waardering rekening mee gehouden. 

 

Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde  

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de 

jaarverslaggeving van Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). Vanaf het boekjaar 

2018 is de bedrijfswaarde vervangen door de beleidswaarde.  

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningstichting Putten en beoogt inzicht te geven 

in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de 

beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa 

(kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het 

beleid van Woningstichting Putten. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in 

exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de 

grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:  

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een 

uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in 

exploitatie. (indien full-versie:) Hierbij wordt tevens uitgegaan van eeuwigdurende looptijd 

in de eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij 

de gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen. Deze is 

daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast.  

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het 

ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het 

beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de 

geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met 

gemeenten. Woningstichting Putten hanteert in haar beleid een streefhuur welke 

afhankelijk van het aantal WWS punten en de daarbij behorende huurcategorie.  

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 

(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde 

meerjarig onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van 

onderhoudsnormen in de markt. Woningstichting Putten hanteert hierbij de volgende 

uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:  

- De onderhoudslasten zijn berekend op basis van het toekomstige onderhoud 

over de periode 2022-2037 en gedeeld door het aantal vhe’s.  

4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten 

ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn 

te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze 

worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de 

resultatenrekening. Woningstichting Putten hanteert hierbij de volgende uitgangspunten 

ten opzichte van de marktwaarde:  
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- De beheerlasten zijn gebaseerd op de realisatie 2021 gedeeld door het aantal 

vhe’s.  

 

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus 

verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.  

 

Woningstichting Putten heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd in de beleidswaarde: 

 

  Ultimo 2021 

Streefhuur op basis van het 

meerjarig huurbeleid 

Hierbij wordt op basis van het aantal WWS punten de woning 

ingedeeld in een huurcategorie. De volgende huurcategorieën zijn 

gedefinieerd: 

 

Huurcategorie 

Huurprijs bij 

mutatie (prijspeil 

2021) 

Categorie 1 € 442,46 

Categorie 2 € 511,50 

Categorie 3 € 562,65 

Categorie 4 € 633,25 

Categorie 5 € 678,66 

Categorie 6 € 752,33 

 

 

 

 

 

Onderhoudsnorm  € 1.471,- per jaar 

Beheerlasten  € 845,- per jaar 

Verhuurderheffing  0,562% (conform handboek Marktwaarde) 

Discontovoet  5,86%  (conform handboek Marktwaarde) 

 

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde 

uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals 

toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de 

meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & 

beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie is gewaardeerd tegen de tot en met 

balansdatum bestede bedragen, onder aftrek van eenmalige subsidies, oftewel de verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs. Waardering tegen actuele waarde vindt plaats zodra interne formalisering 

en externe communicatie inzake het project heeft plaatsgevonden. Bouwrente vormt geen 

onderdeel van de vervaardigingsprijs. 

 

Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde 

grondslagen als voor onroerende zaken in exploitatie (inclusief macro economische parameters), 

lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere waarde 

plaats. Deze afwaardering wordt in de resultatenrekening verantwoord onder “Overige 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. 
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De aangegane verplichtingen voor de realisatie van het vastgoed in ontwikkeling voor eigen 

exploitatie zijn in de toelichting op de balans opgenomen onder de “niet uit de balans blijkende 

rechten en verplichtingen”. 

Modelparameters 

Met de modelparameters vindt de modelmatige waardering plaats, uitgaande van de 

objectgegevens van het vastgoed. Het betreft de modelparameters voor de basisversie van het 

Handboek Modelmatig Waarderen zoals opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting 2015. Per type vastgoed zijn de volgende modelparameters 

gehanteerd: 

 

Woongelegenheden 

De belangrijkste parameters zijn: 

 

 
 

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de 

maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. 

- Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de 

nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het 

woningwaarderingsstelstel. 

- Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de 

markthuur. 

 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 

bedragen vanaf 1 januari 2021 9% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede zorgvastgoed 

De belangrijkste parameters zijn: 

 

 
 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, 

bedragen 8% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Disconteringsvoet 6,48% 6,94%

Exit Yield 3,82% 5,43%

Mutatiekans 5,36% 4,60%

Gem Markthuur (per eenheid per mnd) € 877,18 € 877,03

2021 2020

Disconteringsvoet BOG/MOG/ZOG 9,32% 9,57%

Gemiddelde looptijd contracten 10 jaar 10 jaar

Gem Markthuur (per m2 VVO per jaar)BOG/MOG/ZOG € 137 € 137
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Parkeergelegenheden 

De belangrijkste parameters zijn: 

 
 

Herwaardering 

Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie 

opnieuw bepaald (ongerealiseerde). Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de 

actuele waarde worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Wanneer op complexniveau 

de actuele waarde de boekwaarde, zijnde de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) 

zonder rekening te houden met afschrijvingen en cumulatieve waardeverminderingen, overtreft, 

wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het eigen vermogen.  

 

De waardering van onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat draagt 

bij aan een beter inzicht in het resultaat, de (markt)waarde van de onroerende zaken in 

exploitatie en de vermogenspositie van de corporatie. De realisatie van de marktwaarde in 

verhuurde staat en de daarmee samenhangende ongerealiseerde herwaardering is evenwel 

sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting Putten. Verwezen wordt naar 

paragraaf 4.1 waarin is toegelicht dat een gedeelte van de herwaarderingsreserve bij 

ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 

 

Materiële vaste activa 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de gecumuleerde afschrijvingen 

volgens het lineaire systeem, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Per 

balansdatum wordt er getoetst aan bijzondere waardeverminderingen indien er een indicatie 

bestaat. 

 

Financiële vaste activa 

Latente belastingvordering 

De latente belastingvordering is contant gewaardeerd met de netto-rente en wordt ingerekend 

voor de eerste vijf prognosejaren. De latente belastingvordering ziet op de volgende onderdelen: 

 

Compensabele verliezen  

Indien sprake is van compensabele verliezen wordt hiervoor de beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie gewaardeerd onder de latente belastingvordering. 

 

Latentie afschrijvingspotentieel 

Conform de regelgeving voor de jaarverslaggeving wordt er vanuit gegaan dat voor de fiscale 

afschrijvingsruimte een actieve belastinglatentie moet worden gevormd. De afschrijvingsruimte 

zit op woningen waarvan de fiscale boekwaarde hoger ligt dan de WOZ waarde (= fiscale 

bodemwaarde) en die daarom in principe afgeschreven kunnen worden. Het tijdelijk 

verrekenbaar verschil bedraagt het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de eventuele 

lagere commerciële boekwaarde. Dit tijdelijke verschil zal tijdens de afschrijvingstermijn slechts 

2021 2020

Disconteringsvoet 6,70% 7,02%

Exit Yield 4,44% 6,02%

Gem Markthuur (per m2 per eenheid per jaar) € 35,00 € 35,00
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worden afgewikkeld voor zover de commerciële boekwaarde (o.b.v. marktwaarde) hoger is of 

gelijk is aan de fiscale bodemwaarde.  

 

Balansdatum  Latentie  Toelichting 

31-12-2018  € 392.010 Mutatie € 61.298 is een bate in 2018. 

31-12-2019  € 314.444 Mutatie € 76.566 is een last in 2019 

31-12-2020                  € 347.037         Mutatie € 32.593 is een bate in 2020 

31-12-2021                  € 265.926         Mutatie € 81.111 is een last in 2021 

 

Leningportefeuille 

Indien sprake is van een tijdelijk verschil in waardering van de leningportefeuille dan wordt deze 

gewaardeerd onder de latente belastingvordering. 

 

Leningen u/g en overige vorderingen 

Verstrekte leningen (leningen u/g) en overige vorderingen 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. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

 

Vorderingen  

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder 

aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekeningcourant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen, onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden 

opgenomen in het eigen vermogen als ongerealiseerde waardeveranderingen. De 

ongerealiseerde waardeverandering wordt gevormd per waarderingscomplex en is niet hoger 

dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de 

actuele waarde. Als een actief wordt vervreemd of gesloopt, valt een eventueel aanwezige 

ongerealiseerde waardeverandering met betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige 

reserves. 

 

Herwaarderingsreserve 

In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de 

onroerende zaken in exploitatie opgenomen. Er is sprake van ongerealiseerde 

waardevermeerderingen wanneer de marktwaarde van een waarderingscomplex op 

balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bij 

het bepalen van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt uitgegaan van de initiële prijs 
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zonder rekening te houden met afschrijvingen en cumulatieve waardeverminderingen. Het 

gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van tegen marktwaarde gewaardeerde 

onroerende zaken in exploitatie wordt rechtstreeks ten gunste van de overige reserves gebracht. 

 

Overige reserves 

De overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. Conform de Woningwet/BTIV-

regels kunnen deze vrije reserves uitsluitend aangewend worden voor werkzaamheden op het 

gebied van de volkshuisvesting. 

 

Voorzieningen 

Voorziening onrendabele investeringen 

Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook 

gerekend verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting 

huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 

herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld 

aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. 

Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en 

afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. 

 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw 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 de netto contante waarde van 

alle investeringsuitgaven (verwachte stichtingskosten) minus aan deze investering toe te rekenen 

ontvangsten (verwachte marktwaarde verhuurde staat).  

 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde 

waarbij deze over het algemeen gelijk is aan de kostprijs. Transactiekosten die direct zijn toe te 

rekenen aan de verwerving van langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 

verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen 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 op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte 

looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als rentelast verwerkt. 

 

Leningen kredietinstellingen en schulden aan kredietinstellingen 

Als voortvloeisel uit BW2, titel 9, zijn de aflossingen die in 2022 moeten worden verricht onder de 

Kortlopende schulden opgenomen. 
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Kortlopende schulden 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

 

 

 

 

10.4 Grondslagen voor waardering: winst- en verliesrekening 

 

Algemeen 

De resultaten van beide boekjaren zijn zoveel mogelijk vergelijkbaar gepresenteerd. Als baten 

worden die opbrengsten aangemerkt, die op de balansdatum geïnd of invorderbaar waren; als 

lasten die kosten die op de balansdatum betaald of voorzienbaar zijn. 

De waarderingsmethoden ter bepaling van het resultaat zijn gelijk aan die, die in de balans zijn 

toegepast. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met 

inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde 

gewaardeerde: 

- Vastgoedbeleggingen. 

- Onder vlottende activa opgenomen effecten. 

- Afgeleide instrumenten die niet zijn aangemerkt als dekkingsinstrument. 

 

Functionele indeling 

De winst en verliesrekening is opgesteld volgens de functionele indeling. De functionele indeling 

houdt in dat de opbrengsten en kosten van de verschillende activiteiten die corporaties uitvoeren, 

gesplitst worden per activiteit (functies). Hierdoor is er meer inzicht in de opbouw van het 

jaarresultaat van Woningstichting Putten. 

Woningcorporaties kennen o.a. de volgende activiteiten: 

- Exploitatie vastgoedportefeuille 

- Verkoop vastgoedportefeuille 

- Overige activiteiten 

- Overige organisatiekosten 

- Leefbaarheid 

 

Kostenverdeling 

De kosten worden in twee stappen toegerekend aan de individuele activiteiten. Ten eerste wordt 

een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte kosten en opbrengsten per activiteit. In de 

tweede stap worden de indirecte kosten met behulp van een kostenverdeelstaat toegerekend 

aan een activiteit. De belangrijkste grondslagen voor de verdeling van de indirecte kosten zijn het 

aantal directe Fte’s en de directe personeelskosten. In 2021 is de verdeelsleutel herzien 



 

 

 

 

66 

 

 

waardoor er minder kosten worden toegerekend aan lasten verhuur- en beheeractiviteiten en 

meer kosten aan overige waardeveranderingen, leefbaarheid en overige organisatiekosten. 

 

Huuropbrengsten 

De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid, rekening houdend met 

de door het Rijk bepaalde kaders (maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en 

maximale huursomstijging). 

 

Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders ter dekking van te maken en gemaakte 

servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De 

kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

Overheidsbijdragen 

Hieronder worden bijdragen of subsidies van de overheid verantwoord. Voor zover de 

overheidsbijdragen nog niet zijn ontvangen is de bijdrage berekend op grond van de regeling. 

 

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten 

Hieronder worden zowel de directe lasten voor de verhuur- en beheeractiviteiten en de indirecte 

lasten via de kostenverdeelstaat verantwoord. 

 

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 

verantwoord voor zover deze betrekking hebben op het vastgoed in exploitatie. Van 

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben 

plaatsgevonden. Het serviceonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen 

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

kostensoort salarissen en sociale lasten. 

 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Hieronder worden verantwoord de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van 

vorderingen en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren, 

zoals verhuurderheffing, belastingen en verzekeringen, huisvestingskosten, afschrijvingen van 

materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie enzovoorts. 

 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Deze post betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- 

en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot vastgoed. Daarnaast worden 

indirecte lasten via de kostenverdeelstaat verantwoord. 

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Dit betreffen waardeveranderingen, en eventuele terugname hiervan, die gedurende het 

verslagjaar zijn ontstaan vanuit nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met 

betrekking tot investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. Ook 

waardeveranderingen als gevolg van projecten die geen doorgang vinden worden onder deze 

categorie verantwoord. Daarnaast worden indirecte lasten die samenhangen met de 

nieuwbouwactiviteiten via de kostenverdeelstaat verantwoord. 
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op 

waardemutaties van op actuele waarde geactiveerde activa. 

 

Overige organisatiekosten 

Hieronder vallen kosten die niet direct toerekenbaar zijn aan de bedrijfsactiviteiten inclusief de 

indirecte lasten via de kostenverdeelstaat. 

 

Leefbaarheid 

De uitgaven inzake leefbaarheid omvatten leefbaarheidsonderzoeken, uitgaven voor bestrijding 

van woonoverlast en buurtbemiddeling en veiligheid van de wijken en de indirecte lasten via de 

kostenverdeelstaat worden hier verantwoord.  

 

Rentebaten en rentelasten 

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

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 

Belastingen 

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en 

verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-

verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die 

rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen 

vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de 

naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, rekening 

houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingen overeenkomst (VSO), berekend aan de 

hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al 

op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde 

belasting.  

De acute vpb-positie voor het jaar 2021 is bepaald op € 1.137.278. Uit de fiscale positie blijkt een 

belastbaar bedrag van € 4.646.673. De fiscale positie is bepaald op basis van de geldende wet- 

en regelgeving, alsmede de Vaststellingsovereenkomst (VSO II) voor woningcorporaties. 

Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een voorziening getroffen voor tijdelijke 

verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële 

verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. Er wordt uitsluitend een latente 

belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare 

winsten beschikbaar zullen zijn, die voor de realisatie van het tijdelijke verschil dan wel 

compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per 

iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het 

daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente 

belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële vaste 

activa, indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn 

opgenomen onder de voorzieningen. De latenties worden gewaardeerd tegen contante waarde. 

Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover de corporatie bevoegd is tot saldering, 

simultane afwikkeling en tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen. 
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Pensioenlasten 

Woningstichting Putten heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor 

in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 

werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Woningstichting Putten. De verplichtingen, die 

voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds SPW. Woningstichting Putten betaalt hiervoor premies.  

 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van 

het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 

verplichtingen) dit toelaat. In december 2020 bedroeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

SPW 126,0% (2019: 113,2% (zie www.spw.nl). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 

125,4%. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten corporaties om extra 

stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Woningstichting 

Putten heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort 

bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Woningstichting 

Putten heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord. 

 

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke 

sector (WNT) hebben wij ons gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT.  

De Beleidsregels toepassing WNT2 zijn als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening 

gehanteerd.  

 

10.5 Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld in overeenstemming met de directe methode zoals 

opgenomen in RJ 360. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide 

middelen.  

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten.  

Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 
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11. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

31-12-2021 31-12-2020

11.1 Vastgoedbeleggingen

11.1.1 DAEB vastgoed in exploitatie 353.461.113 288.349.403

11.1.2 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 7.763.611 7.436.769

11.1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd 965.815 3.530.200

voor eigen exploitatie

Totaal 362.190.539 299.316.372

2021 2020

11.1.1 DAEB vastgoed in exploitatie

Boekwaarde 1 januari 288.349.403 263.426.759

Mutaties in boekjaar:

- Investeringen na eerste waardering 1.285.244 1.854.947

- Verkopen -468.513 -106.539

- Overboeking van onroerende zaken 13.127.787 8.247.725

   in ontwikkeling (in exploitatie)

- Waardeveranderingen 51.167.191 14.926.511

Boekwaarde 31 december 353.461.113 288.349.403

Zekerheden e.d.

Er is woningbezit met een totale WOZ-waarde van € 305,3 miljoen ingebracht als onderpand bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) voor de borging van leningen ter grootte van maximaal 50% van dit bedrag.

Woningstichting Putten heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het bij het WSW

ingebrachte onderpand. Van deze volmacht heeft het WSW tot aan de dagtekening van de jaarrekening geen gebruik gemaakt.

Er is woningbezit met een totale WOZ-waarde van € 132,5 miljoen ingebracht als onderpand bij de Gemeente Putten voor de borging van

leningen ter grootte van maximaal dit bedrag.

De Gemeente Putten is gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het bij de Gemeente Putten ingebrachte 

onderpand. Van deze volmacht heeft de Gemeente Putten tot aan de dagtekening van de jaarrekening geen gebruik gemaakt.

Verzekering

De onroerende en roerende zaken in exploitatie zijn verzekerd tegen risico van brand- en stormschade. De laatste wijziging van de polis

heeft plaats gevonden op 1 januari 2022. 

WOZ waarde

De waarde van de woningen, woongebouwen en onroerende zaken niet zijnde woningen bedraagt volgens de aanslag onroerende-

zaakbelasting 2021 € 443,3 miljoen (peildatum 1 januari 2020). Per peildatum 1 januari 2019 was het € 436,5 miljoen.
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Onroerende zaken bestemd voor de verkoop

Er zijn op 31-12-2021 69 woningen (2020 :73) aangemerkt voor verkoop.

Marktwaarde

De marktwaarde van het vastgoed is bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Bij de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2021 is gebruik gemaakt van de parameters die zijn vermeld in paragraaf 10.2.

Beleidswaarde

De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde en bedraagt per 31 december 2021 € 206.186.468,-.  De opbouw van de beleidswaarde voor Woningstichting Putten 

laat zich als volgt presenteren:

DAEB Niet-DAEB

vastgoed in vastgoed in 

exploitatie exploitatie

Marktwaarde per 31 december 2021 353.461.113 7.763.611

Aanpassing naar beleid doorexploiteren -40.663.093 -180.015

Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -117.464.884 -1.202.933

Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid Woningstichting Putten 9.548.542 322.114

Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer en leefbaarheid -5.397.532 -463

Totaal aanpassingen -153.976.967 -1.061.297

Beleidswaarde per 31 december 2021 199.484.146 6.702.314

De beleidswaarde 2021 is € 44% gestegen ten opzichte van 2020.

Sensitiviteitsanalyse

Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:

Uitgangspunt voor: 2021

Disconteringsvoet 5,86%

Streefhuur per maand € 626,64 per woning

Lasten onderhoud per jaar € 1.437,46 per woning

Lasten beheer per jaar € 825,74 per woning

Verhuurderheffing per jaar € 1.162,55 per woning

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

beleidswaarde:

Effect op de beleidswaarde: Mutatie t.o.v. uitgangspunt Effect op de beleidswaarde

Streefhuur per maand € 25 hoger 7.700.830€       hoger

Streefhuur per maand € 25 lager 9.388.844€       lager

Lasten onderhoud per jaar € 100 hoger 6.250.619€       lager

Lasten beheer per jaar € 100 hoger 6.191.015€       lager
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2021 2020

11.1.2 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Boekwaarde 1 januari 7.436.769 7.207.736

Mutaties in boekjaar:

- Investeringen 0 256

- Waardeveranderingen 326.842 228.777

Boekwaarde 31 december 7.763.611 7.436.769

Zekerheden e.d.

Er is woningbezit met een totale WOZ-waarde van € 8,9 miljoen ingebracht als onderpand bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) voor de borging van leningen ter grootte van maximaal 50% van dit bedrag.

Woningstichting Putten heeft het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op het bij het WSW

ingebrachte onderpand. Van deze volmacht heeft het WSW tot aan de dagtekening van de jaarrekening geen gebruik gemaakt.

WOZ waarde

De waarde van het commerciële woningbezit bedraagt volgens de aanslag onroerendezaakbelasting 2020 bedraagt € 9,2 miljoen

(peildatum 1 januari 2020). Per peildatum 1 januari 2019 was het € 8,9 miljoen.

Marktwaarde

De marktwaarde van het vastgoed is bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Bij de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2021 is gebruik gemaakt van de parameters die zijn vermeld in paragraaf 10.2.
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DAEB Niet-DAEB
Ni

et-
Totaal

Marktwaarde 2020 288.349 7.437 295.786

Voorraadmutaties

Verkoop / sloop / overig weg -469 0 -469

Nieuwbouw / aankoop / overig nieuw 10.515 0 10.515

Subtotaal voorraadmutaties 10.047 0 10.047

Mutatie vastgoedgegevens

Contracthuur en leegstand -1.093 0 -1.093

Maximale huur 41 0 41

WOZ-waarde 9.091 213 9.304

Contractgegevens BOG/MOG/ZOG 81 0 81

Mutatiekans -227 -350 -578

Complexdefinitie en verkooprestricties -64 0 -64

Subtotaal mutatie vastgoedgegevens 7.829 -137 7.692

Methodische wijzigingen handboek en software

Niet verlagen van de mutatiegraad uitponden 22.937 252 23.189

Overdrachtskosten -17.400 -418 -17.818

Boveninflatoire huur niet aftoppen op markthuur 5 0 5

Subtotaal methodische wijzigingen handboek en software 5.542 -166 5.376

Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek

Markthuur na validatie -2 1 -2

Disconteringsvoet na validatie 8.086 149 8.236

Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek 8.084 150 8.234

Parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen

Macro-economische parameters 1.513 29 1.542

Liberalisatiegrens -309 -60 -368

Reguliere huurstijging -493 0 -493

Markthuur 55 2 57

Leegwaardestijging 23.289 481 23.770

Splitsings- en verkoopkosten 209 4 213

Instandhoudings- en mutatieonderhoud -6.393 -148 -6.541

Beheerkosten -176 -3 -179

Belastingen en verzekeringen 528 9 537

Verhuurderheffing 8.830 21 8.851

Disconteringsvoet 6.558 144 6.702

Subtotaal parameteraanpassingen als gevolg van marktontwikkelingen 33.610 480 34.090

Marktwaarde 2021 353.461 7.764 361.225

Percentage marktwaarde 2021 t.o.v. 2020 122,58% 104,40% 122,12%

Verloopstaat Marktwaarde 2020 - 2021 | WS Putten
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2021 2020

11.1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Boekwaarde 1 januari 3.530.200 2.073.989

Mutaties in boekjaar:

- Investeringen 7.560.123 11.694.396

- Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -13.127.787 -8.247.725

- Overige waardeveranderingen 5.071.056 -3.820.938

- Dotatie voorziening onrendabele top nieuwbouw 349.885 2.564.640

- Vrijval voorziening onrendabele top nieuwbouw -2.564.640 -734.162

Boekwaarde 31 december 818.837 3.530.200

31-12-2021 31-12-2020

11.2 Materiële vaste activa

11.2.1 Onroerende en roerende zaken 562.650 419.291

ten dienste van de exploitatie

562.650 419.291

11.2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Bedrijfspand Andere Bedrijfs- Totaal

vaste auto's

bedrijfs-

middelen

Saldo begin boekjaar:

- aanschafwaarde 685.277 220.857 67.971 974.105

- cumulatieve afschrijvingen -350.635 -160.823 -43.357 -554.814

Boekwaarde begin boekjaar 334.642 60.034 24.614 419.291

Mutaties in boekjaar:

- investeringen 148.436             16.910             48.135                  213.481             

- aanschafwaarde desinvesteringen -                       330-                  40.567-                  40.897-               

- afschrijvingen 28.804-               22.057-             9.375-                    60.236-               

- cumulatieve afschrijving desinvesteringen -                       -                      31.010                  31.010               

Saldo mutaties boekjaar 119.632 -5.476 29.203 143.359

Saldo einde boekjaar:

- aanschafwaarde 833.713 237.437 75.539 1.146.689          

- cumulatieve afschrijvingen -379.439 -182.880 -21.722 584.040-             

Boekwaarde einde boekjaar 454.274 54.558 53.817 562.650

Op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie wordt lineair afgeschreven. Op het bedrijfspand worden afschrijvings- 

termijnen gehanteerd van 5-50 jaar, voor andere vaste bedrijfsmiddelen 2-10 jaar en voor bedrijfsauto's 4-5 jaar.

Actuele waarde

De waarde van het kantoorpand de Beukenheg bedraagt volgens de aanslag onroerendezaakbelasting 2021 bedraagt € 660.000

(peildatum 1 januari 2020). Per peildatum 1 januari 2019 was het € 679.000.
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31-12-2021 31-12-2020

11.3 Financiële vaste activa

11.3.1 Latente belastingvorderingen 391.814 389.340

11.3.2 Leningen u/g 296.360 288.955

11.3.3 Overige vorderingen 11.899 37.270

Totaal 700.073 715.565

11.3.1 Latente belastingvorderingen 2021 2020

Boekwaarde 1 januari 389.340 361.618

Mutaties in boekjaar:

- Mutatie belastingvordering afschrijvingspotentieel -81.111 32.593

- Vrijval belastingvordering verkooppotentieel 0 0

- Vorming belastingvordering ATAD-rentesaldo -42.303 -4.871

- Vorming latentie volkshuisvestelijke sectorbijdrage Vestia 125.888 0

Boekwaarde 31 december 391.814 389.340

De latente belastingvorderingen hebben betrekking het fiscale afschrijvingspotentieel  (€ 266.000) en de volkshuivestelijke sectorbijdrage 

Vestia (€ 126.000). Voor de volkshuisvestelijke sectorbijdrage is het volledige bedrag van € 126.000 verrekenbaar binnen 1 jaar.

De latenties zijn gebaseerd op een belastingpercentage van 25,8%.

De vorderingen zijn contant gewaardeerd, gebaseerd op een disconteringsvoet na belasting van 1,81% (2020: 2,545%)

De niet-aftekbare rente op grond van de ATAD renteaftrekbeperking in 2021 is € 0. derhalve is de latentie in 2021 vrijgevallen

31-12-2021 31-12-2020

11.3.2 Leningen u/g

Rekening-courant Startersfonds SVn 11.3.2.1 167.253 84.369

Verstrekte Startersleningen 11.3.2.2 129.107 204.586

Totaal 296.360 288.955

11.3.2.1 Rekening-courant Startersfonds SVn

2021 2020

Het verloop van de rekening-courant in het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari 84.369 57.977

Mutaties in het boekjaar:

- uitbetaling saldo R/C WSP 0 0

- verstrekte leningen 0 0

- ontvangen rente 8.050 9.261

- kosten -645 -1.023

- aflossing 75.479 18.154

Saldo per 31 december 167.253 84.369

De looptijd van deze rekening courant is langer dan één jaar.

11.3.2.2 Verstrekte Startersleningen

Het verloop van de verstrekte Startersleningen in het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari 204.586 222.740

Mutaties in het boekjaar:

- verstrekte leningen 0 0

- aflossing -75.479 -18.154

Saldo per 31 december 129.107 204.586

De looptijd  van de deze leningen is langer dan één jaar.
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31-12-2021 31-12-2020

11.3.3 Overige vorderingen

Rekening-courant regionale woonruimteverdeling 11.3.3.1 11.899 37.270

Totaal 11.899 37.270

11.3.3.1 Rekening-courant regionale woonruimteverdeling

2021 2020

Het verloop van de rekening-courant in het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari 37.270 14.940

Mutaties in het boekjaar:

- inschrijfgelden 49.771 47.553

- beheervergoeding -24.108 -25.223

- uitbetaling saldo/storting -51.034 0

Saldo per 31 december 11.899 37.270

De looptijd van deze vordering is korter dan één jaar.

31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

11.4 Vorderingen

11.4.1 Huurdebiteuren 15.539 22.675

11.4.2 Overheid 0 1.529

11.4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

11.4.4 Overige vorderingen 569 2.637

11.4.5 Overlopende activa 883.810 473.101

Totaal 899.918 499.942

11.4.1 Huurdebiteuren

Periode aantal huurders aantal huurders Huurachterstand Huurachterstand

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

tot 1 maand 24 23 8.406 8.622

1 tot 2 maanden 3 8 3.266 8.389

2 tot 3 maanden 0 1 0 1.797

3 tot 4 maanden 2 2 3.867 3.867

4 tot 5 maanden 0 0 0 0

5 maanden of meer 0 0 0 0

Totaal 29 34 15.539 22.675

De huurachterstand bedraagt ultimo boekjaar 0,11% (2020: 0,17%) van de bruto jaarhuur.

31-12-2021 31-12-2020

11.4.2 Overheid

Woningaanpassingen 0 1.529

Totaal 0 1.529

11.4.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 0 0

Totaal 0 0
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2021 2020

11.4.4 Overige vorderingen

Overige vorderingen 569 6.602

Af: voorziening 0 -3.965

Totaal 569 2.637

Het verloop van de voorziening in het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari -3.965 0

Mutaties in het boekjaar

- opvoer vorderingen 0 -3.965

- afvoer vorderingen 3.965 0

Saldo per 31 december 0 -3.965

31-12-2021 31-12-2020

11.4.5 Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies 872.800 460.000

Vooruitbetaalde bedragen 11.010 13.101

Totaal 883.810 473.101

31-12-2021 31-12-2020

11.5 Liquide middelen

Kas 62 689

Rekeningen-courant bank 1.260.816 2.905.375

Internetspaarrekeningen 406.196 406.962

Kruisposten 0 0

Totaal 1.667.074 3.313.026

Het totale saldo op de rekeningen-courant bank is vrij opneembaar.

11.6 Eigen vermogen 2021 2020

11.6.1 Herwaarderingsreserve

Boekwaarde 1 januari 164.461.358 149.052.897

Mutaties in boekjaar:

- Realisatie verkoop onroerende zaken in exploitatie -356.624 -82.626

- Mutatie door herwaardering onroerende zaken in exploitatie 51.220.185 15.491.087

Boekwaarde 31 december 215.324.919          164.461.358       

Eigen vermogen 

Per 31 december 2021 is in totaal € 215 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2020:       € 

164 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De 

waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaald en is daarmee 

conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van 

het opmaken van de jaarverslaggeving. 
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x € 1.000 x € 1.000

Marktwaarde verhuurde staat 361.225

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -40.843

Betaalbaarheid (huren) -118.668

Kwaliteit (onderhoud) 9.871

Beheer (beheerkosten) -5.398

Subtotaal -155.038

Beleidswaarde 206.186             

Overige reserves 2021 2020

Boekwaarde 1 januari 48.902.522 46.748.663

Mutaties in boekjaar:

- Resultaatbestemming vorig boekjaar 15.072.812 17.562.319

- Mutatie herwaarderingsreserve -50.863.561 -15.408.461

Boekwaarde 31 december 13.111.772 48.902.522

Resultaat boekjaar

Voorgesteld wordt het resultaat ad. €  60,368.143 toe te voegen aan de overige reserves.

Voorzieningen 31-12-2021 31-12-2020

Voorziening onrendabele top nieuwbouw 117.993 2.564.640

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

Totaal 117.993 2.564.640

Voorziening onrendabele top nieuwbouw

Onrendabele top project Wallenbergstraat 0 2.564.640

Onrendabele top project Rimpeler 6 117.993 0

117.993 2.564.640

Boekwaarde 1 januari

2.564.640 734.162

Mutaties in boekjaar:

- Dotatie voorziening 117.993 5.671.720

- Vrijval voorziening -2.564.640 -734.162

Boekwaarde 31 december 117.993 5.671.720

Gesaldeerd met vastgoed in ontwikkeling 0 3.107.080

Eindsaldo 117.993 2.564.640

Voorziening latente belastingverplichtingen 2021 2020

Boekwaarde 1 januari 0 0

Mutaties in boekjaar:

- Vrijval belastingverplichting opwaarderingspotentieel 0 0

Boekwaarde 31 december 0 0

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 

Vastgoed in exploitatie 

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 155 miljoen in het eigen 

vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen 

marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woningstichting Putten. De mogelijkheden voor de 

corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in 

exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en 

ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te 

voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een 

beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd 

tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de 

beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.
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31-12-2021 31-12-2020

11.8 Langlopende schulden

11.8.1 Leningen kredietinstellingen 70.308.564 68.241.459

11.8.2 Overige langlopende schulden 1.610.670 0

Totaal 71.919.234 68.241.459

11.8.1 Leningen kredietinstellingen

Bank Nederlandse Gemeenten 45.068.368 47.055.412

Nederlandse Waterschapsbank 21.126.433 17.214.142

AEGON 1.750.000 1.875.000

APG 5.000.000 5.000.000

72.944.801 71.144.554

Aflossing volgend boekjaar -2.636.237 -2.903.095

Totaal 70.308.564 68.241.459

Het verloop van het totaal van de leningen in het boekjaar was als volgt:

Saldo per 1 januari 71.144.554 62.059.200

Mutaties in het boekjaar:

- aflossing -3.199.753 -2.914.646

- nieuwe leningen 5.000.000 12.000.000

72.944.801 71.144.554

Aflossing volgend boekjaar -2.636.237 -2.903.095

Saldo per 31 december 70.308.564 68.241.459

De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen van kredietinstellingen ultimo boekjaar bedraagt 2,44% (2020: 2,84%) en

de gemiddelde resterende looptijd bedraagt 18,9 jaar. Het schuldrestant met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 61.634.705.

In 2009 hebben wij ons aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Onder deze regeling zijn

tot en met 31 december 2021 vier fixe-leningen totaal ad € 20.000.000 en acht lineaire leningen totaal ad € 25.426.000

opgenomen. De overige leningen worden allemaal door de Gemeente Putten geborgd. 

De marktwaarde van de leningen per 31 december 2021 is € 108.148.000 en de duration 17,83. Per 31 december 2020 was dit

€ 116.658.000 respectievelijk 18,93.

11.8.2 Overige langlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Ruillening Vestia 1.610.670,00         0

De ontvangen hoofdsom van de nieuw aangetrokken lening en het zich verplicht stellen met de leningruil tot het betalen van rente en

aflossing voor de vestia-lening wordt beschouwd als een samengetelde transactie (RJ 190.401). De waardering is tegen reele waarde 

(RJ 254.201). Ten opzichte van de ontvangen nominale hoofdsom treedt daarbij een verlies op in de vorm van een agio. Dit verlies

bedraagt de contante waarde van de jaarlijkse bijdrage gedurende de looptijd van 40 jaar, met de marktrente 40 jaar fixe als 

disconteringsvoet.

11.9 Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

11.9.1 Schulden aan kredietinstellingen 2.658.579 2.903.095

11.9.2 Schulden aan overheid 0 0

11.9.3 Schulden aan leveranciers 156.651 260.801

11.9.4 Belastingen en premies sociale verzekering 584.321 812.781

11.9.5 Overige schulden 0 0

11.9.6 Overlopende passiva 1.400.180 1.044.728

Totaal 4.799.731 5.021.404
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11.9.1 Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopend deel leningen kredietinstellingen 11.9.1.1 2.636.237 2.903.095

Rekening-courant bank 11.9.1.2 0 0

Kortlopend deel agio Vestialening 11.9.1.3 22.342 0

Totaal 2.658.579 2.903.095

11.9.1.2 De maximale kredietfaciliteit van de rekening-courant bij de Rabobank bedraagt € 500.000. Hiervan wordt 

per 31 december 2021 geen gebruik gemaakt.

Er is woningbezit met een totale WOZ-waarde van € 3,224 miljoen ingebracht als onderpand bij de Rabobank.

11.9.1.3 Dit betreft het kortlopende deel van de agio op de Vestialening dat in het volgend boekaar via amortisatie vrijvalt.

11.9.2 Schulden aan overheid

Gemeente Putten 0 0

Totaal 0 0

11.9.3 Schulden aan leveranciers

Handelscrediteuren 156.651 260.801

Totaal 156.651 260.801

11.9.4 Belastingen en premies sociale verzekering

Omzetbelasting 415.590 515.554

Loonheffingen 29.165 32.472

Pensioenpremies 14.455 17.743

Afdracht stichting PAWW 757 769

Vennootschapsbelasting 124.355 246.243

Totaal 584.321 812.781

11.9.5 Overige schulden

Verplichtingen huurgewenning 0 0

Totaal 0 0

11.9.6 Overlopende passiva

Niet vervallen rente 686.493 710.549

Reservering vakantiedagen 32.670 24.171

Vooruitontvangen huur 125.100 101.982

Nog te betalen bedragen 69.333 21.432

Nakomende kosten opgeleverde nieuwbouw 435.613 136.979

Reservering accountantskosten 33.305 33.305

Afrekening servicekosten huurders 14.145 11.610

Bankkosten 3.521 4.700

Totaal 1.400.180 1.044.728
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:

Aangegane verplichtingen 

Ultimo boekjaar is sprake van een (restant) verplichting ad € 1.541.821  waarvoor een

opdracht met derden is aangegaan die nog niet (geheel) is afgewikkeld. Dit bedrag is als volgt te specificeren:

Project Aanneemsom Gefactureerd Restant

Wallenbergstraat upgrade bestaande bouw (installateur) 59.544 27.045 32.499

Rimpeler 5 won 793.687 714.318 79.369

Rimpeler fase 6 (aanneemsom) 1.487.178 0 1.487.178

Schauwhof (Architect) 81.070 61.710 19.360

Schauwhof (installatie adviseur) 22.990 21.646 1.344

Schauwhof (ecoloog en stikstofberekening) 2.272 832 1.440

1.621.190

Aangegane verplichting Woonruimte Bemiddeling Systeem

Ultimo boekjaar is sprake van een verplichting ad  € 25.000 (jaarlijks) inzake het gezamenlijke beheer

ten behoeve van de woonruimteverdeling in de regio Noord-Veluwe.

Obligo WSW

Sinds 1 juli 2021 is de obigoverplichting gewijzigd. De oude, eenmalige obligoverplichting van 3,85% van het geborgde 

schuldrestant werd anders ingericht en ook meer zeker gesteld. Dat gebeurt via een jaarlijks gemaximeerde

obligoheffing en obligolening. Deze obligolening is een nieuw onderdeel van het borgstelsel van WSW en is een lening

met een variabele hoofdsom waarop in beginsel niet getrokken wordt. Zolang er niet getrokken wordt op de obligolening

betalen we over het niet opgenomen deel een bereidstellingsvergoeding aan de bank.

Bankgarantie

Per 31 december 2021 heeft Woningstichting Putten geen bankgaranties afgegeven.

Overigen

Woningstichting Putten hanteert de optie " verlicht regime". Dit houdt in dat zij is vrijgesteld van een

verplichting om administratief te scheiden of juridisch te splitsen. Wel wordt in de administratie onderscheid

gemaakt tussen kosten en opbrengsten van Daeb en Niet-Daeb-activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van

een kostenverdeelstaat en verdeelsleutels.

Het Niet-Daeb bezit per 31-12-2021 van Woningstichting Putten is als volgt opgebouwd:

- Woningen/woongebouwen 31

- Parkeren (garageboxen) 51

82

Het Niet-Daeb bezit wordt gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat volgens de basisversie van het 

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021.

De netto-marktwaarde Niet-DAEB per 31-12-2021 bedraagt € 7.763.611,- (2020: 7.436.769,-).
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Statutaire winstbepaling 

In de statuten van Woningstichting Putten wordt in artikel 3 lid 1 vermeld dat deze zich ten doel 

stelt uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Hieruit volgt dat 

Woningstichting Putten conform artikel 45 van de Woningwet batige saldi uitsluitend bestemt 

voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting. De verwerking hiervan 

(reserveringen en onttrekkingen) verloopt via de Overige reserves van de woningstichting. 
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12. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

 

(bedragen x € 1,-)

12 Huuropbrengsten 2021 2020

Te ontvangen nettohuur 14.072.218 13.539.454

Af: huurderving, wegens

- leegstand -23.406 -17.880

- overige redenen -4.416 -4.556

Totaal 14.044.396 13.517.018

13 Opbrengsten servicecontracten

Te ontvangen netto vergoedingen 169.038 159.025

Af: vergoedingsderving, wegens

- leegstand -460 -237

Totaal 168.578 158.788

14 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Woonruimteverdeling 35.660 35.882

Bewonersparticipatie 9.000 8.042

Bewonersblad 17.129 10.314

Deurwaarderskosten/oninbare kosten 11.784 6.487

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 0 3.965

73.573 64.690

Toegerekende personeelskosten 642.726 991.463

Toegerekende organisatiekosten 608.990 649.317

1.325.289 1.705.470

Inschrijfgelden woningzoekenden -49.771 -47.553

Vergoeding administratiekosten nieuwe verhuringen -4.075 -3.425

Vergoeding uren inzake brand -447 0

Totaal 1.270.996 1.654.492

15 Lasten onderhoudsactiviteiten

Planmatig onderhoud 2.379.182 2.014.880

Serviceonderhoud 593.692 475.543

Mutatieonderhoud 313.387 300.620

3.286.261 2.791.041

Doorbelast aan derden -3.653 -1.351

Totaal 3.282.608 2.789.690

16 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Verhuurderheffing 1.028.731 1.692.339

Onroerende zaakbelasting 335.431 322.627

Waterschapsbelasting 84.534 82.502

Verzekeringen 62.858 55.022

Contributie landelijke federatie 16.377 15.988

Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties 7.112 12.072

Huurcommissie 4.738 4.503

1.539.781 2.185.053

Toegerekende personeelskosten 0 110.778

Toegerekende organisatiekosten 0 73.130

Totaal 1.539.781 2.368.961
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2021 2020

17 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.408.001 269.000

Verkoopkosten -32.624 -5.492

Totaal 1.375.377 263.508

18 Toegerekende organisatiekosten

Toegerekende personeelskosten 4.147 5.539

Toegerekende overige organisatiekosten 3.966 3.656

Totaal 8.113 9.195

19 Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille

2021 2020

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 5.449.927 -3.820.938

voor eigen exploitatie

Totaal 5.449.927 -3.820.938

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 

voor eigen exploitatie:

Project Matchpoint 0 813.453

Project Rimpeler fase 1 en 2 0 1.037.329

Project Wallenbergstraat 2.876.425 -2.876.425

Project Rimpeler 3 2.795.295 -2.795.295

Project Rimpeler 4 -101.954 0

Project Rimpeler 6 -119.839 0

Totaal 5.449.927 -3.820.938

Toegerekende personeelskosten -60.753 0

Toegerekende organisatiekosten -58.100 0

Totaal 5.331.074 -3.820.938

20 Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

DAEB vastgoed in exploitatie 51.167.191 14.926.508

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 326.842 228.777

Totaal 51.494.033 15.155.285

21 Overige organisatiekosten

Saneringsheffing 0 0

Toezichtskosten 74.412 69.905

Jaarrekeningcontrole 56.055 62.036

Fiscale advisering 21.136 24.833

Controle overige verantwoordingen 7.500 7.500

Treasury 13.331 17.047

Personeelsvereniging 5.666 5.201

Obligoheffing WSW 26.463 0

Volkshuisvestelijke bijdrage Vestia lening 993.541 0

Totaal 1.198.104 186.522

Toegerekende personeelskosten 410.899 0

Toegerekende organisatiekosten 392.953 0

Totaal 2.001.956 186.522

De honoraria voor de controle van de jaarrekening zijn toegerekend aan het boekjaar waarop de 

werkzaamheden betrekking hebben.

De uitsplisting van de accountantshonoraria is als volgt:

- totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening  € 56.055

- totale honoraria voor andere controle diensten  € 7.500

- totale honoraria adviesdiensten op fiscaal terrein € 21.136 (BDO)

- totale honoraria andere niet controlediensten €  13.331 (BDO)
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2021 2020

22 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren

Rente Rekening-courant Startersfonds SVn 8.050 9.261

Totaal 8.050 9.261

23 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente belastingdienst 0 14.900

Rente op uitgezette middelen 0 20

Rente op overige vorderingen 2 -3.805

Totaal 2 11.115

24 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen kredietinstellingen 1.761.825 1.879.389

Rente over positief saldi bankrekeningen 19.733 12.030

Totaal 1.781.558 1.891.419

25 Belastingen

Mutatie voorziening latente belastingverplichtingen 0 0

Mutatie latente belastingvordering 2.474 27.722

Vennootschapsbelasting vorige boekjaren 4.757 -6.481

Vennootschapsbelasting boekjaar -1.137.278 -1.036.910

Totaal -1.130.047 -1.015.669

De berekening van het belastbaar resultaat 2021 is als volgt:

Commercieel resultaat 61.876.622

Bij: Niet aftrekbare rente -                

Toerekening algemene kosten en rente 1.018.441      

Niet aftrekbare boetes -                

Beperkt aftrekbare kosten 4.265             

1.022.706

Af: Fiscaal lagere opbrengst woningverkopen -186.354        

Fiscaal hogere afschrijving materiële vaste activa -315.171        

Fiscaal geen waardeveranderingen -56.825.107    

Fiscaal hogere onderhoudslasten -3.613            

Dotatie HIR -723.055        

Generieke renteaftrekbeperking -182.788        

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek -16.568          

-58.252.656

Belastbaar bedrag 4.646.673
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Ultimo 2021 zijn er geen nog te verrekenen verliezen meer.

Voor onroerende zaken in exploitatie is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering volgens de

jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Dit waarderingsverschil bedraagt € 72,2 mln  

(2020: € 5,8 mln). Dit bedrag is niet tot waardering gebracht in verband met de onzekerheid ten aanzien 

van de realisatie, met uitzondering van het afschrijvingspotentieel voor een bedrag van € 2,2 mln (2020: € 2,5 mln).

Overige informatie

Personeelskosten 2021 2020

Lonen en salarissen 930.387 888.936

Sociale lasten 132.109 133.126

Pensioenen 122.530 150.308

Totaal 1.185.026 1.172.370

De personeelskosten zijn als volgt toegerekend op basis van de functionele indeling:

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 642.726 991.464

Lasten onderhoudsactiviteiten (eigen dienst) 64.116 64.589

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (vastgoed in ontwikkeling) 0 110.778

Overige waardeveranderingen -60.753 0

Leefbaarheid 2.385 0

Verkoopactiviteiten 4.147 5.539

Overige organisatiekosten 410.899 0

Totaal 1.063.520 1.172.370

Werknemers

Aan het einde van verslagjaar 2021 had de stichting gemiddeld 14,56 werknemers in dienst (2020:13,9).

Dit aantal is gebaseerd op het aantal full-time equivalenten.

Bezoldiging bestuurder

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(verder: WNT) in werking getreden. De directeur-bestuurder wordt op grond van deze wet gezien als

topfunctionaris. In het kader van de WNT worden de volgende gegevens gemeld.

Naam: mw. M.T. Peek-Marlet

2021 2020

Bruto-salaris € 88.669 € 99.059

Door de werkgever betaalde vrijwillige sociale-verzekeringspremies € 0 € 0

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 0 € 0

Voorzieningen ten behoeve van 

beloningen betaalbaar op termijn 

(pensioenpremies)

€ 13.772 € 18.922

Totale uit publieke middelen 

gefinancierde bezoldiging relevant 

voor de toepassing van de WNT

€ 102.441 € 117.981

Toepasselijk bezoldigingsmaximum € 102.500 € 118.000

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Duur van het dienstverband in het 

boekjaar

01-01-2021  t/m 31-

10-2021

01-01-2020  

t/m 31-12-2020

Omvang van het dienstverband (als 

deeltijd factor in fte)

1,0 1,0

Einde dienstverband Ja Nee

Jaar waarin het dienstverband is 

geëindigd

2021 N.v.t.

In het boekjaar verrichte uitkeringen 

wegens beëindiging van het 

dienstverband

€ 0 € 0

De met de directeur gemaakte bezoldigingsafspraak past binnen het maximale bedrag in bezoldigingsklasse C 

uit de WNT2.
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Bezoldiging leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Gegevens 2021

bedragen x € 1 D. Mol

Functiegegevens directeur-bestuurder

Kalenderjaar 2021 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar 01/11-31/12 n.v.t.

(aanvang-einde)

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 2 n.v.t.

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 169 n.v.t.

Individeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199 € 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 55.400 n.v.t.

Individeel toepasselijke maximum gehele kalenderperiode € 33.631

kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtrief? ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 19.435 n.v.t.

Onverschuldigd betgaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. 

Bezoldiging € 19.435

Het bedrag van de overschrijdjing en de reden waarom de

overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegen onverschuldigde betaling n.v.t.

Bezoldiging commissarissen

De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2013 maximaal 10% 

(lid) of 15% (voorzitter) mag bedragen van de voor de organisatie geldende maximale bezoldiging van de bestuurder.

Een commissaris die voor 1 januari 2013 is benoemd en wiens vergoeding hoger is dan de WNT aangeeft, kan deze 

hogere vergoeding blijven ontvangen tot het moment van herbenoeming op basis van overgangsrecht.

De bezoldiging van de commissarissen in 2021, per commissaris, is als volgt:

Naam: M. Voskuil A. Jaarsma C. Dijkshoorn

Functie voorzitter lid lid

Aanvang en functievervulling dienstverband 2021 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging € 14.250 € 9.550 € 9.550

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 18.450 € 12.300 € 12.300

Aanvang en functievervulling dienstverband 2020 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging € 13.650 € 9.150 € 9.150

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 17.700 € 11.800 € 11.800

Naam: T. Nicolai R. Koelewijn 

Functie lid lid

Aanvang en functievervulling dienstverband 2021 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging € 9.550 € 9.550

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 12.300 € 12.300

Aanvang en functievervulling dienstverband 2020 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging € 9.150 € 9.150

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 11.800 € 11.800

De ingevolge art 2:383 BW te vermelden bezoldiging voor toezichthouders bedraagt  € 52.450 (2020: € 58.881). 

Naast de hierboven krachtens de WNT vermelde componenenten, bevat deze bezoldiging de niet-verrekenbare

in rekening gebrachte omzetbelasting.

Alle commissarissen zijn het gehele jaar (365 dagen) werkzaam geweest voor Woningstichting Putten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na 
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Putten, 20 juni 2022 

 

 

Directeur-bestuurder: 

 

 

 

 

Dhr. D. Mol 

 

 

 

 

Raad van commissarissen: 

 

 

 

 

mr. M. Voskuil       A. Jaarsma 

 

 

 

 

 

Ing. C. Dijkshoorn     Drs. M. van Rossum RA 
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13. OVERIGE GEGEVENS  

 

13.1 Controleverklaring  
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