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Voorwoord
In 2016 heeft Viverion zich verder ingezet voor goed en betaalbaar wonen. Dit betekent bijvoorbeeld
dat wij onze streefhuur hebben verlaagd. Voor sommigen van onze huurders betekende dit een directe
huurverlaging. In onze eigen organisatie ligt de focus op goede dienstverlening. We proberen onze
kosten hierbij zo laag mogelijk te houden. In 2016 zijn we erin geslaagd om deze kosten te verlagen.

Lochem, april 2017
Dit jaarverslag is gesplitst in vier delen: het

uitvoeringsagenda hebben staan om daarmee de

Bestuursverslag, het volkshuisvestingsverslag, de

kwaliteit van ons werk te vergroten en kosten verder

overige verantwoordingsgegevens en het financieel

te verlagen.

jaarverslag 2016.

2016 was ook het jaar waarin Viverion alle
voorbereidingen heeft getroffen om te fuseren met

Goed en betaalbaar wonen

Woningstichting Ambt Delden. Op de laatste dag

Samen met de huurdersorganisaties en gemeenten

van het jaar is deze fusie een feit geworden door het

hebben we in 2016 nieuwe prestatieafspraken

passeren van de fusieakte door de notaris. Samen

gemaakt. De bestuurders, medewerkers, gemeenten

vormen we nu een slagvaardige corporatie met een

en huurders spreken elkaar met regelmaat. Door

focus op goed en betaalbaar wonen.

deze nauwe contacten kan Viverion transparant en
voortvarend haar taken uitvoeren. Viverion wil op alle

Vooruitblik

niveaus aanspreekbaar zijn voor haar handelen.

In 2017 willen we de vruchten plukken van de verdere

Net als de drie gemeenten willen wij onze woningen

automatisering en de interne aanpassing van onze

graag verder verduurzamen en kwalitatief verbeteren.

organisatie. Betaalbaarheid en klanttevredenheid

Daarnaast hebben wij specifieke aandacht voor de

zijn hierbij onze belangrijkste speerpunten. Wij zijn

realisatie van woningen die geschikt zijn voor ouderen.

van mening dat een verlaging van de bedrijfskosten

De huisvesting van de statushouders loopt grotendeels

hand in hand kan gaan met de verbetering van de

volgens planning.

tevredenheid van onze huurders. Wij streven naar een

In onze interne organisatie zijn we bezig om van

verlaging van de bedrijfskosten en tegelijkertijd een

een Viverion een toekomstbestendige corporatie te

verbetering van de tevredenheid van onze huurders.

maken. Het totaalplan hiervoor hebben wij in 2016

Graag bedanken wij iedereen die heeft bijgedragen

zo goed als afgerond. Dat betekent bijvoorbeeld

aan dit jaarverslag. Wij nodigen u uit om onze

dat wij onze digitale strategie, procesoptimalisatie

activiteiten te blijven volgen. Dit kunt u doen via onze

en eigen competentieontwikkeling hoog op de

website (www.viverion.nl) en via Twitter (@Viverion).
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Bestuursverslag
De trends in deze regio wijzen al tijden op dezelfde

55%) huurders huurverlaging gekregen. Op deze

ontwikkelingen. We hebben te maken met vergrijzing

manier werken wij verder aan de betaalbaarheid van

en tegelijk een toename van éénpersoonshuishoudens.

huisvesting voor onze doelgroep.

Tegelijkertijd neemt het aantal actief woningzoekenden
voor sociale huurwoningen langzaam af en veranderen

Huurders

de woonwensen. We zien dat ouderen langer thuis

De positie van huurdersorganisaties is sinds de

blijven wonen. Deze ontwikkelingen zijn allemaal

invoering van de Woningwet in 2015 verder verstevigd.

van invloed op onze toekomstplannen. De vraag naar

Wij hebben hiermee goede ervaringen. De vertaalslag

sociale huurwoningen zal de komende periode weinig

naar de praktijk leidt er toe dat Viverion nu samen

veranderen. Dit betekent dat we onze vraaggerichte

met de huurdersorganisaties bij de gemeenten aan

werkwijze bij de ontwikkeling van vastgoedplannen

tafel zit. Dit gebeurt frequent en op alle niveaus. Zo

voortzetten. Viverion zet in op goed en betaalbaar

weten wij nog beter wat er speelt en kunnen we direct

wonen.

inspelen op de wensen en verwachtingen van onze

Eén van de gevolgen van de scheiding van wonen

belangrijkste partners. Daarnaast hebben wij in ons

en zorg, is leegstand van zorgvastgoed. We zien

overleg met de afzonderlijke huurdersorganisaties

dat zorgaanbieders een andere opstelling kiezen in

gesproken over hun verenigings- en stichtingszaken.

hun relatie met Viverion. Er is behoefte aan meer

Bij de huurdersvereniging Goor bleek de boekhouding

flexibiliteit, wat voor Viverion risico verhogend

niet op orde. De huurdersvereniging is een zelfstandig

werkt. Daarom kiezen we er voor de risico’s in dit

orgaan. Viverion is niet betrokken bij deze kwestie.

deel van onze vastgoedportefeuille te verminderen.

Wel wil Viverion de organisaties graag verder helpen

Concreet betekent dit dat we in 2016 sommige

om hun vernieuwde rol op een professionele wijze

zorgvastgoedobjecten in de verkoop hebben gebracht.

in te vullen. We zijn de huurdervertegenwoordigers
veel dank verschuldigd voor hun grote inzet, ook op

Vanaf 1 januari 2016 is Viverion verplicht om 95% van

tijdstippen die voor hen lastig zijn in te vullen.

haar woningen passend toe te wijzen. Dit betekent

We blijven proberen om naast de huurdersorganisaties

dat huurtoeslaggerechtigde huishoudens een woning

en bewonerscommissies ook de individuele huurder te

met een huurprijs onder de voor hen geldende

betrekken bij onze beleids- en besluitvorming en bij de

aftoppingsgrens moeten krijgen toegewezen. Ik ben

uitvoering van onze plannen.

trots dat we aan deze verplichting hebben kunnen

6

voldoen. De verlaging van ons streefhuurpercentage

Gemeenten

naar 68% heeft een grote bijdrage geleverd aan de

Bij de gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Hof

betaalbaarheid van onze woningen. We hebben

van Twente hebben wij ons volkshuisvestelijk bod

1344 huurders actief benaderd om hen te wijzen

voor 1 juli 2016 aangeleverd. Hierin hebben wij onze

op de mogelijkheid van huurverlaging. Na twee

voorgenomen bijdrage aan het volkshuisvestelijk

maanden hebben we de huurders die niet hadden

beleid van de gemeenten toegelicht. Dit heeft

gereageerd opnieuw benaderd. Velen konden met hun

geresulteerd in prestatieafspraken voor 2017.

inkomensgegevens aantonen dat zij recht hadden op

Daarnaast praten we mee bij de opmaak van de

deze huurverlaging en krijgen vanaf 1 januari 2017

gemeentelijke woonvisies en omgevingsvisies. We zijn

een lagere huur berekend. In totaal hebben 744 (ruim

gestart met een gezamenlijk woningmarktonderzoek

JAARVERSLAG 2016

en we zijn regelmatig aanwezig bij diverse

wij niet mogen investeren in het uitbreiden van het

gemeenteraadsvergaderingen, als er bijvoorbeeld

aantal sociale huurwoningen. Wel zullen wij blijven

een volkshuisvestelijk thema is geagendeerd. In de

investeren in onze bestaande woningvoorraad. Dit

prestatieafspraken is afgesproken om gezamenlijke

kan door onderhoud, renovatie, vernieuwbouw en/

woningmarktmonitoring uit te voeren. Zo proberen

of verduurzaming zijn. Mochten corporaties die actief

wij in elke gemeente in ons werkgebied zichtbaar

zijn in de regio Zwolle-Stedendriehoek niet kunnen

en aanspreekbaar te zijn. Ook voor de scheiding

of willen investeren in uitbreiding van de sociale

van ons bezit in een DAEB tak en niet-DAEB tak

woningvoorraad in de gemeente Lochem dan kan

hebben wij overleg gehad met de gemeenten. Op

Viverion een ontheffing aanvragen bij het Ministerie.

ons scheidingsvoorstel hebben wij bij de gemeenten

Pas na een eventuele toekenning van deze ontheffing

een zienswijze gevraagd. Zij hebben een positieve

door de Minister, kan Viverion extra nieuwbouw in de

zienswijze afgegeven. Wij kiezen niet voor een

gemeente Lochem realiseren. Viverion is bereid om in

juridische maar voor een administratieve scheiding,

voorkomend geval een ontheffing aan te vragen.

vanwege onze zeer beperkte niet-DAEB portefeuille.
De huisvesting van statushouders is ook één van onze

Fusie

kerntaken. De taakstellingen die onze gemeenten

We hebben 2016 op een bijzondere manier

hebben, hebben zij nagenoeg gehaald. In goed overleg

afgesloten. Op 31 december 2016 is bij de notaris

met de gemeenten hebben we kunnen zorgen voor

een fusieakte gepasseerd. Daarmee is de fusie per

een goede balans met de reguliere woningzoekenden.

1 januari 2017 met Woningstichting Ambt Delden
(WAD) geëffectueerd. Deze kleine corporatie in de

Woningmarktregio

gemeente Hof van Twente kon, mede door de nieuwe

In 2016 werden de woningmarktregio’s vastgesteld

Woningwet, lastig zelfstandig blijven functioneren.

door de Minister. Voor Viverion heeft deze indeling

Nadat we in februari 2016 een intentieovereenkomst

een bijzondere uitkomst: Viverion heeft haar

tot fusie hebben ondertekend, werd de fusie op

woningbezit in twee woonregio’s en is vanwege het

1 januari 2017 een feit. We zijn heel blij met het

feit dat zij daar de meeste woningen verhuurd, actief

vertrouwen dat we van het Bestuur en de huurders

in de regio Oost Nederland. Deze woningmarktregio

van WAD hebben gekregen. We hebben de 236 nieuwe

bestaat uit 21 gemeenten, 18 corporaties en 379.000

huurders natuurlijk van harte welkom geheten! Alle

huishoudens. De gemeente Lochem heeft gekozen

huurdersorganisaties van Viverion en WAD hebben

voor de woningmarktregio Zwolle-Stedendriehoek.

ingestemd met deze fusie. Ook de gemeenten en

Dat betekent concreet dat Viverion bijvoorbeeld in

zakelijke huurders werden over de fusie geïnformeerd.

de gemeenten Rijssen-Holten en Hof van Twente nog

Met onze omvang kan Viverion een slagvaardige

investeringen in uitbreiding van het aantal sociale

corporatie vormen in ons primaire werkgebied in de

huurwoningen kan doen. Voor Lochem geldt dat

gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Hof van Twente.
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Interne organisatie
Viverion heeft in 2016 flinke voortgang geboekt met

Thuis, op kantoor, onderweg of bij de huurder: de

de invoering van haar digitale strategie. De klant

systemen van Viverion zijn altijd toegankelijk. Deze

staat hierbij centraal. Dit betekent dat de huurder

systemen zijn toekomstbestendig, omdat onze digitale

ons gemakkelijk kan bereiken en tegelijkertijd in

omgeving en computernetwerk zijn ondergebracht bij

staat wordt gesteld om eenvoudig zelf zaken te

een groot extern datacenter. Zo bespaart Viverion op

regelen: een reparatieverzoek indienen kan binnen

hardware en licenties en kan het blijven inspelen op

een paar muisklikken. Volgens het principe click-

veranderingen.

call-face worden achtereenvolgens de diverse
contactmogelijkheden voor huurders ingericht.

De reguliere beheerslasten van Viverion zijn nog te

In de eigen organisatie leidt digitalisering tot een

hoog. Dit betekent dat we in 2016 verder zijn gegaan

betere en meer integrale vastgoedsturing. En de

op de weg van besparingen. In 2016 werd door de

conditiemetingen voor het planmatig onderhoud

centralisatie van Viverion en de besparingen op

kunnen nu zonder pen en papier worden uitgevoerd.

de onderhoudsuitgaven al een daling gerealiseerd.

De belangrijkste werkprocessen zoals het ‘verhuur- en

In 2017 geven we uitvoering aan het plan

mutatieproces’ en ‘klantvragen’ zijn tegen het licht

Toekomstbestendig Viverion. Dit houdt onder

gehouden en geoptimaliseerd. Daarnaast hebben al

andere een efficiëntere inrichting van de interne

onze medewerkers nu de mogelijkheid om plaats- en

organisatie in.

tijdonafhankelijk te werken.
8
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Realiseerbaarheid waarde onroerende
zaken in exploitatie
Per 31 december 2016 is in totaal € 291 miljoen
aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige
reserves begrepen (2015: € 259 miljoen) uit hoofde
van de waardering van het vastgoed in exploitatie
tegen marktwaarde in verhuurde staat.De waardering
van dit vastgoed is in overeenstemming met het
Handboek modelmatig waarderen bepaald en is
daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele
besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de
jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering
is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van
Viverion en de parameters conform het handboek
modelmatig waarderen. 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. Het bestuur van Viverion
heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van
de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid
niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.
Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de
bedrijfswaarde van het DAEB bezit in exploitatie en
de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en
bedraagt circa € 320 miljoen. Dit impliceert dat circa
65% van het totale eigen vermogen niet of eerst op
zeer lange termijn realiseerbaar is.
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Verslag van de raad van
commissarissen
Voor Viverion stond 2016 in het teken van de invoering van de nieuwe Woningwet.
De tijdige implementatie van de formele kaders als ook de gedachtewisseling over
de bedoeling van de nieuwe regelgeving heeft van de organisatie, daaronder ook
begrepen bestuur en toezicht, de nodige tijd en aandacht gevraagd.
Vanuit diezelfde invalshoeken is actief het gesprek

De RvC levert daaraan een bijdrage door de rollen

opgezocht met de huurdersorganisaties en met de drie

(toezicht houden op het beleid van de organisatie, de

gemeenten waarin Viverion werkzaam is, en is in de

werkgeversrol voor de bestuurder en klankbordfunctie

organisatie, met goedkeuring van het sociaal plan door

voor de interne organisatie) goed in te vullen.

de RvC, een herinrichting van de organisatie ingezet.

Voor de RvC zijn daarbij belangrijke uitgangspunten:

Daarnaast is op haar eigen verzoek Woningstichting

onafhankelijkheid, integriteit, zorgvuldigheid,

Ambt Delden door fusie opgegaan in Viverion. Ook aan

transparantie, een inspirerende en constructief

dit traject is uiteraard zeer zorgvuldig gewerkt.

kritische partner zijn, de inbreng van stakeholders en

De RvC is als intern toezichthoudend orgaan betrokken

het afleggen van verantwoording.

geweest bij deze ontwikkelingen en legt in dit verslag
verantwoording af over haar taak in het verslagjaar

Het kader van de RvC wordt hierbij bepaald door

2016.

het Ministerie, de Autoriteit woningcorporaties,
de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw,

Legitimatie

Ondernemingsraad, de huurdersorganisaties en de

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die

gemeenten.

in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van
de RvC is beschreven in het reglement Raad van

Toetsingskader

Commissarissen en bestuur. Hierin is opgenomen dat

Voor de RvC wordt het speelveld bepaald door de

de RvC werkt met separate commissies. De commissies

toepasselijke externe wet- en regelgeving en de

hebben ook separate reglementen. De commissies

Aedes-en Governancecode en de interne regelgeving

adviseren de RvC over onderwerpen die binnen hun

(statuten en reglementen), als nader omschreven in

taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van

onder meer het reglement van de RvC.

de RvC voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de
besluitvorming van en door de RvC onverlet.

De RvC toetst of Viverion voldoet aan de interne en
externe wet- en regelgeving (compliance).

Toezichtvisie

Daarnaast toetst de RvC enerzijds periodiek de

In 2016 heeft de RvC onder begeleiding van een extern

actualiteit van zijn eigen interne regelgeving op

deskundige een toezichtvisie geformuleerd.

veranderingen in zowel de organisatie als de omgeving,

In de toezichtvisie is verwoord, dat de RvC het als

en ziet er anderzijds op toe dat ook de organisatie

zijn opdracht ziet om de effectiviteit en identiteit van

zorg draagt voor actualisering van de overige interne

Viverion te bewaken en te zorgen dat de organisatie de

regelgeving.

beoogde maatschappelijke en volkshuisvestelijke taken
goed vervult.
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Informatieprotocol

Auditcommissie

De RvC heeft om goed toezicht te kunnen houden

Het houden van toezicht ten aanzien van:

voldoende informatie nodig. Naast de informatie

•	de werking van de interne risicobeheersings- en

vanuit het bestuur heeft de RvC (met medeweten van

controlesystemen, waaronder het toezicht op de

het bestuur) periodiek formeel dan wel informeel

naleving van de relevante wet- en regelgeving en

contact met de belanghebbenden in/van de

het toezicht op de werking van de gedragscodes;

organisatie (MT, OR, huurdersorganisaties) om zich te

•	de financiële informatieverschaffing;

laten informeren. Daarnaast maakt de RvC gebruik van

•	de rol en het functioneren van de interne audit

externe informatiebronnen om goed op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen binnen de sector.

functie;
•	indien nodig, het uitbrengen van advies aan de RvC
ten behoeve van het opstellen van de voordracht

Commissies
De RvC kent een remuneratiecommissie en een
auditcommissie.

tot benoeming van de externe accountant.
•	de relatie met de externe accountant waaronder in
het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging
en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de

De commissies brengen periodiek aan de RvC verslag

corporatie;

uit over het aantal gehouden vergaderingen, de

•	de financiering van de corporatie;

belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn

•	het bespreken van de jaarrekening en het

gekomen en zijn beraadslagingen en bevindingen

accountantsverslag, het jaarverslag, de

in het betrokken boekjaar. De belangrijkste punten

perioderapportages, de begroting en het ter

hieruit zijn elders weergegeven in dit verslag van

accordering voorleggen van deze documenten aan

de RvC.

de RvC;

Tot de taak van de commissies behoren de activiteiten
die in onderstaand overzicht zijn weergegeven.

•	het – tezamen met de externe accountant –
adviseren van het bestuur bij het opstellen van het
werkplan van interne controle en/of het auditplan

Remuneratiecommissie

en het kennis nemen van de bevindingen van de

•	het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van

business controller en de externe accountant;

het functioneren van de directeur-bestuurder en
het rapporteren hierover aan de RvC;
•	het houden van toezicht op het beleid

•	de naleving van aanbevelingen en opvolging van
opmerkingen van business controller en externe
accountant.

van het bestuur inzake selectiecriteria en

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.

benoemingsprocedures voor het hoger

viverion.nl. Kijkt u onder over-viverion/wie-zijn-wij/

management;

governance.

•	het van (van tijd tot tijd) doen van voorstellen aan
de RvC betreffende:
•	het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directeurbestuurder;

De Governancecode
De RvC onderschrijft de richtlijnen en principes van de
Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder

•	de bezoldiging van de directeur-bestuurder;

wordt ingegaan op bepalingen uit de code die door

•	de vergoeding van de leden van de RvC en zijn

Viverion anders worden toegepast dan de code

voorzitter en vicevoorzitter.

vermeldt.
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Nummer

Bepaling

Leg uit:

1.2

Bestuur en RvC zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
Hun gedrag is van invloed op het functioneren en de
reputatie van de organisatie en de gehele sector. Bestuur
en RvC besteden aandacht aan het intern en extern
communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid
van de Governancecode 2015.Het aspect ‘voorbeeldfunctie’
is een belangrijk onderdeel van het introductieprogramma
voor nieuwe bestuurders en commissarissen.

Bestuur en RvC zullen in 2017
intern en extern extra aandacht
besteden aan het communiceren
van kernwaarden en zorgen voor
bekendheid van de Governancecode
2015.

Verslag vanuit de toezichthoudende rol

2	Toezicht op volkshuisvestelijke en
maatschappelijke prestaties

1	Toezicht op financiële en operationele prestaties

Corporaties moeten de voorgenomen werkzaamheden

De auditcommissie van de RvC bestond in 2016

voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties

uit de heer Stam en mevrouw Ester. De leden

voorleggen. Viverion heeft hiertoe frequent contact

hebben een financieel economisch achtergrond.

gehad met de drie gemeenten waarin zij werkzaam

De commissie heeft bij de financiële rapportages,

is (Lochem, Hof van Twente en Rijssen-Holten) en

het risicomanagement en de doelmatigheid een

ook met de huurdersorganisaties. De RvC heeft zich

voorbereidende en adviserende rol.

over deze processen bij iedere RvC-vergadering laten

De auditcommissie heeft zich in 2016 onder

informeren. Ook is de RvC uitvoerig geïnformeerd over

meer gebogen over het jaarverslag 2015, de

onder meer over de volkshuisvestelijke prestaties,

perioderapportages en de begroting, als ook over

de bij de corporatie ingediende klachten, en de wijze

diverse statuten en reglementen die in het kader van

waarop de huurders zijn geïnformeerd over renovaties

de Nieuwe Woningwet moesten worden aangepast.

en wijzigingen in de huurprijs.

De auditcommissie brengt tijdens de reguliere

3 Toezicht op stakeholderdialoog

vergadering van de RvC verslag uit. Zij geeft advies

Viverion heeft ruimschoots aandacht besteed

over de voorliggende rapportage en financiële

aan de dialoog met en het proces van het maken

documenten en bereidt waar nodig besluitvorming

van prestatieafspraken met de stakeholders.

voor. Daarnaast heeft de auditcommissie viermaal

Daarover werd de RvC bij iedere RvC-vergadering

gesproken met de externe accountant, waarvan

bijgepraat. Daarnaast heeft de RvC in 2016 zelf

tweemaal in aanwezigheid van de directeur-

contacten onderhouden met de gemeenten en de

bestuurder. Na afloop van het eerste gesprek

huurdersorganisaties.

met de accountant op 11 februari 2016, heeft de
auditcommissie nog enige tijd zonder aanwezigheid

4 Toezicht op risicobeheersing

van de directeur-bestuurder met de accountant

De RvC is in 2016 in de reguliere vergaderingen door

gesproken.

de directeur-bestuurder op de hoogte gebracht van de
risico’s en de beheersing daarvan, die verband houden

De jaarrekening 2015, het accountantsverslag,

met de activiteiten van de woningcorporatie.

de uitkomsten van de interim-controle, de
managementletter en de controleopdracht zijn

5 Opdrachtgeverschap accountant

besproken met de financieel manager en de extern

In 2016 fungeerde BDO, net als in 2015, als de

accountant, als ook in de RvC-vergadering in

accountant van de organisatie. De RvC heeft zich in

aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

de reguliere vergadering laten informeren door de
accountant en is content met de wijze waarop deze de
werkzaamheden heeft uitgevoerd.

12

JAARVERSLAG 2016

Verslag vanuit de werkgeversrol

is, geactualiseerd. Hierin is onder andere opgenomen
dat alle leden van de RvC aan een aantal algemene

De remuneratiecommissie

(functie-)eisen dienen te voldoen. Daarnaast

De remuneratiecommissie bestond in 2016 uit de heer

is opgenomen dat in de RvC diverse specifieke

Kampkuiper en mevrouw Buitenwerf.

deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede
spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien.

In 2016 heeft een tweetal gesprekken (functionerings-/

Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede

beoordelingsgesprek) met de directeur-bestuurder

teamsamenstelling en diversiteit; ook op dit gebied

plaatsgevonden. Hierbij is gesproken over permanente

zijn in het profiel criteria opgenomen. De individuele

educatie en ontwikkeling op zowel het zakelijke als

leden moeten elkaar qua competenties aanvullen en

persoonlijke vlak. Onder meer werd gesproken over de

in goede harmonie met elkaar kunnen samenwerken,

interne organisatie en de daarbij behorende begroting,

maar dienen elkaar ook kritisch te kunnen aanspreken.

innovatiekansen en het behouden van het KWHlabel. Tevens is afgesproken om in 2017 weer twee

Herbenoeming

gesprekken te voeren (een functioneringsgesprek en

In verband met het per 31-12-2016 verstrijken

een beoordelingsgesprek).

van de benoemingstermijn van vier jaar is de heer

Voor wat betreft de honorering is voldaan aan de

Kampkuiper voorgedragen voor herbenoeming. Deze

wet- en regelgeving. De commissie brengt tijdens de

procedure was ultimo 2016 nog niet afgerond.

reguliere RvC-vergaderingen verslag uit en adviseert
de RvC over de beloning en het functioneren van de

Schema samenstelling en rooster van aftreden

directeur-bestuurder en de bezoldiging van de RvC.

Samenstelling

De directeur-bestuurder vervult geen (neven)functie(s)

De RvC bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven

die volgens de wet onverenigbaar zijn met de

leden die voor een periode van vier jaar worden

bestuursfunctie bij Viverion.

benoemd en die voor maximaal één volgende
zittingstermijn kunnen worden herbenoemd.

Organisatiecultuur en integriteit
De RvC ziet dat er binnen de organisatie serieus
wordt omgegaan met de cultuur in de organisatie.
Er is ruimte voor reflectie en tegenspraak en het
herbezien van beslissingen. Er wordt gestreefd naar
gezamenlijke opvattingen.Vanuit de overtuiging dat
de voorbeeldfunctie vraagt om een actieve houding,
wordt aan thema’s als integriteit, normen en waarden
en de Governancecode ook in 2017 blijvend aandacht
geschonken.
Verslag vanuit de klankbordfunctie
De RvC heeft in 2016 gestreefd naar actievere invulling
van de klankbordrol en zal hier ook in 2017 de nodige
aandacht voor hebben.
Over de Raad van Commissarissen
Samenstelling
De RvC heeft in 2016 onder begeleiding van een
externe deskundige de profielschets, welke openbaar
13
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Ultimo 2016 was de RvC als volgt samengesteld:
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Naam

S. (Sonja) van Gemeren

Functie in de RvC

Voorzitter

Beroep

Manager Juridische Zaken bij Inholland

Relevante nevenfunctie(s)

Vicevoorzitter RvC woningcorporatie Baston
Lid RvT St. Openbaar Onderwijs Zwolle

In huidige termijn benoemd per

1-1-2015

Aftredend en (herbenoembaar) per

31-12-2018

Expertise

Recht

Naam

J.M. (Hanneke) Ester

Functie in de RvC

Voorzitter auditcommissie

Beroep

Bestuurder en Commissaris

Relevante nevenfunctie(s)

Lid Bestuur NVTZ
Lid RvT Vivium Zorggroep
Lid RvC Woonbedrijf Ieder1
Lid RvT Viattence wonen zorg en welzijn
Lid verantwoordingsorgaan pensioenfonds Capgemini
Lid RvT Siza

In huidige termijn benoemd per

25-03-2015

Aftredend en (herbenoembaar) per

25-03-2019

Expertise

Financiën en IT

Naam

D. (Daphne) Buitenwerf

Functie in de RvC

Lid remuneratiecommissie

Beroep

Ouderenadviseur en apotheker

Relevante nevenfunctie(s)

Penningmeester, Patrimonium Doesburg
freelance adviseur en productontwikkelaar bij E-wise,
Utrecht

In huidige termijn benoemd per

4-3-2014

Aftredend en (herbenoembaar) per

4-3-2018

Expertise

Maatschappelijke oriëntatie

Naam

C. (Chris) Stam

Functie in de RvC

Lid auditcommissie

Beroep

Financieel directeur VanWonen

Relevante nevenfunctie(s)

Eigenaar CS Financial Consultancy
Financieel directeur, Inter Tender Consult
Accountmanager Corporate Planning AG

In huidige termijn benoemd per

4-3-2014

Aftredend en (herbenoembaar) per

4-3-2018

Expertise

Financiën

Naam

J.H.F. (John) Kampkuiper

Functie in de RvC

Voorzitter remuneratiecommissie

Beroep

Algemeen directeur van QaMP projectmanagement B.V.
en QaMP projectontwikkeling B.V.

Relevante nevenfunctie(s)

Fractievolger CDA Provincie Gelderland en commissielid
EEM

In huidige termijn benoemd per

1-1-2013

Aftredend en (herbenoembaar) per

31-12-2016

Expertise

Vastgoed
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Zelfevaluatie

Het contact met de huurdersorganisaties

De RvC bespreekt jaarlijks het eigen functioneren (in

verloopt in de regel via de commissarissen die

termen van effectiviteit) en dat van individuele leden

op voordracht van de huurdersorganisaties zijn

van de RvC. Eens per twee jaar doet de RvC dat onder

benoemd, mevrouw Buitenwerf en de heer Stam.

onafhankelijke, externe begeleiding. Omdat in 2015

Zij hebben in 2016 meerdere malen een overleg

onder begeleiding van een externe deskundige is

van de huurdersorganisaties bijgewoond. Er is toen

geëvalueerd, is voor 2016 gekozen voor een interne

onder andere gesproken over de verenigingszaken.

evaluatie, die door ziekte en andere onvoorziene

Verder kwamen aan bod de huurdersparticipatie,

omstandigheden is verplaatst van ultimo 2016 naar

digitale dienstverlening, de actuele stand van zaken

begin 2017.

bij het renovatieproject Zuiderenk en de impact
van de Woningwet voor huurdersorganisaties. De

Permanente Educatie

RvC is blij met de betrokkenheid en inzet van de

De RvC van Viverion hecht waarde aan het blijven

huurdersorganisaties.

ontwikkelen van kennis en vaardigheden door middel
van trainingen en cursussen. De Permanente Educatie-

Met de ondernemingsraad zal op haar eigen verzoek,

systematiek van de VTW wordt gevolgd.

in 2017 een bijeenkomst met de voltallige RvC

Alle leden van de RvC en de directeur-bestuurder

plaatsvinden.

hebben voldaan aan het Reglement Permanente
Educatie van de VTW, respectievelijk het Reglement

Slotverklaring

Permanent Educatie van Aedes, en vermelden de door

De directeur-bestuurder heeft het jaarverslag

hen behaalde PE-punten in dit jaarverslag.

over 2016 opgesteld, met daarin opgenomen de
jaarrekening. BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd

Bezoldiging

en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

De bezoldiging van commissarissen voldoet aan de

De RvC kan zich verenigen met het jaarverslag van het

toepasselijke wet- en regelgeving bepalingen en is

bestuur. De RvC verleent het bestuur décharge voor

opgenomen in de jaarrekening.

het gevoerde beleid, en stelt de jaarrekening vast.

Vergaderingen

De middelen van Viverion zijn uitsluitend in het

De RvC vergaderde in het verslagjaar acht maal met

belang van de volkshuisvesting besteed. Activiteiten

het bestuur. Voorafgaand aan deze vergaderingen vond

hebben uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve

een vooroverleg plaats, waaraan alleen de RvC-leden

van de volkshuisvesting en de leefbaarheid,

deelnamen.

in overeenstemming met de statuten van de

Daarnaast is de RvC op 4 februari 2016 en op 19

stichting. De woongelegenheden liggen binnen het

april 2016 extra bijeengekomen betreffende de

statutaire werkgebied. Op het gebied van beleggen

voorgenomen fusie met BAD/WAD.

en verbintenissen zijn geen risicovolle posities
ingenomen.

Werkbezoek
De RvC heeft op 27 mei 2016 een dag lang het bezit

De RvC bedankt alle medewerkers van Viverion van

van Viverion bezocht, en is daarbij op de verschillende

harte voor hun inzet in 2016.

locaties door medewerkers van Viverion op de
hoogte gebracht van de bijzonderheden van de
betreffende locatie, zoals onder meer energielabels,
huurachterstanden, de kwaliteit van de openbare
ruimte, renovatieprojecten en bewonersbegeleiding
tijdens de renovatie.
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Lochem, 26 juni 2017

S. van Gemeren					J.M. Ester
Voorzitter RvC 					Voorzitter auditcommissie

C. Stam 						D. Buitenwerf
Huurderscommissaris en 				

Huurderscommissaris en

lid auditcommissie lid				remuneratiecommissie

16

Volkshuisvestingsverslag
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1 Kwaliteit van de woning
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle werkzaamheden die Viverion heeft
gedaan op het gebied van planmatig onderhoud, niet planmatig onderhoud (reparatieen mutatieonderhoud), contractonderhoud en in voorbereiding zijnde en lopende/
gerealiseerde projecten inclusief verduurzaming woningbezit. Tot slot is ook verkoop
van bestaand bezit beschreven.

De kwaliteit en het wooncomfort van een woning

De bewoners van deze woningen ontvangen vooraf

bepaalt voor een groot deel of een huurder prettig

bericht en vernemen welke werkzaamheden voor

in zijn woning woont. Een goede prijs-kwaliteit

hun woning staan gepland. Afhankelijk van het soort

verhouding is daarbij van groot belang. Viverion let

onderhoud, worden de werkzaamheden normaal

in haar beleid en bij de uitvoering van onderhoud

gesproken in de periode van maart tot en met

en verbeteringen zeer op de betaalbaarheid voor de

november uitgevoerd.

huurder, het verlagen van de onderhoudsuitgaven
draagt hier aan bij.

Het aantal onderhoudswerkzaamheden bij een
complex woningen is erg divers en veelomvattend.

1.1

Planmatig onderhoud

De benodigde werkzaamheden hiervoor, worden in
een apart project (groot onderhoud) voorbereid en

Inleiding

uitgevoerd. Meestal wordt dan tegelijk gewerkt aan de

Planmatig onderhoud is onderhoud dat vooraf is

binnen- en buitenzijde van de woning. We stemmen de

gepland in de meerjarenonderhoudsbegroting en is

planning van de werkzaamheden zo optimaal mogelijk

bedoeld voor het in stand houden van het vastgoed, de

op elkaar af, zodat de overlast voor de bewoners tot

woning. Dit onderhoud kent een zeker kwaliteitsniveau

een minimum wordt beperkt.

en wordt cyclisch uitgevoerd. Het onderhoud heeft
betrekking op de buiten- en binnenzijde van de

Hierbij besteden we veel aandacht aan de logistiek

woning.

en de communicatie. Daarnaast kan het zijn dat we
bij deze groot onderhoudsprojecten verbeteringen

Voor de buitenzijde valt te denken aan schilderwerk,

doorvoeren om woningen energiezuiniger te maken of

houtrotherstel, voegwerk, gootwerk en herstel

om de veiligheid (asbest en brand) van de woningen te

of vervangen van deuren, ramen, dakpannen en

verhogen.

gevelbekleding. Voor de binnenzijde valt te denken
aan vervanging van cv-ketels, keukens, badkamers

1.1.1

Planmatig onderhoud 2016

en toiletten en onderhoud aan elektra- en ventilatie

De uitvoering van het planmatig onderhoud 2016 is

installaties.

medio maart gestart. De onderhoudswerkzaamheden
zijn in opdracht gegeven in diverse
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Jaarlijks stellen we een planning op van het

onderhoudsclusters. De werkzaamheden waren

uit te voeren onderhoud, op basis van de

hoofdzakelijk schilderwerk en dakwerk. Dit hebben we

meerjarenonderhoudsbegroting. In deze jaarplanning

in twee onderhoudsclusters uitgevoerd. Naast schilder-

zijn de woningen (in complexen) opgenomen, waarbij

en dakwerk zijn in twee andere clusters CV-installatie

onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

ketels en badkamers, keukens en toiletten vervangen.
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Oosterbleek Lochem voor

Oosterbleek Lochem na

1.1.2	Groot onderhoud en
verduurzamen 2016

zijn positief over het resultaat van de uitgevoerde

In 2016 stond voor vier woningcomplexen,

en werd voor de zomerperiode opgeleverd. Viverion

in totaal 227 woningen, groot onderhoud en

werkte samen met een klankbordgroep, bestaande

energiebesparende maatregelen gepland. Hiervan zijn

uit drie bewoners. Op het verzamelgebouw zijn PV

uiteindelijk 156 woningen in 2016 opgeleverd.

panelen aangebracht, ten behoeve van de algemene

Oosterbleek te Lochem

voorzieningen zoals lift en verlichting.

werkzaamheden. De uitvoering startte voorjaar 2016,

28 appartementen - Opgeleverd
Landeweerd e.o te Holten

2 Landeweerd e.o te Holten

54 eengezinswoningen - Opgeleverd

Project Landeweerd omvat het aanpakken van 54

Verlengde Oranjestraat te Rijssen

eengezinswoningen verdeeld over twee wijken in Holten:

74 appartementen - Opgeleverd

Landeweerd en de omgeving Kolweg. Bij alle woningen

A. v. Solmsplein e.o. te Lochem

zijn groot onderhoud en energiebesparende maatregelen

61 eengezinswoningen - Opleverd mei 2017

uitgevoerd. Waar nodig zijn badkamers, keukens en
toiletten vervangen. In het woningbezit zijn meerdere

In de begroting voor 2016 is verder een post

koopwoningen. Dat vergroot de complexiteit van het

gereserveerd voor de aanpak van vocht- en

project. Daarnaast is er een flink verschil aanwezig in

tochtproblemen van woningcomplexen te Goor. Deze

bouwjaar, type en kwaliteit van de woningen. Op alle 54

post is begin 2016 omgezet in een project Reigerstraat

woningen zijn PV panelen aangebracht.

e.o. te Goor, bestaande uit 104 eengezinswoningen.
Dit project is na de voorbereiding in september in

3 Verlengde Oranjestraat te Rijssen

uitvoering genomen. Het betreft groot onderhoud

Bij dit project is groot onderhoud uitgevoerd in

in combinatie met energiebesparende maatregelen,

combinatie met energiebesparende maatregelen.

zoals het plaatsen van pv-panelen. In 2016 worden 26

Het gaat hier om appartementen in een paar

woningen opgeleverd, het restant volgt in mei 2017.

verzamelgebouwen met balkons, galerijen, liften
en entreepartijen. De asbesthoudende materialen

1 Oosterbleek te Lochem

zijn verwijderd. De bewoners waren positief over de

Bij dit project is groot onderhoud uitgevoerd in

uitgevoerde werkzaamheden. September 2016 was de

combinatie met energiebesparende maatregelen.

start van de werkzaamheden en de oplevering was half

De asbesthoudende materialen zijn gesaneerd en de

december 2016. Viverion heeft hier samengewerkt met

toegankelijkheid en de veiligheid van het verzamelgebouw

een klankbordgroep, bestaande uit twee bewoners.

is verbeterd. Er werd een nieuwe entree gerealiseerd

Er worden begin 2017 nog PV panelen op de gebouwen

en er zijn nieuwe vluchttrappen geplaatst. De bewoners

aangebracht voor de algemene voorzieningen.
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4. A. v. Solmsplein te Lochem

en asbestsaneringen. Alle woningen worden voorzien

Het project A. v. Solmsplein omvat 61

van PV panelen ten behoeve van energieopwekking.

eengezinswoningen, verspreid over meerdere straten

De start van het werk is verplaatst naar januari 2017,

in de wijk Zuiderenk te Lochem. Er staan meerdere

om een gedegen voorbereiding en communicatie met

woningtypen met verschillende bouwjaren. In het

bewoners te kunnen doen en daar voldoende tijd

woningbezit zijn meerdere koopwoningen aanwezig. Bij

voor te nemen. In deze woningen wonen veel oudere

alle woningen wordt groot onderhoud uitgevoerd, in

bewoners waar we voor een groot deel maatwerk

combinatie met energiebesparende maatregelen

leveren.

Groot onderhoud en verduurzamen in 2017
1. Project Zuiderenk fase 1

Lochem • 110 vhe’s
110 eengezinswoningen
Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel B; Energie-index = ±1,30
Voorbereiding: 2e helft 2016 t/m mei 2017
Uitvoering: mei t/m december 2017

2. Project Churchillstraat en
omgeving

Holten • 41 vhe’s
29 eengezinswoningen en 12 appartementen
Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel B; Energie-index = ±1,30
Voorbereiding: eind 2016 t/m april 2017
Uitvoering: mei t/m juli 2017

3. Project Esstraat en
omgeving

Rijssen • 94 vhe’s
94 eengezinswoningen
Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel B; Energie-index = ±1,30
Voorbereiding: januari t/m mei 2017
Uitvoering: juni t/m december 2017 (onder voorbehoud)

4. Project Kievitstraat en
omgeving

Goor • 163 vhe’s
163 eengezinswoningen
Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel B; Energie-index = ±1,30
Voorbereiding: januari t/m mei 2017
Uitvoering: juni t/m december 2017 (onder voorbehoud)

5. Project Roerdompstraat

Goor • 16 vhe’s
16 eengezinswoningen
Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel B: Energie-index = ±1,30
Voorbereiding en uitvoering: januari t/m mei 2017

Project Rijssen
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Na het vaststellen van de onderhoudsbegroting

Viverion streeft er voortdurend naar om de

voor 2017 is de afdeling Vastgoed gestart met de

onderhoudslasten zo laag mogelijk te houden.

voorbereidingen van een aantal groot onderhoud-

Niet-planmatig onderhoud is een flink aandeel in de

en verduurzamingsprojecten die in 2017 worden

onderhoudslasten. In 2016 is Viverion gestart met het

uitgevoerd. Hieronder een overzicht:

optimaliseren van het proces reparatieverzoeken en de
inkoop van reparatieonderhoud in de markt, met het

Meerjarenonderhoudsbegroting

doel efficiënter te gaan werken, meer bewustwording

In 2016 is de meerjarenonderhoudsbegroting

te creëren, kosten te besparen in het reparatiewerk en

verder geoptimaliseerd. Hiermee is gestart in

de dienstverlening aan onze huurder te verbeteren.

2014. Onderhoudsactiviteiten zijn beter op elkaar

De start van het ‘nieuwe’ reparatieonderhoud

afgestemd, prijzen zijn marktconform bijgesteld,

staat gepland voor begin 2017. In 2016 heeft deze

en opgeleverde nieuwbouw dan wel groot

procesoptimalisatie en het opnieuw inkopen ook al

onderhoudscomplexen zijn toegevoegd of herzien. Aan

een reductie in uitgaven aan reparatieonderhoud

de meerjarenonderhoudsbegroting zijn ook geplande

opgeleverd. Ook in het mutatieonderhoud zijn in

investeringen aan woningen toegevoegd alsmede

2016 alle betrokken processen geoptimaliseerd. Door

saneringskosten voor asbesthoudende materialen

het team mutatieonderhoud zijn al verbeteringen

en kosten voor verbetering van de brandveiligheid.

doorgevoerd in de werkafspraken met het doel de

In 2017 wordt gestart met het uitvoeren van

klant beter te bedienen en efficiënter te werken. Dit

conditiemetingen volgens de NEN 2767.

heeft geresulteerd in lagere uitgaven in 2016.

Legionella

1.3

Contract onderhoud

Voor het beheersplan legionella hebben we in 2016
diverse controles uitgevoerd. Naar aanleiding van

In 2016 is gebleken dat de uitgaven op

deze controles hebben we bij enkele waterinstallaties

contractonderhoud conform begroting lopen. Dit is het

kleine aanpassingen gedaan. Rondom deze situaties

resultaat van het opnieuw inkopen van vele soorten

zijn bewoners uitgebreid begeleid en voorgelicht.

contractonderhoud in 2014 en 2015. Aangezien er

Bij appartementen die langere tijd leegstaan wordt

meer werkzaamheden in de onderhoudscontracten

wekelijks gespoeld.

zijn opgenomen, ontstaat er een positief effect op de
uitgaven in het reparatieonderhoud.

1.2

Niet-planmatig onderhoud

1.4

Toelichting onderhoudskosten

Niet-planmatig onderhoud is niet van tevoren gepland.
Dit onderhoud betreft reparatieverzoeken van

In onderstaande tabel zijn de begrote en gerealiseerde

huurders en mutaties van woningen (verhuizing).

onderhoudsuitgaven voor planmatig onderhoud
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(zowel projecten als regulier), niet-planmatig
onderhoud en contractonderhoud weergegeven.
De totale gerealiseerde uitgaven zijn nagenoeg

Parkstede

gelijk aan de begroting, slechts een afwijking van
+1% boven begroting. Tussen de verschillende
onderhoudssoorten is wel een variatie waarneembaar,
met uitzondering van het contractonderhoud (-1%).

meerdere complexen is uitgevoerd, met als gevolg

Het planmatig onderhoud op projecten kent een

minder en kleinere reparatieverzoeken.

overschrijding (+12%), als gevolg van extra uitgaven

De vermindering op de mutatie uitgaven is

aan asbestsaneringen en het vervangen van daken

voornamelijk ontstaan door meer bewustzijn van de

en sanitaire ruimten. De mindere uitgaven (-3%) aan

mutatieopzichters, meer structuur en eenduidigheid

het reguliere planmatige onderhoud wordt net als

in het team mutatieonderhoud en meer directe

voorgaande jaren veroorzaakt door marktwerking en

aansturing. Het aantal mutaties week daarbij niet

doordat er minder badkamers, keukens en toiletten

substantieel af van voorgaande jaren. Een ander effect

zijn vervangen dan begroot. Het niet planmatige

is dat we minder grote (dure) mutaties hebben.

onderhoud kent een onderschrijding (-11%), zie

1.5	Ontwikkeling van de
woningvoorraad

hiervoor verder onder 1.3.2.
Kosten niet planmatig onderhoud

1.5.1	Nieuwbouw in voorbereiding en
uitvoering

De totale uitgaven aan reparatie- en
mutatieonderhoud zijn 11% lager dan begroot. De
uitgaven bedroegen € 2.411.838 en de begroting was
€ 2.700.000. Het aandeel voor reparatieonderhoud en

Parkstede in Rijssen

mutatieonderhoud is daarin afgerond gelijk, circa ieder

In overeenstemming met de bouwteamovereenkomst

€ 1.200.000.

is in 2016 de initiatieffase opgestart met de
bouwteampartners. Dit heeft geleid tot een

De vermindering op de reparatie uitgaven zijn vooral

afgeronde initiatieffase waarin de uitgangspunten

het gevolg van een betere structuur en aanpak

staan uitgewerkt voor de verdere ontwikkeling.

in het dagelijkse werk door de medewerkers van

Het plan bestaat uit het realiseren van negentien

de Entree en de opzichters. Daarnaast vond er

grondgebonden woningen. De huurprijs ligt onder de

een strakkere aansturing plaats binnen het team

tweede aftoppingsgrens.

reparatieonderhoud. In het reparatieonderhoud speelt

In september 2016 is de aanvraag met het ontwerp

ook het effect mee van het groot onderhoud dat bij

bestemmingsplan bij de gemeente ingediend om

Totaaloverzicht planmatig onderhoud, niet-planmatig onderhoud, contractonderhoud in 2016
(bedragen in euro’s)
Soort onderhoud

Gerealiseerd

Afwijking €

Afwijking %

Planmatig onderhoud
projecten

(3.761.803)

(4.195.567)

433.764

12%

Planmatig onderhoud
regulier

(2.668.251)

(2.589.054)

(79.197)

-3%

Niet-planmatig onderhoud

(2.700.000)

(2.411.838)

(288.162)

-11%

(493.000)

(486.422)

(6.578)

-1%

(9.623.054)

(9.682.881)

59.827

1%

Onderhoudscontracten
TOTAAL
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het bestemmingsplan te wijzigen aan de hand van

1.6

Projectenoverzicht

het nieuwe bouwplan. Na de inzageperiode zijn
twee zienswijzen ingediend door omwonenden. Na

De projecten die Viverion op verschillende locaties

overleg met deze omwonenden zijn de ingediende

uitvoert, zijn per gemeente in een schema gezet. Ook

zienswijzen ingetrokken. Ultimo 2016 loopt de

staat vermeld in welke fase het project zit en of het

bestemmingsplanprocedure nog.De planning is dat de

project in eigendom van Viverion wordt uitgevoerd.

bouw na de zomer van 2017 start.

1.5.2

1.7

Nieuwbouw opgeleverd

Verkoop van woningen

1.7.1	Verkoop van bestaande
huurwoningen

Herstructurering ’t Gijmink in Goor, fase 9 en 10
In november 2015 is de bouw gestart van de negen
woningen in fase 9 en 10. In april 2016 zijn deze negen

In 2016 zijn geen verkopen van bestaande

eengezinswoningen opgeleverd.

woningen begroot, vanwege de temporisering
van de verkoop van 2015 tot en met 2017 door de

Vanaf mei 2016 is gestart met de sloop van de laatste

vluchtelingenproblematiek. Viverion heeft met de

42 woningen in de wijk. Hiermee zijn alle woningen die

gemeenten afgesproken incidenteel wel een woning

aangemerkt waren om te slopen, gesloopt. De sloop

te kunnen verkopen. Dit heeft in 2016 tot in totaal

heeft tot de bouwvakvakantie van 2016 geduurd. Na

vijf woningverkopen geleid. In de gemeente Lochem

de bouwvakvakantie is de bodemsanering gestart.

zijn drie woningen verkocht (twee in Lochem en een

Deze is eind oktober 2016 afgerond en bouwrijp

in Laren), omdat dit versnipperd bezit betreft en de

opgeleverd.

verkoopwoningen uit Lochem in een VVE deelnamen.
Dit is in afstemming met de gemeente gebeurd.

Bleekstraat in Goor

Verder zijn twee woningen in de gemeente Hof

Medio januari 2016 zijn de twaalf appartementen

van Twente verkocht (in Goor). Dit betreffen

opgeleverd en zijn de sleutels aan de nieuwe bewoners

appartementen in het centrum. Het zijn dure

verstrekt. In de zomerperiode heeft de tweede

huurwoningen en ook hierover heeft afstemming met

oplevering na de onderhoudsperiode plaatsgevonden.

de gemeente plaatsgevonden.

Projectenoverzicht 2016 (1.6 Projectenoverzicht)
Gemeente

Locatie

Project

Projectfase

Hof van Twente

Bleekstraat in Goor

12 appartementen

Opgeleverd

Ja

’t Gijmink fase 9 en 10
in Goor

9 woningen

Opgeleverd

Ja

De Cloese in Lochem

Gebiedsontwikkeling
door VOF,
maximaal 17 woningen

DO-fase

Ja*

Zuiderbleek in Lochem

Gebiedsontwikkeling

Initiatieffase

Ja

Voormalig postkantoor
Holten

Gebiedsontwikkeling

Initiatieffase

Ja

H.J. Wansinkstraat in
Holten

Grondpositie verkocht

Initiatieffase

Ja

Parkstede in Rijssen

Gebiedsontwikkeling
19 woningen

Initiatieffase

Ja

Lochem

Rijssen-Holten

In
eigendom

* In eigendom voor 33%. Is een VOF.
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Overzicht verkochte bestaande huurwoningen

Voor 2016 was de verkoop van het Medisch Centrum

per plaats

in Goor begroot. Deze verkoop is gerealiseerd.
Tot slot was de verkoop van woonzorgboerderij

Plaats

Aantal
verkocht 2015

Aantal
verkocht 2016

Diepenheim

0

0

Goor

1

2

Holten

1

0

Lochem

1

2

Barchem

1

0

Laren

1

1

Markelo

1

0

Rijssen

1

0

TOTAAL

7

5

Rohaan in Markelo begroot voor 2016. Dit is ook
gerealiseerd.
Alle verkooptransacties zijn conform wet- en
regelgeving en voor minimaal 100% van de actuele
getaxeerde marktwaarde tot stand gekomen.

1.8

Warmtebesluit

Sinds begin 2014 is de Warmtewet van toepassing.
Viverion heeft in haar bezit één complex dat hiermee
te maken heeft. Dat is een appartementencomplex

1.7.2

Verkoop van nieuwbouwwoningen

met 50 verhuurbare eenheden en een algemene
ruimte, gelegen aan de Parkstede 60 tot en met

Viverion had in 2016 geen verkoop van

160 (even) te Rijssen. Op deze locatie zijn in

nieuwbouwwoningen begroot. Er zijn wel twee

2014 en 2015 voorzieningen getroffen om aan de

nieuwbouwwoningen in Goor opgeleverd in 2016 die

Warmtewet te voldoen. Voor het pand geldt dat er

in 2015 zijn verkocht.

één hoofdaansluiting aanwezig is. Netwerkbeheerder
van deze hoofdaansluiting is Enexis. Viverion verrekent

1.7.3	Verkoop Commercieel en
Maatschappelijk vastgoed

de netbeheerskosten en verbruikskosten (via Essent)
met de bewoners. In 2016 zijn de warmtekosten
verrekend over het jaar 2015. We praten dus over de

In 2016 is de verkoop van 31 eenheden van Huize

verbruikskosten van 2015.

Scherpenzeel in Goor begroot. Dit pand is verkocht in
2016. De levering zal naar verwachting plaatsvinden

Er is in totaal 1.445 GJ afgenomen. De kostencompo-

in de eerste helft van 2017.

nent was € 39.650, hier stond € 40.155 aan opbrengst

Voor 2016 was ook een pand in Laren begroot voor

(incl. leegstand) tegenover. Het resultaat is € 505.

verkoop. Deze verkoop is gerealiseerd.
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2 Verhuur van de woning
In dit hoofdstuk leest u hoe wij onze primaire doelgroep huisvesten. We tonen een
overzicht van ons bezit per gemeente en geven aan hoe we in 2016 zijn omgegaan met
de jaarlijkse huurverhoging. We geven een beeld van de aantallen woningzoekenden,
verhuizingen in 2016, huisvesten van bijzondere doelgroepen en huurachterstanden.

Per 31 december 2016 is de woningvoorraad als volgt in huurprijsklassen verdeeld:
Woningvoorraad 2016 in huurprijsklassen Viverion
Huurprijsklasse

Hof van
Twente

Lochem

Tot € 409

RijssenHolten

Viverion

%

226

334

506

1.066

20%

Van € 409 tot € 628

1.529

1.287

1.014

3.830

74%

Van € 628 tot € 710

157

51

62

270

5%

Vanaf € 710
TOTAAL

2.1

44

13

11

68

1%

1.956

1.685

1.593

5.234

100%

Huurverhoging 2016

Huuraanpassing Viverion sociale huurwoningen 2016

De overheid bood dit jaar, net als voorgaande

Inkomen

jaren, de mogelijkheid om per 1 juli de huurprijzen

< € 34.678,-

Huuraanpassing Viverion
0,6%

inkomensafhankelijk te verhogen.

€ 34.678,- - € 44.360,-

2,6%

Het inflatiepercentage werd vastgesteld op 0,6%.

> € 44.360,-

4,6%

Daarbij mochten de huren met 1,5% extra
worden verhoogd. Hiermee kwam het basis

Reden hiervoor is dat Viverion de huren betaalbaar wil

huurverhogingspercentage op 2,1%.

houden voor mensen met de kleinste portemonnee.
Voor de midden- en hoge inkomens is wel de
maximale ruimte benut. De inkomensafhankelijke

Overzicht maximale huurverhogingspercentages

huurverhoging is immers geïntroduceerd om

sociale huurwoning (wettelijk)

scheefwoners aan te moedigen te verhuizen. Op die
manier komt er woonruimte vrij voor de primaire

Inkomen

Totaal

doelgroep. Bovendien hebben huurders in deze

< € 34.678,-

2,1%

inkomenscategorieën (waarschijnlijk) meer te

€ 34.678,- - € 44.360,-

2,6%

besteden.

> € 44.360,-

4,6%
Huishoudens waarvan het huurcontract geliberaliseerd

Viverion besloot de wettelijk maximale ruimte voor

is, ontvingen van ons een huurverhogingsvoorstel van

de primaire doelgroep niet (volledig) te benutten en

2,1%. Voor geliberaliseerde woningen geldt dat het

verhoogde de huren volgens onderstaande tabel:

de verhuurder in principe vrij staat het percentage te
bepalen waarmee de huurprijs wordt verhoogd.
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De inkomens van deze huurders (van geliberaliseerde

2.2

Woningzoekenden

woningen) zijn bij Viverion onbekend. Het is
niet toegestaan om voor deze woningen een

Iedereen kan zich registreren als woningzoekende

inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen.

bij Viverion. Woningzoekenden kunnen via het

Er is weinig vraag naar duurdere huurwoningen.

aanbodmodel reageren op het woningaanbod van

Hier vallen woningen met een geliberaliseerde

Viverion. Onze woningen staan op de website van

huurprijs zeker onder. Het risico op leegstand bij

Viverion. Elke week wordt het aanbod ververst. De

het hanteren van een (veel) hoger percentage

volgordebepaling vindt plaats door loting en bij

(en dat meerdere jaren achter elkaar) is reëel.

senioren(woningen) en starters(woningen) op basis

Daarmee kan geconstateerd worden dat de

van leeftijd. In het voorjaar van 2016 heeft Viverion

markthuurprijs voor deze woningen in zicht komt.

haar bestand met woningzoekenden opgeschoond. Het

Het huurverhogingspercentage is afgetopt voor de

aantal geregistreerde woningzoekenden ging omlaag

woningen waarvan de huurprijs door de huurverhoging

van 7.685 in 2015 naar 2.724 in 2016.

boven de streefhuur van de woning uitstijgt. Het

Om nog beter inzicht te krijgen in de markt, startte

percentage is dan afgetopt op het punt waar de netto

Viverion met het volgen van de slaagkansen van

huurprijs gelijk is aan de streefhuurprijs. Er is geen

woningzoekenden.

huurverhoging doorberekend voor woningen met

2.2.1

een huurprijs boven de streefhuur. De huurprijzen

Woonruimteverdeling

van parkeerplaatsen en garages zijn met € 0,50
per maand verhoogd. Bij mutatie worden de huren

In 2016 heeft Viverion een nieuw

aangepast naar de streefhuur. Als de streefhuur boven

woonruimtebemiddelingssysteem ingekocht dat de

de liberalisatiegrens ligt dan wordt net onder de

woningtoewijzing conform wet- en regelgeving en

liberalisatiegrens afgetopt. Uitgangspunt is dat sociale

beleid kan ondersteunen. Het proces woningzoeken

huurwoningen sociaal blijven en geliberaliseerde

krijgt hiermee beter vorm. In december startte

woningen geliberaliseerd blijven.

de implementatie. De verwachting is in april 2017
operationeel te zijn.

Bezwaarschriften

Viverion opereert in een redelijk ontspannen

In 2016 ontvingen wij in totaal 78 bezwaarschriften

woningmarkt. Jongeren kunnen doorgaans in

tegen de huurverhoging.

een half jaar woonruimte vinden. Voor overige
woningzoekenden duurt dat ongeveer anderhalf jaar.
Voor ouderen lijkt het langer te duren (gemiddeld

Bezwaarschriften huurverhoging 2016

binnen twee jaar), maar hier zien we een wisselend
Vestiging Viverion

Aantal bezwaarschriften

beeld door voorzorg registratie.

Goor
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Gemiddeld komen er per woning 25 reacties binnen.

Rijssen

25

Viverion kan vaak niet toewijzen omdat het inkomen

Lochem

24

toch niet blijkt te kloppen. Viverion heeft 463 keer
een ‘no go’ gegeven voor het toewijzen van een

Van het totale aantal bezwaren (78) zijn er 60 door

woning. Dit is een weigering door Viverion. Daarnaast

Viverion toegekend. De meest voorkomende reden om

weigert nog eens 18% van de woningzoekenden de

een bezwaar toe te kennen, was dat er sprake was van

aangeboden woning.

een daling van het inkomen van de huurder.

Woningzoekenden met een urgente huisvestingsvraag

Een bezwaar is doorgestuurd aan de Huurcommissie

kunnen zichzelf doorgaans goed redden in de markt.

met het verzoek uitspraak te doen over de kwestie.

Dit zien we doordat:

Inmiddels heeft de Huurcommissie Viverion in het
gelijk gesteld.
26
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•	Woningzoekenden die aangeven voor urgentie in

Gemiddelde wachttijd geslaagde woningzoekenden

aanmerking te (willen) komen, moeten volgens
de regels, eerst zelf zes maanden reageren op het

25

reguliere woningaanbod. Op deze manier vinden zij

50

vaak alsnog een woning.

15

•	het aantal urgentie aanvragen en toekenningen
terugloopt.
Het grote aantal woningen dat beschikbaar is gesteld
voor statushouders heeft niet geresulteerd in

Gemiddelde
wachttijd geslaagde
woningzoekenden
Hof van Twente
Lochem

10

Rijssen-Holten

5

Totaal

0
2013

2014

2015

2016

onacceptabele wachttijden.
Hierna volgt informatie over de inschrijvingen per
gemeente waarin Viverion actief is.
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Inschrijvingen gemeente Hof van Twente naar leeftijd 2016
Leeftijdsklasse
aanvrager

Tot en met 22 jaar

Aantal
ingeschreven
huishouden
Viverion totaal

Percentage
aantal
ingeschreven
huishoudens
Viverion totaal

Percentage
aantal
toewijzingen in
HvT

Aantal
toewijzingen/
aantal
ingeschreven

Gem.
inschrijf duur
toegewezen in
mnd.

223

8%

5%

3,1%

6

23 tot en met 54 jaar

1.875

69%

70%

4,9%

19

55 tot en met 64 jaar

248

9%

11%

5,6%

25

65 tot en met 74 jaar

211

8%

8%

4,7%

7

75 jaar en ouder

167

6%

6%

4,8%

19

2.724

100%

100%

4,8%

Totaal

Inschrijvingen gemeente Lochem naar leeftijd 2016
Leeftijdsklasse
aanvrager

Tot en met 22 jaar

Aantal
ingeschreven
huishouden
Viverion totaal

Percentage
aantal
ingeschreven
huishoudens
Viverion totaal

Percentage
aantal
toewijzingen in
Lochem

Aantal
toewijzingen/
aantal
ingeschreven

Gem.
inschrijf duur
toegewezen in
mnd.

223

8%

7%

3,6%

4

23 tot en met 54 jaar

1.875

69%

58%

3,5%

16

55 tot en met 64 jaar

248

9%

8%

3,6%

14

65 tot en met 74 jaar

211

8%

9%

4,7%

11

75 jaar en ouder

167

6%

18%

12,0%

27

2.724

100%

100%

4,1%

Totaal

Inschrijvingen gemeente Rijssen-Holten naar leeftijd 2016
Leeftijdsklasse
aanvrager

Tot en met 22 jaar

Aantal
ingeschreven
huishouden
Viverion totaal

Percentage
aantal
ingeschreven
huishoudens
Viverion totaal

Percentage
aantal
toewijzingen in
Rijssen-Holten

Aantal
toewijzingen/
aantal
ingeschreven

Gem.
inschrijf duur
toegewezen in
mnd.

223

8%

8%

3,6%

9

23 tot en met 54 jaar

1.875

69%

63%

3,6%

23

55 tot en met 64 jaar

248

9%

5%

2,0%

3

65 tot en met 74 jaar

211

8%

12%

6,2%

18

75 jaar en ouder

167

6%

12%

7,8%

14

2.724

100%

100%

3,9%

Totaal

In de onderstaande drie tabellen wordt de slaagkans per gemeente getoond.
*	Definitie actief woningzoekenden: woningzoekenden die in 2016 één of meerdere reacties hebben geplaatst.
**	Definitie slaagkans: de slaagkans wordt gevormd door het aantal verhuringen te delen door het aantal actief
woningzoekenden. De slaagkans is een maat voor het aandeel actief woningzoekenden dat in 2016 een woning
heeft gevonden.
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Slaagkans actief woningzoekenden gemeente Hof van Twente 2016
Leeftijdsklasse aanvrager

Tot en met 22 jaar

Aantal reacties Aantal actieve
in periode
woningzoekenden*
268

Aantal
geslaagde
huishoudens

60

Slaagkans**

8

13%

Percentage
geslaagde
huishoudens
per categorie
6%

23 tot en met 54 jaar

1.056

195

39

20%

30%

55 tot en met 64 jaar

1.742

298

52

17%

40%

65 tot en met 74 jaar

296

57

15

26%

12%

75 jaar en ouder
Totaal

83

38

16

42%

12%

3.445

648

130

20%

100%

Slaagkans actief woningzoekenden gemeente Lochem 2016
Leeftijdsklasse
aanvrager

Aantal reacties
in periode

Aantal actieve
woningzoekenden*

Aantal
geslaagde
huishoudens

Slaagkans**

Percentage
geslaagde
huishoudens
per categorie

Tot en met 22 jaar

133

42

8

19%

7%

23 tot en met 54 jaar

590

153

35

23%

31%

55 tot en met 64 jaar

858

216

32

15%

29%

65 tot en met 74 jaar

257

61

9

15%

8%

75 jaar en ouder
Totaal

84

49

28

57%

25%

1.922

521

112

21%

100%

Slaagkans actief woningzoekenden gemeente Rijssen-Holten 2016
Leeftijdsklasse
aanvrager

Aantal reacties
in periode

Aantal actieve
woningzoekenden*

Aantal
geslaagde
huishoudens

Slaagkans**

Percentage
geslaagde
huishoudens
per categorie

Tot en met 22 jaar

223

73

8

11%

8%

23 tot en met 54 jaar

956

216

23

11%

22%

55 tot en met 64 jaar

1.192

273

46

17%

43%

65 tot en met 74 jaar

177

47

5

11%

5%

89

49

24

49%

23%

2.637

658

106

16%

100%

75 jaar en ouder
Totaal
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Reactiegraad per model en huurprijsklasse 2016
Toewijzingsmodel

Huurprijsklasse

Aantal
nieuwe
verhuringen
(toewijzingen)*

Aanbodmodel

Goedkoop (tot 409)

42

11%

566

13

Betaalbaar laag
(tussen 409 – 586)

182

48%

6.995

41

Betaalbaar hoog
(tussen 586 – 628)

18

6%

243

19

Duur (tussen 628-710)

31

10%

197

6

3

1%

3

1

276

76%

8.004

31

Goedkoop (tot 409)

11

6%

Betaalbaar laag
(tussen 409-586)

48

10%

Betaalbaar hoog
(tussen 586-628)

7

4%

Duur (tussen 628-710)

4

3%

Boven liberalisatiegrens
(vanaf 710)

0

0%

70

22%

0

0%

Betaalbaar laag
(tussen 409-586)

2**

2%

Betaalbaar hoog
(tussen 586-628)

0

0%

Duur (tussen 218-710)

0

0%

2

2%

348

100%

Boven liberalisatiegrens
(vanaf 710)
Bemiddelingsmodel

Optiemodel**

Goedkoop (tot 409)

Totaal

% Nieuwe
verhuringen*

Aantal
reacties

Reactiegraad

*	Directe toewijzingen zijn niet meegenomen in deze aantallen. Vandaar dat de aantallen afwijken van het totaal
aantal nieuwe verhuringen in 2016, namelijk 419.
**	Het optiemodel is in 2015 afgeschaft. De twee verhuringen onder het optiemodel betreft overloop uit 2015.

In de kernen Rijssen, Lochem en Goor zijn logischerwijs

Aantal nieuwe verhuringen per woonkern

de meeste verhuringen geweest.
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Holten

Rijssen

Markelo

Diepenheim

Goor

Barchem

2016
2015

Laren

2015 en 2016 per kern.

140
120
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60
40
20
0

Lochem

In onderstaande grafiek staat het aantal verhuringen in
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Verdeling toewijzingen naar woonplaats aanbodmodel 2016
Plaats

Aantal
nieuw
verhuurde
woningen*

Barchem

Verdeling nieuw
verhuurde
woningen*

Aantal
reacties

Aantal
NoGo**

Aantal
aanbiedingen

Aantal
weigeringen

Weigeringen %

4

1%

12

4

5

1

20%

Diepenheim

15

4%

166

29

20

5

25%

Goor

96

28%

2.930

134

112

16

14%

Holten

29

8%

994

33

37

8

22%

Laren

16

5%

139

20

22

6

27%

Lochem

92

26%

1.771

86

110

18

16%

Markelo

19

5%

349

19

23

4

17%

Rijssen

77

22%

1.643

138

96

19

20%

Totaal

348

100%

8.004

463

425

77

18%

*	Directe toewijzingen zijn niet meegenomen in deze aantallen. Vandaar dat de aantallen afwijken van het totaal
aantal nieuwe verhuringen in 2016, namelijk 419.
**	NoGo is een weigering vanuit Viverion, bijvoorbeeld omdat het inkomen niet passend is.

2.3

Huisvesten primaire doelgroep

2.3.1 Verhuizingen 2016

Viverion richt zich in 2016 op woningzoekenden

Het aantal reguliere nieuwe verhuringen in 2016

met een inkomen tot € 35.739. In totaal is 99% van

van Viverion is 419 (zie tabel). Dit komt neer op een

de woningen verhuurden we aan mensen met een

verhuurmutatiegraad (het percentage woningen dat

inkomen lager dan € 35.739.

voor verhuur is vrijgekomen) van 8,0%.

In 2016 heeft Viverion 409 huuropzeggingen
ontvangen. Dit is minder dan in 2015 (439). Het aantal

Aantal mutaties in 2016

nieuwe verhuringen in 2016 was 419. Viverion heeft
in 2016 ruimschoots voldaan aan de overheidsnorm,

Jaar

om meer dan 80% van de sociale huurwoningen toe
te wijzen aan de primaire doelgroep. Ook voldeed
Viverion aan de passendheidsnorm met een score
van 96,0%. Viverion heeft in 2016 1% (vijf woningen
in totaal) van de woningen met een huurprijs tot €
710,68 verhuurd aan huishoudens met een inkomen
vanaf € 35.739. Alle andere woningen zijn verhuurd
aan de primaire doelgroep. Verder zijn drie woningen
met een huurprijs vanaf € 710,68 opnieuw verhuurd

Aantal nieuwe
verhuringen

Mutatiegraad
(%)

2016*

419

8,0%

2015*

424

8,1%

2014*

398

7,4%

2013*

351

6,5%

2012

417

7,6%

2011

410

7,4%

* 2013, 2014, 2015 en 2016 is exclusief overige
verhuringen

aan huishoudens met een inkomen hoger dan €
39.874.
Viverion veronderstelt dat huishoudens met een
hoger inkomen (hoger dan € 35.739) in woonruimte
kunnen voorzien in de vrije sector huurmarkt en/of de
koopmarkt.
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de verhuringen uitgesplitst naar huishoudgrootte, leeftijd, huishoudinkomen
en huurprijsklasse.
Toewijzing woningen naar leeftijd en inkomen in 2016
Leeftijd

Inkomen
in €

<= 409,92

> 409,92 en
<= 586,68

> 586,68 en
<=710,68

> 710,68

TOTAAL

Eenpersoonshuishouden
< 65 jaar

<= 22.100

27

109

2

0

138

< 65 jaar

> 22.100

7

22

23

1

53

>= 65 jaar

<= 22.100

11

38

1

0

50

>= 65 jaar

> 22.100

Tweepersoonshuishouden

1

6

2

1

10

<= 409,92

> 409,92 en
<= 586,68

> 586,68 en
<=710,68

> 710,68

TOTAAL

< 65 jaar

<= 30.000

7

52

3

0

62

< 65 jaar

> 30.000

0

2

7

0

9

>= 65 jaar

<= 30.050

2

16

0

0

18

>= 65 jaar

> 30.050

Drie- en meerpersoonshuishouden
< 65 jaar

1

4

2

0

7

<= 409,92

> 409,92 en
<= 628,76

> 628,76 en
<= 710,68

> 710,68

TOTAAL

2

50

7

0

59

<= 30.000

< 65 jaar

> 30.000

0

3

7

2

12

>= 65 jaar

<= 30.050

0

1

0

0

1

>= 65 jaar

> 30.050

0

0

0

0

0

58

303

54

4

419

Totaal

2.3.2

Inkomensvoorwaarden en negentig-procentregeling

Voor een- en tweepersoonshuishoudens hanteren we bij woningtoewijzing in de prijsklassen van € 586,69 tot
€ 710,68 een minimum inkomen conform passend toewijzen (afhankelijk van leeftijd en
huishoudenssamenstelling variërend van € 22.100 tot € 30.050).
Inkomensvoorwaarden voor woningtoewijzing 2016

32

Huurprijs

Doelgroep

Tot en met € 586,68

Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen
tot maximaal € 35.739.

Van € 586,69 tot en met
€ 628,76

Eenpersoonshuishoudens met een minimum inkomen van € 22.100.
Tweepersoonshuishoudens met een minimum inkomen van € 30.000
(indien AOW-gerechtigd € 30.050.)
Meerpersoonshuishouden geen minimum inkomen vereist.

Van € 628,77 tot en met
€ 710,68

Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen
tot maximaal € 35.739.
Eenpersoonshuishoudens met een minimum inkomen van € 22.100.
Twee of meerpersoonshuishouden met een minimum inkomen van € 30.000,(indien AOW-gerechtigd € 30.050.)

Vanaf € 710,68 (= maximale
huurtoeslaggrens)

Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen
hoger dan € 35.739.
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2.3.3

Passend toewijzen

Verhuur nieuwbouw

96,0% van de woningen is passend toegewezen. Dit
zijn 315 woningen. De overige 4,0% is niet passend

In het wijkvernieuwingsgebied het Gijmink verhuurde

toegewezen. Dit zijn dertien woningen.

Viverion negen nieuwbouwwoningen. Hiervan werden
zes woningen conform sociaal plan toegewezen

4%

• Niet passend toegewezen

aan oud Gijmink bewoners, huurders van gesloopte

• Passend toegewezen

woningen. De overige drie woningen zette Viverion in
de markt met een huur van € 680,99. Het was lastig
om passende kandidaten te vinden.

96%
80-10-10-procentnorm

Aan de Bleekstraat in Goor verhuurde Viverion elf

De overheid heeft in de Woningwet bepaald dat

nieuwbouwappartementen met huren onder de eerste

woningcorporaties hun woningen met een huurprijs

aftoppingsgrens aan huurders met niet aangeboren

lager dan € 710,68 (DAEB-woningen) voor minimaal

hersenletsel via Wopit. Deze huurders wonen

80% moeten verhuren aan mensen met een

zelfstandig en hebben een begeleidingsovereenkomst

gezamenlijk inkomen lager dan € 35.739. Maximaal

met Wopit. De huurovereenkomst en

10% mag worden verhuurd aan mensen met een

begeleidingsovereenkomst zijn aan elkaar gekoppeld.

gezamenlijk inkomen tussen € 35.739 en € 39.874.

Wopit verzorgt de begeleiding vanuit de ruimte in het

Daarnaast mag maximaal 10% worden verhuurd aan

appartementencomplex.

mensen met een inkomen vanaf € 39.874.
Toegewezen huur < € 710,68 (DAEB activiteiten)

2.4	Huisvesten bijzondere
doelgroepen

99% van de woningen werd toegewezen aan mensen
met een inkomen onder € 35.739 (411 woningen).

Viverion heeft twee bijzondere doelgroepen

Een woning is toegewezen in de inkomenscategorie

gehuisvest: woningzoekenden met urgentie en

tussen € 35.739 en € 39.874. Daarnaast werden vier

statushouders. In de gemeente Rijssen-Holten hebben

woningen (1%) toegewezen aan de inkomenscategorie

we samen met onze collega-corporatie De Goede

vanaf € 39.874.

Woning een urgentieregeling. Het is gelukt om urgente
woningzoekenden binnen een halfjaar onderdak te

0% 1%

Toegewezen huur < € 710,68

bieden.

• < € 35.739
• = < € 35.739 < € 39.874

2.4.1

Urgenten en statushouders

• > € 39.874
Van de 419 woningen hebben we 63 woningen (in

99%

2015: 73) toegekend aan urgenten en statushouders:
Toegewezen huur ≥ € 710,68 (niet-DAEB activiteiten)

dit is 15% van het totale aantal verhuurde woningen.

In 2016 werden drie woningen met huur vanaf € 710
toegewezen. Deze drie woningen (100%) werden

Urgenten

toegewezen aan mensen met een inkomen vanaf € 39.874.

Aan urgente woningzoekenden zijn acht woningen
toegewezen (De Goede Woning in Rijssen daarnaast

0%

100%

Toegewezen huur > € 710,68

ook nog vier woningen). In 2015 waren dit nog 21

• < € 35.739

woningen. Het aantal woningen dat is toegekend aan

• = < € 35.739 < € 39.874

urgenten is gedaald ten opzichte van voorgaande

• > € 39.874

jaren. Enerzijds komt dit doordat Viverion ingezet
heeft op het strikt toepassen van de urgentieregels via
33
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een interne urgentiecommissie. Anderzijds heeft dit te

In de gemeente Rijssen-Holten werkten Viverion en De

maken met de redelijk ontspannen woningmarkt. Door

Goede Woning aan het invullen van de taakstelling en

strakker de regel te hanteren dat de woningzoekende

wezen respectievelijk zestien en zeventien woningen

eerst zelf een half jaar actief gezocht moet hebben,

toe. Hierdoor werden 84 statushouders gehuisvest

blijkt dat in een ontspannen markt woningzoekenden

en bleef het huisvesten elf personen achter op de

met een urgentie vaak zelf al slagen.

taakstelling.

Percentage van totaal aantal verhuurde woningen

In de gemeente Lochem huisvest Viverion en IJsseldal

aan urgenten in 2016

Wonen in totaal 90 statushouders in 31 woningen.
Gezinsherenigingen waren belangrijk in het halen van

% van het
aantal
urgente
verhuringen

Hof van
Twente

Lochem

RijssenHolten

de taakstelling. Dankzij de inspanningen van Viverion
en IJsseldal Wonen is het gelukt om in 2016 te voldoen
aan de taakstelling. Wel blijft de in 2014 en 2015
ontstane achterstand van 5 statushouders nog staan.

2016

0,5%

1%

2%

2015

1%

9%

4%

2014

2%

6,5%

4,5%

2013

4%

19%

9%

2012

6%

17%

8%

2011

7%

16%

9%

2010

7%

19%

4%

Toewijzing aan urgenten in 2016
(aandeel Viverion per gemeente)
Urgente
Hof van
Lochem
Rijssenwoningzoe- Twente
Holten
kenden*
Aanvragen
31
32
63*
Toegekende
2
4
9
urgentie
aan personen
*U
 rgentieaanvragen zijn gezamenlijk met De Goede
Woning in Rijssen

Toewijzing aan statushouders in 2016
Statushouders 2016

Hof van
Twente

Lochem

RijssenHolten

Aantal toegekende
woningen Viverion

16

23

16

Percentage van
aantal toegewezen
woningen in 2016

10%

18%

12%

Aantal gehuisveste
personen Viverion

68

59

35

Aantal toegekende
woningen via alle corporaties in gemeente

24

31

33

Totale taakstelling
in personen per
gemeente

89

90

95

Aantal gehuisveste
personen via alle corporaties in gemeente

91

85

84

0

5

11

Nog te huisvesten
aantal personen

Viverion heeft actief geparticipeerd in de reguliere
Statushouders

overleggen over de huisvesting van statushouders

Aan statushouders werden door Viverion 55 woningen

en de extra overleggen die de gemeentes hiervoor

toegewezen en zodoende werden 162 statushouders

initieerden. Viverion gaf in haar organisatie iemand

gehuisvest in onze woningen.

de rol van ‘expert huisvesting vluchtelingen/
statushouders’ om intern alle extra acties te

34

In de gemeente Hof van Twente werd de taakstelling

coördineren. Helaas bleek de tijd en energie die in

gehaald. Een oplossingsgerichte aanpak van

Lochem en Hof van Twente gestoken werd in het

gemeente en corporaties Viverion, Wonen Delden

voorbereiden van huisvesting van minderjarige

en Bouwvereniging Ambt Delden in een redelijk

statushouders voor niets te zijn geweest. Er bleken

ontspannen woningmarkt, maakte dit mogelijk.

geen kandidaten beschikbaar.
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Viverion bepaalde in 2016 een strategie om de

van de lokale markt ziet Viverion kansen ook in de

taakstelling te behalen. Dit resulteerde in een volgorde

nabije toekomst aan de toekomstige, naar beneden

van in te zetten maatregelen, bij toenemende druk op

bijgestelde, taakstellingen te voldoen. Uitdagingen

het aantal te huisvesten statushouders.

daarbij zijn het huisvesten van veel alleenstaanden

•	Beschikbaar stellen van meer huurwoningen voor

en het zorgdragen voor een optimale spreiding over

reguliere opvang;

woonkernen en buurten.

•	Bestaande huisvesting anders benutten;
•	Leegstaande panden in beeld brengen die geschikt

2.5

Huurderving

zijn voor huisvesting;
•	Onderzoek mogelijkheden particuliere initiatieven
voor huisvesting;
•	Woonunits plaatsen op daartoe beschikbare
locaties.

De totale huurderving daalde in 2016 naar 1,91% van
de jaarhuur ten opzichte van 1,87% in 2015. De door
Viverion gestelde norm is 1,70%. De huurderving van
1,91% valt dus buiten de door Viverion gestelde norm.

Deze strategie is erop gericht om de mogelijkheden

De volgende factoren beïnvloeden de leegstand van

van bestaand woningbezit optimaal te benutten.

woningen:

Met het oog op de toekomstige marktontwikkeling

•	Leegstand bij mutaties veroorzaakt door

wil Viverion geen woningbezit toevoegen, bij

vervanging van keukens, douches en toiletten en

nijpende tekorten hooguit uitbreiden met tijdelijke

asbestverwijdering.

woonruimten. Concreet besloot Viverion de verkoop

•	Voor duurdere huurwoningen (met een huurprijs

van woningen op te schorten om de woningvoorraad

hoger dan € 628,77 per maand) is het lastig

niet extra te belasten. Viverion zette zich maximaal

om geschikte kandidaten te vinden. Voor deze

in voor het huisvesten van statushouders in

woningen komt slechts een beperkte groep

bestaande woningen. Tot het plaatsen van meerdere
alleenstaanden in één woning is het nog niet gekomen.

huurders in aanmerking.
•	Appartementen voor senioren worden steeds

Wel hebben we één woning toegewezen aan een

lastiger verhuurbaar. Vaak is de huurprijs hoger

aantal minderjarige statushouders. Binnen de context

dan € 586,68 terwijl het appartement bijvoorbeeld
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maar één slaapkamer heeft. Ouderen hebben in die

invalshoeken naar een probleem gekeken wordt.

gevallen geen belangstelling, omdat zij de prijs niet

Hierbij wordt geprobeerd om niet alleen het probleem

in verhouding met de kwaliteit vinden.

op te lossen, maar ook de oorzaak van het probleem.

•	Sommige kandidaten voldoen niet aan de

Alleen op die manier kan in de toekomst een stabiele

inkomenseisen die de overheid oplegt, en/of de

situatie ontstaan.

eisen van Viverion.
In 2015 vond Viverion de huurderving als gevolg van

Huurachterstanden als % van jaarhuur

leegstand te hoog. In 2016 is daarom actief gestuurd

(totaal lopende en beëindigde contracten, reguliere

op het terugdringen van de derving. Dit deden we door

en zakelijke verhuur) 2009 t/m 2016

onder andere strakker met het toewijzingsproces om
te gaan om geen onnodige tijd te verliezen. Daarnaast

2
1,5
onderhoud voor Viverion uitvoeren, om ook hier geen
1
onnodige tijd te verliezen. In het verhuurproces is
0,5
een aantal stappen geoptimaliseerd om effectiever
0
en efficiënter te kunnen werken. Al deze handelingen
is ook actiever gestuurd op externe partijen die het

hebben geresulteerd in dalende leegstandscijfers maar
het gewenste resultaat is nog niet bereikt. In 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal huurachterstanden als % van jaarhuur

blijft Viverion hieraan werken.
De totale huurachterstand van particuliere huurders
Huurderving zakelijke verhuur

is 0,52%. De door Viverion gestelde norm bedraagt

Viverion verstrekt bij hoge uitzondering en onder

0,60% voor de zittende huurders en 0,15% voor de

strikte voorwaarden huurkorting. Waar mogelijk

vertrokken huurders. In 2016 is deze doelstelling

worden huren weer opgetrokken naar een

ruimschoots behaald.

marktconform niveau. Viverion heeft in 2016 twee

De gedaalde huurachterstand is het gevolg van een

zakelijke huurders met een tijdelijk aangepast

strak en consequent uitgevoerd incassobeleid. Daarbij

huurcontract met huurkorting. Met een derde huurder

is veel aandacht voor de menskant en het achterhalen

zijn we hierover in gesprek. De financiële positie

van de oorzaak van het probleem, maar worden ook

van deze huurders is zo zorgelijk, dat onder strikte

harde afspraken gemaakt om de achterstand in te

voorwaarden een tijdelijke huurkorting is verleend, om

lopen. Deze persoonlijke benadering en ‘achter de

leegstand te voorkomen.

voordeur problematiek’ is erg effectief.

2.6

2.6.1	Huurachterstand zakelijke
huurders

Huurachterstanden

Viverion neemt in een vroeg stadium contact op met
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huurders met een huurachterstand. We kijken samen

Kijkend naar de lopende contracten van de zakelijke

met de huurder hoe de achterstand is ontstaan en

huurders, is een aantal huurders te zien met een kleine

welke oplossingen mogelijk zijn.

achterstand, omdat zij de huur niet per de eerste maar

Viverion heeft veel geïnvesteerd in de lokale

in de loop van de maand betalen. Huurachterstanden

netwerken. Deze investering heeft ervoor gezorgd

worden proactief bewaakt. In 2016 is een aanzet gemaakt

dat het afgelopen jaar nog meer bewustwording is

voor het gelijktrekken van alle huurbetalingen van zake-

ontstaan bij onze netwerkpartners en dat hiermee

lijk huurders naar 1 juli. Dit wordt gerealiseerd per 1 juli

de samenwerking verder is geoptimaliseerd. Bij

2017. De totale huurachterstand in de zakelijke porte-

complexe problematiek wordt hulp ingeschakeld

feuille is beperkt, namelijk 0,14% van de jaarhuur en blijft

van netwerkpartners, waardoor vanuit verschillende

hiermee ruim binnen de prestatie-indicator van 1%.
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2.6.2

Ontruimingen

In 2016 heeft Viverion twee woningen ontruimd

2.7

Samenwerken

2.7.1

(Z)onderdak

als gevolg van een huurachterstand. Van deze twee
ontruimingen was één huurder op het moment van

Binnen de vereniging WoON (samenwerking van

ontruimen in de woning aanwezig. Dit betrof een

de Twentse corporaties) participeert Viverion

huurder in de gemeente Hof van Twente. De andere

in het deelproject ‘(Z)onderdak en preventief

ontruiming was in de gemeente Rijssen-Holten. Deze

debiteurenbeheer’. Vanuit het werkplan 2014-2016 is

huurder was al geruime tijd voor de ontruimingsdatum

Viverion hier als volgt bij betrokken geweest:

met de noorderzon vertrokken. In deze gevallen is

•	Het vullen en meedenken in het verbeteren

Viverion verplicht om de hele ontruimingsprocedure te

van de regionale monitor van leegstand en

doorlopen om toegang tot de woning te krijgen.

huisuitzettingen. Met de managers Wonen van de
vereniging WoON zijn de plaatselijke en regionale

Ontruimingen in 2016 per gemeente

ontwikkelingen besproken.
•	Er is een aanpak uitgedacht, geïmplementeerd

Gemeente

Ontruimingsvonnissen

Ontruimingen

en geëvalueerd voor de uitstroom vanuit
maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Hof van Twente

3

1

Lochem

3

0

Rijssen-Holten

3

1

TOTAAL

9

2

Hier waren uitvoerenden van de corporaties in de
regio actief bij betrokken.
•	Het Cimot, onderdeel Meldpunt Woonkans, is waar
nodig geconsulteerd.
•	Met het Regionale Knooppunt (Z)onderdak,

Samen met het lokale netwerk en onze deurwaarders

het regionale netwerkoverleg nu geïnitieerd

helpen we huurders die de huur wel willen maar niet

vanuit het Cimot, heeft kennisuitwisseling

kunnen betalen, om tot een oplossing te komen.

plaats gevonden. Viverion heeft haar deelname

Maatwerk en een persoonlijke aanpak staan hierbij

in dit overleg vanuit capaciteitsoverwegingen

voorop. Ons doel is deze huurders (weer) zelfredzaam

gestopt. Vertegenwoordigers van andere Twentse

te maken, zodat ze niet weer in dezelfde situatie

corporaties nemen deel.

terecht komen. We treden strak en consequent op
tegen huurders die niet willen betalen, en die geen

2.7.2

Project Thuisadministratie

gebruik willen maken van de mogelijkheden die wij
hen samen met het lokale netwerk bieden.

Huurders die moeite hebben met het voeren van hun
administratie kunnen begeleiding en ondersteuning
krijgen via het project Thuisadministratie. Vrijwilligers
bieden op tijdelijke basis hulp bij het op orde brengen
van de administratie van huurders en proberen
hen te leren hun eigen financiën te beheren. In
de gemeente Rijssen-Holten draait het project
succesvol onder de vlag van Humanitas, en vormt
het een belangrijke partner in het netwerk. Zo
ook in Lochem waar de Stichting Welzijn Lochem
Thuisadministratie coördineert. In beide gemeentes
zijn ook projectinitiatieven voor klanten die blijvend
ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij
dementie.
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Viverion neemt deel aan de stuurgroepen van

de huurder, om huurachterstand (en in een verder

projecten Thuisadministratie en levert een financiële

stadium woningontruimingen) te voorkomen.

bijdrage. In de gemeente Hof van Twente doen
huurders een beroep op ‘De Omslag’. Viverion heeft

2.7.3

Pilot samenwerking deurwaarder

daarin geen rol.
In 2015 is Viverion in de vorm van een pilot een
Stichting Welzijn Lochem heeft in 2016 B€L

samenwerking aangegaan met twee nieuwe

opgericht, budgetadviescentrum Lochem. Dit is een

deurwaarders. Deze samenwerking maakt het

informatie- en adviescentrum waar inwoners van

mogelijk om de kwaliteit van dienstverlening van

de gemeente Lochem terecht kunnen met vragen

de deurwaarders met elkaar te vergelijken en

over geldproblemen, budgetteren, problemen

uiteindelijk te komen tot een samenwerking die

met de financiële administratie of het invullen van

aansluit bij de wensen en behoeften van Viverion.

formulieren. Hierin zijn de Thuisadministratie en het

In 2016 is gebleken dat deze pilot zeer succesvol

Maatjesproject voor mensen die financiële hulp nodig

is. Beide deurwaarders zijn een verlengstuk van

hebben, samengevoegd. Onder coördinatie van een

Viverion en zetten zich maximaal in om samen met

professional van Stichting Welzijn Lochem worden

de huurder en het lokale netwerk tot een oplossing te

vrijwilligers ingezet om burgers te ondersteunen.

komen door het bieden van maatwerk. De positieve

Viverion kan hiernaar doorverwijzen. Verder is B€L met

effecten van de samenwerking is terug te zien in het

Viverion een pilot gestart in het kader van preventie.

aantal aanzeggingen tot een ontruiming, het aantal

Viverion verwijst huurders, die structureel te laat

ontruimingen en de gedaalde huurachterstanden.

betalen door naar B€L, zodat zij overzicht en inzicht

In 2017 zal de pilot geëvalueerd worden.

proberen te verschaffen in het betalingsgedrag bij
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3 Strategie en stakeholders
In 2016 heeft Viverion gewerkt aan de uitvoering van het in 2014 opgestelde
ondernemingsplan. Dit leidde tot een grote focus op betaalbaarheid, die resulteerde
in een nieuw vastgesteld huurbeleid. Stakeholders zoals de huurdersorganisaties,
zijn intensief betrokken geweest bij het vaststellen van dit beleid. In haar
communicatiebeleid heeft Viverion eind 2015 resultaten op het gebied van haar
verankering in de maatschappij en transparantie en legitimiteit aan stakeholders
benoemd. In vervolg hierop is een plan van aanpak met betrekking tot
stakeholdermanagement opgesteld.
Viverion heeft haar voornemens uit de kadernota

en gestructureerde samenwerking leidt tot een goede

2016, die het beleidsmatige vertrekpunt vormt,

samenwerking, waarbij de Woningwet op effectieve

gerealiseerd en werkte voor het tweede jaar

wijze wordt uitgevoerd. De biedingen die Viverion,

effectief met het daaruit voortvloeiende jaarplan en

na afstemming met de huurdersorganisaties, op de

afdelingsplannen.

woonvisies van de gemeenten heeft uitgebracht,

De transformatie-opgave die voortkomt uit het

zijn goed ontvangen en hebben geleid tot nieuwe

portefeuilleplan Vastgoedsturing dat in 2015 is

prestatieafspraken voor 2017 in de gemeenten waar

opgesteld, is in uitvoering gegaan. Stakeholders zoals

wij werkzaam zijn.

gemeenten en huurdersorganisaties speelden een
belangrijke rol bij de totstandkoming en vaststelling

3.1

Strategisch beleid

van het portefeuilleplan Vastgoedsturing en zijn via de
bij de realisatie van de transformatie-opgave.

3.1.1	Ondernemingsplan
Viverion 2015-2018

Viverion heeft in de loop van 2016 gewerkt aan

Sinds 2015 hebben we een nieuw ondernemingsplan,

realisatie van verschillende beleidstrajecten in

waarin we onze koers voor de komende jaren hebben

het verlengde van de koers die is vastgelegd in

vastgelegd. Met het oog op de toekomst en onze

het ondernemingsplan. Zo is hard gewerkt aan de

volkshuisvestelijke opgave, hebben we strategische

realisatie van de projectenkalender in de digitale

keuzes gemaakt en een hernieuwde stip op de

strategie en zijn onder de vlag van het programma

horizon gezet. ‘Viverion geeft thuis in betaalbaar

‘Toekomstbestendig Viverion’ diverse organisatie-

wonen’ is onze missie. In deze missie liggen onze

brede projecten uitgevoerd, zoals centralisatie van

grootste opgaven voor de komende jaren besloten:

de organisatie, de procesoptimalisatie van primaire

wonen betaalbaar houden voor mensen met een laag

processen, het invoeren van werken 2.0 (plaats- en

inkomen, wijken creëren en behouden die als een thuis

tijdonafhankelijk werken) en competentie-ontwikkeling

voelen voor onze huurders, en onze dienstverlening

van management en medewerkers. In 2016 maakte

laten aansluiten op de veranderende behoefte van

het managementteam ook een totaalplan voor een

onze klanten.

biedingen en prestatieafspraken uitvoerig betrokken

toekomstbestendig Viverion.
Onze ambities zijn helder beschreven in het
Met gemeenten werkt Viverion samen in bestuurlijke

ondernemingsplan: we weten wat ons te doen staat.

en ambtelijke overlegstructuren. Deze intensievere

In het verlengde hiervan is een aantal ambities
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vertaald in concrete resultaten. In 2015 werd gestart

Scenario-analyses

met het programma ‘Toekomstbestendig Viverion’.

Gezien de ontwikkelingen in de markt en de

Daarin werken we de optimale organisatie inrichting

druk vanuit de overheid (bijv. als het gaat om

en –ontwikkeling, die past bij de ambities uit het

duurzaamheid), heeft het V-team in samenspraak

ondernemingsplan, verder uit. Daarmee geven we

met de manager Markt en Strategie een aantal

vorm aan hoe we onze ambities waarmaken.

scenario’s ontwikkeld. Een scenario heeft betrekking
op duurzaamheid. We onderzoeken of het financieel

3.1.2	Vastgoedsturing met strategisch
voorraadbeleid

en qua capaciteit haalbaar is de duurzaamheidsambitie
te vervroegen. De consequenties voor de
wensportefeuille en de financiële haalbaarheid worden

Nieuw huurbeleid in relatie tot wensportefeuille

doorgerekend.

Met het nieuwe huurbeleid, dat in 2016 is vastgesteld,
hebben we meer richting gegeven aan een betaalbare

Activiteiten begrotingscyclus 2017

woningvoorraad. Daarnaast is de wensportefeuille

Voor de begrotingscyclus 2017 heeft het V-team

geconcretiseerd naar een jaaropgave op de

begin 2016 prioriteitsprojecten aangeleverd. De

thema’s duurzaamheid, betaalbaarheid, kwaliteit,

lijst is tot stand gekomen door vanuit verschillende

levensloopgeschiktheid, verkoop en sloop-nieuwbouw.

invalshoeken (zoals energielabels, huurgegevens,

Rondom het thema duurzaamheid is in 2016 gestart

bouwjaren, praktijkervaringen etc.) naar ons bezit

met het opstellen van het afwegingskader. Deze wordt

te kijken. Vanwege lopende afspraken zijn niet alle

in 2017 voltooid.

aandachtspunten vanuit het V-team opgenomen.
Op basis van de begroting 2017 zijn in juni 2016

Rendementssturing

projectinitiatieven uitgezet bij de afdeling Vastgoed.

Met rendementssturing geven we inzicht in de

Het projectinitiatief geeft kaders waarbinnen een

prestaties van onze woningportefeuille en onze

project uitgevoerd moet worden.

complexen. Wat geven we uit en wat levert het op.
Met een workshop voor het MT en het V-team hebben

Onder aanvoering van een tweetal woonconsulenten

we het begrip rendementssturing verder uitgelegd.

en in samenwerking met de afdeling Vastgoed hebben

Hierna is het vervolgplan uitgewerkt.

we een visie voor de complexen Marsmansland en ‘t
Ruempol opgesteld, met daarin acties voor de korte

Communicatie

–en middellange termijn. Voor alle complexen van 45

In 2016 zijn er leesbare versies van de notulen

jaar en ouder is er een toekomstverkenning gestart.

van het team vastgoedsturing (V-team) op het

Voor een deel van deze complexen (gesitueerd in de

intranet geplaatst. Het V-team is een team dat

gemeente Rijssen-Holten) zijn beschikbare gegevens

integraal (afdeling overstijgend) werkt aan de

in kaart gebracht. Dit format ontwikkelen we verder in

realisatie van de wensportefeuille door invulling

2017 voor andere toekomstverkenningen. Binnen de

te geven aan de vertaling van het (strategische)

gestelde kaders heeft het V-team een aantal adviezen

portefeuillemanagement naar (tactisch)

(Zuiderenk, Parkstede, omgang met verkochte

assetmanagement.

woningen bij groot onderhoud/verduurzaming)
afgegeven.
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Het team heeft de rol, functie en taken van het

In de tweede helft van 2016 zijn wij in samenwerking

V-team samen met de manager Vastgoed en

met twee gemeenten en vier collegacorporaties

manager Markt & Strategie geëvalueerd. De hieraan

gestart met een woningmarktonderzoek. De resultaten

verbonden conclusies zijn eind 2016 in een rapportage

van het onderzoek worden in het 1e kwartaal van

neergelegd. In 2017 wordt dit gedeeld met het MT en

2017 bekend. Op basis van de resultaten passen we

de organisatie.

de wensportefeuille in 2017 aan. Daarnaast is in het
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programma Vabi Beleidspresentatie verder ingericht op

Bij het aangaan van contracten met marktpartijen

basis van wensen van de afdeling Wonen en Vastgoed.

(eenmalige opdrachten of raamcontracten), gelden

Ook Vabi Assets Beleidssimulatie is verder ingericht en

vaste afspraken over de inhoud van het contract

betrokken collega’s hebben trainingen gevolgd om het

conform de inkoopvoorwaarden. Voor de contracten

programma beter te kunnen gebruiken.

van grotere projecten in onderhoud en nieuwbouw,
zijn specifieke standaard bouwteamovereenkomsten

3.1.3

Inkoopbeleid

en aannemingsovereenkomsten van toepassing. In
deze overeenkomsten worden alle risico’s voor, tijdens

Viverion hanteert voor de inkoop van werkzaamheden

en na het project geborgd.

aan haar vastgoed het inkoopbeleid. Zowel voor
dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken en

Ketenbeheer

mutaties), planmatig onderhoud, groot onderhoud

In de voorbereiding en realisatie van

als nieuwbouw, passen we de basisprincipes uit dit

vastgoedprojecten (groot onderhoud en

inkoopbeleid toe. Focuspunten daarin zijn onder

verduurzaming), nemen we meer en meer het initiatief

andere integer en transparant handelen, streven naar

om werk gezamenlijk voor te bereiden en samen te

een goede prijs-kwaliteit verhouding door inbreng van

werken om het project tot een succes te maken. Met

concurrentie, toepassen van het principe Total Cost

samen bedoelen we voornamelijk de bouwkundige

of Ownership (TCO) en Maatschappelijk Verantwoord

aannemer, de leverancier, de installateur, diverse

Ondernemen (MVO).

adviseurs, de gemeente, de huurders en uiteraard

Hoewel de kaders voor alle onderhoudssoorten gelijk

de opdrachtgever. De intentie is steeds betrokken

zijn, is er verschil in de uitwerking en aanpak van de

partijen in een project vroeg in de voorbereiding aan

inkoop van werkzaamheden. Elk stuk werk of project

tafel te krijgen, om kennis en ervaring te delen en daar

is voor Viverion maatwerk, afgestemd op de behoefte

gezamenlijk voordeel uit te halen.

van de huurders in de woningen en wijken. Ook wordt

In 2016 heeft Viverion een inkooptraject dagelijks

afgestemd op de taakstellende opdracht die vanuit

onderhoud uitgevoerd voor het onderdeel

Vastgoedsturing wordt gegenereerd.

reparatieonderhoud. Hiervoor heeft een aanbesteding

Op iedere vastgoed gerelateerde inkoop zijn de

plaatsgevonden onder vier aannemers die vroegtijdig

Algemene Inkoopvoorwaarden van Viverion van

bij het project zijn betrokken. Van deze vier

toepassing en de Algemene Voorwaarden voor

aannemers zijn twee aannemers geselecteerd die het

uitvoering van werk.

reparatieonderhoud van Viverion in twee deelpercelen
gaan verzorgen. De start hiervan staat voor begin

Voor elke aanbesteding of selectie in de markt nodigen

februari 2017 gepland.

we meerdere marktpartijen uit om mee te doen. Dit
doen we om de concurrentie en de prijs-kwaliteit
verhouding scherp te houden. Afhankelijk van het

3.2	Betrekken van huurders bij beleid
en beheer

soort werk/project, de omvang en complexiteit
bepalen we de wijze van aanbesteden of selecteren.

Viverion heeft in haar ondernemingsplan de huurders

Deze methodiek wordt transparant opgezet. Daardoor

en haar vertegenwoordigers en de gemeente als haar

is voor de marktpartijen altijd duidelijk waarop zij

belangrijkste stakeholders benoemd. Daarnaast zijn als

worden beoordeeld en geselecteerd. Van de uitslag

stakeholders benoemd: collega corporaties, zorg- en

stellen we altijd een proces verbaal van aanbesteding

welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, politie en

op en communiceren deze naar de inschrijvers. Vanuit

toeleveranciers.

professioneel opdrachtgeverschap proberen we de

In 2016 is vooral veel tijd geïnvesteerd in de contacten

tijd en energie die een inschrijver besteed aan een

met huurdersorganisaties, gemeenten en collega

aanbesteding/selectie, zoveel mogelijk te beperken.

corporaties. Het contact met alle partijen is goed.
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Ook met de andere stakeholders zijn goede contacten

3.3.1

Huurdersorganisaties en beleid

geweest. Leveranciers werkzaam in het dagelijks en
planmatig onderhoud en automatiseringsleveranciers

De positie van huurdersorganisaties is vanuit de

zijn betrokken bij beleidsvorming, optimale

nieuwe Woningwet duidelijk verstevigd en verankerd.

proceskeuzes en inrichtingskeuzes. Met zorg- en

Viverion heeft dit omarmd en heeft in 2016 haar

welzijnspartners is er wederzijds overleg geweest over

open en transparante werkwijze in het betrekken van

de invulling van ieders rol in het sociale domein. Vanuit

huurdersorganisaties bij beleid verder uitgebouwd

de kaders van het Ondernemingsplan en met de input

binnen de nieuwe wettelijke kaders.

vanuit de visitatie is eind 2016 meer richting gegeven

Viverion werkt met drie huurdersvertegenwoordigingen:

aan stakeholdermanagement. Er zijn een aantal

•	Stichting Bewonersbelangen

speerpunten benoemd voor het komende jaar namelijk:
•	Onderzoek naar nut, noodzaak en doel van de
overleggen in het sociale domein.
•	Invoeren van overleg van directeur-bestuurder met
de wethouders van onze gemeenten.
•	Informeel overleg directeur-bestuurder met
wethouders over belangrijke thema’s.
•	Bespreken van belangrijke thema’s met
gemeenteraad en fracties door MT leden.
•	Kennis en ervaring delen met collega corporaties
over verschillende actuele beleidsthema’s.
•	Reële planning van vastgoedprojecten met

Diepenheim-Markelo-Rijssen;
•	Huurdersvereniging Lochem
(Lochem, Laren, Barchem en Holten);
•	Huurdersvereniging Goor e.o. (Goor).
	De huurdersvertegenwoordigingen hebben eind
2015 in een ‘Memorandum van overeenstemming’
uitgesproken de samenwerking met elkaar te
zoeken. Dit resulteerde er in dat sinds 2016
Viverion maandelijks een overleg heeft met
de gezamenlijke huurdersorganisaties. Naast
de voorzitters zijn ook altijd twee of drie
bestuursleden per huurdersorganisatie hierbij

voldoende ruimte voor het betrekken van huurders

aanwezig. De huurdersorganisaties respecteren

bij de plannen en het creëren van draagvlak.

elkaars werkgebied, bijvoorbeeld bij onderwerpen
als prestatieafspraken. In bijna alle situaties zijn de

3.3

Contact met huurders

huurdersorganisaties tot één gezamenlijk advies
gekomen.

Viverion wil het gesprek aangaan met huurders
en hen bij activiteiten betrekken. Viverion ziet

Doelstellingen overleg huurdersorganisaties

meerwaarde in betrokkenheid van huurders bij

Voor Viverion waren de doelstellingen voor het

activiteiten van de corporatie. Huurders zijn de

overleg in 2016:

belangrijkste informatiebron. Huurdersorganisaties

•	Eén gezamenlijk regulier overleg met

vertegenwoordigen alle huurders en
bewonerscommissies treden op als klankbord namens
de huurders van hun complex. Ervaring leert dat

voorzitterschap en notulist van Viverion.
•	In het kader van de nieuwe Woningwet de

huurders doorgaans weinig belangstelling hebben voor

huurdersorganisaties volledig open en transparant

participatie-activiteiten op corporatieniveau. Daarom

betrekken in het overleg gemeente-corporatie(s)-

kiest Viverion voor zichtbaarheid via de website,

huurdersorganisatie(s) zowel op ambtelijk als

het bewonersblad Viverion Nieuws en via thema-

bestuurlijk niveau.

of projectgerichte participatieactiviteiten in de directe
invloedsfeer van huurders. Voor spontane initiatieven
van huurdersgroepen staat Viverion altijd open.
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alle huurdersorganisaties, met roulerend

•	Huurdersorganisaties ondersteunen om hun
veranderde rol zo goed mogelijk uit te oefenen.
•	Behandelen van belangrijke adviesdossiers

We overleggen en bekijken of we binnen financiële

en zienswijzen volgens planning. Waarbij

en beleidskaders tegemoet kunnen komen aan de

huurdersorganisaties meer meegenomen worden

wensen.

in het proces van totstandkoming van beleid,
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voorafgaand aan de adviesaanvraag.
•	Stimuleren van gesprek en samenwerking tussen

Alle huurdersorganisaties zijn in 2016 financieel
ondersteund met een bedrag van vijf euro per

de drie huurdersorganisaties met als ultiem doel

woning om hun vereniging of stichting te kunnen

te komen tot één huurdersorganisatie voor heel

bekostigen. De Huurdersvereniging Lochem heeft

Viverion.

nog een extra bijdrage gehad voor het bekostigen

•	In gesprek gaan over verenigings- en stichtingszaken
met de afzonderlijke huurdersorganisaties.

van de huur van het pand waar zij kantoor houden.
De overige huurdersorganisaties hebben een
kosteloze kantoorruimte ter beschikking. Omdat de

De doelstellingen zijn in 2016 gehaald. Het

Huurdersvereniging Goor e.o. hun verenigingszaken

gezamenlijke overleg was open en constructief. De

niet op orde heeft en al lange tijd geen begroting en

geplande jaaragenda werd uitgevoerd en er was

financieel jaarverslag aanlevert bij Viverion, besloot

ruimte voor actuele onderwerpen, ingebracht door

Viverion in december 2016 om de jaarlijkse bijdrage

de huurdersorganisaties of Viverion. Op moeilijke

voor 2017 niet uit te keren, maar tot nader orde

onderwerpen heeft Viverion de huurdersorganisaties

op te schorten. In de laatste week van december

goed mee kunnen nemen op zowel inhoud als het

bereikte Viverion het signaal dat de secretaris van

proces, vooraf aan het vragen van een advies of

de Huurdersvereniging Goor e.o. aangifte heeft

zienswijze. Het is de huurdersorganisaties gelukt inhoud

gedaan tegen de voorzitter/penningmeester vanwege

te geven aan hun nieuwe rol. Het blijft voor hen een

vermeende verduistering van verenigingsgelden. Het

uitdaging om de nieuwe rol waar te maken in tijd en

onderzoek in deze zaak zal in 2017 doorlopen.

kwaliteit, maar zij zetten zich hiertoe maximaal in. Het
drie partijen overleg, gemeente-huurdersorganisaties-

3.3.2

Huurdersorganisaties in beheer

corporaties, verloopt in alle gemeenten open en
constructief. De huurdersorganisaties zoeken ook

Bij een groot bouwproject is het prettig als bewoners

samenwerking met de huurdersorganisaties van de

samen met ons een projectgroep vormen, waarin

andere corporaties in de gemeenten. De twee leden

wij regelmatig contact met elkaar kunnen hebben.

van de RvC van Commissarissen die op voordracht van

De Belangencommissie ‘t Gijmink (BCG) in het

de huurdersorganisaties zijn benoemd, onderhouden

wijkvernieuwingsgebied Goor is daarvan een mooi

contact met de huurdersorganisaties. Zij waren

voorbeeld, maar ook de bewoners klankbordgroep

aanwezig bij het laatste overleg van 2016 waarin we de

Oosterbleek in Lochem.

samenwerking tussen huurdersorganisaties en Viverion
bespraken. Alle huurdersorganisaties en Viverion waren
tevreden.
Viverion is in gesprek geweest met de afzonderlijke
huurdersorganisaties over hun verenigings- en
stichtingszaken. Viverion constateerde dat
Huurdersvereniging Goor e.o. al lange tijd geen
verantwoording aflegt aan haar leden in een
algemene ledenvergadering. Viverion heeft daarom
onafhankelijke professionele ondersteuning
aangeboden om de verenigingszaken op orde te
krijgen. Zij zijn hier niet op ingegaan. De Stichting
Bewonersbelangen is door Viverion ondersteund
bij het werven van bestuursleden via publicaties in
Viverion Nieuws en een mailing.
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Overzicht huurdersvertegenwoordigingen in beheer 2016, per gemeente weergegeven
Onderwerpen van gesprek met de huurdersorganisaties
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Periode 2016

Status

Resultaat

Passend Toewijzen

Advies

Alle huurdersorganisaties positief

Actielijst 2016

Overleg

In behandeling

Woningtoewijzing: inschrijfgeld en urgentie

Overleg

Afgehandeld

Biedingen gemeenten (Woningwet)

Afstemming

Afgehandeld

Huurbeleid

Advies

Alle huurdersorganisaties positief

Woonenergie

Advies

Alle huurdersorganisaties positief

Politiekeurmerk

Informatief

Afgehandeld

Bereikbaarheid Viverion (sluiten vestigingen)

Advies

Alle huurdersorganisaties positief

Huuraanpassing 2016

Advies

Alle huurdersorganisaties positief

Verzoek tot aanpassen bezuinigingsbeleid
onderhoud

Overleg

Viverion past beleid aan wat betreft
de thermostatische kranen

Woonlasten en betaalbaarheid

Overleg

Afgehandeld

Mogelijke fusie Bouwvereniging
Ambt Delden (BAD)

Zienswijze

Alle huurdersorganisaties positief
Vertegenwoordiger huurders komt in
overleg vanaf 2017

Reglement groot onderhoud en renovatie
(Woningwet)

Overleg/advies

Alle huurdersorganisaties positief

Scheidingsvoorstel (Woningwet)

Zienswijze

Alle huurdersorganisaties positief

Huisvesten statushouders en woningmarkt

Informatief

Afgehandeld

Opzeggen geschillencommissie Oost Gelderland
(op verzoek huurdersorganisaties)

Overeenstemming

Opgezegd per 1 januari 2018

Jaarverslag en Begroting

Informatief

Afgehandeld

Zonne energie

Overleg

Toepassen in groot onderhoud

Huursombenadering en huurbeleid Viverion

Informatief

Vervolg in huuraanpassing 2018

Klanttevredenheid

Informatief

Afgehandeld

Projecten grootonderhoud/renovatie

Overleg

Indien er signalen zijn

Energielabeling woningen

Overleg

Afgehandeld

Prestatieafspraken gemeenten (Woningwet)

Overeenstemming

Afgehandeld

Digitale dienstverlening o.a. mailopvolging

Overleg

Afgehandeld

Huurdersparticipatie (via vereniging WoON)

Overleg

Vervolg in 2018 via WoON

Huurprijsbeleid in verduurzaming

Overleg

Vervolg in 2018

Samenwerkingsovereenkomst aanpassen aan
Woningwet

Overleg

Vervolg in 2018 aan de hand van
format Aedes/Woonbond

Verantwoording op verenigings/stichtingszaken

Overeenstemming/
Overleg

Vervolg in 2018 per
huurdersorganisatie
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Gemeente Hof van Twente
Belangen commissie ’t
Gijmink (BCG) in Goor

De samenwerking met de BCG is in juni 2016 feestelijk afgesloten. De samenwerking
met de BCG is sinds 2002 altijd erg goed verlopen en constructief van aard. Deze commissie behartigde de belangen van de bewoners in de wijk ‘t Gijmink. De BCG bestond
uit bewoners van de wijk, zorgde voor terugkoppeling van zaken aan de bewoners en
was als gesprekspartner voor Viverion voortdurend betrokken bij de ontwikkeling van
Het Nieuwe Gijmink.

Gemeente Hof van Twente (vervolg)
Bewonerscommissie
Scherpenzeel in Goor

Het afgelopen jaar heeft met enige regelmaat overleg plaatsgevonden over de woonomgeving. In overleg met de gemeente zijn er door de gemeente bladkorven geplaatst.

Bewonerscommissie
De Ontdekking (Hiltjesdamhof) in Goor

In 2016 is er een aantal keren regulier overleg met de bewonerscommissie geweest
waarin door beide partijen diverse onderwerpen open, constructief zijn besproken.
Vanwege gewijzigde behoefte is besloten in de Hiltjesdamhof geen fietsenberging in
de parkeergarage te realiseren.

Bewonersgroep Tuinhöfke in Goor

Het Tuinhöfke is een seniorencomplex met een enthousiaste bewonersgroep, die zich
inzet voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimte. Jaarlijks organiseren zij
diverse activiteiten die Viverion steunt vanuit Buurtimpuls.

Bewonersgroep De
Esch in Markelo

Indien nodig zoeken we over en weer contact met leden van de bewonersgroep. Er
was bij de bewonersgroep geen behoefte aan structureel overleg.

Gemeente Lochem
Bewoners
klankbordgroep
groot onderhoud
en verduurzaming
Oosterbleek Lochem

Bij het groot onderhoud en de verduurzaming van 28 appartementen gelegen aan
de Oosterbleek te Lochem is een klankbordgroep met drie bewoners samengesteld
die actief is betrokken in de planvoorbereiding en uitvoering. Het project is naar
tevredenheid verlopen.

Bewoners
klankbordgroep
groot onderhoud en
verduurzaming A.v.
Solmsplein Lochem

In de voorbereiding van het groot onderhoud en de verduurzaming van het project
A. v. Solmsplein is er een klankbordgroep met drie bewoners samengesteld die
worden betrokken in het project. Daarnaast is er een samenwerking aangegaan met
Stichting Welzijn Lochem ten behoeve van de bewonersparticipatie en waar nodig
bewonersbegeleiding.

Stichting Vrienden van
Woonplus Barchem

Eén keer per jaar is er overleg met het bestuur van de Stichting Vrienden van
Woonplus Barchem over het gebruik van Station Barchem (gelegen aan de
Borculoseweg 4). Op verzoek steunt Viverion financieel via Buurtimpuls.

Gemeente Rijssen-Holten
Bewonerscommissie
Parkstede in Rijssen

De activiteiten van de bewonerscommissie stonden op een laag pitje vanwege vertrek
van een woonconsulent. Inmiddels is het contact hersteld. Het uitgangspunt is dat
de bewonerscommissie zelf aan zet is vanwege de nieuwe kaders van de Woningwet.
Viverion ondersteunt bij het op gang brengen hiervan.

Wijkraad Molukse
Met enige regelmaat is er overleg over beheerzaken in de wijk. Indien nodig zoeken we
gemeenschap stichting contact met elkaar.
Teripang in Rijssen
Bewonerscommissie
Flats Oranjestraat/
verlengde Oranjestraat

Met de bewonerscommissie heeft enkele malen overleg plaatsgevonden.

Bewoners
klankbordgroep
groot onderhoud
en verduurzaming
Landeweerd en
Kolweg Holten

In het project groot onderhoud en de verduurzaming van het project Landeweerd en
Kolweg e.o. te Holten is er een klankbordgroep met vier bewoners samengesteld die
actief zijn betrokken in het project. Het project is in de samenwerking goed verlopen.
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3.4	Betrekken van stakeholders
bij beleid en beheer

Gemeente Lochem
Viverion heeft een bod uitgebracht op de
Woonvisie 2012-2020. Over de inhoud van het

3.4.1

Bestuurlijk overleg

bod heeft voorafgaand aan het uitbrengen van
het bod, constructief overleg plaatsgevonden met

In de drie gemeenten waarin wij werkzaam zijn,

Huurdersvereniging Lochem.

hebben we in 2016 volgens gestructureerde
opzet gewerkt aan overleg op bestuurlijk en

De gemeente Lochem is samen met collegacorporaties

ambtelijk niveau. Thema’s die centraal stonden

in ons werkgebied en de gemeente Rijssen-Holten

waren de woonvisie, het bod, de evaluatie,

één van de opdrachtgevers voor het gezamenlijk uit

monitoren huidige prestatieafspraken en opzetten

te laten voeren woningmarktonderzoek waarmee dit

nieuwe prestatieafspraken en de huisvesting van

najaar is gestart. De resultaten worden het eerste

statushouders. In de zomer hebben Viverion en

kwartaal van 2017 verwacht.

Woningstichting Ambt Delden een zienswijze gevraagd
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op de voorgenomen fusie. Het College van de

Gemeente Hof van Twente

gemeente Hof van Twente heeft hier een positieve

In maart 2015 is de nieuwe woonvisie, genaamd

zienswijze op afgegeven. In augustus 2016 is bij de

Woonagenda Hof van Twente 2016 – 2020, van de

Colleges een zienswijze gevraagd op het concept

gemeente Hof van Twente vastgesteld. Aan de hand

scheidingsvoorstel. Alle drie de Colleges hebben met

van deze woonvisie heeft Viverion in samenspraak

een positieve zienswijze gereageerd. In november

met haar huurdersvereniging in 2016 een bod

2016 is het concept reglement groot onderhoud,

opgesteld voor het jaar 2017. De gemeente is, op

renovatie en sloop voorgelegd aan de Colleges van

zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, meegenomen

de drie gemeenten voor een zienswijze. Alle Colleges

bij de totstandkoming van het bod voor 2017.

hebben hierop positief geadviseerd.

Aan de hand van het bod en de woonvisie zijn de

In juni 2016 is zowel ambtelijk als bestuurlijk

gemeente, corporaties en de huurdersverenigingen

gesproken in elke gemeente over op welke wijze

in de gemeente Hof van Twente in het 2e half jaar

Viverion haar DAEB en niet-DAEB bezit wil scheiden.

in gesprek gegaan over de nieuw vorm te geven

Dit heeft geresulteerd in een positieve zienswijze van

prestatieafspraken. De prestatieafspraken zijn in

de gemeenten op het voorstel om administratief te

november 2016 afgerond en ondertekend door

scheiden.

gemeente, corporaties en huurdersverenigingen.
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Eind november is de gemeenteraad tijdens een

Voortgang prestatieafspraken gemeenten

informerende raadsvergadering door de corporaties

In onderstaande tabel wordt de voortgang van het

meegenomen in de prestatieafspraken voor 2017.

maken van prestatieafspraken met de gemeenten

Voor 2018 is de planning voor het bod in overleg

weergegeven per onderwerp. Het betreft de voortgang

met partijen afgesproken. Viverion heeft met alle

per 31 december 2016.

corporaties en gemeenten in haar werkgebied overleg
Legenda

gevoerd over het gezamenlijk uitvoeren van een
woningmarktonderzoek. De gemeente Hof van Twente
heeft aangegeven niet te willen deelnemen aan een

✔Loopt volgens planning
✘ Loopt achter op planning

gezamenlijk woningmarktonderzoek. Dit vanwege
Onderwerp

Gem.
Hof van
Twente

Gem.
Lochem

Gem.
RijssenHolten

1

Liberalisatie
en verkoop

✔

✔

✔

2

Nieuwbouw
en aankoop
van woningen

✔

✔

✔

3

Betaalbaarheid en
bereikbaarheid voor de
doelgroep

✔

✔

✔

4

Huisvesting
van specifieke
doelgroepen

✔

✔

✔

5

Kwaliteit en
duurzaamheid van
woningen

n.v.t.

✔

✔

6

Leefbaarheid
en maatschappelijk
vastgoed

✔

✔

✔

onderzoek dat zij in 2015 in het kader van de nieuw op
te stellen woonagenda hebben uitgevoerd.
Gemeente Rijssen-Holten
Viverion heeft samen met Huurdersvereniging Lochem
en Stichting Bewonersbelangen voor 1 juli 2016 een
bod uitgebracht op de Woonvisie 2016-2020. Deze
woonvisie, in overleg met beide woningcorporaties tot
stand gekomen, is voorjaar 2016 door de gemeente
Rijssen-Holten vastgesteld. Voor het definitief
uitbrengen van het bod hebben Viverion en beide
huurdersorganisaties de gemeente inhoudelijk
meegenomen. Een aantal keren is ambtelijk hierover
gesproken, eenmaal is het bod toegelicht op
bestuurlijk niveau.
Prestatieafspraken
De lopende prestatieafspraken zijn in 2016 regelmatig
geëvalueerd op zowel ambtelijk als bestuurlijk
niveau in de drie gemeenten. Door deelname van
de huurdersverenigingen aan het bestuurlijk overleg
worden zij geïnformeerd over de voortgang van deze

Voor zowel de gemeente Rijssen-Holten als de

prestatieafspraken. Desondanks was in juni 2016 in

gemeente Lochem geldt dat 90% van het totaal aantal

de gemeente Rijssen-Holten nog een bijeenkomst,

prestatieafspraken is gerealiseerd. Met alle gemaakte

waarin de huurdersverenigingen door de gemeente en

afspraken is in 2016 een start gemaakt, maar een

beide corporaties zijn geïnformeerd. In de gemeente

aantal afspraken kon door nieuwe inzichten en

Hof van Twente vinden gesprekken plaats tussen

ontwikkelingen nog niet worden afgerond. Het streven

huurdersorganisaties, corporaties en gemeente

is deze in 2017 af te ronden.

over de cyclus in 2016 rondom de woonvisie (=
woonagenda), het bod en de prestatieafspraken. Om

De corporaties en de gemeente Hof van Twente

aan te sluiten bij de nieuwe cyclus, hebben gemeente

hebben afgesproken de prestatieafspraken opnieuw

en corporaties in gezamenlijk overleg besloten om

met een jaar te verlengen tot eind 2016. Nieuwe

de prestatieafspraken met een jaar te verlengen en

prestatieafspraken zijn voorbereid in de tweede helft

voor het maken van nieuwe prestatieafspraken aan te

van 2016. De voortgang van de huidige afspraken is in

sluiten bij de nieuwe cyclus in 2017.

2016 via de reguliere overleggen gevolgd.
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Omschrijving overlegorgaan/-groep

Namens Viverion vertegenwoordigd door

Algemeen
Neder. Vereniging Bestuurders Woningcorporaties

Directeur-bestuurder

WoON

Directeur-bestuurder

Aedes ledenbijeenkomst

Directeur-bestuurder

Controllersnetwerk (landelijk)

Manager FEZ en Business Controller

Treasurers netwerk (landelijk)

Manager FEZ

Regionale samenwerking Stedendriehoek

Directeur-bestuurder en medewerker P&O

Netwerk risicomanagement

Manager FEZ en financieel adviseur

HR netwerk Overijssel e.o.

Medewerker P&O

Samenwerk@corporatie

Medewerker P&O

PB3RPraktijknetwerk Betaalbaar Renoveren

Manager Vastgoed en senior projectleider

WoON
Themagroep Regionale Woningmarkt en Routekaart

Medewerker M&S

Themagr Duurzaamheid & Betaalbaarheid/Woonlasten

Senior projectleider

Themagroep (Z)onderdak & Preventief
debiteurenbeheer

Manager Wonen

Themagroep Wonen & Zorg

Medewerker M&S

Themagroep Versterken Governance & Legitimiteit

Directeur-bestuurder en Manager M&S

WoON ontmoetingsdag

Directeur-bestuurder

Regionale WoONvisie / Regionale woonafspraken

Medewerker M&S

Intervisiegroep directeuren/bestuurders

Directeur-bestuurder

Werkgroep huurdersparticipatie WoON

Communicatieadviseur

Communicatieoverleg WoON

Communicatieadviseur

Nul op de meter WoON

Manager Vastgoed en communicatiemedewerker

Gemeente Hof van Twente
Bestuurlijk overleg gemeente

Directeur-bestuurder en afvaardiging management

Ambtelijk overleg gemeente

Medewerker M&S

Stuurgroep Woon-Servicegebieden

Directeur-bestuurder

Gebruikersoverleg Woonzorgcentrum Diepenheim

Woonconsulent

Stuurgroep Gijmink

Directeur-bestuurder en senior projectleider

Coördinatieoverleg Gijmink

Senior projectleider

Sociaal netwerkoverleg

Woonconsulent

Netwerkoverleg huurincasso

Medewerker Huurincasso

Buurtbemiddeling

Manager Wonen

Extra stuurgroep/projectgroep vluchtelingen

Manager Wonen

Overleg statushouders/gemeente/corporatie

Woonconsulent, medewerker M&S en/of MT-lid

Gemeente Lochem
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Bestuurlijk overleg gemeente

Directeur-bestuurder + afvaardiging management

Ambtelijk overleg gemeente

Medewerker M&S

Regiegroep Vangnet Lochem

Manager Wonen

Vangnet Lochem

Woonconsulent/medewerker Huurincasso

Buurtbemiddeling

Manager Wonen

Thuisadministratie Lochem

Manager Wonen

WWZ-netwerk

Manager Wonen

Extra stuurgroep/projectgroep vluchtelingen

Manager Wonen

Overleg statushouders/gemeente/corporatie

Woonconsulent, medewerker M&S en/of MT-lid

Carrousel/Gebiedsgericht werken

Manager Wonen
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Gemeente Rijssen-Holten
Bestuurlijk overleg gemeente

Directeur-bestuurder en afvaardiging management

Ambtelijk overleg gemeente

Medewerker M&S

WWZ- netwerk

Woonconsulent

Overleg schuldhulpverlening

Woonconsulent/medewerker Huurincasso

Netwerkoverleg 23+

Woonconsulent

Overleg statushouders/gemeente/corporatie

Woonconsulent, medewerker M&S en/of MT-lid

Bestuurlijk overleg Thuisadministratie Rijssen-Holten

Manager Wonen

Klankbordgroep trendanalyse demografische
ontwikkelingen

Medewerker M&S

Overleg marktmonitor

Medewerker M&S

3.4.3

Vertegenwoordigingen

Reparaties Woningwet
Na inwerkingtreding van de Woningwet bleek nog

Viverion was in 2016 vertegenwoordigd in

een aantal reparaties nodig in het BTIV en in de

verschillende overlegorganen en overleggroepen,

Woningwet, om de wet in de praktijk werkbaarder

die we in onderstaand overzicht weergeven. De

te maken. Die zijn vastgelegd in reparatiewetten, de

huurdersvertegenwoordigingen worden in 3.3.2

zogeheten ‘Veeg-BTIV’ en de ‘Veegwet’. De Veeg-BTIV

beschreven.

werd 8 juni 2016 gepubliceerd en ging in per 1 juli
2016. De Veegwet ligt in de Eerste Kamer en gaat als

Overzicht vertegenwoordiging Viverion in

het goed is in per 1 juli 2017.

overlegorganen en -groepen Woningwet
Gesprekken gemeenten en huurdersorganisaties

3.5	Woningwet,
BTIV en ministeriële regeling

Het bod 2017 is met de huurdersorganisaties
afgestemd en met de gemeenten op ambtelijk
en bestuurlijk niveau besproken. Hier waren ook

Per 1 juli 2015 traden de Woningwet en het Besluit

de huurdersorganisaties bij aanwezig. Het bod

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) in

is voor 1 juli 2016 aan de gemeenten verstuurd.

werking. Het BTIV is een Algemene Maatregel van

Met alle drie gemeenten hebben we nieuwe

Bestuur (AMvB): een regeringsbesluit waarin details

prestatieafspraken getekend. Tevens is bij de

voor de uitvoering van een wet zijn vastgelegd.

gemeenten en de huurdersorganisaties aandacht

Het BTIV vervangt het Besluit Beheer Sociale

besteed aan het scheidingsvoorstel. Het consultatie

Huursector (BBSH).

document is in september naar alle gemeenten en
huurdersorganisaties verzonden.

Ministeriële regeling
Per 1 januari 2016 geldt de Regeling Toegelaten

Marktwaarde in verhuurde staat

Instelling Volkshuisvesting (RTIV). Deze ministeriële

Nieuw is de marktwaarde in verhuurde staat. De

regeling is een verdere uitwerking van de Woningwet

verplichting om in de jaarrekening verantwoording af

en het BTIV en bevat regelgeving voor de boekhouding

te leggen volgens de marktwaarde in verhuurde staat,

van corporaties, namelijk regels met betrekking tot het

geldt met ingang van verslagjaar 2016.

register taxateurs, waardering op marktwaarde,

Voor de dVi 2016 (ingeleverd juni 2016) hebben we al

het accountantsprotocol en verantwoordingsinformatie

informatie over de marktwaarde in verhuurde staat

(dVi), de jaarrekening en het scheiden en splitsen.

volgens het waarderingshandboek aangeleverd bij het

De RTIV is inmiddels meerdere keren geüpdatet.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit
woningcorporaties.
Overigens wordt de bedrijfswaarde ook nog steeds
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gebruikt. De marktwaarde in verhuurde staat is een

voor Viverion in de regio Zwolle/Stedendriehoek.

uitbreiding van onze verslaglegging en dus uitbreiding

Sloop/nieuwbouw van bezit op dezelfde locatie blijft

van de werkzaamheden.

toegestaan.
Het is belangrijk te weten dat de woningmarktregio

Reglement financieel beleid en beheer

alleen grenzen stelt aan het geografische

In de woningwet staat dat iedere corporatie over

werkdomein van Viverion. Gemeenten, Viverion en

een Financieel reglement moet beschikken. In eerste

huurdersorganisaties kunnen binnen die regiogrenzen

instantie zouden wij voor 1 januari 2017 een financieel

op de door hen gewenste en passend geachte (lokale)

reglement moeten aanleveren bij de Autoriteit

schaal blijven afstemmen en samenwerken.

woningcorporaties. Dit is daarna door diezelfde
autoriteit vervroegd naar aanleveren voor 1 september

Werkgroep leefbaarheid

2016. In mei 2016 is duidelijk geworden dat, indien

In de nieuwe Woningwet is voldoende ruimte als het

het model welke gezamenlijk door Aedes en VTW is

gaat om leefbaarheid. Initiatieven die bijdragen aan

opgesteld gebruikt zou worden, aanlevering voor 1

de uitvoering van plannen ter bevordering van een

oktober 2016 mocht plaatsvinden. Wij hebben gebruik

schone woonomgeving, ter voorkoming van overlast

gemaakt van deze mogelijkheid. Ons Reglement

en ter bevordering van de veiligheid, zijn toegestaan.

Financieel Beleid en Beheer is in december 2016 door

Ze moeten dan wel ten goede komen aan eigen

de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd.

huurders en bewoners van verkochte voormalige
corporatiewoningen.

Woningmarktregio’s

De werkgroep leefbaarheid heeft alle activiteiten

Voor 1 juli 2016 hebben gemeenten in verschillende

van Viverion in beeld gebracht en beoordeeld of

verbanden verzoeken ingediend voor het vaststellen

deze activiteiten volgens de Woningwet nog mogen

van werkgebieden (woningmarktregio’s). In totaal

plaatsvinden.

zijn er negentien verzoeken voor woningmarktregio’s

Er is een overgangsregeling waarin alle lopende

goedgekeurd. Alle gemeenten zijn deel van een

contracten mogen worden uitgediend. Projecten als

regio en voor elke corporatie is een kernwerkgebied

Financiële Thuisadministratie en Buurtbemiddeling

bepaald. Daarmee is er een dekkend beeld van

zijn toegestaan, maar ze moeten in een andere vorm

Nederland ontstaan.

worden gegoten.

Ook de drie gemeenten waar wij werkzaam zijn,
hebben dat gedaan. De gemeente Lochem is onderdeel

Werkgroep DAEB-niet DAEB bezit

van Zwolle/Stedendriehoek (22 gemeenten, 23

Van BOG (Bedrijfsonroerend goed) en MOG

corporaties en 405.875 huishoudens). De gemeente

(Maatschappelijk onroerend goed) is duidelijk of het

Rijssen-Holten en Hof van Twente zijn onderdeel van

DAEB of niet-DAEB is. Dat hebben we goed in beeld.

Oost Nederland (21 gemeenten, 18 corporaties en

Bij woningen is de aanvangshuur bij de ingang van

379.245 huishoudens).

het huurcontract bepalend. Is de aanvangshuur hoger
of lager dan de toen geldende liberalisatiegrens?

Corporaties mogen in heel de regio werkzaam

Dat bepaalt of een woning DAEB of niet-DAEB is. De

worden. Andersom kunnen gemeenten nu ook alle

aanvangshuur is echter niet altijd in ons primaire

corporaties uit de regio uitnodigen om samen te

systeem vastgelegd. Dat was dus een probleem. In

bezien of die corporatie een deel van de gevraagde

de werkgroep is het woningbezit onderzocht, en nu

volkshuisvestelijke investeringen voor haar rekening

gekwalificeerd in DAEB en Niet-DAEB bezit.

kan nemen.
Tegelijkertijd treedt voor corporaties, en dus ook
Viverion, het verbod op nieuwbouw en aankoop buiten
de hen aangewezen regio in werking. Dit verbod geldt
50
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4 Leefbaarheid
Viverion zet zich in voor het woongenot van huurders door een bijdrage te leveren aan
de leefbaarheid in de wijken waar onze huurders wonen. Dit doen we bijvoorbeeld
door te investeren in de uitstraling van onze woningen en door het ondersteunen
van initiatieven van huurders of andere maatschappelijke organisaties. Eén van deze
activiteiten is NLdoet!, een dag waarop alle medewerkers van Viverion vrijwilligerswerk
doen. Daarnaast spreken we huurders aan op hun eigen verantwoordelijkheid in het
aanpakken van leefbaarheidsproblematiek.

Buurtimpuls

leefstijlen. Als huurders er onderling niet uitkomen,

Met Buurtimpuls stimuleert Viverion huurders om

dan kan Viverion Buurtbemiddeling inschakelen om

samen met hun buren activiteiten te ontplooien

een bemiddelingspoging te doen. Als de situatie erom

die bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt.

vraagt, dan gaat Viverion met zowel de klager als de

Vaak zijn kleine financiële bijdrages al van grote

overlastveroorzaker in gesprek. Ieder kan zijn of haar

waarde. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een

verhaal doen. Viverion gaat vervolgens bemiddelen en

buurtactiviteitendag of het opknappen van een

afspraken maken tussen de beide partijen.

gezamenlijke binnentuin. In 2016 ontvingen we zeven

In 2016 zijn woonconsulenten getraind in hun

keer een aanvraag van verschillende huurders voor

vaardigheden om binnen kaders op hoofdlijnen

Buurtimpuls, waarvan één keer in Lochem, twee keer

met overlastsituaties om te gaan. Er is onderscheid

in Rijssen-Holten en vier keer in Hof van Twente. Deze

gemaakt tussen ‘last’ en ‘overlast’ en ook is besproken

aanvragen werden getoetst door woonconsulenten van

wanneer Viverion wel of geen rol heeft in de kwestie

Viverion. Past de aanvraag binnen de wettelijke kaders

en hoe je een zaak goed afrondt. Ook werd aandacht

en de richtlijnen die Viverion hiervoor heeft opgesteld,

besteed aan de kwaliteit van het dossier en het

dan volgt een toekenning aan bewoners, een complex

inzetten van de ‘gedragsaanwijzing’.

of een wijk. Van de € 25.000 die beschikbaar is,
Buurtbemiddeling

keerden we in totaal een bedrag uit van € 3.846.

Viverion heeft een samenwerkingsovereenkomst
met de vrijwilligers van Buurtbemiddeling in Lochem

Overzicht buurtimpuls in 2016

en Hof van Twente. Daarnaast kan Viverion ook
Gemeente
Hof van Twente

Budget

Uitgegeven

huurders aanmelden uit de gemeente Rijssen-Holten,

10.000

3.138

Lochem

7.500

400

Viverion actief is. Buurtbemiddeling is een manier

Rijssen-Holten

7.500

308

om buurtgenoten die onderlinge problemen hebben,

zodat Buurtbemiddeling in het hele werkgebied van

weer met elkaar te laten praten. Getrainde vrijwillige
Overlast

bemiddelaars helpen de partijen om het contact te

In onze plattelandsgemeentes staan de meeste

herstellen en oplossingen te bespreken. Het is landelijk

buren voor elkaar klaar en kunnen het goed met

een beproefd concept, dat ook in ons werkgebied zijn

elkaar vinden. Helaas geldt dit niet voor iedereen.

vruchten afwerpt.

Sommige huurders ervaren overlast. Bij Viverion

In 2016 heeft Viverion veertien huurders aangemeld

gaat het vaak om geluidsoverlast en botsing van

voor Buurtbemiddeling: één in de gemeente Lochem,
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tien in de gemeente Hof van Twente en drie in de

Multidisciplinair overleg 2015 en 2016

gemeente Rijssen-Holten. In Hof van Twente (één
keer) en in Rijssen-Holten (vijf keer) hebben zich nog

Gemeente

huurders gemeld op eigen initiatief en advies van
Viverion. In totaal komt daarmee het aantal zaken in
Buurtbemiddeling op twintig.
Meervoudige probleemsituaties

Meldingen
2015*

Meldingen
2016*

Hof van Twente 14

21

Lochem

16

20

Rijssen-Holten

5

5

TOTAAL

35

46

In 2016 is Viverion betrokken geweest bij 46
meervoudige probleemsituaties. Een aantal van

meervoudige problematiek, die in het netwerk en in

voortkomen uit het jaar 2015. Ten behoeve van

multidisciplinair overleg (MDO’s) is besproken

deze probleemsituaties neemt Viverion deel aan
zogenaamde multidisciplinaire overleggen, waarin
naast de verhuurder ook zorg- en welzijnspartners
betrokken zijn.
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* Bij deze meldingen wordt uitgegaan van

deze zaken zijn langslepende kwesties, die nog
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5 Wonen en zorg
Op het gebied van wonen en zorg wil Viverion meebewegen met de markt. We zijn
vertegenwoordigd in verschillende netwerken. Op die manier kunnen we faciliteren,
partijen verbinden en onze relaties onderhouden. Goede voorzieningen in de buurt
vinden we belangrijk. In een aantal gevallen stellen we zelfs algemene ruimtes kosteloos
ter beschikking voor bewonersactiviteiten. In de toekomst bouwen we niet veel
maatschappelijk vastgoed, omdat we dit niet meer als onze taak zien en het risico groot is.
Minder zekerheden

5.1

Zorg en Welzijn

Een accountmanager zakelijke verhuur onderhoudt
de contacten met de verschillende partijen. We
willen wensen en behoeften nog beter afstemmen

5.1.1	Zorg en welzijn gemeente
Hof van Twente

op ons aanbod. Afspraken stellen we opnieuw vast in
contracten. Als organisaties in zwaar weer verkeren,

Viverion heeft haar voormalig kantoorpand na haar

denken we mee over oplossingen. We merken dat

vertrek verhuurd aan een welzijnsorganisatie. In

partijen minder risico willen lopen. Dat geldt ook

Markelo heeft Viverion een woon- zorgcomplex

voor Viverion. We stellen ons zakelijker op, omdat

verkocht aan een marktpartij. De huidige huurder

we minder zicht hebben op langdurige contracten en

blijft in de nieuwe situatie ook huurder en gaat

zekerheden.

samen met de nieuwe eigenaar de dienstverlening
doorontwikkelen.

Scheiding Wonen en Zorg
De maatregel scheiding Wonen en Zorg betekent

5.1.2

Zorg en welzijn gemeente Lochem

dat wonen en zorg apart gefinancierd worden. De
gedachte is dat bewoners met een lichte zorgvraag

Voor een pand dat gedeeltelijk door een kinderopvang

hierdoor meer keuzevrijheid krijgen. Dit heeft

wordt gehuurd, zoekt Viverion een huurder voor

weinig gevolgen voor Viverion, omdat we alleen

het nog leegstaande gedeelte van het pand. Ultimo

een verzorgingshuis in Rijssen en een aantal

2016 is een pand dat verhuurd werd aan een

aanleunwoningen in Goor hebben. Viverion heeft wel

welzijnsorganisatie leeggekomen. Voor dit pand doet

panden die als verpleeghuis verhuurd worden, maar

Viverion momenteel een toekomstoriëntatie.

dit is voor mensen met een zwaardere zorgvraag.
Daarnaast brengt de transitie in de zorgwereld met
zich mee dat mogelijk kwetsbare doelgroepen wonen

5.1.3	Zorg en welzijn
gemeente Rijssen-Holten

in reguliere wijken in plaats van in een beschermde
woonomgeving.

Inmiddels heeft Viverion overeenstemming met
de zorgpartij over het verhuren van 24 woningen

De eventuele consequenties hiervan volgen wij op

in Rijssen. De overige ruimtes die voorheen door

de voet en hierover zijn we in 2016 met stakeholders

deze partij werden gehuurd, zijn in gebruik gegeven

zoals gemeenten (op strategisch en tactisch niveau)

aan vrijwillige initiatieven om er voor te zorgen

en partijen in het wonen-zorg-welzijnsnetwerk (op

dat er activiteiten georganiseerd worden in de

uitvoerend niveau) in gesprek.

ontmoetingsruimte. Een aantal ruimtes in hetzelfde
pand heeft Viverion inmiddels verhuurd.
53

Goed en
betaalbaar wonen

5.1.4

Wonen met een Plus

vanuit de Provincie Gelderland. Het project wordt
voortgezet en in 2017 omgezet als reguliere

In 2013 is op initiatief van de gemeente Lochem

voorlichtingsvoorziening, onder te brengen bij de

in samenwerking met corporaties, zorg- en

Stichting Welzijn Lochem.

welzijnspartners en Stichting Welzijn Lochem het
project ‘Wonen met een Plus’ gestart. Doel is

5.1.5

Netwerkoverleg

door relatief simpele aanpassingen mensen langer
zelfstandig in de woning te laten wonen. Voorbeelden

Wonen, zorg en welzijn vinden elkaar in diverse

hiervan zijn het aanpassen/verwijderen van drempels

netwerkoverleggen waarin Viverion participeert voor

of het aanbrengen van een tweede trapleuning.

haar huurders, vooral voor de huurders die in een
kwetsbare positie verkeren. In netwerkoverleggen
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In 2016 is het project geëvalueerd. Het blijkt dat het

vervult Viverion in de meeste gevallen de rol van

zeer beperkt tot het uitvoeren van deze activiteiten is

signaleerder en verbinder. Viverion heeft in 2016 veel

gekomen. In enkele gevallen is het gekomen tot een

aandacht besteed aan het profileren van deze rol en

financiële bijdrage van de gemeente aan burgers en/

hierop verwachtingsmanagement gevoerd. De praktijk

of Viverion voor het bekostigen van maatregelen door

wijst uit dat Viverion de belangrijkste partner is als het

de corporaties. Het project heeft wel bijgedragen aan

gaat om het signaleren van problematische situaties.

het vergroten van de bewustwording bij ouderen en

Viverion deelt deze signalen en probeert daarna

bij de betrokken organisaties. Door het geven van

huurders en zorg- en welzijnspartners te verbinden,

voorlichting zijn mensen aangespoord na te denken

om zo te komen tot oplossingen voor huurders.

over hun wensen en mogelijkheden in de toekomst.

Viverion participeert in ‘Vangnet Lochem’, ‘Het 23+

Voor 2017 zijn er nog financiële middelen beschikbaar

overleg in Rijssen-Holten’ en in Hof van Twente in
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de ‘Wijkserviceteams’, om op uitvoerend niveau te

zorgorganisaties, die een integrale klantbenadering

signaleren, aanpak af te stemmen en bij te dragen

toepassen. Burgers kunnen hier terecht met alle

aan woonoplossingen. In Rijssen-Holten en in Hof

welzijns- en zorgvragen en deze worden integraal

van Twente is daarnaast nog een apart overleg met

opgepakt, één klant, één plan, één regisseur. Getracht

betrekking tot schuldenproblematiek. Bij zware

wordt zoveel mogelijk het eigen netwerk van de klant

casuïstiek worden vanuit deze netwerkoverleggen

in te zetten, daarna mogelijk vrijwilligers, voor we

op casusniveau zogenaamde ‘Multi Disciplinaire

professionele hulp te bieden. Viverion zit niet in het

Overleggen’ (MDO’s) gestart met een casemanager.

gebiedsteam maar is een samenwerkingspartner in

Viverion participeert regelmatig in de MDO’s van haar

de eerste schil met een belangrijke signalerende rol.

huurders.

Hierdoor kunnen we onze huurders snel en adequaat
naar de ondersteuning leiden die nodig is.

Op bestuurlijk niveau neemt Viverion deel aan het
WWZ-netwerk in Lochem. In 2016 is het overleg

Viverion participeert wel in het stuurgroepoverleg

geëvalueerd en besloten in themabijeenkomsten

Carrousel, om vanuit de corporatie invalshoek mee

nieuwe ontwikkelingen te bespreken, knelpunten

te denken in de ontwikkeling. De gebiedsteams zijn

te signaleren en oplossingen te initiëren. De

in 2016 geëvalueerd. Aan de orde zijn geweest: de

kernorganisaties hebben toegezegd de organisatie en

rol van het oude Vangnet overleg ten opzichte van

beperkte kosten op zich te nemen.

het gebiedsteam; rolopvatting van het gebiedsteam,
opvattingen over casusregie, de rol van de eerste schil,

5.1.6	Veranderde lokale structuur
door Wet Maatschappelijk
Ondersteuning

de doorontwikkeling van de toegang en integratie van
het domein van de jeugdhulp.

Sinds 2015 hebben gemeenten op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning een deel van de
zorgtaken overgenomen van de Rijksoverheid. De
concrete invulling hiervan verschilt per gemeente.
Hof van Twente en Rijssen-Holten werken met
een regisseursmodel en Lochem werkt met twee
gebiedsteams.
De regisseurs hebben een centrale rol tussen burger
en netwerkorganisaties. Een hulpvraag gaat altijd
langs de regisseur voor indicatie, zowel vanuit de
klant als vanuit een netwerkorganisatie. De regisseur
vormt de toegang tot de geïndiceerde hulp en is
aanspreekpunt voor het netwerk, waaronder Viverion.
Probleemsituaties zijn eerder in beeld, afstemming
is makkelijker en multidisciplinair overleg is snel
georganiseerd.
De gemeente Lochem werkt met twee gebiedsteams in
verschillende delen van de gemeente Lochem. Viverion
heeft met één ervan te maken. Een team bestaat uit
verschillende specialisten van gemeente, welzijns- en
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6 Organisatie
Viverion zet zich in voor mensen die – om diverse redenen – zichzelf niet goed kunnen
redden op de woningmarkt. Vooral het maatschappelijke en sociale karakter van de
organisatie spreekt medewerkers aan. Wonen is zoveel meer dan alleen een dak boven
je hoofd. Viverion spant zich in voor een prettig leefklimaat in de breedste zin van het
woord. Iedereen heeft eigen wensen, eisen en behoeften. Goed luisteren, zichtbaar en
bereikbaar zijn is dan ook erg belangrijk. Dat maakt ons werk uitdagend en leuk. Dit
hoofdstuk beschrijft hoe wij de strategische doelstellingen hebben gerealiseerd, geeft
overzicht van de personele ontwikkelingen en de interne medezeggenschap.
Integriteit

Medio november 2016 is de geactualiseerde

Vanzelfsprekend bleef ook in 2016 ons

klokkenluidersregeling ter instemming aan de OR

integriteitsbeleid van kracht en hadden we aandacht

voorgelegd. Deze is gepubliceerd op de website.

voor dit belangrijke onderwerp. Regelmatig wordt

In 2016 ontving Viverion één melding over integriteit.

integriteit besproken in een overleg en bij twijfel
over integriteitskwesties overleggen medewerkers

WBP

onderling en met hun leidinggevende. Bij de jaarlijkse

Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

functioneringsgesprekken met alle medewerkers

worden eisen gesteld aan de informatiehuishouding

is integriteit een vast onderwerp. Vorig jaar is het

van Viverion. Omdat dit verschillende delen van

integriteitsbeleid aangepast en goedgekeurd. De OR en

de organisatie raakt, is een werkgroep in het

de directie hebben samen besloten, om dit jaar geen

leven geroepen, bestaande uit medewerkers van

evaluatie van het integriteitsbeleid te houden, omdat

verschillende afdelingen. Deze werkgroep houdt zich

hiervoor geen aanleiding is.

bezig met:

Viverion vindt het ook belangrijk dat medewerkers

•	Kennisvergaring rond de WBP

op een adequate en veilige manier melding kunnen

•	Procedure rond datalekken

doen van eventuele vermoedens van misstanden

•	Vastleggen van gegevens

binnen de organisatie. Daarom is er een goede en

•	Doorgeven van gegevens aan andere organisaties

duidelijke regeling van belang. Een regeling maakt

en personen

het mogelijk dat iedere medewerker (ernstige)

•	Verlies van gegevens

misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en

In dit kader zijn er twee datalekken gemeld bij de

volgens een bepaalde procedure worden behandeld

Autoriteit Persoonsgegevens. Dit waren een aanval van

én dat de medewerker die “aan de bel trekt” (de

ransomware en het doorgeven van gegevens van een

klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen

beperkte groep huurders aan een andere organisatie.

van zijn melding ondervindt. Viverion heeft een
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dergelijke klokkenluidersregeling, echter deze regeling

Regionaal samenwerkingsverband Stedendriehoek

uit 2009 is niet overeenkomstig de voorschriften van

Samenwerk@Corporatie is een regionaal

de Wet Huis voor klokkenluiders dat op 1 juli 2016 in

samenwerkingsverband van 18 corporaties in

werking is getreden. Deze wetgeving in combinatie

Overijssel en Gelderland dat eind vorig jaar is

met de aandacht voor intern- en extern toezicht

gestart. Het doel is de duurzame inzetbaarheid van

bij woningcorporaties is aanleiding geweest om

medewerkers te vergroten en de onderlinge (kennis)

de klokkenluidersregeling in 2016 te actualiseren.

uitwisseling te bevorderen.
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De stuurgroep zet de grote lijnen uit en overlegt om de
zes weken met de projectleider.
Doelstelling 1:	Bewustzijn van medewerkers
vergroten ten aanzien van het

•	kostenverlaging voor begeleiding door gebruik van
het netwerk;
•	kennis en inzichten delen met anderen en goed
werkgeverschap.

oppakken van eigen regie bij
arbeidsmobiliteit en duurzame

Competentieontwikkeling

inzetbaarheid.

Viverion is eind 2015 gestart met competentieontwikke-

Doelstelling 2:	Medewerkers begeleiden in

ling. Daarbij is uitgegaan van de drie bedrijfscompeten-

hun loopbaan en realiseren van

ties die zijn opgenomen in het ondernemingsplan en drie

doorstroom van medewerkers.

competenties vanuit ieders eigen functiebeschrijving. Het

Doelstelling 3:	Vergroten van de inzetbaarheid van
medewerkers.

is de bedoeling dat alle medewerkers beter zicht krijgen
op zichzelf, en weten waar hun kwaliteiten en ontwik-

Corporaties in de regio kunnen zich bij het

kelpunten liggen. Bijna alle medewerkers gaan, naast

samenwerkingsverband aansluiten en gebruikmaken

het bestaande functie- en beoordelingssysteem, een

van de faciliteiten die het biedt.

Persoonlijk Ontwikkel Plan opstellen waaraan een assessment ten grondslag ligt. Het assessment wordt ingezet als

Vorig jaar is een aantal initiatieven aangedragen, waar-

middel om te ontdekken wat medewerkers nodig hebben

van er in 2016 een aantal verder zijn vormgegeven.

om de doelen van zichzelf in combinatie met de doelstel-

Het gaat dan om de volgende initiatieven.

lingen van Viverion te bereiken. Deze doelen worden

•	Website: het samenwerkingsverband

geformuleerd in Het Persoonlijk Ontwikkelplan. Eventu-

heeft inmiddels een eigen website: www.

ele training/coaching nadien, wordt maatwerk gericht

samenwerkcorporatie.nl

op de doelstellingen van Viverion. Inmiddels heeft meer

•	Workshops en events: alle workshops, trainingen

dan de helft van de medewerkers een assessment achter

en events van zowel flow, Aedes en deelnemende

de rug en zijn er persoonlijke ontwikkelingen op diverse

corporaties worden op de website gepubliceerd en

manieren gaande. Viverion ziet dat medewerkers meer

zijn toegankelijk voor de medewerkers.

zijn gaan nadenken over zichzelf en hun toekomst bij

•	Kandidatenbank: medewerkers hebben de

Viverion, maar ook eventueel daarbuiten. Een ontwikke-

mogelijkheid om hun CV te delen met P&O’ers van

ling die in 2017 wordt voortgezet en de nodige aandacht

de deelnemende corporaties.

blijft krijgen.

•	Kennisnetwerken: op de website zijn netwerken
te zien waarin medewerkers vakgenoten kunnen

MTO

ontmoeten en kennis kunnen delen. Ook kan er een

Viverion is in het vierde kwartaal 2016 gestart met

nieuw netwerk gestart worden.

het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

•	(Inter)sectorale samenwerking (in ontwikkeling):

80% van de medewerkers heeft deelgenomen aan het

binnen de netwerken intersectorale mobiliteit zijn

onderzoek. De resultaten/bevindingen worden in het

diverse bedrijven en ondernemingen uit verschil-

eerste kwartaal van 2017 gepresenteerd.

lende sectoren aangesloten, met als doel medewerkers andere werkervaring op te laten doen.
•	Stage 10-daagse: neem een kijkje bij een collega

Sociaal Plan
Voor de komende herinrichting heeft Viverion zonder

corporatie of laat collega corporaties een kijkje in je

instemming van de vakbonden het Sociaal Plan

eigen keuken nemen.

vastgesteld in 2016. In maart 2017 zijn de plannen
voor de herinrichting Toekomstbestendig Viverion

Doelen van de netwerken:

gepresenteerd aan de medewerkers. Deze worden

•	de juiste medewerker op de juiste plek;

verder uitgewerkt.

•	een lager ziekteverzuim;
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6.1

Organisatiedoelstellingen

Hieronder worden de KPI’s die onvoldoende scoren
toegelicht.

6.1.1	Kritische prestatie indicatoren
Ondernemingsplan 2016

De volgende KPI’s scoren onvoldoende:

In het Ondernemingsplan 2015-2018 ‘Viverion Geeft
Thuis’ zijn te behalen resultaten benoemd. Om de

22%

56% PI’s 2015

resultaten van het ondernemingsplan, de activiteiten

• Scoren goed

2016 en de afdelingen te volgen en zo nodig tijdig

• Scoren onvoldoende

bij te sturen, zijn kritische prestatie indicatoren

• (Nog) niet gemeten
22%

(KPI’s) vastgesteld. Deze KPI’s zijn onderverdeeld
naar één van de negen hoofdresultaten uit het
ondernemingsplan.
In 2016 blijkt dat elf KPI’s goed scoren, drie KPI’s
onvoldoende scoren en vier (nog) niet gemeten zijn.

2. Betaalbaar Wonen: Woningvoorraad die naast huurprijs ook betaalbaar is qua energielasten en servicekosten
KPI

Norm
2016

Resultaat
2016

Opmerking

Toename aantal woningen met
= > label B (index 1,3) door
uitvoeren groot onderhoud en/of
verduurzaming

≥ 227

156

In 2016 zijn 227 woningen begroot. Het werkelijke
aantal is uitgebreid naar 321 woningen (door
toevoeging project Reigerstraat). Hiervan zijn 156
woningen in 2016 opgeleverd en 165 woningen
gestart. Deze woningen worden in 2017 opgeleverd
(o.a. door sociale problematiek en onvoorziene
omstandigheden).

6. Interne organisatie: Meer resultaat met minder kosten
KPI

Norm
2016

Resultaat
2016

Opmerking

Gemiddelde onderhoudslasten per ≤ € 1.711
woning (excl. contract onderhoud
en toerekeningen vanuit de
functionele indeling)

1.757

Het betreft een afwijking van +1%. Dit wordt
veroorzaakt, doordat er meer uitgegeven is aan
groot onderhoud projecten.

Huurdervingpercentage in % van
de bruto jaarhuur

1,91%

De focus voor de komende periode ligt op een
plan van aanpak om het leegstandspercentage
terug te dringen.

≤ 1,70%

9. Interne organisatie: Medewerkers zijn de ambassadeurs van ons ondernemingsplan
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KPI

Norm
2016

Resultaat
2016

Opmerking

Aantal interne klachten dat binnen
een reactie termijn van tien
werkdagen is afgehandeld (oranje
en rode klachten)

100%

89%

Complexere klachten vragen een langere
afhandelingstijd. Daarnaast is scherpte in
afhandelingstermijn door klachtencoördinator
en klachtbehandelaar nodig.

JAARVERSLAG 2016

7%
17%

Jaarplan activiteiten 2016

op individuele verzoeken: Samenstellen pakket van

• Liggen op schema

gewenste voorzieningen, tegen welke voorwaarden

• Lopen achter op planning

en kostenvergoeding

• Staan op hold
76%

-	Toelichting: Is niet opgepakt door interne werkdruk.
Invoeren acceptmail.
-	Toelichting: I.v.m. druk op digitaliseringsprojecten is

6.1.2	Doelstellingen en resultaten
jaarplan 2016

dit doorgeschoven naar 2017. Deze activiteit is vóór
1-1-2018 gereed.
•	Oriëntatie en mogelijk pilot uitbesteden onderhoud

Voor 2016 zijn alle ‘niet-reguliere activiteiten’
opgenomen in een planning. 81 activiteiten liggen

van een cluster complexen voor langere tijd.
-	Toelichting: Wordt opgepakt in 2017.

op schema, 18 lopen achter op de planning en 8
activiteiten staan on hold. Hieronder worden de

De volgende activiteiten lopen achter op planning.

activiteiten die achter lopen op planning of on hold

Deze activiteiten worden in 2017 afgerond:

staan toegelicht.

•	Oriënteren op inzetten van instrumenten t.b.v.
advisering woonlasten.

De volgende activiteiten staan on hold:
•	Kandidaten benaderen via alternatieve kanalen als
whatsapp en sms.

-	Toelichting: De woonlastentool wordt in 2017
opgeleverd.
•	(Z)Onderdak implementatie 2e kans contract.

-	Toelichting: Op dit moment is er aandacht voor Twitter.

-	Toelichting: De planning is doorgeschoven. De

Onderzoek naar mogelijke inzet van overige media

activiteit wordt afgerond in februari 2017.

vindt plaats door de projectgroep voor het nieuwe

•	Uitvoering van nieuwe inkoopbeleid.

WBS. De prognose is dat dit april 2017 gereed is.

-	Toelichting: Deze activiteit is vertraagd door

•	Plan van aanpak maken m.b.t. uitvragen van
onderzoeksvragen aan huurders over woongenot.
Uitvragen in regulier werk.
-	Toelichting: Afwachten of KWH meting kwaliteit

werkdruk. Afronding volgt naar verwachting in het
eerste kwartaal 2017.
•	Ontwikkeling en toetsing rekenmodel voor
berekening gedifferentieerde huurverhoging

woning voldoende informatie geeft. De volledige

waarbij woonlasten verlaging is gewaarborgd

resultaten zijn begin 2017 bekend. Zo niet dan dit

(duurzaamheid).

middel inzetten.
•	Onderzoek naar het treffen van voorzieningen voor
het stallen van elektrische fietsen.
-	Toelichting: Staat on hold. Dit heeft op dit moment
geen prioriteit.
•	Brandveiligheidsbeleid (herzien en uitwerking na
inventarisaties bezit 2014-2015).
-	Toelichting: Activiteit staat gepland voor eerste
kwartaal 2017.
•	Invoering nieuwe verkoopvijver.
-	Toelichting: De invoering van de verkoopvijver

-	Toelichting: Het concept is gereed. Vaststelling
vindt plaats begin 2017.
•	Financieel en capacitair haalbaarheidsonderzoek of
de duurzaamheidsambitie kan worden vervroegd
en/of kan worden bijgesteld (niet 2025 energieindex gemiddeld ≤ 1,3, maar eerder).
-	Toelichting: De afweging is gestart in 2016 en wordt
in 2017 afgerond. Dit is een bewuste keuze in
verband met aansluiting WMO en begroting.
•	Opstellen van een afwegingskader voor het
doorberekenen van investeringen in duurzaamheid.

staat gezien de vluchtelingenproblematiek on hold.

-	Toelichting: Wordt in 2017 afgerond.

Medio 2017 besluiten we of we per 2018 weer

•	Duurzaamheidsbeleid.

woningen gaan verkopen (dit is wel begroot met elf

-	Toelichting: Vaststelling vindt plaats in 2017.

woningen per jaar tot 2025).

•	Inkopen van juridische dienstverlening bij een

•	Opstellen plan voor het flexibel kunnen inspelen

‘huisadvocaat’’.
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-	Toelichting: Loopt achter op planning. Wordt eerste
helft 2017 afgerond.
•	Het ontwikkelen van een nieuwe website die “Mijn
Viverion’ kan ondersteunen (2016 operationeel).
-	Toelichting: Het ontwikkelen van een nieuwe

vermogen en maatschappelijke investeringen,
maar een meetinstrument voor maatschappelijk
rendement hebben we nog niet. Dit blijft moeilijk.
Dit wordt in 2017 opgepakt.
•	In samenwerking met gemeenten de oversampling

website die ‘Mijn Viverion’ kan ondersteunen is zo

(laten) uitvoeren van het WoON 2015 onderzoek

goed als klaar. Livegang vindt op 12 januari 2017

naar de woningmarkt in ons werkgebied.

plaats.
•	De processen ‘woning zoeken’, ‘woning betrekken’
en ‘klantvragen’ zijn opgestart in 2015 en lopen in
2016 door. De overige processen starten in 2016.
Alle processen zijn medio 2017 geoptimaliseerd.
-	Toelichting: De processen klantvragen, verkoop
en het verhuur- mutatie proces zijn afgerond
en goedgekeurd. Het reparatieproces is nog
niet volledig afgerond. Het geoptimaliseerde

-	Toelichting: De resultaten zijn eerste kwartaal
2017. Nieuwe versie van CCC-module uitrollen incl.
training medewerkers Entree.
-	Toelichting: Deze activiteit loopt achter op
planning. Dit wordt opgepakt binnen het CMS
project in het eerste kwartaal van 2017.
•	Invoeren klachtenreglement volgens het voorbeeld
van Aedes.
-	Toelichting: Het voorbeeld reglement is nog niet

reparatieproces is gereed. Vaststelling vindt plaats

door Aedes opgeleverd. Viverion hanteert voorlopig

in januari 2017. Verder is het proces regulier

het “oude” reglement. Wanneer het reglement

planmatig onderhoud nog niet geoptimaliseerd. Dit

wordt gepubliceerd wordt het klachtenreglement

wordt in 2017 opgepakt.

aangepast in 2017.

•	Digitaliseren facturen (deel I m.b.t. onderhoud
gereed, deel II overige facturen in 2017/2018).
-	Toelichting: Casix wordt in februari 2017

•	Opstellen Totaalplan toekomstbestendig Viverion.
-	Toelichting: Het concept is afgerond in 2016. De
besluitvorming vindt plaats in 2017.

opgeleverd. Hierna zal pas het effect van een
gedeeltelijke digitalisering / vermindering aantal

6.2

Organogram

facturen duidelijk worden. De evaluatie vindt
half jaar later plaats. Het digitaliseren van de

De organisatiestructuur van Viverion geven we weer in

inkomende facturen wordt opgepakt in de tweede

een organogram:

helft van 2017, zoals in het activiteitenplan 2017 is
opgenomen.

Organogram Viverion per 31 december 2016

•	Implementatie nieuw inkoopbeleid (niet-vastgoed
gerelateerd).

Raad van Commissarissen

-	Toelichting: Het inkoopbeleid zelf is gereed,
Directeur - Bestuurder

implementatie wacht op procuratieregeling. De
procuratieregeling is in concept gereed. Vaststelling
vindt plaats in januari 2017.
•	Energiezuiniger bedrijfsvoering Viverion: Besparing
energieverbruik c.q. CO2 uitstoot (20%).
-	Toelichting: Het concept is gereed. In 2017 wordt
het vastgesteld.
•	In 2016 ontwikkelen of selecteren we een
instrument en meetindicatoren voor het meten van
maatschappelijk rendement van onze activiteiten.
-	Toelichting: In de jaarrekening wordt weliswaar een
nadere duiding gegeven van ons maatschappelijk
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Business
Controller

Medewerker Managementondersteuning

Personeel en Organisatie
Markt &
strategie en
stafzaken

Financieel
Economische
zaken

Wonen

Vastgoed
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6.3

Personele zaken

6.3.2

Leeftijdsopbouw

6.3.1

Personele bezetting

Bij Viverion werken medewerkers van alle leeftijden. In
de volgende tabellen geven we weer hoe de verdeling

In 2016 werkten 64 medewerkers bij Viverion

is per leeftijdscategorie.

(gemiddeld over 2016, 52,8 fte) in loondienst.
Leeftijdsverdeling medewerkers Viverion 2016

Vijf medewerkers verlieten in 2016 onze corporatie
en we hebben twee medewerkers aangenomen.

Gemiddelde leeftijd

46 jaar

Bij de afdeling FEZ is een financieel adviseur

Jongste medewerker

26 jaar

aangenomen. Verder is bij Stafzaken een medewerker

Oudste medewerker

64 jaar

facilitaire zaken aangenomen. Beide betreffen de

Gemiddeld aantal dienstjaren

10 jaar

invulling van bestaande vaste formatieplaatsen.

Instroom

2 medewerkers

Uitstroom

5 medewerkers

Doorstroom (andere functie of
afdeling)

n.v.t.

Personele bezetting 2016, weergegeven in verdeling in
voltijd/deeltijd en in mannen/vrouwen.

Leeftijdsklasse medewerkers Viverion 2016
Leeftijdsklasse

Vrouw
62%

Man
38%

Deeltijd
58%

Voltijd
42%

man

vrouw

<25

0

25-35

3

7

36-45

3

15

46-55

11

17

56-67
TOTAAL

0

7

1

24

40

Gemiddelde personele bezetting 2016, weergegeven in fte.
2013

2014

2015
vaste
formatie in
loondienst

2015
tijdelijke
formatie in
loondienst

Directeur-bestuurder

1,0

1,0

1,0

0,0

Medewerker managementondersteuning

1,0

1,0

1,0

0,0

Personeel & Organisatie

0,7

0,7

0,7

0,0

Financieel Economische
Zaken

8,7

7,6

7,9

0,6

Business Controller

1,0

1,0

1,0

10,8

10,6

9,9

Wonen

23

22,9

Markt & Strategie en
Stafzaken

9,5

8,6

55,7

53,4

Vastgoed

TOTAAL
TOTAAL

2016
vaste
formatie in
loondienst

2016
tijdelijke
formatie in
loondienst

1

0,0

1

0,0

0,7

0,0

7,9

0,3

0,0

1

0,1

1,1

8,8

1

22,4

0,6

20,6

0,3

8,6

2,3

8,5

1,5

52,5

4,6

49,5

3,2

57,1

52,6
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Vacatures en inleenkrachten

het eerste kwartaal is het ziekteverzuim drastisch

Viverion heeft in 2016 9 tijdelijke krachten ingehuurd

gedaald. In 2016 heeft er één sociaal medisch

(uitzend, zzp, detachering, inleen). De aanleiding

overleg plaatsgevonden. Dit gesprek vond plaats

hiervoor was onder andere vervanging door ziekte,

tussen de manager van de betreffende verzuimende

inhuur van expertise, uitvoeringsprojecten, werkdruk,

medewerker, P&O en de bedrijfsarts.

zwangerschapsverlof en capaciteitsproblemen. De

In 2016 hebben we geen gebruik hoeven maken van

duur van de inleenovereenkomsten varieert van paar

een casemanager.

weken tot een jaar.
Zwangerschapsverlof
Overige personele feiten

In 2016 is er één zwangerschapsverlof geweest.

In 2016 kon Viverion twee jubilarissen feliciteren met
hun 12,5-jarig dienstverband en 1 functionaris met zijn

6.3.4

Opleidingen

25-jarig dienstverband.
Wij willen onze medewerkers stimuleren zichzelf te

6.3.3

Ziekteverzuim

ontwikkelen. Verschillende medewerkers volgden in
2016 een functie- of loopbaangerichte opleiding of

Afgelopen jaar is het totale ziekteverzuim met

cursus. Ook werden diverse incompanytrainingen

bijna 3% gedaald. Dit heeft onder andere te maken

gegeven.

met een aantal gewijzigde situaties gedurende het

Medewerkers kunnen voor hun loopbaanoriëntatie

reïntegratieproces met betrekking tot een aantal

gebruikmaken van de collectief gefinancierde

langdurig zieken (hersteld/IVA toekenning).

loopbaanwijzer. Deze loopbaanwijzer van het
Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties

Onder kort verzuim verstaan we verzuim van 1 tot en

(FLOW) kan bijdragen aan een afgewogen besluit

met 7 dagen. Middelverzuim is van 8 tot en met 42

van de medewerker rondom de besteding van zijn

dagen, lang verzuim is langer dan 43 dagen en extra

loopbaanontwikkelingsbudget. De oriëntatie op de

lang verzuim is meer dan 366 dagen.

loopbaan via de loopbaanwijzer kan vervolgd worden

In 2016 is er met name in het eerste kwartaal 2016

door twee gesprekken tussen de medewerker en een

intensief contact geweest tussen de bedrijfsarts en

coach. Daarin wordt een loopbaanplan opgesteld.

Viverion. Deze contacten hadden betrekking op het

Medewerkers hebben eenmaal in de drie jaar recht op

reïntegratieproces van het langdurend verzuim. Na

deze faciliteiten.

Overzicht ziekteverzuim Viverion 2012 tot en met 2016
Ziekteverzuim
Aantal meldingen

2012

2013

2014

2015

2016

47

58

75

90

57

0,57

--

1,08

1,35

0,92

--

--

55,14

24,19

16,66

Percentage kort verzuim

0,46%

0,80%

0,62%

0,85%

0,46%

Percentage middelverzuim

0,23%

0,24%

0,49%

0,77%

0,98%

2,5%

4,78%

5,21%

1,16%

1,66%

--

--

2,35%

3,18%

-

496

641

2092

1435

699

3,19%

5,82%

8,67%

5,96%

3,10%

Meldingsfrequentie
Gemiddelde verzuimduur

Percentage lang verzuim
Percentage extra lang
ziekteverzuim
Totaal aantal ziektedagen
Verzuim %
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Opleidingsuitgaven 2016
(bedragen afgerond in hele bedragen in euro’s)
Afdeling

Gerealiseerd
2016

Begroot
2016

Directie

19.014

20.500

M&S / Stafzaken

16.328

23.500

FEZ

39.340

20.000

Vastgoed

24.761

42.700

Wonen /KCC

28.280

50.400

Algemeen
TOTAAL

53.843

30.000

181.566

187.100

PE- punten directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder moet in de jaren 2015 tot en met 2017 minimaal 108 opleidingspunten behalen.
In 2016 heeft hij 84,5 punten behaald.
Behaalde PE punten directeur-bestuurder 2016
Datum

Onderwerp

Aanbieder

28-1-2016

Seminar: strategie in een nieuw tijdperk
voor woningcorporaties

SOM

Behaalde
PE punten
6

9-2-2016

Woningwet: financieel reglement

Finance Ideas Academy

10-2-2016

NVBW bijeenkomst

NVBW

3,5
2

9-3-2016

Huurbeleid, Huursom en Betaalbaarheid

SOM

6

7-4-2016

Financiële sturing voor bestuurders

Finance Ideas Academy

6

20-05-2016

Michael Porter over het creëren van
Shared Value

Focus Conferences

6

9-6-2016

Disruptive

Kjenning

7

15-06-2016

NVBW bijeenkomst (GenP Governance)

NVBW

2

7-9-2016

NVBW bijeenkomst

NVBW

2

14-09-2016

Filosofische denksessie 1 Waarheid

Overdenkwerk

5

28-09-2016

Filosofische denksessie 2 Vrijheid

Overdenkwerk

5

12-10-2016

Filosofische denksessie 3 Legitimiteit

Overdenkwerk

5

2-11-2016

Filosofische denksessie 4 Taal

Overdenkwerk

2-3-4
november
2016

Management follow up

Kjenning

5
11

16-11-2016

Filosofische denksessie 5 Ethiek

Overdenkwerk

5

22-11-2016

Incompany Masterclass Toezichtvisie,
toezichtkader

GovernanceQ

3

15-12-2016

Module corporate governance

Erasmus School of Accounting
& Assurance

5

Totaal

84,5

63

Goed en
betaalbaar wonen

PE-punten RvC
Ieder lid van de RVC moet in 2015 en 2016 samen minimaal 10 PE-punten behalen. Dit minimale aantal is door iedereen in 2015 al
behaald. Uit de onderstaande tabel blijkt welke PE-punten in 2016 zijn behaald.
Behaalde PE punten RvC 2016
Functie
Deskundigheid

Naam

S. van
Gemeren

D. Buitenwerf

C. Stam

J.H.F.
Kampkuiper

Voorzitter

Lid
remuneratiecie

Lid
audit cie.

Lid
remuneratiecie

Lid
auditcie.

Recht

Sociaal-maatschappelijk

Financiën,
economie

Vastgoed en
ontwikkeling

Financiën en
economie

Naam cursus, aanbieder en datum

Behaalde PE-punten per commissaris

1

Kennissessie Financieel Reglement
Nieuwe Woningwet, Finance Ideas,
9 februari 2016

2

Integrale Vastgoedsturing en assetmanagement, VTW, 15 februari 2016

3

Cursus nieuwe commissaris, VTW,
11 en 12 maart 2016

4

De kunst van het vragen stellen,
Diemen van Gestel, 11 maart 2016

5

Zorgvastgoed, VTW, 28 april 2016

6

RvC en stakeholders, VTW, 13 mei 2016

7

Ledencongres ‘cultuur en gedrag’,
VTW, 23 september 2016

3

8

Regionale bijeenkomst: ‘Zijn de
corporaties de opvangtehuizen/bejaardentehuizen van de toekomst?’, VTW,
5 oktober 2016

2

9

Risicomanagement, Finance Ideas,
31 oktober 2016

3,5

3,5

5
13
7
4
4

6
3

3

3

3

12 Strategisch vastgoed, NTVZ,
1 december 2016
Totaal aantal PE-punten in 2016

6.4

64

3

3

10 Update Commissarissencyclus,
Nyenrode, 11 november 2016
11 Masterclass toezichtkader en toezichtvisie, GovernanceQ, 22 november 2016

J.M. Ester

3
5

3

14

Ondernemingsraad (OR)

19,5

6.4.1

11,5

29

Samenstelling ondernemingsraad

De OR heeft in 2016 met succes twee nieuwe leden

In verband met de uitdiensttreding van een lid en het

geworven en is daarmee weer op volle kracht. Om

bereiken van de maximale zittingsduur van een tweede

een goede invulling aan de rol van de OR te geven, is

lid, hebben wij in 2015 verkiezingen uitgeschreven;

een tweedaagse maatwerktraining gevolgd. 2016 was

helaas zijn daar geen aanmeldingen uit ontvangen.

een bewogen jaar, met name door de toekomstige

Daarop is de OR zelf op zoek gegaan naar kandidaten

organisatiewijziging.

en dat is gelukt.

JAARVERSLAG 2016

De samenstelling van de OR ziet er met ingang van

digitalisering, procesoptimalisatie, centraal-

2016 als volgt uit:

decentraal werken, competentieontwikkelingen

•	Lucia Dickhof (voorzitter)

en werken 2.0. Helaas is het de directeur-

•	Bernadette Broenink (secretaris)

bestuurder en de vakbonden niet gelukt om tot

•	Roy Spijker

overeenstemming te komen. Daarop is door

•	Monique Slagman

de directeur besloten het Sociaal Plan Viverion

•	Leonie Wolters

2016-2018 van kracht te laten zijn. In dit plan

In deze nieuwe setting vertegenwoordigen wij alle

wordt de afhandeling van personele gevolgen van

medewerkers binnen Viverion zo goed mogelijk.

organisatie-aanpassingen bij Viverion geregeld.

De ondernemingsraad is in 2016 lid gebleven van het

Vaste punten, zoals de voortgang Toekomstbestendig

OR-platform, dat naast de OR van Viverion bestaat

Viverion, ICT (in de Cloud werken, het nieuwe

uit de ondernemingsraden van Salland Wonen,

intranet), kwamen steeds terug op de agenda.

Stichting Wonen Wierden-Enter, Mijande Wonen,

Dat geldt ook voor personele zaken (onder

Woningstichting Hellendoorn, Eigen Bouw en Beter

andere de voortgang van het arbobeleid, lopende

Wonen Vechtdal. Het platform heeft dit jaar overlegd

vacatures, de werkdruk en het Medewerkers

over zaken als de beoordelingssystematiek, het Sociaal

Tevredenheidsonderzoek). Daarnaast waren externe

Plan en fusies, en verbinding met de achterban.

ontwikkelingen onderwerp van gesprek, zoals de

Daarnaast wordt informatie uitgewisseld over lopende

ontwikkelingen in de omgeving en de relatie tussen de

zaken binnen de verschillende corporaties. Er vinden

overheid en de corporatiesector. Hierin werd ook de

drie bijeenkomsten per jaar plaats.

Woningwet meegenomen.
Twee keer per jaar wordt het artikel 24-overleg

6.4.2

Overleg met directeur-bestuurder

gehouden, waarbij een terugblik over de afgelopen
periode en een vooruitblik op de komende periode

De ondernemingsraad heeft in 2016 verschillende

wordt gegeven. In juni wordt het jaarverslag en in

keren overleg gehad met de directeur-bestuurder,

december de begroting besproken. Bij deze overleggen

zowel formeel als informeel. Ook heeft de

schuift een lid van de RvC aan.

ondernemingsraad verschillende keren geadviseerd
over of ingestemd met belangrijke onderwerpen:
•	instemmingsverzoek ziektekostenregeling 2016;

6.4.3	Overleg met raad van
commissarissen

•	adviesaanvraag organisatorische aanpassing Wonen,
waarin besloten de sluiting van de klantbalies van

Jaarlijks moet de directeur-bestuurder de algemene

de vestigingen in Rijssen, Goor en Lochem en het

gang van zaken bespreken met de ondernemingsraad,

vervallen van capaciteit binnen functies;

in aanwezigheid van tenminste één lid van de RvC van

•	overleg Sociaal Plan*;

commissarissen. Dit gebeurt in december tijdens het

•	adviesaanvraag voorgenomen fusie met

artikel 24-overleg.

Bouwvereniging Ambt Delden;
•	instemmingsverzoek asbestbeleid;
•	instemmingsverzoek klokkenluidersregeling.

6.4.4	Toegepast recht vanuit wet op
Ondernemingsraden

*	Er is veel overleg geweest tussen de directeurbestuurder en de vakbonden FNV, CNV en De Unie.

In 2016 heeft de ondernemingsraad positief

De OR had hierin een toehoordersrol. Doel van

gereageerd op de volgende voorgenomen besluiten

deze overleggen was om tot een Sociaal Plan te

van de directeur-bestuurder:

komen voor de toekomstige organisatiewijzigingen

•	instemmingsverzoek ziektekostenregeling 2016;

en de gevolgen voor medewerkers daarin.

•	adviesaanvraag organisatorische aanpassing

Deze wijzigingen betreffen de hoofdprojecten

Wonen;
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•	adviesaanvraag voorgenomen fusie met
Bouwvereniging Ambt Delden;

Om de digitale dienstverlening naar een hoger niveau
te brengen zijn er in 2016 twee belangrijke projecten

•	instemmingsverzoek asbestbeleid;

gestart: het inrichten van een nieuwe website en

•	instemmingsverzoek klokkenluidersregeling;

kennisbank. In 2017 wordt hier een huurdersportaal

•	instemmingsverzoek ziektekostenregeling 2017.

aan toegevoegd. Op deze manier kunnen klanten van
Viverion 24/7 bij Viverion terecht en een groot deel

6.5

Klantcontacten

van hun zaken regelen.

In het ondernemingsplan 2015-2018 staat betaalbaar

Optimalisatie proces klantvragen

wonen centraal. Om dit te bereiken dient de

In 2016 hebben we het proces klantvragen

efficiëntie van de organisatie vergroot te worden.

geoptimaliseerd. De implementatie vindt plaats in

Dit willen we bereiken door het realiseren van een

2017. Essentieel hierin is het ‘click-call-face principe’

kostenbesparing op onze bedrijfslasten. Bovendien

en het invoeren van rechtstreekse telefoonnummers

is in het ondernemingsplan 2015-2018 de volgende

voor alle medewerkers.

klantvisie opgenomen, die de basis vormt voor de
dienstverlening van Viverion:

Optimalisatie verhuur- mutatieproces
Ook is het verhuur- en mutatieproces geoptimaliseerd

“Viverion vindt dat ieder mens regisseur is van zijn

in 2016. Dit proces bestaat uit vier sub processen:

eigen leven. We geven initiatieven van bewoners

woning zoeken; woning betrekken; woning verlaten en

om zaken zelf te regelen de ruimte. We bieden extra

uitvoeren mutatieonderhoud.

ondersteuning aan mensen die het niet lukt om het
wonen zelfstandig te regelen en het wel willen.”

De procesoptimalisatie beoogt een verbetering op de
volgende onderdelen:

Ook hebben we de ambitie uitgesproken om onze
dienstverlening meer tijd- en plaats onafhankelijk te
maken door deze te digitaliseren. We richten onze
dienstverlening in volgens het click-call-face principe.

•	Vermindering van het aantal (fysieke)
contactmomenten tussen Viverion en een (nieuwe
en/of vertrekkende) huurder.
•	Digitale ondersteuning bij registratie van een

De digitale voordeur wordt daarbij in feite onze

woningzoekende en in het uitvoeren van de

‘hoofdingang’, maar we vinden het belangrijk om ook

woningtoewijzing en verhuur van woningen. Zowel

telefonisch (afhandelingspercentage klantvragen in

aan de woningzoekende/huurder kant als aan de

2016 door De Entree 73%) en fysiek bereikbaar te

kant van de medewerker.

blijven voor mensen die minder wegwijs zijn in de

Daarnaast is het proces zo ingericht dat er keuzeopties

digitale wereld.

voor afwijkende situaties (ingegeven door het product
of de klant) zijn. Daarnaast is er ruimte voor maatwerk.

Met de digitale voordeur in het verschiet, zijn de
fysieke klantbalies per 1 juli 2016 gesloten. Aan

6.5.1

Klachten

deze keuze is uitgebreid onderzoek vooraf gegaan.

66

Uit dit onderzoek bleek o.a. dat (vrijwel) alle

Viverion kent een interne klachtenprocedure

klantvragen die aan de balies werden gesteld ook

met als doel klachten snel en adequaat af te

telefonisch beantwoord konden worden. Het sluiten

handelen. Daarnaast wil Viverion ook leren van de

van de klantbalies leverde naast een aanzienlijke

fouten die ze maakt. De klachtenprocedure kent

kostenbesparing ook voordelen in het licht van

een klachtencoördinator, naast een bewakende

samenwerking op. Uiteraard is het mogelijk om een

rol signaleert de klachtencoördinator ook waar

afspraak te maken wanneer dat nodig is.

verbetering nodig is.

JAARVERSLAG 2016

3%
Aantal

de Geschillencommissie Oost-Gelderland opgezegd,

klachten 2016

omdat men er de voorkeur aan geeft om met één

41%

klachtencommissie verder te werken.
In 2016 zijn er vijf klachten over Viverion
binnengekomen bij de Regionale Geschillencommissie

56%

Oost-Gelderland. Eenmaal heeft de klager zijn klacht
Klachten 2016 onderverdeeld naar soort klacht

over het herstellen van kozijnen alsnog ingetrokken
omdat deze alsnog door Viverion naar tevredenheid

Een groene klacht is een klacht die direct kan worden

was afgehandeld. De overige vijf klachten betroffen:

opgelost, zoals het vergeten van het opsturen van een

•	Technische gebreken in de woning naar aanleiding

folder of iemand die niet op tijd is teruggebeld.

van mutatie. Huurder heeft een vergoeding

Oranje klachten zijn klachten die niet direct op te

ontvangen.

lossen zijn. Overleg is dan noodzakelijk. Voorbeelden
zijn: vragen over beleid of zaken waarbij een beslissing
heroverwogen moet worden. Een rode klacht is een

•	Klacht inzake optreden Viverion in een overlastzaak.
Viverion is in het gelijk gesteld.
•	Klacht naar aanleiding van groot onderhoud inzake

klacht over een medewerker of een (andere) ernstige

schade aan eigendommen. Commissie adviseert

zaak. Van deze klachten wordt de directeur-bestuurder

een vergoeding, dit advies is nog in behandeling.

op de hoogte gebracht.

•	Klacht inzake dubbele huur bij verhuizen. In
behandeling bij commissie, wordt waarschijnlijk

Reactietermijn klachten

een zitting gepland.

De reactietermijn die Viverion hanteert bij het

•	Klacht inzake woningtoewijzing, zitting staat

afhandelen van oranje en rode klachten is tien

gepland.

werkdagen. In 89% van de gevallen is deze termijn
gehaald. De klachten die niet op tijd zijn afgehandeld,

In 2016 zijn er drie klachten over Viverion

betreffen complexere klachten. De klachtencoördinator

binnengekomen bij de Klachtencommissie

bewaakt of de termijnen worden gehaald.

Woningcorporaties Twente e.o. Het betrof:

Een klacht is afgehandeld op het moment dat binnen

•	Klacht van technische aard naar aanleiding van

Viverion op twee niveaus een beslissing is genomen.
Dus een medewerker en een manager of coördinator
hebben de klacht behandeld.

groot onderhoud. Viverion is in het gelijk gesteld.
•	Viverion werd aansprakelijk gesteld voor
diefstal scootmobiel. Viverion was hiervoor niet
aansprakelijk. Via bemiddeling klachtencommissie

Externe klachtenafhandeling

een minnelijke regeling getroffen met klager.

Viverion is aangesloten bij twee externe

•	Huurder is aangesproken op huurdersonderhoud in

klachtencommissies, namelijk bij de Regionale

zijn tuin. Huurder meent de kosten hiervan niet te

Geschillencommissie Oost-Gelderland en de

hoeven dragen. Zitting staat gepland.

Klachtencommissie Woningcorporaties Twente. Op
verzoek van de huurdersorganisaties heeft Viverion
met ingang van 1 januari 2018 haar deelname aan
Aantal klachten ingediend bij externe klachtencommissies
Binnengekomen klachten
2016
Percentage

Klachten in behandeling

Afgehandelde klachten

8

4

4

100%

50%

50%
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6.5.2

KWH en klantgerichtheid

•	Wees duidelijk in het maken van afspraken.
Schep geen verwachtingen;

Even als voorgaande jaren heeft Viverion in 2016 KWH

•	Kom afspraken na, bel terug;

ingezet om inzicht te krijgen in de kwaliteit van haar

•	Neem je huurder serieus;

dienstverlening. Door het beantwoorden van vragen

•	Zorg voor een goede telefonische bereikbaarheid.

geven huurders aan hoe zij de dienstverlening van

•	Succesfactoren voor Viverion vanuit de

Viverion beleven en ervaren. Aangezien het onderdeel

onderzoeksresultaten 2016 zijn:

“Uiten van ontevredenheid” (klachten behandelen) op

•	Klantvriendelijk en behulpzaam;

een andere manier wordt gemeten (dus niet door de

•	De snelheid waarmee wordt gereageerd;

ogen van de klant) is dit onderdeel in 2016 vervallen.

•	De duidelijke informatie die wordt verstrekt;
•	Het resultaat van de uitvoering;

In 2016 heeft Viverion opnieuw het KWH-huurlabel

•	Het gemak waarmee reparaties kunnen worden

behaald. Viverion voldoet aan de norm van minimaal

gemeld, huur kan worden opgezegd en het als

een 7 op alle onderdelen. Ten opzichte van 2015

woningzoekende laten inschrijven.

laten de KWH eindscores in 2016 op vier van de zes

6.5.3

onderdelen een daling zien. Het gaat hierbij om de

Benchmark Aedes

onderdelen: “woning zoeken”, “nieuwe woning”, “huur
opzeggen” en “reparaties”. In het najaar is daarom

In 2014 begon de benchmark met de prestatievelden

“het verbeterteam klanttevredenheid” gestart met

Huurdersoordeel en Bedrijfslasten. In 2015 kwamen

als doel deze trend te doorbreken. Zij hebben de

daar de prestatievelden Onderhoud & verbetering en

resultaten op alle onderdelen geanalyseerd en deze

Beschikbaarheid & betaalbaarheid bij. In 2016 werd

besproken met betreffende teams. Inmiddels hebben

het prestatieveld Duurzaamheid toegevoegd. Daarmee

deze teams een eerste aanzet gemaakt met het

komt de Aedes-benchmark uit op vijf prestatievelden

optimaliseren van de dienstverlening.

die vaak ook de kern zijn van de beleidsplannen van
corporaties.

De medewerkersbijeenkomst van december 2016

Voor de Aedes benchmark 2016 leverden in totaal

stond geheel in het teken van klantgerichtheid. Het

309 corporaties (88%) hun gegevens aan voor een

begin van bewustwording en het moest leiden tot

of meerdere onderdelen. Deze corporaties hebben

concrete individuele verbeteracties in 2017.

samen maar liefst 97,5% van het totaal aantal
verhuureenheden in onze sector in beheer.
Het prestatieveld Duurzaamheid is nieuw in 2016. Het

Eindscores 2015 en 2016

opnemen van dit prestatieveld in de Aedes-benchmark
Score
2015

Score
2016

leidt tot extra aandacht en hiermee naar verwachting
tot prestatieverbetering door de corporaties. Dit is

Onderdeel
Contact

7,6

7,7

Woning zoeken

7,6

7,1

Nieuwe woning

7,5

7,3

Huur opzeggen

8,1

7,1

Reparaties

8,0

7,8

Onderhoud

7,9

7,8

Klachten behandelen

6,1

n.v.t.

ook nodig om de afspraken uit het energieakkoord
na te komen. Dit jaar is een analysemodel opgesteld
op basis van de Energie-Index en het daadwerkelijk
warmteverbruik voor de woningvoorraad van
corporaties. De Energie-Index is dit jaar nog
onvoldoende beschikbaar en onderling vergelijkbaar
om hier goede benchmarkscores uit te concluderen.
Het is de verwachting dat dit volgend jaar wel mogelijk
is. Daarnaast wil Aedes onderzoeken of ook niet-
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Aanbevelingen vanuit KWH naar aanleiding van de

energetische maatregelen in het prestatieveld zijn op

resultaten over 2016 zijn onder andere:

te nemen.
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Viverion heeft in 2016 op het onderdeel Duurzaamheid

Viverion
Nederland

140
120

geen gegevens aangeleverd voor de benchmark. Het

100

voornemen is om dit in 2017 wel aan te leveren.

80
60
40

Hoe worden de resultaten geduid?

20

1280

0

Drie categorieën: A-, B- of C-klasse, tonen (net

921

1094

2014

853

2015

als bij de eerdere edities) op de prestatievelden
Huurdersoordeel en Bedrijfslasten de resultaten van

Bedrijfslasten

de branche en Viverion. Iedere groep bevat een derde

Eenduidige data en definities zijn een belangrijke

van alle deelnemende corporaties. De indeling in een

voorwaarde om prestaties van woningcorporaties

categorie zegt iets over de prestaties van Viverion ten

goed met elkaar te kunnen vergelijken. Bij de start

opzichte van de andere corporaties.

van de Aedes-benchmark bleken de beschikbare
data uit de dVi onvoldoende vergelijkbaar. De ene

Huurdersoordeel

corporatie rekent ingeleend personeel bijvoorbeeld

Het huurdersoordeel gaat over de dienstverlening

tot personeelslasten, de andere neemt dit op onder

van de corporatie. De totaalscore is opgebouwd uit

de overige bedrijfslasten. De elementen uit de dVi zijn

drie deelscores: dienstverlening bij respectievelijk het

uiteengerafeld tot vergelijkbare elementen. Ook zijn

betrekken van een woning, uitvoeren van reparaties

de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten, zoals belastingen

en verlaten van een woning. De drie deelscores wegen

en heffingen, eruit gefilterd omdat corporaties

verschillend mee in de totaalscore.

hierop geen invloed kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld
verhuurdersheffing).

In 2016 scoort Viverion ondanks de lagere cijfers

Bij Viverion lagen de bedrijfslasten in 2015 op

nog een B. (In 2015 scoorden we ook B terwijl we in

gemiddeld € 1.094 (C-klasse) per verhuureenheid.

2014 bij gelijke cijfers nog een A scoorden.) Viverion

Landelijk lag het gemiddelde op € 853 per

scoort lager dan het landelijk gemiddelde. Rondom

verhuureenheid. In totaal zijn onze bedrijfslasten in

verhuizingen scoren we vooral bij oude, maar ook bij

2015 met € 186 per vhe gedaald in vergelijking tot

nieuwe huurders beduidend minder.

2014. Dit komt deels door een werkelijke besparing op
de bedrijfslasten en deels door het beter invullen van
benchmark. Over 2016 verwachten wij een verdere
daling van de bedrijfslasten.
Viverion gebruikt de benchmark niet als doel op
zich, maar om te leren. Wij hebben onze resultaten

Score huurdersoordeel Aedes-benchmark
2014
Viverion

2015
Viverion

2016
Viverion

2016
KWH-corporaties

Totaal score huurdersoordeel:
Totaal score

7,5

7,4

7,2

7,5

Scores Viverion onderdelen huurdersoordeel:
Nieuwe huurders (25%)

7,3

7,3

7,1

7,7

Huurders met reparatieverzoek (55%)

7,7

7,7

7,5

7,6

Vertrokken huurders (20%)

7,2

6,9

6,7

7,4
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vergeleken met die van andere corporaties. Zo hebben

Om dat mogelijk te maken, zijn verschillende

we een beter beeld gekregen waarom we scoren zoals

digitaliseringsprojecten gestart. Deze projecten staan

we scoren. Deze inzichten gebruiken wij om onze

in de projectenkalender, waarin voor de komende

organisatie efficiënter en effectiever te maken. Dit

jaren de automatiseringsprojecten zijn benoemd. In

leidt in de toekomst tot lagere kosten.

het jaarplan zijn de uit te voeren projecten voor dit
jaar benoemd.

6.5.4

PR en Communicatie
Vorig jaar is gestart met de uitvoering van de Digitale

In 2016 werd hard gewerkt aan de digitalisering van de

Strategie. Dit jaar hebben we hier een vervolg aan

communicatie van Viverion, aansluitend op de digitale

gegeven. De onderstaande projecten zijn dit jaar

strategie en het Communicatiebeleid. We werken

afgerond: Implementatie van Vabi Beleidssimulatie

nu met een nieuw intranet en een nieuwe website,

Door het team vastgoedsturing wordt dit gebruikt

waarvan de inhoudelijke vulling door een goed gevulde

om integraal een afweging te maken voor de keuzes

kennisbank is gegarandeerd. Daarnaast hebben we de

op technisch, sociaal en financieel gebied voor alle

communicatie naar huurders verder geformaliseerd en

complexen.

geïntensiveerd bij vastgoedprojecten.
Outsourcen serverpark
Het team Communicatie zorgt onder andere voor de

Ons computernetwerk draait nu in het datacenter

volgende communicatiemiddelen:

bij NEH in Zwolle. Ons netwerk is hierdoor

• Bewonersblad Viverion Nieuws (drie keer per jaar);

toekomstgericht ingericht en aan te passen aan het

• Website www.viverion.nl;

aantal medewerkers. Viverion hoeft niet meer te

• Sociale media (Twitter en LinkedIn);

investeren in serverhardware en serverlicenties. Alle

•	Vastgoedcommunicatie (nieuwsbrieven en

medewerkers hebben de beschikking gekregen over

bijeenkomsten);
• Jaarverslag.

een mobiel apparaat ter vervanging van de Thin Clients
(dit zijn lichte computers op de werkplek). Hierdoor
kunnen medewerkers overal in het kantoor, maar ook

Contacten met de media

thuis en onderweg werken.

In 2016 hadden we regelmatig contact met de pers
door hen te informeren over actuele onderwerpen via

Selectie leverancier CMS+

persberichten en door antwoord te geven op vragen

Voor het vernieuwen en invoeren van onze kennisbank,

die werden gesteld vanuit de pers. Journalisten weten

website, intranet, klantportaal en medewerkersportaal

ons goed te vinden voor actuele zaken. De voorzitters

is een selectietraject uitgevoerd. Door deze zaken te

van de huurdersorganisaties en de leden van de RvC

integreren kan de bestaande kennis op verschillende

ontvangen een kopie van de persberichten.

plekken in de organisatie worden hergebruikt. Na
een zorgvuldig inkoopproces met in beginsel acht

6.6

Automatisering

leveranciers is de keuze is gevallen op het pakket van
Zig Websoftware. Hier worden alle bovengenoemde

Digitale Strategie

onderdelen in ondergebracht.

Op basis van het vastgestelde ondernemingsplan
hebben we een Digitale Strategie ontwikkeld

Implementatie van een deel van CMS+

en vastgesteld. Deze strategie zorgt voor een

De nieuwe kennisbank, het intranet en de website zijn

gestructureerde digitalisering van onze processen.

ontwikkeld en live gegaan.

Uitgangspunt van de strategie is dat de klant centraal
staat en dat de klant, waar dit mogelijk is, in staat
moet worden gesteld om zelf zaken te regelen.
70

JAARVERSLAG 2016

Selectie WBS

Implementatie SBI

Om het proces van woningtoewijzing

Dit wordt ingezet om strategische keuzes op

vergaand te digitaliseren is een nieuw

hoofdlijnen van het bezit van Viverion eenvoudiger te

woonruimtebemiddelsysteem geselecteerd van een

kunnen maken.

andere leverancier. Uit vier leveranciers is ServiceSites
als beste leverancier gekozen. Na de invoer van dit

Implementatie TMS

systeem levert dit een tijdsbesparing in het proces op,

Dit is een pakket om de taxaties van woningen voor de

tegen lagere kosten.

marktwaardeberekeningen in vast te leggen.

Selectie DMS

Papierloos vergaderen

Ons huidige DMS is aan vervanging toe. Het voldoet

Het MT en de RvC werken nu met iBabs voor de

niet meer aan de eisen die Viverion aan een DMS

overleggen. De vergaderstukken hoeven hierdoor

stelt. In dit selectietraject hebben we een vervangend

niet meer te worden geprint of op omslachtige wijze

pakket gezocht. Daartoe is een inkooptraject

digitaal aangeleverd te worden.

doorlopen met vier leveranciers. De keuze is hierbij
gevallen op ShareWorX van Square.

Applicaties
Verschillende bestaande applicaties zijn voorzien van

Mobiele inspectie voor conditiemeting

upgrades en updates naar recente versies. Dit zorgt

(Planmatig Onderhoud)

ervoor dat de functionele en beveiligingseisen van

Met deze tool worden conditiemetingen voor het

onze software bij de tijd blijven.

Planmatig Onderhoud van woningen met behulp

Binnen de beheergroep van Tobias lag de nadruk op

van een tablet opgenomen in plaats van op papieren

het uitrollen van de nieuwe releases en het verbeteren

formulieren.

van het gebruik van Tobias.
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7 Financiële continuïteit
7.1

Financieel beleid

onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke
opgaven te kunnen waarmaken. Op basis van het

Financiële middelen worden uitsluitend belegd als uit

woningwaarderingsstelsel kan Viverion voor de

de kasstromenprognoses blijkt dat we deze middelen

totale portefeuille een maximale prijs vragen van

op lange termijn niet nodig hebben voor onze

ruim € 51 miljoen. Viverion wijkt hier bewust van

activiteiten (interne financiering). Indien ‘overtollig’

af. In ons huurprijsbeleid hanteren we voor elke

komen deze middelen alleen op korte termijn voor

woning een streefhuur. Bij het leegkomen van een

belegging in aanmerking. We voorzien dat dit de

woning maximaliseren wij de huur op de streefhuur

komende jaren niet het geval is.

van 65% van de maximale huur. Ook bij de jaarlijkse
huurverhoging wordt de nieuwe huur op de streefhuur

7.1.1

Controleplan

gemaximaliseerd. Het werkelijke huurniveau van onze
woningportefeuille 2016 bedraagt ruim € 32,7 miljoen.

De interne controle geeft het bestuur zekerheid over de

Viverion levert hiermee een forse maatschappelijke

mate waarin risico’s binnen Viverion worden beperkt. Om

prestatie van ruim € 18 miljoen op jaarbasis.

de risicobeheersing te optimaliseren, is in 2016 gestart

Viverion investeert ook in leefbaarheid. In totaal is in

met het gebruik van de BDO control monitor. Hierbij

2016 circa € 954.000 uitgegeven aan leefbaarheid.

heeft BDO voor de belangrijkste processen, binnen een
woningcorporatie, ‘Best practices’ gedefinieerd. Met deze

7.1.3

Risicobeheersing

‘best practices’ worden handvatten aangereikt om de
risico’s en beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen.

Risicomanagement is onderdeel van ons integrale

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een controleplan

management. Het bespreken van risico’s helpt ons

(Risk Control Framework), waarin de risico’s zijn

bij het realiseren van doelstellingen. Wij maken

gekoppeld aan de beheersmaatregelen met de daaraan

onderscheid in drie soorten risico’s:

gerelateerde testprocedures. Kortom, in het controleplan

-

externe risico’s,

is opgenomen wat er wordt gecontroleerd, hoe dit

-

strategische risico’s;

gebeurt en hoe vaak dit gebeurt. De resultaten van de

-

te minimaliseren risico’s.

uitgevoerde testwerkzaamheden worden gerapporteerd
aan de proceseigenaren (MT-leden) en opgenomen in de

Externe risico’s komen naar voren uit de vraag: welke

periodieke (management) rapportages.

ontwikkelingen zien wij om ons heen die mogelijk een

Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet is in 2016

grote impact op ons hebben? Jaarlijks inventariseert

veel aandacht geweest voor het voldoen aan de

het managementteam deze risico’s en prioriteert deze

vernieuwde wet- en regelgeving. Hierbij kan gedacht

naar snelheid van de verandering en waarschijnlijkheid

worden aan passend toewijzen en de verkoop van

van optreden. Met betrekking tot 2016 zijn drie

onroerend goed.

externe risico’s geïdentificeerd (E1, E9 en E10), zie
overzicht strategische risicokaart op pagina 74.

7.1.2

Maatschappelijke prestaties
Strategische risico’s komen voort uit de vraag: welke
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Viverion is een maatschappelijke organisatie.

uitdagingen hangen direct met onze strategie samen

Financiële resultaten zijn geen doel op zich,

en liggen binnen onze invloedssfeer? Deze risico`s zijn

maar de financiële continuïteit is cruciaal om

onderwerp van gesprek binnen ons managementteam,
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via onder andere de perioderapportage, en worden via

en limieten de doelstellingen moeten worden

de strategiekaart geadresseerd.

gerealiseerd. Hiermee wordt het ’risicoprofiel’ van

Elk strategisch risico kent een risico-eigenaar. De

Viverion bepaald, waarbinnen de treasuryactiviteiten

risico-eigenaar is het aanspreekpunt rondom het risico

moeten worden uitgevoerd.

en is op de hoogte van de ontwikkelingen hierover. Tot

In het statuut is ook de administratieve organisatie

dusver zijn 12 strategische risico’s onderkend (C1-C12).

vastgelegd, waarmee we waarborgen dat de

Tot slot erkennen wij ook te minimaliseren risico`s die

treasuryactiviteiten op een rechtmatige en doelmatige

samenhangen met de specifieke activiteiten binnen de

wijze worden uitgevoerd. Hierbij is functiescheiding

afdelingen. Binnen de afdelingen worden deze risico`s

tussen de uitvoering, autorisatie en administratie

beheerst.

aangebracht. De informatievoorziening geeft inzicht in
de uitvoering van de treasuryactiviteiten, zodat deze

Per tertiaal worden de strategische risico’s en het

controleerbaar en beheersbaar blijven.

effect van de uitgevoerde beheersmaatregelen
beoordeeld. De resultaten hiervan worden

Renterisico’s

gerapporteerd en verwerkt in de webbased risk

Viverion loopt de komende jaren op diverse wijze

management tool van NARIS. Zie onderstaande

renterisico’s. Allereerst is er de

afbeelding voor de uitkomsten van betreffende risk

financieringsbehoefte door de investeringen in de

management sessie. Zoals uit de afbeelding naar voren

woningvoorraad. Daarnaast ontstaat er ook een

komt, zijn met betrekking tot de diverse strategische

financieringsbehoefte doordat een deel van de

risico’s attentiepunten geïdentificeerd. Deze

oorspronkelijke leningenportefeuille afgelost moet

strategische risico’s zijn aangeduid met een oranje

worden. Tenslotte bestaan er risico’s uit hoofde van

kleur. Dit betekent dat er nog een aantal stappen

renteherzieningen op bestaande leningen. In dit geval

genomen moet worden die de kans op het realiseren

kunnen de rentelasten immers wijzigen als gevolg van

van de strategische doelen verhogen.

de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Bij één strategisch risico is bijsturing vereist om

De langlopende leningenportefeuille van Viverion

de kans op het realiseren van een strategische

heeft op 31 december 2016 een

doelstelling te verhogen. Dit betreft datakwaliteit in

schuldrestant van circa 91 miljoen. De gemiddelde

combinatie met het uitvoeren van scenario- analyses.

rente op deze leningenportefeuille bedraagt in 2016

Het strategische risico is aangeduid met een rode

naar verwachting 3,8%.

kleur. Om het risico te beheersen is een plan opgesteld
om de datakwaliteit te verbeteren.
Treasury/beleggingsstatuut
De kaders van het treasury en beleggingsbeleid
van Viverion zijn vastgelegd in het treasurystatuut/
beleggingsstatuut. Deze statuten zijn afzonderlijk van
toepassing op Viverion en haar deelnemingen. Dit
gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van
de doelstellingen van de treasuryfunctie. Vervolgens
geeft het treasurystatuut aan binnen welke richtlijnen
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Niet beoordeeld

Bijsturing vereist

Attentie punten geconstateerd

Geen issues geconstateerd

In 2018 hebben we de ontwikkeling en
besteding van ons maatschappelijk vermogen
geoptimaliseerd, met als resultaat dat we bij
de visitatie in 2019 minimaal een 7 scoren op
‘presteren naar vermogen’.

In 2018 zijn onze onderhoudsuitgaven per
woning in lijn met het gemiddelde van de
referentiecorporaties uit de corporatiebenchmark.

6b

6c

Vanaf 2017 realiseren we een besparing van
minimaal 10% op onze bedrijfslasten (t.o.v. 2015).

C9

6a

C5

Meer resultaat met minder kosten.

6

C4

In 2018 betaalt 80% van onze primaire doelgroep,
maximaal 30% van hun besteedbaar inkomen
aan huur.

1b

C3

We zetten ons in om onze doelgroep betaalbaar
te huisvesten.

1a

C8

E9

Voldoende beschikbaarheid van betaalbare
woningen voor huishoudens met een inkomen
tot € 34.678, - (prijspeil 2014), vooral voor
huishoudens die recht hebben op huurtoeslag.

1

E1

E1

E9

In 2018 is een visie ontwikkeld t.a.v. circulaire
economie.

C1

In 2018 is de samenwerking met onze
belangrijkste stakeholders structureel ingebed
in de bedrijfsvoering.

7d

Eind 2018 hebben we inzicht in onze
marktconforme en maatschappelijke financiële
stromen en zijn we in staat om te sturen op het
optimaliseren van zowel ons financieel als ons
maatschappelijk rendement.

Vanaf 2018 werken wij met waardering van ons
vastgoed op marktwaarde in verhuurde staat.

C13

8d

8c

8b

8a

8

8

4a

4

C3

C6

C10

Gedurende de gehele ondernemingsplanperiode
(2015-2018) sturen we op een spoedige, maar wel
bedrijfseconomisch verantwoorde verkoop van
het commerciële vastgoed en het maatschappelijk
vastgoed dat geen maatschappelijke meerwaarde
en een hoog exploitatierisico heeft.

In 2018 werken we op alle relevante
onderdelen in de organisatie met scenario’s
en bandbreedtes.

In 2018 is onze PDCA-cyclus op alle onderdelen
structureel verbeterd.

In 2018 worden externe ontwikkelingen
structureel geanalyseerd en doorvertaald naar
organisatiebeleid.

C1

C7

Onze huurders zijn
positief over onze
inspanningen voor
de leefbaarheid in
hun wijk.

Wijken waar
onze klanten het
prettig vinden om
te wonen.

9b

9a

C4

C4

Het is voor alle medewerkers duidelijk welke
bijdrage zij hebben te leveren aan de realisatie
van het ondernemingsplan.
C7

C11 C12

We werken klantgericht, resultaatgericht en
ondernemend.

Medewerkers zijn de ambassadeurs van ons
ondernemingsplan.

Onze huurders investeren zelf of samen in de
leefbaarheid van hun wijk.

5c

9

Viverion heeft een signalerende en verbindende rol
met betrekking tot sociale problematiek en leefbaarheidsproblemen in de (in)directe woonomgeving.

5b

E1

Vanaf 2015 vergroten wij de zelfredzaamheid
en keuzevrijheid van onze huurders.

Bewoners in wijken waar wij bezit hebben,
voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor
de leefbaarheid.

5a

5

WOONGENOT

Inspelen op een onvoorspelbare toekomst.

C1

Door middel van de portefeuillestrategie
beschikken we in 2025 over een woningvoorraad
die zowel kwalitatief als kwantitatief aansluit bij
de wensen en behoeften van de huurder.

C10

3b

C9

We hebben inzicht in de verwachtingen van
onze klanten ten aanzien van de kwaliteit van
onze woningen en onze dienstverlening.

In 2018 hebben we de informatie over onze
bedrijfsvoering en communicatie hierover met
onze stakeholders verbeterd, met als resultaat
dat we bij de visitatie in 2019 minimaal een 7
scoren op ‘presteren volgens belanghebbenden’
en ‘presteren ten aanzien van governance’.
C2

7e

E10

Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften
van de (toekomstige) klant.

3a

3

Inzicht in, sturen op en transparant zijn over
rendement.
C3 C5 C6 C10

C8

In 2018 betaalt
80% van de primaire
doelgroep maximaal
40% van het besteedbaar inkomen
aan woonlasten.

Een woningvoorraad die niet alleen
betaalbaar is qua
huurprijs, maar ook
qua energielasten
en servicekosten.C10

7c

7b

7a

7

2a

2
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Per 31 december 2016 zijn onze geldgevers uit de

7.2

Fiscaliteiten

7.2.1

Vennootschapsbelasting

leningenportefeuille als volgt verdeeld:

Energiefonds
Overijssel 1%

Sinds 1 januari 2008 moet Viverion door een
wijziging van de belastingwetgeving, waarin een

NWB 3%

vrijstelling voor de activiteiten van volkshuisvesters
Stad
Rotterdam 1%

was vastgelegd, voor haar activiteiten winstbelasting
betalen. Vanwege deze integrale belastingplicht heeft
de sector in 2008 en 2009 aanvullende afspraken
gemaakt met de Belastingdienst en het Ministerie
van Financiën, over de waardering van enkele
posten op de openingsbalans per 1 januari 2008 en

BNG 45%

de berekening van het fiscaal resultaat vanaf 2008.
Deze afspraken zijn in een vaststellingsovereenkomst
De Bank Nederlandse Gemeenten is grootste

(VSO2) vastgelegd. Viverion heeft deze overeenkomst

geldverstrekker, gevolgd door de Nederlandse

ondertekend. De overeenkomst liep tot 31 december

Waterschapsbank.

2016. Viverion heeft in 2016 van de mogelijkheid
gebruik gemaakt om deze overeenkomst met een jaar

Verdeling geldgevers in bedragen ( x € 1.000 )

te verlengen.
Op dit moment loopt er een beroep bij de Rechtbank
tegen de niet-ontvankelijkverklaring van ons bezwaar

Energiefonds
Overijssel 3570

tegen de aanslag Vennootschapsbelasting 2010.

NWB 6985

7.2.2

Stad
Rotterdam
493

Fiscale commissie

Viverion wil goed inzicht krijgen in en grip houden op
haar fiscale positie. Wij hebben hiervoor een intern
risicobeheersings- en controlesysteem gebouwd.
Een belangrijk onderdeel hiervan is de fiscale

BNG 79948

commissie. Het doel van de fiscale commissie is
drieledig:
-	initiator van de implementatie van het intern

Soorten leningen

risicobeheersings- en controlesysteem;
-	het gestructureerd vergaren en delen van fiscale
kennis;
-	de fiscale planning en bijbehorende activiteiten zijn

Fixa
32%

ook onderwerp van gesprek.
Bij de samenstelling van de commissie zijn niet alleen
medewerkers met een financiële achtergrond gekozen,
maar ook twee medewerkers van Vastgoed. In hun
werk hebben zij ook met fiscale aspecten te maken.
Ook de medewerker P&O is (bij afroep) lid van de
Lineair
6%

Annuitair
62%

commissie.
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Bij de vergaderingen van de fiscale commissie

Governance

zitten externe fiscale specialisten van

Onder governance verstaat de AW de activiteiten van

PricewaterhouseCoopers. Hiermee halen we

sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden

specialistische kennis in huis, waardoor we geen

in hun onderlinge samenhang. De beoordeling geeft

externe cursussen en bijeenkomsten op fiscaal gebied

geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

hoeven te volgen. Dit bespaart tijd en geld.
Rechtmatigheid
De fiscale commissie is in 2016 vier keer bij elkaar

Uit onze opgave over de toewijzingen van de

geweest. De onderwerpen waren onder andere:

woongelegenheden met een maandhuur tot € 710,68

•	BTW pro rato;

over verslagjaar 2015 (dVi) blijkt dat zij voor 90% of

•	controle Belastingdienst;

meer zijn gedaan aan huishoudens met een inkomen

•	verlenging VSO2;

beneden de inkomensgrens van € 34.911/€ 38.950.

•	integratieheffing;

Daarmee voldoet Viverion aan de regelgeving.

•	werkkostenregeling;

Weliswaar is er op dit verantwoordingspunt sprake van

•	ziektewet;

een oordeelonthouding van de accountant, maar dit

•	verhuurdersheffing;

wordt in doorslaggevende mate veroorzaakt door de

•	btw compensatiefonds;

ontoegankelijkheid van de huuradministratie van de

•	(meer)jaarplanning fiscaliteiten;

intermediaire verhuurder(s).

•	projecten;
•	eigen bouwerschap;

Bescherming van het maatschappelijk vermogen

•	nieuwe Woningwet;

Het onderzoek richt zich op drie toezichtvelden

•	vennootschapsbelasting onderhoud en verbetering;

(omvalrisico, realisatiebeleid en efficiency en

•	informatie op intranet.

doelmatigheid) die van invloed kunnen zijn op het
beschermen van het maatschappelijk vermogen van

7.3

Autoriteit Woningcorporaties (AW)

een corporatie. De beoordeling van Viverion geeft
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Op 1 juli 2015 is het Centraal Fonds Volkshuisvesting
opgeheven. Met ingang van die datum houdt de

Toezicht op deelactiviteiten

nieuw opgerichte Autoriteit woningcorporaties (AW)

Naast de hiervoor genoemde onderzoeken houdt de

toezicht op alle woningcorporaties in Nederland.

AW ook toezicht op deelactiviteiten van corporaties

De AW ziet naast het financiële toezicht, ook toe

zoals het gebruik van derivaten en het gehanteerde

op de governance, integriteit en rechtmatigheid

beleggingenbeleid.

bij corporaties. De AW is ondergebracht bij de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Alle

De in 2015 bij Viverion opgevraagde informatie heeft

informatie over de AW is te vinden op www.ilent.nl/

niet tot een selectie voor specifiek onderzoek geleid.

autoriteitwoningcorporaties.
Interventies 2016
Op grond van artikel 61 lid 3 van de Woningwet

De hiervoor beschreven integrale beoordeling

2015 beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties

2016 geeft de AW geen aanleiding tot het doen van

jaarlijks de corporaties en stuurt zij haar oordeel

interventies.

toe. De AW heeft onderzoek gedaan op basis van
onze ingediende prognosegegevens 2016-2020,
onze verantwoordingsgegevens 2015, stukken van
de accountant en andere informatie ten aanzien van
deelactiviteiten. De uitkomsten waren:
76
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7.4	Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW)

De vijf financiële ratio’s zijn:
-

Interest Coverage Ratio (ICR);

-

Debt Service Coverage Ratio (DSCR);

Eind 2013 stelde WSW een nieuw risicobeoordelings-

-

Loan to Value (LTV);

model vast. Onderdeel van het nieuwe risicobeoor-

-

Solvabiliteitsratio;

delingsmodel van WSW is de introductie van het bor-

-

Dekkingsratio.

gingsplafond voor een deelnemer. Het borgingsplafond
komt in de plaats van het faciliteringsvolume en is het

Het WSW past de financiële ratio’s toe bij de jaarlijkse

maximale bedrag aan een door WSW geborgde lening

integrale risicobeoordeling:

dat een deelnemer op enig moment gedurende het

-	op basis van verantwoordingsinformatie (dVi) en

jaar mag hebben. WSW stelt jaarlijks het borgingsplafond voor Viverion vast op basis van de financieringsbehoefte, zoals die blijkt uit de door Viverion inge-

prognose-informatie (dPi);
-	individueel borgingsverzoek (zware toets als
onderdeel van het borgingsproces);

diende dPi. In dit geval de dPi2015. Hieronder staat

-	verzoeken tot aanvullend borgingsvolume.

het afgegeven borgingsplafond van het WSW (brief

In lijn met de algemene uitgangspunten van de

september 2016). Het borgingsplafond is vastgesteld

risicobeoordeling van WSW, beoordeelt het WSW de

op basis van de dPi. Het gaat om de door het WSW

financiële risico’s op het niveau van de deelnemer als

geborgde leningen. Hierbij is nog geen rekening gehou-

geheel op geconsolideerd niveau, dus inclusief gecon-

den met de fusie met Woningstichting Ambt Delden.

solideerde dochters en andere groepsmaatschappijen.
De risico’s voortvloeiend uit niet-geconsolideerde deel-

Borgingsplatform WSW

nemingen en minderheidsbelangen, alsmede risico’s
voortkomend uit niet uit de balans blijkende verplich-

x € 1.000
Borgingsplafond
ultimo jaar

2016

2017

2018

tingen (derivatenposities, risico’s uit garantstellingen,

99.432

100.429

96.427

risico’s voortvloeiend uit verkopen onder voorwaarden
etc.) beoordeelt het WSW in het ‘Business Risk’ (onderdeel van het integrale WSW-risicobeoordelingsmo-

De leningenportefeuille van Viverion (inclusief de por-

del). In paragraaf 7.7 (vooruitblik 2017) is te lezen dat

tefeuille van Woningstichting Ambt Delden) ontwikkelt

Viverion ruimschoots voldoet aan de normen van het

zich op de basis van de laatste inzichten als volgt:

WSW.

Leningenportefeuille Viverion

7.5 Deelnemingen

X€
1.000
Leningen o/g
nominaal

Om risico’s te beperken, heeft Viverion een structuur
2016

2017

2018

2019

2020

opgezet die overzicht en transparantie nastreeft. De
structuur bestaat uit:

92.295 99.157 95.588 92.488 95.326

In 2016 wordt het nieuwe borgingsplafond vastgesteld
op basis van de begroting 2016-2020. De verwachting

Stichting Viverion
Spectrum Holding B.V.

is dat voldoende borgingsplafond wordt afgegeven
voor 2017.
Het WSW hanteert een raamwerk van financiële
ratio’s. WSW bepaalt voor deze vijf financiële ratio’s
een sturende normstelling.

Spectrum
Ontwikkeling
I B.V.

Spectrum
Ontwikkeling
II B.V.

Spectrum
Ontwikkeling
III B.V.
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Spectrum Holding B.V.
Spectrum Holding B.V. is een besloten vennootschap

begrepen het verstrekken van borgstellingen.
•	Het in eigendom verwerven, hebben, exploiteren

met beperkte aansprakelijkheid en is gevestigd in

en bezwaren van registergoederen met al wat

Lochem. De vennootschap heeft als doel:

daartoe behoort, daartoe gerekend kan worden en

•	Werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting,

daarmee verband houdt.

welzijn, zorg en dienstverlening.
•	Oprichten van, deelnemen aan, zich op andere
wijze interesseren voor, voeren van bestuur over,

•	Al wat met vorenstaande, in de ruimste zin
genomen, verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.

evenals financieren van ondernemingen van welke
aard ook en het geven van zekerheid ten behoeve

Spectrum Ontwikkeling I B.V. is honderd procent

van derden waaronder begrepen het verstrekken

dochter van Spectrum Holding B.V. Er heeft

van borgstellingen.

consolidatie binnen de toegelaten instelling

	In eigendom verwerven, hebben, exploiteren en
bezwaren van registergoederen met al wat daartoe

plaatsgevonden. Voor de overige gegevens verwijzen
wij naar de bijlage.

behoort, daartoe gerekend kan worden en daarmee
verband houdt.
•	Al wat met het vorenstaande, in de ruimste zin

Spectrum Ontwikkeling II B.V.
Spectrum Ontwikkeling II B.V. is een besloten

genomen, verband houdt of daartoe bevorderlijk

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is

kan zijn.

gevestigd in Lochem. De vennootschap heeft als doel:

De kernactiviteiten in 2016 waren het deelnemen in

•	Het (doen) realiseren van bouwwerken of

en het financieren van ondernemingen die werkzaam

aannemen van bouwwerken en het (doen)

zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Spectrum

verrichten van onderhoudswerkzaamheden

Holding B.V. is een honderd procent dochter van

ten behoeve van ondermeer Viverion,

Viverion. Er heeft consolidatie binnen de toegelaten

de besloten vennootschap met beperkte

instelling plaatsgevonden. Voor de overige gegevens

aansprakelijkheid Spectrum Holding B.V. of andere

verwijzen wij naar de bijlage.

dochtermaatschappijen daarvan en/of andere
(rechts)personen en ondernemingen.

Spectrum Ontwikkeling I B.V.

•	Het oprichten van, het deelnemen aan, het zich

Spectrum Ontwikkeling I B.V. is een besloten

op andere wijze interesseren bij, het voeren

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is

van bestuur over, evenals het financieren van

gevestigd in Lochem. De vennootschap heeft als doel:

ondernemingen van welke aard ook en het geven

•	Het (doen) realiseren van bouwwerken evenals

van zekerheid ten behoeve van derden waaronder

het participeren in samenwerkingsverbanden

begrepen het verstrekken van borgstellingen.

gericht op het aannemen van bouwwerken en het

•	Het in eigendom verwerven, hebben, exploiteren

(doen) verrichten van onderhoudswerkzaamheden

en bezwaren van registergoederen met al wat

ten behoeve van onder meer Viverion,

daartoe behoort, daartoe gerekend kan worden en

de besloten vennootschap met beperkte

daarmee verband houdt.

aansprakelijkheid Spectrum Holding B.V. of andere

•	Al wat met het vorenstaande, in de ruimste zin

dochtermaatschappijen daarvan en/of andere

genomen, verband houdt of daartoe bevorderlijk

(rechts)personen en ondernemingen.

kan zijn.

•	Het oprichten van, het deelnemen aan, het zich
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De kernactiviteit in 2016 was het participeren in een

van bestuur over, evenals het financieren van

samenwerkingsverband gericht op het aannemen

ondernemingen van welke aard ook en het geven

van bouwwerken. Spectrum Ontwikkeling II B.V.

van zekerheid ten behoeve van derden waaronder

is 100% dochter van Spectrum Holding B.V. Er
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heeft consolidatie binnen de toegelaten instelling

van gronden respectievelijk de verbouw van de

plaatsgevonden. Spectrum Ontwikkeling II B.V.

bestaande opstallen, gelegen op het terrein van

participeert voor 33,⅓% in de Cloese V.O.F. Voor de

De Cloese en het verkrijgen en vervreemden van

overige gegevens verwijzen wij naar de bijlage.

(bouw)productierechten teneinde maximale winst te
genereren.

Spectrum Ontwikkeling III B.V.
Spectrum Ontwikkeling III B.V. is een besloten

De kernactiviteit in 2016 was het maken van plannen

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is

voor het ontwikkelen van het terrein van De Cloese.

gevestigd in Lochem. De vennootschap heeft als doel:

De Cloese V.O.F. is 33⅓% dochter van Spectrum

•	Het (doen) realiseren van bouwwerken evenals

Ontwikkeling II B.V. De overige deelnemers zijn Van

het participeren in samenwerkingsverbanden

Wijnen Ontwikkelingsgronden Oost B.V. en Van Wijnen

gericht op het aannemen van bouwwerken en het

Groep Projectontwikkeling B.V. De penvoering gebeurt

(doen) verrichten van onderhoudswerkzaamheden

door Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V. in

ten behoeve van ondermeer Viverion,

Arnhem. Er heeft (proportionele) consolidatie binnen

de besloten vennootschap met beperkte

de toegelaten instelling plaatsgevonden. Voor de

aansprakelijkheid Spectrum Holding B.V. of andere

overige gegevens verwijzen wij naar de bijlage.

dochtermaatschappijen daarvan en/of andere
(rechts)personen en ondernemingen.

7.6

Verenigingen van Eigenaren

•	Het oprichten van, het deelnemen aan, het zich
op andere wijze interesseren bij, het voeren

Viverion verzorgt het technisch en administratief

van bestuur over, evenals het financieren van

beheer en treedt op als bestuur en/of administrateur

ondernemingen van welke aard ook en het geven

van de volgende Verenigingen van Eigenaren:

van zekerheid ten behoeve van derden waaronder
begrepen het verstrekken van borgstellingen.
•	Het in eigendom verwerven, hebben, exploiteren

•	Naeff (twintig huur- en tien koopappartementen);
•	Walderstraat/BlauweTorenstraat /Walsteeg

en bezwaren van registergoederen met al wat

(tien huurappartementen, vier winkels en één

daartoe behoort, daartoe gerekend kan worden en

gebedsruimte);

daarmee verband houdt.
•	Al wat met het vorenstaande, in de ruimste zin
genomen, verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.

•	Walderstraat 1 t/m 5a
(zes huurappartementen en twee winkels);
•	Walderpoorte
(zestien appartementen en vijf winkels);
•	Molenstraat 6, 8 en 10

In 2016 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden.
Spectrum Ontwikkeling III B.V. is een honderd
procent dochter van Spectrum Holding B.V. Er

(negen appartementen en twee winkels);
•	Wapen van Lochem
(vijftien appartementen en vier winkels);

heeft consolidatie binnen de toegelaten instelling

•	Flierhof (vier huur- en vijf koopappartementen);

plaatsgevonden. Voor de overige gegevens verwijzen

•	Molenstraat 18 t/m 22

wij u naar de bijlage.

(twee appartementen en één winkel);
•	’t Soerink

De Cloese V.O.F.
De Cloese V.O.F. is een vennootschap onder firma
en is gevestigd in Deventer. De vennootschap

(drie huur- en negen koopappartementen);
•	Ballochilaan (negen koopappartementen,
twee praktijkruimtes en twaalf zorgwoningen huur);

heeft als doel: de verwerving, herontwikkeling en

•	Emmastraat (vijftien koopappartementen);

exploitatie/vervreemding, het bouw- en/of woonrijp

•	Brandlicht 49 t/m 75

(doen) maken voor bebouwing, de bebouwing

(veertien koopappartementen);
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•	Grotestraat 29 t/m 33 (zeven huurappartementen
en twee commerciële ruimtes);
•	Graanweg 2 t/m 20 (twee huur- en acht
koopappartementen);
•	Brouwershof (29 koopappartementen en vier
commerciële ruimtes);

Viverion heeft afgelopen voorjaar de gemeenten in
haar werkgebied (Lochem, Rijssen-Holten en Hof van
Twente) en de huurdersorganisaties op basis van haar
strategische uitgangspunten geïnformeerd over de
keuze voor een administratieve scheiding. Alle partijen
hebben een positieve zienswijze afgegeven.

•	Staringhaege (twaalf huur- en zeven
koopappartementen);
•	Looiersplantsoen (vijf huur- en zes
koopappartementen en twee koop praktijkruimtes).

Woningstichting Ambt Delden
Woningstichting Ambt Delden (WAD) en Viverion
gaan fuseren per 1 januari 2017. WAD is een kleine
woningcorporatie, met 236 woningen in de Hof van

De huurappartementen zijn eigendom van Viverion.

Twente: Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen

Voor (groot) onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in

Deldenerbroek en Zeldam met één parttime

de reservefondsen van de Vereniging van Eigenaren

medewerker en een vrijwillig bestuur. Hierdoor

gestort.

kost het WAD steeds meer moeite aan de sterk
toenemende eisen vanuit de overheid te voldoen.

7.7

Vooruitblik 2017

Het dienstverband van de parttime medewerker gaat
per 1 januari 2017 over naar Viverion.

Met de inwerktreding van de Woningwet moeten

WAD kiest voor Viverion omdat beide corporaties

corporaties DAEB (Diensten Algemeen Economisch

in de Hof van Twente al lange tijd uitstekend

Belang) en niet-DAEB werkzaamheden scheiden. De

samenwerken. Bovendien is Viverion ook een echte

toegelaten instelling (Viverion) kan kiezen voor een

plattelandscorporatie.

administratieve scheiding, een juridische splitsing
of een hybride vorm (administratieve scheiding

Beide corporaties zijn ervan overtuigd dat een fusie

met overheveling naar een dochtervennootschap)

voordelen biedt aan huurders. Per 1 januari 2017

of onder voorwaarden in aanmerking komen voor

ontstaat er een krachtige organisatie, die werkzaam

enkel baten/lasten-scheiding (verlicht regime). Het

is in een groot deel van de gemeente Hof van Twente

uitgangspunt bij de scheiding is dat er een zelfstandig

en zich richt op betaalbaar wonen.Onderstaand de

levensvatbare en financierbare DAEB en niet-DAEB

belangrijkste ratio’s voor de gefuseerde organisatie

tak (bij administratieve scheiding) respectievelijk een

per 1 januari 2017. Deze zijn gebaseerd op de dPi

zelfstandig levensvatbare en financierbare corporatie

(prognose), aangeleverd bij de AW en WSW. WSW kijkt

en woningvennootschap (bij juridische splitsing)

voor de ontwikkeling van de ratio’s standaard vijf jaar

ontstaan. Zowel bij een administratieve scheiding

vooruit op grond van de prognosegegevens van de

als bij een juridische splitsing moet de Autoriteit

corporaties.

woningcorporaties (AW) namens de minister vooraf
instemmen met de voorstellen van de Viverion.

Betekenis financiële ratio’s

Viverion kiest voor een administratieve scheiding in

Overeenkomstig de afspraken met het Rijk en met de

plaats van een juridische splitsing. De gevolgen van de

VNG hanteert WSW de volgende grenswaarden voor

administratieve scheiding zijn daarmee hoofdzakelijk

de vijf ratio’s:

van administratieve aard en hebben geen effect op

-

De ICR moet ten minste 1.4 zijn;

de activiteiten van Viverion. Viverion wil de komende

-

De DSCR moet ten minste 1.0 zijn;

jaren haar niet-DAEB tak verder verkleinen door

-

De LTV mag ten hoogste 75% zijn;

verkoop van panden uit haar BOG-MOG portefeuille en

-

De solvabiliteit moet ten minste 20% zijn;

door verkoop van geliberaliseerde woningen. De focus

-	De dekkingsratio mag ten hoogste 50% zijn.

ligt op de bestaande voorraad in de DAEB tak.
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5

Interest dekkingsratio

4,5
4

De interest dekkingsratio geeft aan in hoeverre Viverion in

3,5

staat is de rente-uitgaven op vreemd vermogen te voldoen

3
2,5
2

ICR

uit de kasstroom uit operationele activiteiten. Het WSW

Norm WSW

hanteert een ondergrens van 1,4.

1,5
1
0,5
0

2017

2018

2019

2020

2021

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

3,5

De Debt Service Coverage Ratio geeft aan in hoeverre

3

Viverion in staat is voldoende kasstromen te genereren

2,5

om, indien nodig, voldoende aflossingen op het vreemd

2

DCR

1,5

Norm WSW

1

ondergrens van 1,0. Indien de DSCR kleiner is dan 1 worden
er niet voldoende kasstromen gegenereerd voor rente en

0,5
0

vermogen te kunnen voldoen. Het WSW hanteert een

aflossing.
2017

2018

2019

2020

2021

80
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Loan to Value (Bedrijfswaarde)

60

Loan to value meet in hoeverre de kasstroom genererende
capaciteit van de geëxploiteerde vastgoedportefeuille

50
40

Loan to value

30

Norm WSW

20

schuldpositie (bedrijfswaarde). Het WSW hanteert een
bovengrens van 75% (bedrijfswaarde).

10
0

op lange termijn in een gezonde verhouding staat tot de

2017

2018

2019

2020

2021

Solvabiliteit

90
80

Solvabiliteit is het eigen vermogen gedeeld door het totale

70

vermogen en meet de omvang van het weerstandsvermogen

60

van de corporatie in relatie tot het totale vermogen. Het

50
40

Solvabiliteit

30

Norm WSW

WSW hanteert een ondergrens van 20%.

20
10
0
2017

2018

2019

2020

2021

60

Dekkingsratio

50

De Dekkingsratio meet de verhouding tussen de

40

onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand en

30

Dekkingsratio
Norm WSW

20

het schuldrestant van door WSW geborgde leningen. Het
WSW hanteert een bovengrens van 50%
Uit bovenstaande prognoses blijkt dat Viverion, op basis van

10

de huidige inzichten, een financieel gezonde organisatie is

0
2017

2018

2019

2020

2021

en, met de huidige inzichten, blijft.
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Kengetallen
2016

2015
(herzien)*

2015

2014

2013

2012

Gegevens over het bezit
Aantal verhuureenheden in exploitatie:
Woningen/woongebouwen

5.217

5.273

Eenheden in verzorgingstehuizen

114

114

90

90

Overige woongelegenheden

136

136

136

136

36

35

34

32

Garages/parkeerplaatsen

5.234

5.218

129

129

Maatschappelijk onroerendgoed

14

14

Bedrijfsonroerendgoed

29

38

221

252

Zorgvastgoed (intramuraal)

Winkels/bedrijfsruimten
Garages

5.380

5.470

115

115

115

115

Parkeerplaatsen

14

7

7

7

Overige

10

10

10

10

Totaal

5.627

5.651

5.642

5.690

5.772

5.860

21

0

0

48

0

57

Veranderingen in bezit:
Aantal opgeleverd

0

0

0

1

0

0

Aantal verkocht

Aantal aangekocht

45

9

9

46

90

11

Aantal gesloopt

0

48

48

85

0

89

Aantal gesloopt garages

0

0

0

0

0

0

Aantal administratief herlabeld/gesplitst

0

18

9

0

2

0

461

591

591

741

948

579

Kwaliteit in het woningbezit:
Aantal gevallen mutatie-onderhoud per woning
Kosten niet-planmatig onderhoud per woning
Kosten planmatig onderhoud per woning

1.296

868

868

686

456

823

Totaal onderhoudskosten per woning

1.757

1.459

1.459

1.426

1.405

1.402

Het verhuren van woningen:
Mutatiegraad (%)

8,00

8,10

8,10

7,40

6,48

7,62

Huurachterstanden in % van jaarhuur

0,52

0,58

0,58

1,26

1,48

1,12

Huurderving in % van jaarhuur

1,91

1,87

1,87

1,71

1,41

0,58

84

JAARVERSLAG 2016

2016

2015
(herzien)*

2015

2014

2013

2012

Financiële continuïteit:
I(nterest) C(overage) R(atio)

2,17

2,01

2,72

2,87

3,60

2,14

Loan to value

16,24

19,41

43,54

50,62

65,80

54,30

Solvabiliteit actuele waarde

82,01

78,95

54,82

48,55

34,10

41,56

Solvabiliteit minimumwaarde

64,13

60,38

21,17

22,17

18,17

18,52

Liquiditeit

1,33

1,53

1,53

1,91

2,19

1,00

Rentabiliteit eigen vermogen

8,88

3,39-

9,38

14,76

10,91-

1,92

Rentabiliteit vreemd vermogen

4,30

4,13

4,13

4,31

4,57

4,56

Rentabiliteit totaal vermogen
Interne financiering per woning
Huurkapitalisatiefactor

9,70

2,42-

12,34

18,70

3,40-

7,26

87.946

79.168

23.453

17.776

8.922

15.837

17,13

16,27

7,12

6,58

6,77

7,48

2016

2015
(herzien)*

2015

2014

2013

2012

27.343

22.225

12.793

17.958

6.393

6.717

7.108

5.500

876

960

959

Balans en winst- en verliesrekening:
Eigen vermogen per woning

91.479

83.609

Huuropbrengst per woning

6.184

6.078

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
per woning

2.244

2.456

Totale bedrijfsopbrengsten per woning
Kapitaalslasten per woning

747

810

810
4.075

4.142

3.651

3.412

Waardemutaties per woning

7.017

4.016-

1.075-

2.326-

5.799

1.126

Jaarresultaat per woning

8.126

2.835-

2.564

3.280

1.395-

344

52,6

57,1

57,1

53,4

55,7

49,1

9,3

10,1

10,0

9,4

9,7

8,4

Overige bedrijfslasten per woning

Personeelsbezetting
Totaal
Bezettingsgraad per 1.000 woningen

* 2015 (herzien) is gebaseerd op marktwaarde in verhuurde staat.
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1

Geconsolideerde balans per 31 december 2016
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIVA

Ref.

12/31/2016

12/31/2015

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

DAEB vastgoed in exploitatie

1.1

551.306

515.363

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1.1

9.172

11.396

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1.2

3.149

2.861

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1.2

655

1.101

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.3

Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)

884

950

565.166

531.671

8.217

9.762

8.217

9.762

573.383

541.433

2
2.1

Totaal financiële vaste activa
Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

3

Vastgoed bestemd voor verkoop

3.1

174

681

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

3.2

1.192

1.192

Overige voorraden

3.3

960

971

2.326

2.844

Totaal voorraden
Vorderingen

4

Huurdebiteuren

4.1

82

74

Overige vorderingen

4.2

132

114

Overlopende activa

4.3

272

255

485

443

7.618

7.898

10.429

11.185

583.812

552.618

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

Ref.

Groepsvermogen

6

12/31/2016

12/31/2015

Overige reserve

6.1

144.617

191.828

Onverdeeld resultaat

6.1

42.531

14.792-

Herwaarderingsreserve

6.1

291.653

259.234

478.801

436.270

Totaal groepsvermogen
Voorzieningen

7

Voorziening latente belastingverplichting

7.1

56

81

Voorziening onrendabele investeringen

7.2

-

776

Overige voorzieningen

7.3

60

67

116

924

8.1

81.677

91.144

onder voorwaarden

8.2

2.962

2.770

Overige schulden

8.3

3.101

3.070

87.740

96.984

566.657

534.178

Totaal voorzieningen
Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen

8

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht

Totaal langlopende schulden

Totaal lang vermogen

Vlottende passiva
Kortlopende schulden

9

Schulden aan kredietinstellingen

9

9.319

11.121

Schulden aan leveranciers

9

3.526

2.912

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9

1.417

1.384

Overlopende passiva

9

2.893

3.023

17.155

18.440

583.812

552.618

Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over 2016
(bedragen x € 1.000)
Functioneel model
Huuropbrengsten

Ref.
10

2016

2015

32.717

32.379

Opbrengsten servicecontracten

11.1

651

456

Lasten servicecontracten

11.2

-1.025

-718

12

0

10

Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

13

-9.005

-8.998

Lasten onderhoudsactiviteiten

14

-11.290

-9.981

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

15

-303

-335

11.745

12.813

5.583

992

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

16

Toegerekende organisatiekosten

16

-139

-153

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

16

-4.739

-1.232

705

-393

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

17.1

785

-3.848

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

17.2

35.847

-17.365

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden

17.3

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

258
-20.955

Nettoresultaat overige activiteiten

18

89

241

Overige organisatiekosten

22

-731

-635

Leefbaarheid

23

-738

-825

Waarde veranderingen van financiële vaste activa en van effecten

24.1

148

120

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

24.2

15

23

Rentelasten en soortgelijke kosten

24.3

-3.910

-4.226

Saldo financiële baten en lasten

-3.747

-4.083

Resultaat voor belastingen

44.051

-13.837

-1.520

-955

42.531

-14.792

Belastingen
Resultaat na belastingen
Overzicht van het totaalresultaat over 2016

Het totaalresultaat 2016 van Viverion is gelijk aan het resultaat na belastingen.
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36.728
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2016
(directe methode) (x € 1.000)
2016

2015

Ontvangsten
1.1 Huren

32.651

32.653

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen DAEB

30.029

29.512

1.1.2 Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

265

328

1.1.3 Maatschappelijk onroerend goed

195

204

1.1.4 Bedrijfsonroerend goed

523

877

1.588

1.683

1.1.5 Intramuraal
1.1.6 Parkeervoorzieningen
1.2 Vergoedingen
1.3 Overheidsontvangsten

50

49

651

451

0

10

1.4 Overige bedrijfsopbrensgten

0

27

1.5 Renteontvangsten

8

21
33.310

33.162

Uitgaven
1.6 Erfpacht

28

28

1.7 Personeelsuitgaven

4.173

4.126

1.7.1 Lonen en salarissen

3.049

2.973

1.7.2 Sociale lasten

473

450

1.7.3 Pensioenlasten

651

703

1.8 Onderhoudsuitgaven

7.495

7.399

1.9 Overige bedrijfsuitgaven

5.464

5.156

1.10 Rente-uitgaven

3.898

4.287

1.11 Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
1.12 Verhuurdersheffing
1.13 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
1.14 Vennootschapsbelasting

30

17

3.671

3.544

63

121

0

Kasstroom uit operationele activiteiten

0
24.822

24.678

8.488

8.484

MVA ingaande kasstroom
2.1A Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet
woongelegenheden DAEB

497

1.229

4.083

0

0

0

2.1B Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet
woongelegenheden niet-DAEB
2.2A Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet
woongelegenheden DAEB

2016
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2.2B Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet
woongelegenheden niet-DAEB

164

335

2.1A Verkoopontvangsten grond

711

0

Tussentelling ingaande kasstroom

5.455

1.564

MVA uitgaande kasstroom
2.3A Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden DAEB

1.313

1.639

0

0

1.539

4.225

0

0

2.5A Externe kosten bij verkoop DAEB

20

60

2.5B Externe kosten bij verkoop niet-DAEB

23

61

209

16

2.3B Nieuwbouw huur-, woon- en niet-woongelegenheden
niet-DAEB
2.4A Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden DAEB
2.4B Woningverbetering, woon- en niet-woongelegenheden
niet-DAEB

2.6 Investeringen overige
Tussentelling uitgaande kasstroom

3.104

6.001

FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangsten overig

0

10

150

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA
Kasstroom uit (des)investeringen

1.457
150

1.467

2.501

-2.970

Financieringsactiviteiten uitgaand
3.1 Nieuwe geborgde leningen
3.2 Aflossingen geborgde leningen

0

3.570

-11.269

-8.359
-11.269

-4.789

-11.269

-4.789

-280

725

0

0

Liquide middelen per 1 januari

7.898

7.173

Liquide middelen per 31 december

7.618

7.898

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Wijziging kortgeldmutaties
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Toelichting op de gesolideerde jaarrekening
Algemene toelichting

Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen
deelnemingen in entiteiten, voor zover eenzelfde

Algemeen

invloed op het beleid kan worden uitgeoefend als

Viverion is een stichting met de status van ‘toegelaten

door elk van de overige participanten. De looptijd en

instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifiek

rechtsvorm zijn hierbij niet van belang.

toelating in de gemeenten Hof van Twente, Lochem
en Rijssen-Holten en is werkzaam binnen de juridische

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen

wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Beheer

zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen

Sociale Huursector. De vestigingsplaats is Lochem. De

bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de

activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en

groep. Daar waar van de gegevens in totaliteit geen

ontwikkeling van sociale huurwoningen.

belangrijke invloed uitgaat op de geconsolideerde
winst- en verliesrekening, is van correctie van de

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode

grondslagen afgezien.

1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Alle
bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.

Vanaf de oprichtingsdatum worden de resultaten

Het KvK-nummer van Viverion is 06032802.

en de identificeerbare activa en passiva van
nieuwe groepsmaatschappijen opgenomen in de

Groepsverhoudingen

geconsolideerde jaarrekening. De oprichtingsdatum

Stichting Viverion staat aan het hoofd van Spectrum

is het moment dat beslissende zeggenschap wordt

Holding B.V., Spectrum Ontwikkeling B.V. I, II en III en

uitgeoefend in de betreffende groepsmaatschappij.

de Cloese V.O.F. Indien hierna in de geconsolideerde
jaarrekening wordt gesproken over Stichting Viverion

Groepsmaatschappijen blijven in de consolidatie

wordt hiermee bedoeld Stichting Viverion en haar in

opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht.

de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen.

Deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de

De financiële gegevens van deze deelnemingen worden

beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

nader toegelicht in bijlage 1: financiële gegevens
verbindingen.

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en
vennootschappen zijn:

Grondslagen voor consolidatie

Volledig geconsolideerd

In de consolidatie worden opgenomen de financiële

-

Spectrum Holding B.V. te Lochem (100%)

gegevens van Viverion en haar groepsmaatschappijen.

-

Spectrum Ontwikkeling I B.V. te Lochem (100%)

Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een

-

Spectrum Ontwikkeling II B.V. te Lochem (100%)

organisatorische en economische eenheid vormt.

-

Spectrum Ontwikkeling III B.V. te Lochem (100%)

Integraal in de consolidatie worden deelnemingen
opgenomen waarin beslissende zeggenschap op het

Proportioneel geconsolideerd

beleid kan worden uitgeoefend. In het algemeen

- De Cloese V.O.F. te Baarn (33 1/3%)

betreft het deelnemingen waarin het belang meer

96

dan 50% bedraagt. Het aandeel van derden in het

Spectrum Ontwikkeling I B.V. participeerde voor

groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt

50% in Ontwikkelingscombinatie Lochem V.O.F. Deze

afzonderlijk vermeld.

V.O.F. was aangemerkt als joint venture. Met de
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andere vennoot wordt de zeggenschap gezamenlijk

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze

uitgeoefend. In 2015 zijn de activiteiten binnen de

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

Ontwikkelingscombinatie Lochem V.O.F. beëindigd en

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de

is de vennootschap opgeheven.

betreffende jaarrekeningpost.

Spectrum Ontwikkeling II B.V. participeert voor 33 %

Voor het niet-DAEB vastgoed in exploitatie is

in De Cloese V.O.F. De activiteit van deze V.O.F. bestaat

ervoor gekozen om de verwerking 2016 in de

uit projectontwikkeling op de plek bij kasteel ‘De

stelselwijziging mee te laten lopen. In 2016 is de

Cloese’ in Lochem. Met de andere vennoten wordt de

grondslag marktwaarde in verhuurde staat waarbij

zeggenschap gezamenlijk uitgeoefend.

deze in 2015 is gewaardeerd op markwaarde (RJ213),
formeel is dit echter een schattingswijziging. Voor

Intercompanytransacties, intercompanywinsten

de stelselwijziging is gekozen vanwege de nieuwe

en onderlinge vorderingen en schulden tussen

definitie van het waarderingscomplex en classificatie

groepsmaatschappijen worden geëlimineerd, voor

DAEB en niet-DAEB: De classificatie van DAEB en niet-

zover de resultaten niet door transacties met derden

DAEB vastgoed is veranderd ten opzichte van 2015.

buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde

Voor 2016 is voor kwantificering uitgegaan van de

verliezen op intercompanytransacties worden

huurliberalisatiegrens op de contractdatum. In 2015

ook geëlimineerd, tenzij er sprake is van een

is uitgegaan van kwantificering van de huur (beneden

bijzondere waardevermindering. Resultaten op

de liberalisatiegrens) per balansdatum. Tevens is de

intercompanytransacties tussen in de consolidatie

impact voor de verwerking niet materieel.

opgenomen groepsmaatschappijen worden volledig
uit zowel de balanswaardering als het groepsresultaat

Belastingen

geëlimineerd, voor zover deze resultaten nog niet door

Belastingen over de resultaten omvatten de over

een overdracht van het verkregen actief of passief aan

de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare

derden buiten de groep zijn gerealiseerd.

winstbelastingen en latente belastingen. De
belastingen worden in de winst-en-verliesrekening

Vergelijkende cijfers

opgenomen, voor zover deze betrekking hebben

Ten behoeve van het inzicht zijn zo nodig de

op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen

vergelijkende cijfers van het vorig boekjaar aangepast.

worden opgenomen. In dat geval wordt de belasting

Voorts zijn de vergelijkende cijfers aangepast door

in het eigen vermogen verwerkt. De over het boekjaar

de stelselwijziging in 2016 zie paragraaf omtrent de

verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar

stelselwijziging.

verwachting te betalen belasting over de belastbare
winst over het boekjaar, rekening houdend met de

Schattingen

fiscale faciliteiten en de vaststellingen overeenkomst

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor

(VSO). Dit wordt berekend aan de hand van

het opstellen van de jaarrekening vormt de directie

belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum,

van Viverion zich verschillende oordelen en maakt

dan wel waartoe materieel al op verslagdatum

schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in

is besloten, en eventuele correcties op de over

de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het

voorgaande jaren verschuldigde belasting.

voor het geven van het in het artikel 2:362 lid 1 BW
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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 als het
waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare
winsten beschikbaar 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 wordt 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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5	Algemene grondslagen voor de opstelling
van de geconsolideerde jaarrekening
Regelgeving

toegelaten instellingen met ingang van het boekjaar

De geconsolideerde jaarrekening van Viverion is

2016 het vastgoed in exploitatie tegen de reële

opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit

waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde staat,

toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In

moeten waarderen conform het door de Minister

dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW

voorgeschreven waarderingshandboek. Viverion

toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen

past de basisversie van het waarderingshandboek

van specifieke aard. Tevens is deze geconsolideerde

toe voor de woningen en parkeergelegenheden. Bij

jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad

het bedrijfsonroerendgoed, maatschappelijk- en

voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645

zorgvastgoed past Viverion de full-versie van het

Toegelaten instellingen volkshuisvesting.

handboek toe, aangezien de huursom hiervan meer

De waardering van activa en passiva en de bepaling

dan 5% van de totale huursom bedraagt. Voorheen

van het resultaat vinden plaats op basis van historische

werd het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor

tegen actuele waarde conform RJ 212 en het

de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

commercieel vastgoed gewaardeerd tegen actuele

worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het

waarde conform RJ 213. Een verdere uiteenzetting

kostprijsmodel.

van de nieuwe grondslag voor de waardering van

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

het vastgoed in exploitatie wordt gegeven onder de

waarop zij betrekking hebben. Winsten worden

grondslagen voor materiële vaste activa. De wijziging

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn

van de grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt

gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen

conform RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de

die hun oorsprong vinden voor het einde van het

retrospectieve methode. Dit betekent dat de cijfers per

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij

primo 2015 zijn herrekend naar de nieuwe grondslag.

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn

Deze cijfers dienen als basis voor de vergelijkende

geworden.

cijfers en de cijfers over het boekjaar.

In de balans, de winst- en verliesrekening en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond

deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste

Toelichtingen op posten in de balans, winst- en

verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde.

verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de

Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten

jaarrekening genummerd.

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering
plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig

Stelselwijziging

artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de

Marktwaarde

methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Algemeen

(‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht

Viverion hanteert voor het merendeel van haar

voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen dat

onroerende zaken in exploitatie de basisversie van het
99
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Balans per 1-1-2015

Jaarrekening
2015

Na
stelselwijziging

Effect
stelselwijziging

x.€1.000

x.€1.000

x.€1.000

Activa:
Materiele vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie/
in ontwikkeling
Materiele vaste activa: Commercieel vastgoed in
exploitatie/ in ontwikkeling

203.572

-203.572

10.705

-10.705

Materiele vaste activa: Onroerende zaken in exploitatie/
in ontwikkeling

551.911

Totaal

551.911
337.634

Passiva:
Eigen vermogen: Overige reserve

117.191

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve

171.627

54.436

285.657

285.657

Subtotaal effect stelselwijziging op het eigen vermogen

340.093

Voorziening: Onrendabele investeringen
Voorziening: Latente belastingverplichtingen

3.974

2.265

-1.709

850

100

-750

Totaal

337.634

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In

Impact op individuele posten

de basisversie wordt de waardering van het vastgoed

De stelselwijziging heeft impact op de volgende

op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde

individuele posten in de balans en winst-en-

herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij

verliesrekening:

deze waardering is geen taxateur betrokken. Als

-

gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig

-	DAEB vastgoed in ontwikkeling ten behoeve van

bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van

DAEB vastgoed in exploitatie;
eigen exploitatie;

de actuele waarde die met betrokkenheid van een

-	Niet DAEB vastgoed in exploitatie;

taxateur tot stand zou zijn gekomen.

-	Latente belastingvordering;
-	Eigen vermogen en herwaarderingsreserve;

Impact op vermogen en resultaat

-	Voorziening onrendabele top;

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het

-	Voorziening latente belastingverplichting;

beginvermogen in 2016 bedraagt € 294 mln. en het

-	Afschrijvingen;

effect op het resultaat 2015 bedraagt € 26 mln. en is

-	Overige waardeveranderingen;

als volgt weer te geven:

-	Niet-gerealiseerde waardeveranderingen;
-	Verkoopresultaat.

Per onderdeel van de stelselwijziging, zoals genoemd
in het hiervoor opgenomen overzicht, dient de aard

Voor de individuele balansposten worden de

nader toegelicht te worden. Daarnaast moeten

verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de

het oude stelsel en het nieuwe stelsel toegelicht

jaarrekening 2015 in de toelichting op de betreffende

worden en de betekenis van de stelselwijziging voor

jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld in

het vermogen en resultaat van het boekjaar per

verloopoverzichten.

onderdeel.
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Balans per 31-12-2015

Jaarrekening
2015

Na
stelselwijziging

Effect
stelselwijziging

x.€1.000

x.€1.000

x.€1.000

Activa:
Materiele vaste activa: Sociaal vastgoed in exploitatie/ in
ontwikkeling

225.204

-225.204

10.263

-10.263

Materiele vaste activa: Commercieel vastgoed in
exploitatie/ in ontwikkeling
Materiele vaste activa: Onroerende zaken in exploitatie/
in ontwikkeling
Latente belastingvordering

9.729

527.860

527.860

9.762

33

Totaal

292.426

Passiva:
Eigen vermogen: Overige reserve

142.648

Eigen vermogen: Herwaarderingsreserve

177.335

34.687

258.934

258.934

Subtotaal effect stelselwijziging op het eigen vermogen

293.621

Voorziening: Onrendabele investeringen

1.971

776

-1.195

Voorziening: Latente belastingverplichtingen

-

Totaal
Resultatenrekening over 2015

292.426
Jaarrekening
2015

Na
stelselwijziging

Stelselwijziging

x.€1.000

x.€1.000

x.€1.000

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille

598

-240

-838

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

8.419

384

-8.035

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

-14.025

17.107

31.132

onroerende zaken in exploitatie

-

Overige waardeveranderingen (onrendabele projecten)
Vennootschapsbelasting last/bate

-

3.516

3.516

239

955

716

Effect stelselwijziging op het resultaat over 2015

Impact op volgende jaren

26.491

Functionele indeling winst-enverliesrekening

De impact op volgende jaren van de stelselwijziging
is nu nog niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de

Algemeen

ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht

van het vastgoed de komende jaren.

voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen
dat toegelaten instellingen met ingang van het
boekjaar 2016 de winst-en-verliesrekening conform
het functionele model moeten presenteren. Voorheen
werd de winst-en-verliesrekening conform de
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categorale indeling gepresenteerd. De wijziging van de

dat toegelaten instellingen met ingang van het

grondslag is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform

boekjaar 2016 het kasstroomoverzicht moeten

RJ 140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve

opstellen conform de directe methode. Voorheen

methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn

werd het kasstroomoverzicht conform de indirecte

gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.

methode bepaald. De wijziging van de grondslag
is in de jaarrekening 2016 verwerkt conform RJ

Impact op vermogen en resultaat

140 ‘Stelselwijzigingen’ volgens de retrospectieve

De presentatie van de winst-en-verliesrekening

methode. Dit betekent dat de vergelijkende cijfers zijn

conform het functionele model heeft geen impact op

gepresenteerd conform de nieuwe grondslag.

het vermogen en resultaat.
Impact op vermogen en resultaat

Directe methode kasstroomoverzicht

De bepaling van het kasstroomoverzicht conform de
directe methode heeft geen impact op het vermogen

Algemeen
Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht
voor toegelaten instellingen. Hierin is opgenomen
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Financiële instrumenten

vorderingen en schulden loopt Viverion risico’s over de
marktwaarde.

Onder financiële instrumenten worden zowel

Met betrekking tot de vorderingen worden geen

primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen

financiële derivaten met betrekking tot renterisico

en schulden), als afgeleide financiële instrumenten

gecontracteerd.

(derivaten) verstaan.
Binnen het treasurybeleid van Viverion dient het

Kredietrisico

gebruik van financiële instrumenten ter beperking

Viverion heeft geen significante concentraties van

van inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico’s.

kredietrisico. Viverion maakt gebruik van meerdere

Op grond van het vigerende interne treasurystatuut

banken, om over meerdere kredietfaciliteiten te

is het gebruik van financiële instrumenten slechts

kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden

toegestaan voor zover er een materieel verband met

nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor

het belegde/gefinancierde vermogen kan worden

beschikbare kredietfaciliteiten.

gelegd en de toepassing ervan tot een positie van de
totale leningen-/beleggingsportefeuille leidt, welke

Liquiditeitsrisico

vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te

Viverion kan gebruik maken van een kredietfaciliteit bij

maken van deze instrumenten.

de ING Bank. Voor zover noodzakelijk, worden nadere
zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare

Marktrisico

kredietfaciliteiten.

Viverion loopt risico’s ten aanzien van de waardering

Investeringsverplichtingen worden uitsluitend

van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa

aangegaan als Viverion zeker heeft gesteld dat

en effecten, opgenomen onder vlottende activa.

hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd.

Viverion beheerst het marktrisico door stratificatie aan
te brengen in de portefeuille en limieten te stellen.

Beschikbaarheidsrisico
Voor de beschikbaarheid van financiering is de

Valutarisico

organisatie sterk afhankelijk van het blijvend

Viverion is alleen werkzaam in Nederland en loopt

functioneren van het borgingsstelsel via het

geen valuta risico.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De (voorgenoemde) maatregelen rondom de

Prijsrisico

Verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de

Viverion loopt risico’s ten aanzien van de waardering

omvangrijke saneringssteun door het Centraal Fonds

van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa

Volkshuisvesting leiden tot een significante aantasting

en effecten.

van de operationele kasstroom van woningcorporaties.
Viverion voldoet in de meerjarenplanning aan de

Renterisico

financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders

Viverion loopt renterisico over de rentedragende

en andere financiële stakeholders worden gehanteerd.

vorderingen (met name onder financiële vaste activa,
effecten en liquide middelen) en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden (waaronder
schulden aan kredietinstellingen) door wijzigingen in
de marktrente.
Voor vorderingen en schulden met variabele
renteafspraken loopt Viverion risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen door wijzigingen in
de rentestanden. Met betrekking tot vastrentende
103

Focus op
betaalbaar wonen

6

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in
exploitatie

2015 (‘Handboek modelmatig waarderen

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie

waarderingshandboek toe voor de woningen en

met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens op

parkeergelegenheden. Bij het bedrijfsonroerendgoed,

contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en

maatschappelijk- en zorgvastgoed past Viverion de full-

het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens

versie van het handboek toe aangezien de huursom

is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per

hiervan meer dan 5% van de totale huursom bedraagt.

1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en

Voor een verdere toelichting op de toepassing van

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2016

het waarderingshandboek wordt verwezen naar de

bedraagt deze grens € 710,68 (2015: € 710,68). Het

toelichting op de balans.

niet-DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de

met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens op

marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden

contractdatum en commercieel vastgoed.

verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de

marktwaarde’). Viverion past de basisversie van het

periode waarin de wijziging zich voordoet.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed

Daarnaast wordt ten laste van de

dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties,

resultaatbestemming, of ten laste van de overige

waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele

reserves, een herwaarderingsreserve gevormd.

instellingen en dienstverleners en ook is vermeld op

De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor

de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking

het verschil tussen de boekwaarde op basis van

van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009,

verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde

aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.

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

Grondslag waardering tegen actuele waarde
gebaseerd op marktwaarde:

Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

bepaald op basis van de discounted cash flow (‘DCF’)

wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen

methode. Voor woon- en parkeergelegenheden

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief

vindt de bepaling van de toekomstige inkomende

transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het

en uitgaande kasstromen plaats aan de hand van

vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van

enerzijds het doorexploiteer scenario en anderzijds

actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het

het uitpondscenario, mede op basis van artikel 31 van

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het

(BTIV). De marktwaarde in verhuurde staat is op

Besluit actuele waarde is niet van toepassing.

waarderingscomplex niveau bepaald op basis van
de hoogste waardering van het doorexploiteer- of
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Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten

uitpondscenario, beide berekend op basis van de

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering

contante waarde van inkomende en uitgaande

tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de

kasstromen.
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Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat

Het uitpondscenario veronderstelt dat

verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk

verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig

jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder

worden verkocht. In tegenstelling tot het

verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden

doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze

wordt verondersteld dat die eenheid opnieuw

verhuureenheden niet aangepast, maar wordt

wordt verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt

daarvoor in de plaats de verwachte verkoopkasstroom

aangepast naar de potentiele huur op basis van

opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige

de markthuur of de maximale huur op basis van

DCF-periode wordt een eindwaarde van de nog

het woningwaarderingstelsel. Aan het einde van

niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De

een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde

kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze

opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige DCF-

eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt

periode en deze eindwaarde worden vervolgens

naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde

contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld.

wordt bepaald op het verder uitponden van de

De eindwaarde wordt bepaald op basis van de

aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte

veronderstelling van doorexploiteren met een

woongelegenheden, waarbij de mutatiekans met 50%

voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke

wordt gehalveerd ten opzichte van de mutatiekans in

kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet.

het doorexploiteerscenario.

Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e
jaar met 100% verhoogd, teneinde renovatie te

Macro economische parameters

adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-

vastgoed alsmede voor studentencomplexen,

berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de

parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is

macro-economische parameters:

alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.

105

Focus op
betaalbaar wonen

Parameters woongelegenheden

2016

2017

2018

2019

2020 e.v.

Prijsinflatie

0,20%

0,60%

1,07%

1,53%

1,53%

Loonstijging

1,60%

1,70%

1,57%

2,03%

2,50%

Bouwkostenstijging

1,60%

1,70%

1,57%

2,03%

2,50%

3,20%

2,60%

2,30%

2,00%

2,00%

1960-

1975-

1990-

Leegwaardestijging
Instandhoudingsonderhoud

Bouwjaar

Type

<1960

1974

1989

2004

>=2005

EGW

€ 909

€ 984

€ 837

€ 858

€ 861

MGW

€ 849

€ 969

€ 787

€ 859

€ 846

Studenteneenheid

€ 502

€ 513

€ 453

€ 570

€ 555

€ 1.018

€ 1.005

€ 884

€ 987

€ 992

Zorgeenheid (extramuraal
Type

Mutatieonderhoud

EGW

€ 823

MGW

€ 618

Studenteneenheid

€ 185

Zorgeenheid (extramuraal

€ 618

Type

Beheerkosten

EGW

€ 420

MGW

€ 413

Studenteneenheid

€ 389

Zorgeenheid (extramuraal)

€ 381

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
Gemeentelijke OZB

Gemeentelijke tarieven 2016 zoals gepubliceerd uitgedrukt in een
percentage van de WOZ waarde met waardepeildatum 1-1-2015

Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten (excl. gemeentelijke OZB)

0,13% van de WOZ waarde

Verhuurderheffing

2017 e.v.

Tarief WOZ

0,543%

Huurstijging

2017

2018

2019

2020 e.v.

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar
- zelfstandige eenheden

1,20%

0,80%

0,40%

0,00%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar
- onzelfstandige eenheden

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Huurderving oninbaar
Huurderving, als percentage van de huursom

1,00%

Parameters woongelegenheden
Mutatiekans
Mutatiekans 2012-2016 bij doorexploiteren gemiddelde mutatiekans van de betreffende verhuureenheden
over de afgelopen vijf jaar (2012 - 2016) met een minimum van 2%
Mutatiekans bij uitponden

idem aan doorexploiteren maar dan in jaar
1 opslag van 2%

Verkoopkosten
Verkoopkosten

1,7% van de leegwaarde

Disconteringsvoet:
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Risicovrije rentevoet

0,46%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,50%
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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 woningwaarderingsstelsel Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de
nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De
overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de
berekende waarde van een verhuureenheid.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

De overdrachtskosten, bestaande

Instandhoudingsonderhoud

€ 5 per m2 bvo

uit overdrachtsbelasting alsmede

Mutatieonderhoud

€ 10 per m2 bvo

notaris- en registratiekosten,

Marketing

14% van de marktjaarhuur

bedragen 7% van de berekende

Beheerkosten - bedrijfsmatig onroerend goed

3% van de markthuur

waarde van een verhuureenheid.

Beheerkosten – maatschappelijk onroerend goed

2% van de markthuur

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2016, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ waarde met waardepeildatum 1 januari 2015). Risicovrije rentevoet
Vastgoed sectorspecifieke opslag.

0,13% van de WOZ waarde

0,46%
5,50%

Voor splitsingskosten is een

Parameters parkeergelegenheden
Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats

€ 46 per jaar

norm gehanteerd van € 500 per

Instandhoudingsonderhoud - garagebox

€ 154 per jaar

te splitsen eenheid.

Beheerkosten - parkeerplaats

€ 25 per jaar

De verkoopkosten bedragen

Beheerkosten – garagebox

€ 35 per jaar

€ 500 per verhuureenheid. De

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ waarde met peildatum
1 januari 2015.
Risicovrije rentevoet
Vastgoed sectorspecifieke opslag

0,25% van de WOZ waarde

overdrachtskosten, bestaande
uit overdrachtsbelasting alsmede

0,46%
5,50%

notaris- en registratiekosten,
bedragen 7% van de berekende
waarde van een verhuureenheid.

Parameters intramuraal zorgvastgoed

De overdrachtskosten, bestaande

Instandhoudingsonderhoud

€ 8 per m2 bvo

uit overdrachtsbelasting alsmede

Mutatieonderhoud

€ 10 per m2 bvo

notaris- en registratiekosten,

Marketing

14% van de marktjaarhuur

bedragen 3% van de berekende

Beheerkosten

2,5% van de markthuur

waarde van een verhuureenheid.

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt in een

0,37% van de WOZ waarde

percentage van de WOZ waarde met waardepeildatum 1 januari 2015
Disconteringsvoet
Risicovrije rentevoet

0,46%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,50%
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Inschakeling taxateur

Exit yield

Viverion hanteert de full versie van het Handboek

Als alternatief voor de berekende eindwaarde uit

modelmatig waarderen marktwaarde voor

de basisversie mag een exit yield gebruikt worden

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed en

voor het bepalen van de eindwaarde ultimo jaar

Intramuraal zorgvastgoed. Voor het boekjaar 2016 is

15. Voor de toelichting op complexniveau wordt

al het Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend

verwezen naar de objectrapportages. Voor alle

goed en Intramuraal zorgvastgoed in exploitatie

complexen is de exit yield door de externe taxateur

volledig getaxeerd. Voor de boekjaren 2017, 2018 zal

heroverwogen en indien nodig aangepast. Voor de

jaarlijks voor minimaal 1/3 deel van de onroerende

toelichting op complexniveau wordt verwezen naar de

zaken in exploitatie een hertaxatie plaatsvinden

objectrapportages van de externe taxateur.

door een onafhankelijke en ter zake deskundige
externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands

Disconteringsvoet

Register Vastgoed Taxateurs (NRVT – www.nrvt.

De hoogte van de disconteringsvoet is modelmatig

nl). Voor het overige 2/3 deel van de onroerende

bepaald. Daarmee wordt niet altijd recht gedaan

zaken in exploitatie zal een markttechnische update

aan de risico’s die voor specifieke objecten en/of

plaatsvinden door de hiervoor genoemde taxateur. Dit

specifieke locaties van toepassing zijn. Deze specifieke

betekent dat elk derde deel van de onroerende zaken

omstandigheden kunnen een andere disconteringsvoet

in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw

rechtvaardigen. De toegelaten instelling heeft de

wordt getaxeerd. Het taxatiedossier is op aanvraag

mogelijkheid om dan een externe taxateur in te

beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.

schakelen om een marktconforme disconteringsvoet

In de full versie is het mogelijk om op basis van een

vast te stellen. Voor de toelichting op complexniveau

toetsing door de externe taxateur tot een aanpassing

wordt verwezen naar de objectrapportages. Voor alle

van de op basis van dit handboek modelmatig

complexen is de disconteringsvoet door de externe

vastgestelde waarde van het waarderingscomplex

taxateur heroverwogen en indien nodig aangepast.

te komen. Een aanpassing van de waarde dient het

Voor de toelichting op complexniveau wordt verwezen

resultaat te zijn van een aanpassing van de daaraan

naar de objectrapportages van de externe taxateur.

ten grondslag liggende normen en parameters. Daarbij
dient de externe taxateur tevens de aannemelijkheid

Onderhoud

van de marktwaarde te beoordelen, die daarvan het

In de basisvariant is voor de verschillende

resultaat is. De volgende vrijheidsgraden zijn in de

onderhoudscategorieën gewerkt met gemiddelde

waarderingen van Viverion door de taxateur toegepast:

bedragen voor het onderhoud, die afhankelijk zijn van
een beperkt aantal kenmerken van de verhuureenheid.

Markthuur

In de praktijk kan de noodzaak voor onderhoud

In de basisversie is de markthuur voor woningen

meer variëren dan in de basisvariant is uitgewerkt.

bepaald aan de hand van een modelmatige schatting.

Als dat zo is, kunnen de onderhoudsbedragen voor

Deze schatting houdt geen rekening met specifieke

instandhoudingsonderhoud met tussenkomst van

omstandigheden waardoor de markthuur anders

de externe taxateur worden aangepast. Voor alle

is dan uit het model voortvloeit. In de full versie

complexen zijn de onderhoudskosten door de externe

heeft de externe taxateur de mogelijkheid om de

taxateur heroverwogen en indien nodig aangepast.

modelmatig bepaalde markthuur te vervangen

Voor de toelichting op complexniveau wordt verwezen

door zijn inschatting van de markthuur. Voor alle

naar de objectrapportages van de externe taxateur.

complexen is de markthuur door de externe taxateur
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heroverwogen en indien nodig aangepast. Voor de

Uitgaven na eerste verwerking

toelichting op complexniveau wordt verwezen naar de

Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de

objectrapportages van de externe taxateur.

algemene activeringscriteria worden geactiveerd
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tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het

onderhoud, erfpacht en overige contracten met een

verschil in marktwaarde van het complex voor en

werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van

na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt

planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de

in het actief verwerkt als een waardevermindering

meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli

of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord

per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan

als ‘Niet gerealiseerde waardeveranderingen

van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor

vastgoedportefeuille’.

inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde
lastenniveaus.

Herwaardering
Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van

In de berekening van de bedrijfswaarde zijn de

de onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald.

volgende uitgangspunten gehanteerd:

(ongerealiseerde) Winsten of verliezen ontstaan

-	voor de jaren na 2016 is rekening gehouden met

door een wijziging in de actuele waarde worden
verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Wanneer
op complexniveau de actuele waarde de boekwaarde
op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
(kostprijs) overtreft, wordt een herwaarderingsreserve

een jaarlijkse huurverhoging van inflatie (zie tabel
prijsinflatie);
-	de jaarlijkse huurderving bedraagt 1,5% (idem
voorgaand jaar);
-	mutatiegraad op basis van een gemiddelde

gevormd die wordt toegelicht bij het eigen vermogen.

mutatiekans van de betreffende verhuureenheden

De boekwaarde op basis van de verkrijgings- of

over de afgelopen vijf jaar (2012-2016) met een

vervaardigingsprijs betreft de initiële verkrijgings- of

minimum van 2% (7,4% voorgaand jaar);

vervaardigingsprijs (derhalve niet verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen).

-	jaarlijkse ontwikkeling variabele lasten conform
tabel prijsinflatie (idem voorgaand jaar);
-	jaarlijkse ontwikkeling onderhoudslasten conform
tabel onderhoudsindex (idem voorgaand jaar);

Uitgangspunten bepaling bedrijfswaarde

-	disconteringsvoet van 5,00% (voorgaand jaar:
5,00%) voor woningen en bedrijfsmatige/overige

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante

onroerende zaken;

waarde van de aan een actief of samenstel van activa

-	de periode waarover contant gemaakt wordt, loopt

toe te rekenen toekomstige kasstromen, die kunnen

parallel aan de geschatte resterende levensduur

worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.

van de complexen. De minimale levensduur is

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante

gesteld op 15 jaar, tenzij vanuit planvorming een

waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit

kortere levensduur gerechtvaardigd is;

hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten

-	een restwaarde op basis van geschatte

en toekomstige exploitatielasten over de geschatte

grondwaarde aan het einde van de

resterende looptijd van de investering.

exploitatieperiode of de verwachte
opbrengstwaarde bij verkoop (idem voorgaand

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke
en onderbouwde veronderstellingen, die de
beste schatting van de directie weergeven van de
economische omstandigheden die van toepassing
zullen zijn gedurende de resterende levensduur van

jaar);
-	de te betalen vennootschapsbelasting maken geen
onderdeel uit van de bedrijfswaarde;
-	voor de verhuurdersheffing is voor de jaren 2017
en later het wettelijke kader ingerekend.

het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de in

Bij de berekening van de bedrijfswaarde volgt

2016 intern geformaliseerde meerjarenbegroting

Viverion voor haar parameters de in de sector gelden

en bestrijken een periode van vijf jaar (2017-

parameters voorgeschreven de door de Autoriteit

2021), behoudens de verwachte kosten van groot

Woningcorporaties.
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Tabel inflatie

ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van
onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2017

2018

2019

2020
e.v.

Prijsinflatie (%)

0,60

1,07

1,53

2,00

Looninflatie (%)

1,60

1,90

2,20

2,50

Bouwindex (%)

1,60

1,90

2,20

2,50

Onderhoudsindex (%)

1,60

1,90

2,20

2,50

Marktindex (%)

4,50

3,67

2,83

2,00

De verwachte opbrengstwaarde van woningen

worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening
over de periode waarin de wijziging zich
voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht
onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten laste van de
overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd.
De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde
positieve verschil tussen de actuele waarde en de
historische kostprijs.

geoormerkt voor verkoop, wordt gedefinieerd als
verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie

termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen

de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag

exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve

worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke

van toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in

externe deskundigen. Gegeven het feit dat verkopen

aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of

hoofdzakelijk worden verricht in het kader van

vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.

de contante waarde van het bedrag dat kan worden

de financiering van onrendabele investeringen in
van vijf jaar in de waardering betrokken. Daarmee

Onroerende en roerende zaken
ten dienste van de exploitatie

wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter

De onroerende en roerende zaken ten dienste van

van de geoormerkte verkopen.

de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de

nieuwbouw, worden deze verkopen voor een periode

verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
De bepaling van de restwaarde van de grond

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere

opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

er nog geen herbestemming van de grond heeft

gebaseerd op de geschatte economische levensduur

plaatsgevonden, plaats op basis van de huidige

en worden berekend op basis van een vast percentage

vergelijkbare kavel of vierkante meterprijs voor een

van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf

sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd

het moment van ingebruikneming.

naar het einde van de levensduur en verminderd met
verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing.

De afschrijvingstermijnen welke zijn gehanteerd:

Indien feitelijke dan wel in rechte afdwingbare

-

Kantoorgebouw: 30 jaar lineair;

verplichtingen zijn aangegaan die consequenties

-

Inventarissen en vervoermiddelen: 5-10 jaar lineair;

hebben voor de bestemming van de grond, wordt

-

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

met deze gewijzigde bestemming in de waardering
rekening gehouden.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden
ten laste gebracht van het resultaat op het moment

Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

dat deze zich voordoen. Indien er sprake is van

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die

geactiveerd.

zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie
worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde
onder aftrek van de korting. Winsten of verliezen
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Financiële vaste activa

van deze voorziening wordt rekening gehouden met
reeds op vorderingen op de deelneming in mindering

Latente belastingvorderingen

gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Onder de financiële vaste activa zijn actieve
belastinglatenties opgenomen, indien en voor

Voorraden

zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de
belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden.

Vastgoed bestemd voor verkoop

Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante
waarde waarbij discontering plaatsvindt tegen de

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad

nettorente en hebben overwegend een langlopend

woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die niet

karakter. De nettorente bestaat uit de voor Viverion

meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor

geldende rente voor langlopende leningen (3,87%)

verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt

onder aftrek van belasting op basis van het effectieve

gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel

belastingtarief (25%). De actieve belastinglatentie

vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald

waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering

door individuele beoordeling van de voorraden.

en op de aanwezige compensabele verliezen.
De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de
De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen

marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit

bestemd voor de verkoop, beleggingen en langlopende

exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs

schulden. Ultimo 2016 zijn er geen verhuureenheden

omvat de bouwkosten, de directe loonkosten

bestemd voor sloop en herontwikkeling. Voor het

en de overige kosten die rechtstreeks aan de

overige bezit is niet aan te duiden wat de bestemming

vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-

zal zijn en is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de

opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte

latentie op nihil gewaardeerd.

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

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor verkoop

beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op
de nettovermogenswaarde, maar niet lager dan nihil.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis

betreft het onderhanden werk (onroerende zaken

van de grondslagen van Viverion.

onverkocht in aanbouw bestemd voor de verkoop).
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Deelnemingen met een negatieve

wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of

nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.

lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-

Daarbij worden tevens andere langlopende belangen

opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele

in aanmerking genomen, die feitelijk moeten worden

beoordeling van de voorraden.

aangemerkt als onderdeel van de netto-investering
in de deelneming. Wanneer Viverion geheel of ten

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten,

dele instaat voor schulden van de desbetreffende

de directe loonkosten en de overige kosten die

deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden

heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling

toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd

van haar schulden in staat te stellen, wordt een

op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog

voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang

te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
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Overige voorraden

De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke
verschillen tussen waardering in de jaarrekening en

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen

de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd

verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

tegen nominale/contante waarde waarbij discontering

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald

plaatsvindt tegen de nettorente en hebben

door individuele beoordeling van de voorraden. De

overwegend een langlopend karakter.

waardering van de overige voorraden komt tot stand

De nettorente bestaat uit de voor Viverion geldende

op basis van fifo/lifo/gewogen gemiddelde prijzen.

rente voor langlopende leningen (3,87%) onder
aftrek van belasting op basis van het effectieve

Vorderingen

belastingtarief (25%).

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

De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

bestemd voor de verkoop en langlopende schulden.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn

Ultimo 2016 zijn er geen verhuureenheden bestemd

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte

voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige bezit

voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg

is niet aan te duiden wat de bestemming zal zijn en is

van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

nihil gewaardeerd.

individuele beoordeling van de vorderingen. De
vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen

Voorziening onrendabele investeringen
en herstructureringen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare

en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn

verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.

onder de kortlopende schulden. De liquide middelen
zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de

middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt

woningcorporatie zijn gedaan richting huurders,

hiermee bij de waardering rekening gehouden.

gemeenten en overige stakeholders over
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen

Voorzieningen

en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het

Voorziening latente
belastingverplichtingen

besluitvormingsproces van de woningcorporatie

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen

een feitelijke verplichting is sprake als de formalisering

vanwege verschillen tussen commerciële en fiscale

van de verplichting heeft plaatsgevonden.

rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van

balanswaarderingen, wordt een voorziening
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getroffen ter grootte van de som van deze verschillen

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele

vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op

investeringen en herstructureringen worden als

deze voorziening worden in de toekomst te verrekenen

bijzondere waardeverandering in mindering gebracht

belastingbedragen vanwege beschikbare voorwaartse

op de boekwaarde van het complex waartoe de

verliescompensatie in mindering gebracht, voor zover

investeringen gaan behoren. Indien en voor zover

het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten

de verwachte verliezen de boekwaarde van het

beschikbaar zullen zijn voor verrekening.

desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit
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meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte

Langlopende schulden

verliezen wordt in dit verband verstaan: de netto

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste

contante waarde van alle investeringsuitgaven minus

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en

de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde.

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De aflossingsverplichting voor het komende

Overige voorzieningen

jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
Viverion heeft in het kader van de verkoop

Tenzij anders vermeld, worden de overige

van woningen onder voorwaarden een

voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde

terugkoopverplichting die afhankelijk is van

van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn

de waardeontwikkeling van de woningen. De

om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop

Jubilea voorziening

binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting
onder de kortlopende schulden verantwoord.

Deze voorziening is in 2014 gevormd en heeft
betrekking op in de toekomst uit te betalen

Kortlopende schulden

jubileumuitkeringen bij 12,5, 25 en 40 jaar

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking

dienstverband. Deze voorziening is opgenomen

opgenomen tegen de reële waarde (indien deze

op basis van netto contante waarde met een kans

lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en

berekening van het kunnen bereiken van deze jubilea.

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, die gelijk kan zijn aan de nominale waarde.

Voorziening pensioenen

De kortlopende schulden hebben een resterende
looptijd van maximaal 1 jaar. Grondslagen voor de

Viverion is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds

bepaling van het geconsolideerde resultaat

Woningcorporaties (SPW). De pensioenregeling van de
SPW betreft een toegezegde-pensioenregeling. Voor
de pensioenregeling betaalt Viverion op verplichte,
contractuele of vrijwillige basispremies aan het
pensioenfonds. Behalve de betaling van deze premies,
heeft Viverion geen verdere verplichtingen uit hoofde
van de pensioenregeling.
Viverion heeft in geval van een tekort bij het fonds
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen anders dan hogere toekomstige
premies. De dekkingsgraad van het betrokken
bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2016
volgens opgave van het fonds 104%. Viverion loopt
geen risico ten aanzien van de dekkingsgraad, derhalve
is ter zake geen voorziening nodig.
De premies worden verantwoord als personeelskosten
als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden verantwoord als overlopende activa
indien deze tot een terugstorting leiden of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
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Grondslagen voor de bepaling van het geconsolideerde resultaat
Huuropbrengsten

verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit

verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan worden

de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd.

gedacht aan:

Dit zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie

-	lonen en salarissen voor personeel dat primair

van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed.

bezig is met de exploitatie van het vastgoed;

De opbrengsten vanwege huur worden
aangemerkt als gerealiseerd in het jaar
van opeisbaarheid daar bij tussentijdse
beëindiging van het huurcontract geen
terugbetalingsverplichting geldt. Viverion

-	kosten klanten contact centrum;

verhoogde de huren volgens onderstaande tabel:

Lasten onderhoudsactiviteiten

-	verhuurdersheffing.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder
“27. Toerekening baten en lasten”.

Aan deze post worden de lasten toegerekend
Inkomen

Huuraanpassing Viverion

die betrekking hebben op de onderhoudslasten.

< € 34.678,-

0,6%

Dit betreffen naast onderhoudslasten ook

€ 34.678,- - € 44.360,-

2,6%

personeelslasten en overige bedrijfslasten.

> € 44.360,-

4,6%

De systematiek van toerekening is toegelicht
onder “27. Toerekening baten en lasten”.

Opbrengsten en lasten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het

overeengekomen bijdragen van huurders en worden

verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de

van levering van de goederen en verlening van de

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar

diensten.

hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken

verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet

en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van

zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt

daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats.

onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

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

Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit
Aan deze posten worden de directe lasten met

Overheidsbijdragen

betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend

Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de

die geen betrekking hebben op de verhuur en

egalisatierekening rijksbijdragen en overige

beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Gedacht

overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben

kan worden aan:

betrekking op specifieke regelingen en worden

-	onroerendezaakbelasting;

aangemerkt als gerealiseerd in het jaar van

-

verzekeringskosten.

opeisbaarheid.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden de directe en indirecte kosten
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Nettoverkoopresultaat
vastgoedportefeuille

ontstaan door een wijziging in de waarde van de

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille

verslagjaar.

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het

betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst
toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden

Opbrengsten en kosten overige
activiteiten

verantwoord op het moment van levering (passeren

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden

transportakte).

van woningzoekenden, de opbrengsten van overige

minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de

dienstverlening en incidentele opbrengsten

Waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

verantwoord.

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Afschrijvingen materiële vaste activa ten
dienste van exploitatie

De overige waardeveranderingen worden gevormd

De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste

door de waardevermindering die is ontstaan door

van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings-

gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische

of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats

en feitelijke verplichtingen met betrekking tot

volgens de lineaire methode op basis van de geschatte

investeringen in nieuwbouw en herstructurering.

economische levensduur. Afschrijving van het actief
vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

De afschrijvingen worden aan de verschillende

vastgoedportefeuille

activiteiten toegerekend met de systematiek toegelicht

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

in “27. Toerekening baten en lasten”.

vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke
verliezen, die ontstaan door een wijziging in de waarde
van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar.

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan

In deze post worden de ongerealiseerde

werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de

waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar

verkocht onder voorwaarden verantwoord die zijn

hebben plaatsgevonden door de werknemers. De

ontstaan door een wijziging in de waarde van de

lonen, salarissen en sociale lasten worden aan

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in

de verschillende activiteiten toegerekend met de

het verslagjaar.

systematiek toegelicht in “27. Toerekening baten en
lasten”.Voor de grondslagen wordt verwezen naar de

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

paragraaf voorziening pensioenen. De pensioenlasten

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

worden aan de verschillende activiteiten toegerekend

In deze post worden de ongerealiseerde

met de systematiek toegelicht in “27. Toerekening

waardeveranderingen verantwoord van de

baten en lasten”.

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn
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Overige organisatiekosten

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere

integraal onder de vigerende belastingwetgeving.

bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegerekend met

Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen

de systematiek toegelicht in “27. Toerekening baten en

Aedes en de Belastingdienst betreffende de

lasten”.

Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is
eenzijdig in 2008 door de Belastingdienst opgezegd.

Leefbaarheid

Viverion heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend. Per 1

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke

december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en

ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken

de Belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst

bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de

(VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar

stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd, indien deze

hebben plaatsgevonden.

niet vóór 1 december is opgezegd.

Financiële baten en lasten

Viverion heeft op basis van de uitgangspunten van

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig

VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2016 en het

verwerkt, rekening houdend met de effectieve

fiscale resultaat 2016 bepaald. Doordat jurisprudentie

rentevoet van die betreffende activa en passiva. Bij

inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor

de verwerking van de rentelasten wordt rekening

woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op

betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in

de ontvangen leningen.

de jaarrekening opgenomen schatting.

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende
activa gedurende de periode van vervaardiging

Resultaat deelnemingen

van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van

vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar

betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en

te maken. De te activeren rente wordt berekend op

financiële beleid, wordt opgenomen het aan de

basis van de verschuldigde rente over specifiek voor

woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat

de vervaardiging opgenomen leningen en van de

van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald

gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek

op basis van de bij Viverion geldende grondslagen voor

aan de vervaardiging van het actief zijn toe te

waardering en resultaatbepaling.

rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van
vervaardiging.

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

Belastingen

wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat

De belasting over het resultaat wordt berekend

aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de

over het resultaat voor belastingen in de winst-

financiële baten en lasten.

en-verliesrekening, rekening houdend met
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beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit

Toerekening baten en lasten

voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen

Om tot de functionele indeling van de winst-en-

in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde

verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-

van een kostenverdeelstaat. Hierbij worden de

aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden

personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke

met wijzigingen die optreden in de latente

activiteiten van de werknemers. De verdeelsleutel

belastingvorderingen en latente belastingschulden

is gebaseerd op de verdeling van de werkelijke

vanwege wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

activiteiten van werknemers.
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8

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerde kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens

betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.

de directe methode. De geldmiddelen in het

Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen

groepsmaatschappijen afgetrokken van de

en vlottende effecten. De effecten kunnen worden

aankoopprijs.

beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen
Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde

plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden

interest en ontvangen dividenden worden opgenomen

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De

onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

betaling van de leasetermijnen vanwege het

Betaalde dividenden worden opgenomen onder de

financiële-leasecontract wordt voor het gedeelte

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het

De verkrijgingsprijs van verworven

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een

groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de

uitgave uit operationele activiteiten.

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover

117

Focus op
betaalbaar wonen

9

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000)

1

Materiële vaste activa

1.1

Materiele vaste activa in exploitatie

Een overzicht van de materiele vaste activa in exploitatie is hierna opgenomen:
DAEB
vastgoed
in
exploitatie

niet-DAEB
vastgoed
in
exploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2016
Boekwaarde 1 januari 2016

224.617

10.264

234.881

Effecten stelselwijziging

290.746

1.132

291.878

Boekwaarde 1 januari 2016

515.363

11.396

526.759

729

0

729

-2.703

-2.036

-4.739

1.882

0

1.882

232

-232

35.803

44

35.847

35.943

-2.224

33.719

551.306

9.172

560.478

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen
Overboeking van activa in ontwikkeling
Overboeking
Aanpassing marktwaarde

Stand per 31 december 2016:
Boekwaarde 31 december 2016

Per 31 december 2016 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 291.065.
Deze heeft voor € 289.813 betrekking op het DAEB vastgoed en voor € 1.252 op het niet-DAEB vastgoed.

Marktwaarde
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde
staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is
opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de
toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF)
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Complexindeling
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde
partij in verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal
verhuureenheden in een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel
DAEB- als niet-DAEB vastgoed. De waarderingscomplexen ten behoeve van de berekening van de marktwaarde
zijndoor middel van de volgende indeling bepaald:
Type

Locatie (postcode) Bouwjaar

Eengezinswoning

7213

< 1900

Meergezinswoning

7241

1900 - 1910

Maatschappelijk onroerend goed

7242

1910 -1919

Bedrijfsonroerendgoed

7244

1920 - 1929

Zorgvastgoed (intramuraal)

7245

1930 - 1939

Parkeerplaats

7451

1940 - 1949

Garagebox

7461

1950 - 1959

7462

1960 - 1969

7463

1970 - 1979

7471

1980 - 1989

7475

1990 - 1999

7478

2000 - 2009

7491

2010 - 2016

Uitgangspunten
Bij het bepalen van de marktwaarde van de woningen en parkeerplaatsen en garageboxen is de
basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in de berekening zijn conform het
waarderingshandboekgehanteerd. Aangezien de basisversie van het waarderingshandboek is gehanteerd
voor deze objecten, is de marktwaarde niet gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter
zake deskundige taxateur. Bij het bepalen van de marktwaarde van het maatschappelijk onroerend goed,
bedrijfsonroerendgoed en het zorgvastgoed is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd.Voor
het niet-DAEB vastgoed in exploitatie is ervoor gekozen om de verwerking 2016 in de stelselwijziging mee
te laten lopen, formeel is dit echter een schattingswijziging. Voor de stelselwijziging is gekozen vanwege de
nieuwe definitie van het waarderingscomplex en classificatie DAEB en niet-DAEB: De classificatie van DAEB
en niet-DAEB vastgoed is veranderd ten opzichte van 2015. Voor 2016 is voor kwantificering uitgegaan van de
huurliberalisatiegrens op de contractdatum. In 2015 is uitgegaan van kwantificering van de huur (beneden de
liberalisatiegrens) per balansdatum. Tevens is de impact voor de verwerking niet materieel.

Inschakeling taxateur full-versie
Voor het vastgoed gewaardeerd conform de full-versie van het waarderingshandboek wordt eens in de
drie jaar een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands
Register Vastgoed Taxateurs, ingeschakeld. In het jaar dat niet getaxeerd wordt, wordt een taxatie-update/
aannemelijkheidsverklaring verstrekt door de taxateur. Voor 2016 is er door Viverion gekozen om al onze
eenheden te laten taxeren, aangezien dit het eerste jaar betreft, door Cushman & Wakefield (voormalig
DTZ Zadelhoff). Het taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde
aanpassingen ten opzichte van de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd, zijn in het bezit van Viverion en op
aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.
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Bedrijfswaarde

2016

2015

Bedrijfswaarde DAEB

239.766

224.617

10.122

11.541

249.888

236.158

770.853

774.760

Bedrijfswaarde niet-DAEB
Totaal bedrijfswaarde
WOZ-waarde
WOZ-waarde DAEB
WOZ-waarde niet-DAEB
Totaal WOZ-waarde

13.500

16.640

784.353

791.400

Verzekering & zekerheden
De materiële vaste activa zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de
verzekerde waarde aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS
wordt berekend. De verzekerde som op basis van herbouwwaarde op balansdatum bedraagt € 492 miljoen.
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
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1

Onroerende zaken

1.2 Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden en vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

Cumulatieve verkrijgings- en vervaardigingsprijzen
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde 1 januari 2016
Effecten stelselwijziging
Boekwaarde 1 januari 2016

Onroerende
zaken verkocht
onder
voorwaarden

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

Totaal

2.566

587

3.153

300

0

300

-5

0

-5

2.861

587

3.448

0

514

514

2.861

1.101

3.962

0

1.509

1.509

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Herwaardering

288

Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie
Afboeking plankosten
Overboekingen van voorzieningen

0

0

288

-1.882

-1.882

-67

-67

0

-6

-6

288

-446

-158

2.566

722

3.288

588

0

588

Stand per 31 december 2016
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december 2016

-5

-67

-72

3.149

655

3.804
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1.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de
exploitatie

Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie

Cumulatieve verkrijgings- en vervaardigingsprijzen

4.738

Cumulatieve herwaarderingen

0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-3.788

Boekwaarde 1 januari 2016

950

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen

293

Afschrijving

-359
-66

Stand per 31 december 2016
Verkrijgingsprijzen

5.031
-4.147

Boekwaarde 31 december 2016

2

884

Financiële vaste activa

2.1 Latente belastingvordering(en)
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december

2016

2015

9.762

10.736

-1.545

-974

8.217

9.762

De post latente belastingvordering betreft de tot waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen en
is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering van materiële vaste activa welke in de
komende vijf jaar verkocht worden. Binnen één jaar zal naar verwachting circa 3,7 mln gerealiseerd zijn.
2.2 Overige effecten

2016

2015

Vijf certificaten à € 570.455, rente 4,5% Wooninvesteringsfonds

0

837

Uitkering aan certificaathouders

0

-837

0

0

De certificaten zijn achtergestelde leningen verstrekt aan het Wooninvesteringsfonds (WIF) en hebben dus
een achtergesteld recht op terugbetaling van de aan het WIF verstrekte lening. De certificaten hebben een
onbepaalde looptijd en zijn rentedragend. Het WIF heeft de mogelijkheid actief certificaten in te kopen door
gebruik te maken van een call optie. In 2014 vond een afwaardering plaats tot een waarde van 30% van de
oorspronkelijke waarde. In 2015 is er door de certificaathouders een vaststellingsovereenkomst getekend welke
de weg opent naar ontbinding en vereffening van de vereniging WIF. Door het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomsten is het WIF overgegaan tot het uitbetalen van een voorschot van € 63 miljoen. Viverion heeft
€ 957.000 uitgekeerd gekregen. Na ontbinding en vereffening eind 2016 heeft het WIF een eindafrekening
opgesteld en € 149.000 uitbetaald aan Viverion.
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3

Voorraden

3.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop
Voorraad onverkochte woningen per 1 januari

2016

2015

681

939

0

227

Mutaties boekjaar:
Overboeking vanuit vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Verkocht

-507

-485

Totaal mutaties

-507

-258

174

681

Voorraad onverkochte woningen per 31 december

Ultimo 2016 bestaat de voorraad uit twee objecten welke naar verwachting in 2017 zullen worden verkocht.
De verwaching is dat de verkoopopbrengst in lijn ligt met de boekwaarde.
3.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

2016

2015

1 januari:
Bestede kosten projecten (voor verkoop) in ontwikkeling

1.192

1.751

Boekwaarde per 1 januari

1.192

1.751

0

3

Mutaties:
Mutatie: kosten H.J. Wansinkstraat
Overboeking naar vastgoed bestemd voor verkoop

0

-227

Verlies verkoopresultaat

0

-320

Overboeking naar grondposities

0

-15

Totaal mutaties

0

-559

Bestede kosten projecten (voor verkoop) in ontwikkeling

1.192

1.192

Boekwaarde per 31 december

1.192

1.192

31 december:

Betreft een aantal kavels waar oorspronkelijk gebouwd zou worden ten behoeve van verkoop. De intentie is om
deze kavels in 2017 bouwrijp te verkopen. De verwaching is dat de verkoopopbrengst in lijn ligt met de boekwaarde.
3.3 Grondposities
Voorraad grondposities per 1 januari

2016

2015

971

0

Mutaties boekjaar:
Uitgaven ten behoeve van grondpositie
Verkoop grondpositie
Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Overboeking van vastgoed in ontwikkeling eigen exploitatie

4

0

-15

0

0

15

0

956

Totaal mutaties

-11

971

Voorraad grondposities per 31 december

960

971
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4

Vorderingen

4.1 Huurdebiteuren

2016

2015

Aantal maanden achterstand
1

23

43

2

21

10

3

18

-2

109

133

171

184

-89

-111

82

74

4 en meer
Af: voorziening wegens oninbaarheid

De huurachterstand ultimo boekjaar uitgedrukt in een percentage van de jaarhuur bedraagt 0,52% (2015: 0,58%).
4.2 Overige vorderingen
Overige debiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

4.3 Overlopende activa

2016
465

503

-333

-389

132

114

2016

2015

14

8

Rente leningen u/g, certificaten, deposito’s en rekening-courant
Nog te ontvangen subsidies

0

173

24

0

142

0

92

74

272

255

Nog te ontvangen opbrengst dienstverlening Wonen Delden
Nog te ontvangen opbrengst verkoop
Vooruitbetaalde bedragen

5

2015

Liquide middelen
2016

2015

Direct opvraagbaar:
- kas
- bank rekening-courant

0

2

7.618

7.896

7.618

7.898

De kredietlimiet in rekening-courant bij de ING Bank bedraagt € 2 miljoen.

6

Groepsvermogen

6.1 Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.
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7

Voorzieningen

7.1 Voorziening latente belastingverplichting
Stand per 1 januari
Dotatie
Mutatie
Stand per 31 december

2016

2015
81

100

0

0

81

100

-25

-19

56

81

De voorziening latente belastingverplichting is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale
waardering van materiële vaste activa, onderhanden projecten in opdracht van derden en financiële vaste activa
en passiva in deze jaarrekening. De voorziening latente belastingverplichting heeft een overwegend langlopend
karakter.
7.2 Voorziening onrendabele investeringen
Stand per 1 januari
Effecten stelselwijziging

2016

2015

1.971

3.974

-1.195

0

776

3.974

0

-225

Mutaties boekjaar:
Mutatie onrendabele investeringen
Investeringen
Overboeking naar grondposities
Waardeverandering verantwoord in resultaat
Overboeking investeringen naar activa in ontwikkeling

-2.575
0

596

-770

0

-6

201

Mutaties boekjaar:
- overboeking onrendabele investeringen naar activa in ontwikkeling

0

- mutatie onrendabele investeringen

-1.115

- investeringen

-5.432

- overboeking naar grondposities

0

- overboeking investeringen naar activa in ontwikkeling

0

- overboeking investeringen van activa in ontwikkeling

3.773
-2.774

Stand per 31 december

7.3 Overige voorzieningen

0

1.971

2016

2015

Jubilea
Stand per 1 januari

67

105

Mutatie voorziening Jubilea

-7

-38

Stand per 31 december

60

67

De voorziening jubilea heeft een overwegend langlopend karakter.
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8

Langlopende schulden
Stand per 31
december 2016

Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden
Overige schulden

Aflossingsverplichting 2017

Resterende
looptijd > 5 jaar

90.996

9.319

44.387

2.962

0

0

3.101

0

0

97.059

9.319

44.387

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn
opgenomen onder de schulden op korte termijn.
8.1 Leningen kredietinstellingen

2016

2015

Stand per 1 januari (lang- en kortlopend)

102.265

107.054

Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Stand per 31 december (lang- en kortlopend)

0

3.570

102.265

110.624

-11.269

-8.359

90.996

102.265

Waarvan opgenomen onder schulden op korte termijn

9.319

11.121

Waarvan opgenomen onder schulden op lange termijn

81.677

91.144

Gemiddelde rente

3,87%

3,81%

Gemiddelde looptijd

9 jaar

10 jaar

Deze vastrentende leningen hebben de volgende kenmerken:

Contante waarde schuldrestant + lopende rente

92.862

104.271

WSW-borging

88.945

99.284

Duration

5,3 jaar

5,6 jaar

De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2016 € 88.457.000 (2015: € 118.354.000).
De markwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen
contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven.
8.2

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Verminderingen/vermeerderingen na overdracht
Schuld per 1 januari

2016

2015

2.588

2.588

182

347

2.770

2.241

192

-165

192

-165

2.588

2.588

374

182

2.962

2.770

Mutaties
Waardeverandering
Stand per 31 december:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Verminderingen/vermeerderingen na overdracht
Schuld per 31 december
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8.3 Overige schulden
Lening u/g

9

2016

2015

3.101

3.070

3.101

3.070

Kortlopende schulden
2016

2015

Schulden aan kredietinstellingen

9.319

11.121

Schulden aan leveranciers

3.526

2.912

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.417

1.384

Overlopende passiva

2.893

3.025

17.155

18.442

Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van langlopende schulden verwijzen wij naar de
toelichting op de langlopende schulden.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Asbestsanering Gijmink
Eind 2005 is een convenant ondertekend tussen de Provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente en De
Goorse Volkswoning waarin afspraken rondom de asbestsanering van de wijk het Gijmink in Goor zijn vastgelegd.
De totale bijdrage van de Stichting is gemaximeerd, basis prijspeil 2005, op € 2.400.000. Deze kostenpost wordt
jaarlijks, op basis van het gerealiseerde aantal gesaneerde woningen, ten laste van het resultaat gebracht. Ultimo
2016 is hiervan ca. € 2.370.700 voldaan. In de toekomstige resultaten zal het restant ad ca. € 222.000 worden
verantwoord onder waardeveranderingen ten gevolge van sloop.

Obligo WSW
Het W.S.W. geeft borgstellingen af ten behoeve van nieuwbouwplannen die met kapitaalmarktleningen zijn
gefinancierd. Als deelnemer aan het W.S.W zijn wij gehouden deel te nemen in het risico waartoe het W.S.W.
zich heeft borggesteld. De hiervoor aan te houden obligo bedraagt per 31 december 2016 € 3.417.559 Overigens
verwacht het W.S.W. dat, conform haar meerjarenliquiditeitsprognose, de eerste vijf jaar geen beroep op deze
verplichting zal worden gedaan.

Operationele leases
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:
Te betalen:

2016

2015

Binnen een jaar

42

51

Tussen een jaar en vijf jaar

37

43

0

0

Meer dan vijf jaar

Viverion is voor 2017 voor ca. € 789.000 aan onderhoudscontracten aangegaan welke jaarlijks opzegbaar zijn.
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Verplichtingen Projecten
Ultimo 2016 lopen er geen nieuwbouwprojecten meer. In 2016 zijn de projecten Gijmink fase 9, Gijmink fase 10
en de Bleekstraat afgerond. Voor één toekomstig project is er een mogelijke claim te verwachten. Hierover vindt
overleg plaats en is in de loop van 2017 meer bekend. De verplichting is per heden moeilijk kwantificeerbaar en
daarom niet gewaardeerd.

Procedure met belastingdienst
Viverion heeft momenteel een procedure lopen met de belastingdienst inzake de Vennootschapsbelasting
2010. Het is mogelijk dat Viverion hieruit een toekomstig voordeel ontvangt. Dit eventuele voordeel uit extra
compensabele verliezen is in verband met onzekerheid over ontvangst nog niet gewaardeerd in de latentie voor
verliesverrekening.

Volmacht WSW
Als onderpand voor de WSW geborgde leningen is in de dVi 2015 € 777 miljoen aan WOZ-waarde als onderpand
ingezet. In 2013 is op verzoek van het WSW een volmacht afgegeven aan het WSW om hypotheekrecht te
vestigen op het onderpand, in lijn met artikel 30 van het WSW reglement. Hierdoor kan het WSW bij eventueel
niet-nakomen van betalingsverplichtingen door de corporatie direct hypotheekrecht vestigen zonder dat hiertoe
vooraf formele bevestiging benodigd is van het besturen commissarissen. formele bevestiging benodigd is van het
bestuur en commissarissen.

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Viverion vormt met Spectrum Holding B.V., Spectrum Ontwikkeling I B.V., Spectrum Ontwikkeling II B.V.
en Spectrum Ontwikkeling III B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de
standaardvoorwaarden zijn de Stichting en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor terzake van de combinatie verschuldigde belasting.

Transacties verbonden partijen
De transacties met verbonden partijen hebben betrekking op intercompany leningen tussen de holding en haar
dochtermaatschappijen en de hierop verschuldigde interest. Alle transacties met verbonden partijen geschieden
op ‘arms-length’ basis. Nadere toelichting omtrent vorderingen op deelnemingen zijn te vinden in paragraaf 26
van de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Met ingang van 1 januari 2017 is Viverion gefuseerd met Woningstichting Ambt Delden. Bij deze juridische
fusie is Viverion de verkrijgende Woningcorporatie en is Woningstichting Ambt Delden de verdwijnende
woningcorporatie. Door de fusie heeft Viverion in 2017 onder algemene titel het gehele vermogen van de
verdwijnende woningcorporatie verkregen. De financiële gegevens worden conform de fusieakte vanaf 1 januari
2017 verwerkt.

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Viverion vormt met Spectrum Holding B.V., Spectrum Ontwikkeling I B.V., Spectrum Ontwikkeling II B.V.
en Spectrum Ontwikkeling III B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op grond van de
standaardvoorwaarden zijn de Stichting en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor ter zake van de combinatie verschuldigde belasting.
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10 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2016
(bedragen x € 1.000)
10. Huuropbrengsten

2016

2015

Huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen

31.986

31.385

367

337

-472

-454

31.881

31.268

Woningen en woongebouwen

380

330

Onroerende zaken, niet zijnde woningen

621

941

Onroerende zaken, niet zijnde woningen
Af: Huurderving
Subtotaal huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie

Huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Af: Huurderving

Totaal huuropbrengsten

-165

-160

836

1.111

32.717

32.379

De ‘te ontvangen nettohuur’ is ten opzichte van het vorig boekjaar gewijzigd als gevolg van:
-

de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli

-

huurverhogingen als gevolg van harmonisatie en aangebrachte voorzieningen

-

het in exploitatie nemen van nieuwe woningen en woongebouwen

-

verkoop van woningen en niet zijnde woningen

De totale huurderving bedraagt 1,91% (2015: 1,86%) van de huuropbrengsten.
De geografische onderverdeling van de huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:
2016

2015

Gemeente Lochem

10.286

10.117

Gemeente Hof van Twente

12.730

12.718

Gemeente Rijssen-Holten

11.1 Opbrengsten servicecontracten

9.701

9.544

32.717

32.379

2016

2015

Overige goederen, leveringen en diensten

714

476

Af: vergoedingsderving

-63

-20

Totaalopbrengsten servicecontracten

651

456
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De ‘te ontvangen vergoedingen’ zijn ten opzichte van het vorig boekjaar gewijzigd als gevolg van:
-

het in exploitatie komen van nieuwe woningen en woongebouwen;

-

woningverkopen;

-

mutatie in de hoogte van de vergoeding en de deelnamegraad aan de servicekosten.

De geografische onderverdeling van de opbrengst servicecontracten kan als volgt worden weergegeven:
2016
Gemeente Lochem

2015

170

110

Gemeente Hof van Twente

174

168

Gemeente Rijssen-Holten

307

178

651

456

11.2 Lasten servicecontracten
Kosten goederen, leveringen en diensten
12. Overheidsbijdragen

2016

2015

1.025
2016

718
2015

Bijdragen van gemeente in het exploitatietekort:
- bijdragen bws-complexen

0

10

Totaal overheidsbijdragen

0

10

13. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2016

OZB

1.157

1.147

Toegerekende personeelskosten

2.489

2.468

Toegerekende overige organisatiekosten

1.486

1.626

202

213

Verhuurderheffing

3.671

3.544

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten

9.005

8.998

Toegerekende afschrijvingen

14. Lasten onderhoudsactiviteiten

2016

2015

Onderhoudslasten (niet cyclisch)

2.412

2.851

Onderhoudskosten (cyclisch)

6.785

4.895

Contractonderhoud
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten

486

486

1.062

1.089

465

569

Toegerekende afschrijvingen
Totaal lasten onderhoudsactiviteiten
15. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit
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2015

80

91

11.290

9.981

2016

2015
72

67

225

262

6

6

303

335
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16. Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille
Nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het resultaat/de opbrengsten uit verkopen van bestaand bezit
DAEB- en niet-DAEB vastgoed aan derden en is als volgt te specificeren:
DAEB vastgoed in exploitatie

2016

2015

Opbrengst verkopen bestaand bezit

3.301

852

Af: boekwaarde

2.703

1.090

82

131

516

-369

Af: toegerekende organisatiekosten
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2016

2015

Opbrengst verkopen bestaand bezit

2.282

140

Af: boekwaarde

2.036

142

57

22

189

-24

Af: toegerekende organisatiekosten
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit
niet-DAEB vastgoed in exploitatie

17

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

17.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2016

Waardevermindering

2015
0

-3.775

Terugname waardeverminderingen

785

259

Totaal waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie

785

-3.516

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

2016

2015

Wijzigingen in de onderhanden projecten

0

-332

Totaal waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

0

-332

17.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
DAEB vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde

2016

2015

35.803

0

0

16.749

35.803

-16.749

Afname marktwaarde
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille DAEB
vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Toename marktwaarde

2016

2015
44

Afname marktwaarde

0
616

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille niet-DAEB
vastgoed in exploitatie

44

-616

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen
wordt verwezen naar de toelichting op de materiele vaste activa.
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17.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden
Vastgoed verkocht onder voorwaarden

2016

Toename marktwaarde

2015

288

Afname marktwaarde
Waardeverandering van terugkoopverplichting

93

0

0

-192

165

96

258

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht onder
Voorwaarden
18. Nettoresultaat overige activiteiten

2016

Beheerdiensten VVE

2015
23

26

Overige bedrijfsopbrengsten

66

215

Totaal overige activiteiten

89

241

19. Afschrijvingen materiële vaste activa

2016

2015

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
materiële vaste activa

359

384

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

359

384

20. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

2016

Lonen en salarissen

2015

3.070

3.087

Uitzendkrachten

644

600

WAO-uitkering/ ziekengeld

-42

-85

Sociale lasten

471

450

Pensioenlasten
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

460

541

4.603

4.593

Gedurende het jaar 2016 had Viverion gemiddeld 52,6 werknemers in dienst (2015: 57,1). Dit aantal is gebaseerd
op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van de directeur-bestuurder omvat:
-	periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en
ziekte, ter beschikking stelling van auto en presentiegelden);
-	beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, VUT, sabbatical leave en jubileumuitkeringen);
-	uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en
- winstdelingen en bonusbetalingen. Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
Bezoldiging directeur-bestuurder Viverion in verslagjaar en voorgaande jaar (bedragen in euro’s)
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Bezoldiging directeur-bestuurder

2016

A Periodieke betaalde beloningen
B Beloningen betaalbaar op termijn, betaalde pensioenlasten

2015
141.896

139.539

21.017

23.496

C Bonussen

0

0

9.914

9.049

172.827

172.084

D Sociale lasten
Totaal
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:

De vergoeding 2016 op jaarbasis voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt per jaar
€ 17.186 exclusief omzetbelasting en voor de overige leden van de Raad van Commissarissen € 11.458 exclusief
omzetbelasting. Honorering leden Raad van Commissarissen in verslagjaar en voorgaande jaar (bedragen in
euro’s)

naam

Als lid van de Raad

Als lid van

Overige kosten

van Commissarissen

commissies

vergoedingen

2016

2015

2016

2015

2016

2015

S. van Gemeren

20.795

22.865

0

0

300

387

J.H.F. Kampkuiper

12.709

15.244

0

0

467

416

C. Stam

13.864

15.244

0

0

0

D. Buitenwerf

13.864

15.244

0

0

396

J.M. Ester

13.864

10.743

0

0

0

21 Overige organisatiekosten

2016

2015

Beheerskosten:
Overige personeelskosten

419

394

Huisvestingskosten

156

188

Bestuurs- en toezichtskosten

106

181

Advieskosten

240

321

Automatiseringskosten

689

757

72

96

491

463

2.173

2.400

Autokosten
Algemene kosten
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Heffingen:
Belastingen

1.157

1.147

112

138

6

28

Contributies

43

42

Overige heffingen

30

17

1.348

1.372

314

296

3.835

4.068

Verzekeringen
Erfpacht

Overige bedrijfslasten:
Overige lasten
Totaal overige organisatiekosten

22. Overige organisatiekosten

2016

2015

Toegerekende personeelskosten

440

420

Toegerekende overige organisatiekosten

262

185

29

30

731

635

Toegerekende afschrijvingen

23. Leefbaarheid

2016

Uitgaven leefbaarheid

2015
56

105

Toegerekende personeelskosten

437

440

Toegerekende overige organisatiekosten

209

241

36

39

738

825

Toegerekende afschrijvingen

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
BDO

PWC

Totaal

2016
44

0

44

Fiscaal advies

Controle van de jaarrekening

0

78

78

Andere niet-controlediensten

6

0

6

65

0

65

Fiscaal advies

0

85

85

Andere niet-controlediensten

3

0

3

2015
Controle van de jaarrekening
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24

Financiële baten en lasten

24.1 Waardeveranderingen financiële vaste activa

2016

2015

Ontvangst W.I.F.

148

120

24.2 Rentebaten

2016

2015

15

23

15

23

2016

2015

-3.749

-4.066

-161

-160

-3.910

-4.226

2016

2015

-1.520

-955

-1.520

-955

Overige rentebaten

24.3 Rentelasten
Rente leningen kredietinstellingen
Rente overige lening

25 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Mutatie latente belastingen boekjaar

De acute belastinglast is als volgt bepaald:
Resultaat voor belastingen volgens de geconsolideerde jaarrekening

2016
44.051

Bij:
Fiscaal hogere waardering leningen kredietinstellingen

182
182

Af:
Fiscaal lagere verkoopopbrengst

-705

Fiscaal waardeverandering MVA

-36.728
-37.433

Belastbaar bedrag

6.800

Te verrekenen met verliezen voorgaande boekjaren

6.800
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11 Overige informatie
WNT- verantwoording 2016 Viverion
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Viverion van toepassing zijnde
regelgeving: het WNT- maximum voor de woningcorporaties. Op www.topinkomens.nl vindt u meer informatie
over de WNT. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Viverion is € 150.000 (F). Het weergegeven toepasselijke
WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT- maximum voor de leden van de Raad van
Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% (€ 22.500) en voor de overige leden 10% (€ 15.000) van het
bezoldigingsmaximum. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die
in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren
een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaats vinden. Er zijn in
2016 geen ontslag- uitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden
gerapporteerd.

Leidinggevende topfunctionarissen
Naam functionaris

J.W.T Allersma

W. Tuin-Flier

Functie

Directeur-bestuurder

Manager Wonen/
adjunct-directeur

Duur dienstverband gedurende boekjaar
Deeltijdfactor (percentage) gedurende boekjaar
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning uit dienstbetrekking
Belaste onkostenvergoeding (vast en variabel)

1-1/31-12

1-1/31-12

1

1

nee

nee

ja

ja

142.752

107.304

0

0

20.902

18.631

0

0

Totale bezoldiging

163.654

125.935

Bezoldigingsmaximum (motivering indien overschrijding: zie 1

150.000

150.000

Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn
Gedeclareerde bezoldiging (indien niet in dienstbetrekking)

1 De beloning van de heer J.W.T. Allersma ligt boven het bezoldigingsmaximum. Het arbeidscontract van de
heer J.W.T. Allersma dateert van voor de invoering WNT. Het overgangsrecht is van toepassing.

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1 excl. btw
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Functie(s)
Duur dienstverband
Deeltijdfactor (percentage)
gedurende boekjaar

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Lid

Lid

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

0,15

0,10

0,10

0,10

0,10

Bezoldiging
17.186

10.503

11.458

11.458

11.458

Belastbare onkostenvergoeding

Beloning

-

-

-

-

-

Beloningen betaalbare op
termijn

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

17.186

10.503

11.458

11.458

11.458

Toepasselijk WNT-maximum

22.500

15.000

15.000

15.000

15.000
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12 Enkelvoudige balans per 31 december 2016
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIVA

12/31/2016

12/31/2015

551.306

515.363

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

9.172

11.396

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Vaste activa
Materiële vaste activa

Ref.
26
26.1

DAEB vastgoed in exploitatie

3.149

2.861

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

655

1.101

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

884

950

565.166

531.671

Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Latente belastingvordering(en)

8.217

9.762

Deelnemingen

26.2

763

807

Vordering op deelnemingen

26.3

768

768

9.748

11.337

574.914

543.008

174

681

-

-

960

971

1.134

1.652

Totaal financiële vaste activa
Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Overige voorraden
Totaal voorraden
Vorderingen

27

Huurdebiteuren

82

74

Overige vorderingen

132

114

Overlopende activa

272

255

Totaal vorderingen

485

443

7.271

7.507

8.890

9.602

583.804

552.610

Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

(voor voorgestelde
resultaatbestemming)
(x € 1.000)

12/31/2016

12/31/2015

Eigen vermogen

29

Overige reserve

29.1

144.617

191.828

Onverdeeld resultaat

29.1

42.531

14.792-

Herwaarderingsreserve

29.1

291.653

259.234

478.801

436.270

56

81

-

776

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening latente belastingverplichting
Voorziening onrendabele investeringen
Overige voorzieningen

30

60

67

116

924

81.677

91.144

onder voorwaarden

2.962

2.770

Overige schulden

3.101

3.070

87.740

96.984

566.657

534.178

Schulden aan kredietinstellingen

9.319

11.121

Schulden aan leveranciers

3.520

2.912

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.419

1.384

Overlopende passiva

2.889

3.015

17.147

18.432

583.804

552.610

Totaal voorzieningen
Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht

Totaal langlopende schulden

Totaal lang vermogen

Vlottende passiva
Kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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13 Enkelvoudige Winst- en verliesrekening over 2016
(bedragen x € 1.000)
Functioneel model

Ref.

Huuropbrengsten

2016

2015

32.717

Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Overheidsbijdragen
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten

32.379

651

456

-1.025

-718

0

10

-9.005

-8.998

-11.290

-9.981

-303

-335

11.745

12.813

5.627

1.017

-139

-153

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-4.739

-1.232

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

749

-368

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

785

-3.848

35.847

-17.365

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

96

258

36.728

-20.955

89

241

Overige organisatiekosten

-731

-635

Leefbaarheid

-738

-825

148

120

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

15

23

Rentelasten en soortgelijke kosten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-3.910

-4.226

Saldo financiële baten en lasten

-3.747

-4.083

Resultaat voor belastingen

44.095

-13.812

-1.520

-955

Resultaat deelnemingen

-44

-25

Resultaat na belastingen

42.531

-14.792

Belastingen

31
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14 Toelichting Enkelvoudige balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000)
Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening van
Viverion is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In dit
besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke
aard. Tevens is deze enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving
uitgegeven Richtlijn 645 toegelaten instellingen volkshuisvesting. De geconsolideerde en de enkelvoudige
jaarrekening moeten beide worden toegelicht. Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de
enkelvoudige jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het
resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen
naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

26

Vaste activa

2.6.1 Materiele vaste activa
De enkelvoudige bedrijfswaarde is gelijk aan de geconsolideerde bedrijfswaarde, zie pagina 120.
26 Financiële vaste activa
26.2 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2016

2015

Spectrum Holding B.V.:
Stand per 1 januari
Agiostorting

807

-727

0

1.559

Aandeel resultaat deelneming

-44

-25

Stand per 31 december

763

807

0

0

763

807

2016

2015

768

768

2016

2015

Stand per 1 januari

0

1.169

Mutaties

0

-1.169

0

0

0

0

Voorziening negatief eigen vermogen deelneming
Stand per 31 december
26.3 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De Cloese V.O.F.
27 Vorderingen
27.1 Vorderingen op groepsmaatschappijen
Spectrum Holding B.V.

Rente
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Stand per 31 december
28 Liquide middelen

0

0

2016

2015

0

2

7.271

7.505

7.271

7.507

Direct opvraagbaar:
- kas
- bank rekening-courant

De kredietlimiet in rekening-courant bij de ING Bank bedraagt € 2.000.
2016
29 Groepsvermogen
29.1 Eigen vermogen
Eigen vermogen
Stand per 1 januari 2016

436.270

Uit resultaatbestemming

42.531

Stand per 31 december 2016
Herwaarderingsreserve

Boekwaarde 1 januari

478.801
Herwaarderingsreserve
vastgoed in
exploitatie

Her-waarderingsreserve
onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden

258.934

300

Toename uit hoofde van stijging marktwaarde

30.456

288

Afname uit hoofde van daling marktwaarde

-1.594

0

Mutaties in het boekjaar:

Overige mutatie

Boekwaarde 31 december

3.269

0

32.131

288

291.065

588
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Per 31 december 2016 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 291.065.
Deze heeft voor € 289.813 betrekking op het DAEB vastgoed en voor € 1.252 op het niet-DAEB vastgoed.
Bovendien is er een herwaardering opgenomen ten aanzien van de woningen verkocht onder voorbehoud van €
588 per 31 december 2016. De herwaarderingsreserve wordt bepaald op complexniveau op basis van het verschil
in de boekwaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde van
het vastgoed in exploitatie op basis van historische kosten. Hierbij wordt er bij de bepaling van de boekwaarde op
basis van historische kosten geen rekening gehouden met afschrijvingen en waardeverminderingen.
De bestemming van het resultaat 2016 is opgenomen onder de overige reserves.

30 Voorzieningen
30.1 Voorziening Deelnemingen

144

Stand per 1 januari

0

726

Mutatie

0

-726

Stand per 31 december

0

0
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15 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016
(bedragen x € 1.000)
31 Resultaat deelnemingen
Spectrum Holding B.V.

2016

2015

-44

-25

-44

-25
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16 Overige gegevens
Overige informatie
Voorstel statutaire resultaatbestemming
Het voorstel voor een statutaire resultaatbestemming is om het positieve resultaat ter grootte
van € 42.531.000 ten gunste van de overige reserves van de Stichting Viverion te brengen. De
resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van
commissarissen nog niet verwerkt in de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening over 2016.
Opstellen van het jaarverslag en de overige verantwoordingsgegevens
Het Bestuur van Viverion heeft het jaarverslag 2016 en de overige verantwoordingsgegevens 2016 op 6 april 2017
opgesteld en verklaart dat het door middel van haar functioneren een adequate invulling heeft gegeven aan het
uitgangspunt “uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam te zijn”.
Lochem, 6 april 2017
Het Bestuur,

w.g.
De heer J.W.T Allersma

146

JAARVERSLAG 2016

Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening
De Raad van Commissarissen van Viverion verklaart het door de bestuurder opgestelde jaarverslag 2016
en jaarrekening 2016, na kennisname van de bevindingen van BDO Audit & Assurance B.V. op 26 juni 2017
vast te stellen.
Lochem, 26 juni 2017
Raad van Commissarissen

mevrouw S. van Gemeren

de heer C. Stam

w.g.

w.g.

mevrouw D. Buitenwerf

mevrouw J.M. Ester

w.g.

w.g.
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Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van commissarissen van Stichting Viverion
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Viverion te Lochem gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Viverion op 31 december 2016 en
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en
31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1 geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
2 geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen
Benadrukking van de waarderingsgrondslag:
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 99 van de
geconsolideerde jaarrekening, waarin staat beschreven dat Stichting Viverion haar onroerende
zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet conform bijlage 2 van de
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting na de eerste verwerking waardeert tegen
actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in
bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Viverion zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171200.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen
volkshuisvesting en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de
Woningwet.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen/toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de
Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten
in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de
Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de toegelaten instelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij
de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een
controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk
was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Hengelo, 29 juni 2016
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.
R.W. van Hecke RA

Viverion is een corporatie die zich als maatschappelijk
ondernemer inzet voor de lokale woningmarkt in de
kernen Lochem, Laren, Barchem, Goor, Diepenheim,
Markelo, Rijssen, Holten, Bentelo, Hengevelde en de
buurtschappen Deldenerbroek en Zeldam.
Onze activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen,
verhuren, beheren, en verkopen van onroerend goed.
Viverion richt zich vooral op het bieden van
perspectief aan mensen met minder kansen op de
woningmarkt. Wonen is voor ons meer dan alleen
woonruimte leveren. We zetten ons actief in voor de
woonomgeving en leefbaarheid in ons werkgebied.
We werken actief samen met de gemeente,
zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen.
Zo is wonen in al haar facetten in de gemeenten van
ons werkterrein mogelijk.

Viverion
Postbus 123
7240 AC Lochem
T. 088-321 32 10
E. info@viverion.nl
I. www.viverion.nl
@Viverion

