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Voorwoord
2017. Het jaar begon met de fusie tussen de voormalige Woningbouwstichting Ambt Delden en Viverion.
Voor de huurders uit het voormalige Ambt Delden betekende dat de corporatie letterlijk iets verder weg is,
maar door digitalisering en onze medewerkers die in de wijken actief zijn, zijn we toch dichtbij en bieden
we een goede dienstverlening. In 2017 hebben we verder ingezet op de verduurzaming van onze woningen
en op de betaalbaarheid ervan voor onze huurders. Intern was 2017 het jaar waarin we de herinrichting
van de organisatie verder uitvoerden diverse geautomatiseerde systemen invoerden en vervingen en de
communicatie met de huurders intensiveerden.

Dit jaarverslag is opgedeeld in vier delen: het

van werken in onze organisatie aan. Een pittig traject

bestuursverslag, het volkshuisvestingsverslag, de overige

dat resulteerde in een herinrichting van onze interne

verantwoordingsgegevens en jaarrekening 2017.

organisatie. In “het woord van de directeur-bestuurder”
kom ik daar nog op terug.

Betaalbaar wonen
Betaalbaar wonen en tevreden klanten zijn

Vooruitblik

de belangrijkste speerpunten uit het huidige

In 2018 worden de effecten van de herinrichting van de

ondernemingsplan van Viverion. Met een streefhuur

organisatie en de digitalisering zichtbaar. Lagere kosten

van 62% vanaf 2018 en het in 2017 niet doorvoeren

en een hoge klanttevredenheid zijn de doelen die we dan

van de jaarlijkse huurverhoging zijn we in staat om

willen bereiken.

de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk te

In 2018 gaan we ons nieuwe ondernemingsplan maken.

houden. Bovendien zetten we flink in op verduurzaming

Na consultatie van onze stakeholders en medewerkers

van onze woningvoorraad. In 2017 verduurzaamden

maken we belangrijke keuzes voor de toekomst. Dat

wij 328 woningen in Lochem, Rijssen en Goor. Na een

gaat bijvoorbeeld over welke huishoudens we tot onze

intensief voorlichtingstraject in 2017 konden we begin

doelgroep beschouwen en hoe we in de toekomst

2018 starten met het verduurzamen van 113 woningen in

omgaan met zorgvastgoed. Belangrijk is ook welke

de Lochemse wijk de Zuiderenk. Dat zorgt direct voor een

demografische ontwikkelingen er zijn in ons werkgebied

lagere energierekening van deze huurders.

en wat dit betekent voor de woningbehoefte in de

Met onze lage streefhuur vallen we op. De huren zijn

toekomst. Ook zullen we bezien wat de financiële impact

lager dan gemiddeld in Nederland.

is van ons streven naar een Co2 neutrale woningvoorraad
en ander vastgoed in 2050, hoe we de samenwerking met

Aanpassing organisatie

onze stakeholders vorm willen geven en nog vele keuzes

Een belangrijk doel in 2017 was het aanpassen van de

meer, liggen voor ons. We nodigen ieder die hiervoor

organisatie waardoor we onze bedrijfskosten verlagen

belangstelling heeft, uit om ons hierin te inspireren. Dit

en de klanttevredenheid kunnen verhogen. We hebben

kunt u doen via onze website (www.viverion.nl) en via

onder andere een nieuw woonruimteverdeelsysteem

Twitter (@viverion).

geïmplementeerd en ontwikkelden een huurdersportaal
op onze website. Daar kunnen huurders, op tijden

Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft bijdragen aan

wanneer het hen het beste uitkomt, reparatieverzoeken

het tot stand komen van dit jaarverslag.

indienen, gegevens inzien en aanpassen en
betalingsregelingen treffen. Zoals hierboven beschreven

Jan-Willem Allersma

pasten we ook onze organisatiestructuur en de wijze
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Duurzaam en betaalbaar wonen
Bestuursverslag
Algemene ontwikkelingen in de sector en
ons werkgebied

organisatiestructuur per 1 januari 2018. Van een flink

Het afgelopen jaar was een jaar waarin de sector niet

Voor een aantal collega’s was er geen functie meer in

meer werd geconfronteerd met grote wijzigingen

de nieuwe organisatie en eindigde hun dienstverband

in wet- en regelgeving en konden wij met zijn allen

met Viverion. Zo bestaat het aantal leidinggevenden op

ingespeeld raken op de Woningwet 2015. Mede doordat

dit moment nog maar uit drie personen in plaats van

wij er zeer alert op zijn, gaat het passend toewijzen van

ruim zeven een jaar eerder. Want het managementteam

onze woningen ons goed af. Samen met onze collega’s

slankte af van vijf naar drie personen en de functies van

binnen de vereniging WoON, de provincie Overijssel en

coördinator zijn vervallen. Deze veranderingen en het

de Twentse gemeenten hebben we in 2017 onderzoek

verminderen van het aantal arbeidsplaatsen zorgde voor

gedaan naar de ontwikkeling van de woningmarkt en in

een fors aantal mutaties onder onze medewerkers. Dat

het bijzonder van de vraag naar sociale huurwoningen.

is heel pittig. Ook vertrokken er medewerkers omdat zij

Deze vraag zal, zeker in een deel van ons werkgebied

elders mooie stappen in hun carrière konden maken. Dat

in Twente, sterk teruglopen. Hetzelfde geldt voor ons

leverde dan weer carrièrekansen voor collega’s op binnen

werkgebied in de gemeente Lochem, maar wel in

Viverion. Vreugde en verdriet lagen soms dicht bij elkaar

aanmerkelijk mindere mate. In Rijssen-Holten en Lochem

in 2017.

aantal medewerkers is hun functie inmiddels veranderd.

is dit beeld anders, maar ook hier zien we op termijn een
geringe afname van het aantal huishoudens.

Digitalisering
Het derde jaar van ons ondernemingsplan is ook het

6

Wonen betaalbaar houden

jaar waarin we, na voorbereiding in eerdere jaren,

Viverion zat in 2017 in het derde en voorlaatste jaar

verschillende processen digitaliseerden en het voor

van het ondernemingsplan “Viverion geeft thuis in

onze huurders mogelijk maakten dat ze zelf online hun

betaalbaar wonen”. Een plan dat als belangrijkste doelen

zaken met ons kunnen regelen zoals huur betalen en

had het betaalbaar houden van de woonlasten voor

het plannen van een reparatie. Het digitaliseren van

onze huurders, het inhalen van het onderhoud en het

processen vergt een behoorlijke financiële investering.

verduurzamen van onze woningvoorraad. Met betrekking

Kosten die we maken voor het aanschaffen en

tot de betaalbaarheid hebben we stappen kunnen zetten

invoeren van applicaties en kosten voor de inhuur van

door in 2017 de jaarlijkse huurverhoging niet door te

ondersteuning daarbij. Dat zien we natuurlijk terug in

voeren en onze streefhuur per januari 2018 verder te

onze bedrijfskosten. Onder andere hierdoor scoren

verlagen naar 62%. We kunnen dit doen door de kosten

we in de benchmark van Aedes een C, dat is onder het

in onze organisatie te verlagen en door een deel van ons

gemiddelde. Toch willen we uiteindelijk minimaal op het

vermogen hiervoor in te zetten.

gemiddelde uitkomen. Tegelijkertijd beseffen we ons ook

Ten behoeve van het verlagen van onze kosten en het

dat je eerst moet investeren om daar later de vruchten

verbeteren van de klanttevredenheid hebben wij in

van te plukken. De kost gaat immers voor de baat uit!

2017 onze organisatie aangepast, met als belangrijke

Dus nu investeren in het digitaliseren van processen en

kenmerken minder management, dus kortere lijnen

het aanpassen van de organisatie zodat vanaf 2018 onze

en meer verantwoordelijkheid en ruimte voor

kosten zullen dalen en de klanttevredenheid zal stijgen.

beslissingen bij de mensen met de klantcontacten. Dat

Dat is waar we het voor doen! Ondanks dat we nu extra

betekende naast nieuwe processen ook een nieuwe

geld uitgeven zodat we in de toekomst minder kosten
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hoeven te maken, hebben we in 2017 veel oog voor de

die onze huurders via KWH-meting na afloop van de

betaalbaarheid van onze woningen. Doordat Viverion

onderhoudsprojecten geven.

een financieel robuuste positie heeft, besloten we om

Eén van de wijken waar we vorig jaar voorbereidingen

onze streefhuur te verlagen naar 62% per 1 januari 2018.

troffen voor het onderhoud en de verduurzaming van

Dat is, in vergelijking met andere corporaties, erg laag.

onze woningen is de Lochemse wijk de Zuiderenk. In

Dat is terug te zien in de Aedes benchmark waar we

de eerste fase van het project willen we 113 woningen

op het onderdeel betaalbaarheid een “A” scoren. Daar

groot onderhoud geven en verduurzamen. Dit is

zijn we trots op! Immers, hoe lager de woonlasten van

hard nodig. Veel woningen hebben last van vocht- en

onze huurders, hoe meer financiële ruimte er voor hen

tochtproblemen. In de voorbereiding van het project

overblijft voor andere primaire behoeften. De woonlasten

werkten we nauw samen met de Huurdersvereniging

proberen we overigens niet alleen laag te houden door

Lochem. Helaas ontstonden er in deze samenwerking op

lage huren, maar we maken ook een inhaalslag met het

enig moment forse problemen. Dat ging met name over

verduurzamen van onze woningen. Zo plaatsten we bij

de wijze waarop Viverion de woningen wil verduurzamen.

het groot onderhoud en de verduurzaming van onze

Wij vinden het vervelend dat het niet is gelukt om weer

woningen zonnepanelen en investeerden we in betere

in goed overleg met de Huurdersvereniging Lochem te

isolatie van de woningen. In 2018 gaan we nog veel meer

komen over dit project. De verschillende standpunten

woningen verduurzamen. Dat levert een forse besparing

over de wijze van verduurzamen heeft jammer genoeg

op voor onze huurders in hun energielasten en ontlast

voor onrust in de wijk gezorgd. Toch heeft meer dan

ons milieu. En dat is waar we het voor doen!

70% van de huurders zich akkoord verklaard met de
voorgenomen werkzaamheden en verbeteringen

Onderhoudsprojecten

aan hun woning. De Huurdersvereniging Lochem

We merken bij het aanbesteden van

heeft over dit project twee geschillen ingediend bij

onderhoudsprojecten dat de economische crisis voorbij

de Regionale Geschillencommissie Oost Gelderland.

is. De prijzen voor werkzaamheden aan onze woningen

Deze geschillencommissie is ingesteld door meerdere

stijgen behoorlijk en de beschikbare capaciteit in de

woningcorporaties. In januari 2018 zijn de geschillen

markt wordt kleiner. Mogelijk als gevolg van deze

behandeld door de commissie en heeft de commissie een

ontwikkeling hebben we een groot onderhoudsproject

advies uitgebracht. Het advies hield in om de ingediende

gehad in Rijssen waarvan de kwaliteit van het werk

akkoordverklaringen te laten tellen door een notaris.

sterk te wensen overliet. Hierdoor hebben de betrokken

Dat hebben wij gedaan en deze bevestigde dat meer

huurders veel overlast ervaren.

dan 70% van de huurders in het project akkoord gaan.

Dat vinden wij heel erg vervelend voor de huurders.

Tevens adviseerde de commissie aan Viverion om haar

Gelukkig verlopen de projecten verder meestal goed,

standpunt inzake de verduurzaming te handhaven, ook

wat we terug kunnen zien in de tevredenheidscores

dat advies volgen wij op.
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Huurdersvertegenwoordiging

een nieuw bestuur gevormd, dat in een algemene

Viverion kent, na de fusie met de voormalige

ledenvergadering op 28 juni 2017 door de leden

Woningbouwstichting Ambt Delden, vier huurders

is benoemd. Dit nieuwe bestuur is in meerdere

vertegenwoordigende organen. Dat zijn Stichting

opzichten divers, ambitieus en bovenal een goede

Huurdersbelangen Diepenheim-Markelo-Rijssen,

vertegenwoordiging van de huurders in Goor. Het is mooi

Huurdersvereniging Goor e.o., Huurdersplatform Ambt

dat met inzet van de Woonbond zo’n goed resultaat

Delden en Huurdersvereniging Lochem. Alle vier de

is bereikt dat een mooie basis legt voor een adequate

organisaties hebben gezamenlijk overleg met Viverion.

vertegenwoordiging van onze huurders in Goor.

Aan de orde komen allerhande zaken, zoals (huurprijs)
beleid, onze duurzaamheidsambitie, klanttevredenheid

Helaas verliep de samenwerking met de

en demografische ontwikkelingen in het werkgebied. Dit

Huurdersvereniging Lochem in de loop van 2017 steeds

overleg verloopt goed.

stroever. Zoals eerder beschreven ontstond er een fors
verschil van inzicht over de aanpak van de verduurzaming

8

Eind 2016 werden door één van de twee bestuursleden

binnen het project de Zuiderenk in Lochem. Viverion

van Huurdersvereniging Goor e.o. financiële

betreurt deze samenwerkingsproblemen zeer en

onregelmatigheden ontdekt en heeft dit bestuurslid

vindt het vooral voor de huurders erg vervelend. We

aangifte tegen het tweede bestuurslid gedaan. In

hopen dat we in 2018 goede stappen kunnen zetten

samenspraak met Viverion heeft de Huurdersvereniging

die moeten leiden tot een betere samenwerking met

Goor e.o. onder begeleiding van de Woonbond

huurdersvertegenwoordigers in Lochem en Holten.
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Formatie Raad van Commissarissen
In de Raad van Commissarissen ontstond vanwege

Realiseerbaarheid waarde onroerende
zaken in exploitatie

het verstrijken van de benoemingstermijn van John

Per 31 december 2017 is in totaal € 281 miljoen

Kampkuiper een vacature. Deze is ingevuld door het

aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige

aantreden van Jacques Thielen per 1 september. Jacques

reserves begrepen (2016: € 307 miljoen) uit hoofde van

neemt een grote hoeveelheid kennis en ervaring in

de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen

de corporatiesector met zich mee. Een waardevolle

marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van

aanvulling dus voor onze RvC.

dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek
modelmatig waarderen bepaald en is daarmee

Bieding gemeenten

conform de in de Woningwet 2015 voorgeschreven

Bij de gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en de Hof van

waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele

Twente hebben wij ons volkshuisvestelijk bod voor 1 juli

besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de

2017 aangeleverd. Hierin hebben wij onze voorgenomen

jaarverslaggeving. De realisatie van deze ongerealiseerde

bijdrage aan het volkshuisvestelijk beleid van de

herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren

gemeenten toegelicht. Het constructieve overleg over

beleid van Viverion en de parameters conform het

ons bod heeft bij alle drie gemeenten geresulteerd in

Handboek modelmatig waarderen. De mogelijkheden

prestatieafspraken voor 2018. Deze afspraken monitoren

voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze)

we regelmatig in zowel ambtelijke als bestuurlijke

verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde

overleggen. Daarbij zijn ook de huurdersorganisaties

staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn

aanwezig. Viverion hecht veel waarde aan dit overleg.

beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke

Bovendien geven de gemeenten ons de gelegenheid

ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van

tot het leveren van onze visie bij de totstandkoming

de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Het

van de gemeentelijke woonvisie en omgevingsvisies.

bestuur van Viverion heeft een inschatting gemaakt

Ook voerden we in twee gemeenten een gezamenlijk

van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij

woningmarktonderzoek uit en zijn we, als er voor ons

ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn

relevante onderwerpen worden behandeld, aanwezig bij

realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het

de gemeenteraadsvergaderingen.

verschil tussen de bedrijfswaarde van het DAEB-bezit in
exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit

De huisvesting van statushouders is ook één van onze

bezit en bedraagt circa € 304 miljoen. Dit impliceert dat

kerntaken. De taakstellingen die onze gemeenten

circa 65% van het totale eigen vermogen niet of eerst op

hadden, hebben zij gehaald. In goed overleg met

zeer lange termijn realiseerbaar is.

de gemeenten hebben we kunnen zorgen voor een
goede balans met het huisvesten van de reguliere
woningzoekenden.
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Verslag van de Raad van
Commissarissen
Voor Viverion was 2017 het jaar van de klantgerichtheid. In het toezicht op de
organisatie heeft de Raad van Commissarissen (RvC) hier veel aandacht voor gehad.
De gevolgen van beleidskeuzes maar vooral ook de gevolgen van de invoering van
toekomstbestendig Viverion, gaan zijn weerslag krijgen op de klantbeleving. Welke
overwegingen maakte de organisatie hierin? En welke keuzes werden gemaakt? Het
waren regelmatig terugkerende gespreksonderwerpen in het toezicht van onze raad.
Een markant moment in 2017 was de Governance

Legitimatie

Inspectie van de autoriteit woningcorporaties. De brief

De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de

die we naderhand van de inspectie ontvingen stemde tot

statuten zijn omschreven. De werkwijze van de RvC is

grote tevredenheid bij de raad.

beschreven in het reglement Raad van Commissarissen.
Hierin is opgenomen dat de RvC werkt met twee

De RvC is als intern toezichthoudend orgaan betrokken

separate commissies, te weten de auditcommissie en

geweest bij deze ontwikkelingen en legt in dit verslag

de remuneratiecommissie. Beide commissies hebben

verantwoording af over haar taak in 2017.

separate reglementen. De commissies adviseren de RvC
over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en

Toezicht en toetsing

bereiden de besluitvorming van de RvC voor. Dit laat de

De RvC van Viverion houdt toezicht op het functioneren

verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door

van het bestuur (de statutaire directie) van Viverion en

de RvC onverlet.

de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De

De RvC heeft in het voorjaar haar reglementen aangepast

RvC onderscheidt haar taak in drie rollen, namelijk die

aan de meest recente wet- en regelgeving en aan de

van toezichthouder, de rol als werkgever en de rol van

nieuwe statuten die Viverion in het najaar van 2016

sparringpartner van de directeur-bestuurder. Daarnaast

opstelde. De RvC beschikt over de volgende reglementen:

erkent de RvC het belang van voldoende zichtbaarheid

• Reglement Raad van Commissarissen;

van commissarissen bij de stakeholders van Viverion.

• Reglement auditcommissie;

De RvC adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd,

• Reglement remuneratiecommissie.

is verantwoordelijk voor de benoeming en eventuele
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schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder. Tevens

Toezichtvisie

stelt de RvC de beoordeling en arbeidsvoorwaarden

In 2016 heeft de RvC onder begeleiding van een extern

van de directeur-bestuurder vast. De RvC geeft de

deskundige een toezichtvisie geformuleerd.

accountant, BDO, opdracht voor controle van de

In de toezichtvisie is verwoord, dat de RvC het als

jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de

haar opdracht ziet om de effectiviteit en identiteit van

visitatie die de corporatie elke vier jaar laat uitvoeren.

Viverion te bewaken en te zorgen dat de organisatie

In opdracht van de RvC toetst de business controller van

de beoogde maatschappelijke en volkshuisvestelijke

Viverion alle behandelvoorstellen die de raad ontvangt

taken goed vervult. Hier heeft de RvC in 2017 invulling

van de werkorganisatie. Toetsing vindt plaats op basis van

aan gegeven. De RvC wil vanuit haar maatschappelijke

de wettelijke kaders en de interne reglementen en het

betrokkenheid als toezichthouder actief en structureel

beleid van Viverion.

verantwoording afleggen aan interne en externe

JAARVERSLAG 2017

belanghebbenden. Dat doet de raad onder andere

het bestuur is het toezichtkader kaderstellend om te

door eens per jaar de overlegvergadering tussen OR en

besturen en voor de RvC richtinggevend om toezicht te

directie bij te wonen alsmede de overlegvergadering

houden.

tussen de huurdersorganisaties en Viverion bij te
wonen. Tevens onderkent de RvC het belang van de

Informatieprotocol

diverse netwerkbijeenkomsten, bijvoorbeeld die van de

De RvC heeft om goed toezicht te kunnen houden

vereniging WoON. In 2017 organiseerde Viverion een

voldoende informatie nodig. Alle informatie die voor de

politiek café in de gemeente Rijssen-Holten samen met

RvC van belang is, staat in het digitale archiverings- en

de collegacorporatie De Goede Woning. Hier was een

vergaderprogramma Ibabs. Hiermee heeft de RvC altijd

afvaardiging van de RvC aanwezig.

toegang tot de voor haar relevante documenten.
Naast de informatie vanuit het bestuur heeft de RvC (met

De RvC draagt ervoor zorg dat ze haar rollen (toezicht

medeweten van het bestuur) periodiek formeel dan wel

houden op het beleid van de organisatie, de

informeel contact met de belanghebbenden in/van de

werkgeversrol voor de bestuurder en klankbordfunctie

organisatie (MT, OR, huurdersorganisaties) om zich te

voor de interne organisatie) goed invult.

laten informeren. Daarnaast maakt de RvC gebruik van

Voor de RvC zijn daarbij belangrijke uitgangspunten:

externe informatiebronnen om goed op de hoogte te

onafhankelijkheid, integriteit, zorgvuldigheid,

blijven van de ontwikkelingen binnen de sector en laten

transparantie, een inspirerende en constructief kritische

leden zich regelmatig bijscholen.

partner zijn, de inbreng van stakeholders en het
afleggen van verantwoording. Het kader van de RvC

Commissies

wordt hierbij bepaald door het Ministerie, de Autoriteit

De RvC kent een remuneratiecommissie en een

Woningcorporaties, de Stichting Waarborgfonds

auditcommissie. De commissies brengen periodiek

Sociale Woningbouw, de Ondernemingsraad, de

aan de RvC verslag uit over het aantal gehouden

huurdersorganisaties en de gemeenten waarin Viverion

vergaderingen, de belangrijkste onderwerpen die

werkzaam is.

aan de orde zijn gekomen en de beraadslagingen en
bevindingen. De belangrijkste punten hieruit zijn elders

Toezichtkader

weergegeven in dit verslag van de RvC.

Voor de RvC wordt het speelveld bepaald door de

Tot de taak van de commissies behoren de activiteiten

toepasselijke externe wet- en regelgeving en de Aedes-

die in onderstaand overzicht zijn weergegeven:

en Governancecode en de interne regelgeving (statuten
en reglementen), als nader omschreven in onder meer

Remuneratiecommissie

het reglement van de RvC.

•	Het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van het
functioneren van de directeur-bestuurder en het

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

rapporteren hierover aan de RvC.
•	Het doen van een voorstel voor een profielschets

Daarnaast toetst de RvC enerzijds periodiek de actualiteit

van de RvC, om te bewerkstelligen dat de Raad

van haar eigen interne regelgeving op veranderingen

van Commissarissen evenwichtig en divers is

in zowel de organisatie als de omgeving, en ziet er

samengesteld.

anderzijds op toe dat ook de organisatie zorg draagt voor
actualisering van de overige interne regelgeving.Voor
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•	Het ter benoeming door de RvC werven, selecteren en
voordragen van leden van de RvC en Bestuurders.

De Governancecode
De RvC onderschrijft de richtlijnen en principes van

•	Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.

de Governancecode voor woningcorporaties. De vijf

•	Het van (van tijd tot tijd) doen van voorstellen aan de

principes van de Governancecode zijn uitgewerkt in zestig

RvC betreffende:

bepalingen. De code kent twee type bepalingen: ‘pas toe’

a	Het te voeren bezoldigingsbeleid voor de

en ‘pas toe of leg uit’. In 2017 waren er geen bepalingen

directeur-bestuurder.

waar de RvC van de Governancecode is afgeweken.

b	De bezoldiging van de directeur-bestuurder.
c	De vergoeding van de leden van de RvC en zijn
voorzitter en vicevoorzitter.

Governance Inspectie
Vorig jaar is de Autoriteit Woningcorporaties (AW)

  

begonnen met Governance Inspecties bij verschillende

Auditcommissie

corporaties. De eerste inspecties vonden plaats in april

Het houden van toezicht ten aanzien van:

2016. Viverion heeft op 13 september 2017 de inspectie

•	De werking van de interne risicobeheersings- en

ondergaan en behoort daarmee bij de laatste groep

controlesystemen, waaronder het toezicht op de

corporaties. De inspecteurs hielden twee interviews van

naleving van de relevante wet- en regelgeving en het

ieder anderhalf uur. Het eerste interview vond plaats

toezicht op de werking van de gedragscodes.

met de directeur-bestuurder en de bestuurssecretaris.

•	De financiële informatieverschaffing.

Daarna spraken de inspecteurs met de RvC. Voorafgaand

•	De rol en het functioneren van de interne audit

aan de inspectie ontvingen de inspecteurs additionele

functie.
•	Indien nodig, het uitbrengen van advies aan de RvC
ten behoeve van het opstellen van de voordracht tot

informatie van Viverion, waaronder het verslag van de
meest recente zelfevaluatie van de RvC en de notulen van
de RvC vergaderingen van de afgelopen twee jaren.

benoeming van de externe accountant.
•	De relatie met de externe accountant waaronder in

In de brief die Viverion naderhand ontving legde de

het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging

AW vast dat zij de indruk heeft dat de governance van

en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de

Viverion ruimschoots “In Control” en compliant is op

corporatie.

de gespreksonderwerpen die aan bod zijn geweest. De

•	De financiering van de corporatie.

inspecteurs vonden de organisatie open en transparant.

•	Het bespreken van de jaarrekening en het

Het is mooi om te zien dat deze kernwaarden, waar de

accountantsverslag, het jaarverslag, de

afgelopen jaren constructief en hard aan is gewerkt door

perioderapportages, de begroting en het ter

de RvC en de organisatie, duidelijk zichtbaar zijn. De AW

accordering voorleggen van deze documenten aan de

merkte tevens op dat er commitment is van de leiding

RvC.

en gedragenheid van de medewerkers voor de koers

•	Het - tezamen met de externe accountant - adviseren

die Viverion heeft uitgezet. Dit is bezien in het licht van

van het bestuur bij het opstellen van het werkplan

toekomstbestendig Viverion een heel mooie prestatie.

van interne controle en/of het auditplan en het kennis
nemen van de bevindingen van de business controller

Een aandachtspunt dat uit de inspectie naar voren

en de externe accountant.

is gekomen is de invulling van de rol van de RvC als

•	De naleving van aanbevelingen en opvolging van
opmerkingen van business controller en externe
accountant.
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.viverion.
nl. Kijkt u onder over-viverion/wie-zijn-wij/governance.
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Verslag vanuit de
toezichthoudende rol

vergadering telefonisch zijn toelichting gegeven op
de jaarrekening.Bij de agenda en stukken van de
RvC-vergaderingen ontvangen alle commissarissen de
notulen van de vergaderingen van de auditcommissie.

Toezicht op strategie

Tevens brengt de auditcommissie tijdens de reguliere

Het ondernemingsplan van Viverion loopt van

vergadering van de RvC verslag uit. Zij geeft advies over

2015 tot en met 2018. In 2017 lag de nadruk op de

de voorliggende rapportage en financiële documenten

uitvoering van het herinrichtingsplan van Viverion,

en bereidt waar nodig besluitvorming voor. Daarnaast

genaamd Toekomstbestendig Viverion. In het besloten

heeft de auditcommissie driemaal gesproken met de

vooroverleg van de RvC was de directeur-bestuurder

externe accountant, twee keren in aanwezigheid van de

regelmatig aanwezig om de RvC te informeren over

directeur-bestuurder en één keer zonder aanwezigheid

de voortgang van het plan. Vanzelfsprekend kwam

van de directeur-bestuurder. In dit laatste gesprek werd

TBV ook regelmatig tijdens de reguliere vergaderingen

de interimcontrole voorbereid.

ter sprake, bijvoorbeeld bij de bespreking van het
medewerkerstevredenheidsonderzoek en de presentatie

De jaarrekening 2016, het accountantsverslag,

van de ontwikkeling in de klantgerichtheid.

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

Door het bespreken van de perioderapportages

met de financieel manager en de externe accountant,

kreeg de RvC goed op zicht op de realisatie van de

als ook in de RvC-vergadering in aanwezigheid van de

ondernemingsdoelstellingen en de voortgang van

directeur-bestuurder.

projecten. Regelmatig bespraken RvC en directie met
elkaar welke hindernissen en dilemma’s de organisatie

Zowel de auditcommissie als de RvC hebben de

hierbij op haar pad tegenkwam.

managementletter van BDO besproken met de
directeur-bestuurder. De auditcommissie besprak de

Toezicht op financiële en operationele
prestaties

managementletter op 26 januari. De externe accountant

De auditcommissie van de RvC bestond in 2017 uit de

managementletter. In de RvC-vergadering hebben de

heer Stam en mevrouw Ester. De leden hebben een

leden van de auditcommissie, aanvullend op het verslag

financieel economisch achtergrond en in een ruime mate

dat de leden van de raad reeds ontvangen hadden, een

kennis van vastgoed(ontwikkeling). De commissie heeft

toelichting gegeven. De belangrijkste bespreekpunten

bij de financiële rapportages, het risicomanagement

uit de managementletter zaten op het gebied van

en de doelmatigheid een voorbereidende en

automatisering en de afhankelijkheid van derden hierin.

was hierbij aanwezig en gaf zijn toelichting op de

adviserende rol.
Daarbij spraken zij onder meer over het jaarverslag

Toezicht op volkshuisvestelijke en
maatschappelijke prestaties

2016, de perioderapportages en de begroting, als ook

Corporaties moeten de voorgenomen werkzaamheden

over het project Parkstede te Rijssen en voorstellen tot

voor 1 juli aan gemeenten en huurdersorganisaties

investeringen buiten de begroting. Deze voorstellen

voorleggen. Viverion heeft hiertoe frequent overleg

betroffen duurzaamheidsinvesteringen tijdens

gehad met de drie gemeenten waarin zij werkzaam is

onderhoudsprojecten. Naast het jaarverslag 2016

(Lochem, Hof van Twente en Rijssen-Holten) en ook met

van Viverion, boog de auditcommissie en aansluitend

de huurdersorganisaties. De RvC heeft zich over deze

de RvC in haar reguliere vergadering, zich ook over

processen bij iedere RvC-vergadering laten informeren

het jaarverslag 2016 van voormalig Woningstichting

door de directeur-bestuurder. Hij informeert de RvC

Ambt Delden. Accountant Deloitte van de voormalige

over de overleggen tussen Viverion en de afzonderlijke

Woningstichting Ambt Delden heeft in de RvC-

gemeenten en de voortgang in de totstandkoming

De auditcommissie heeft in 2017 viermaal vergaderd.
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van de prestatieafspraken. Ook over de inhoud van de

Opdrachtgeverschap accountant

prestatieafspraken wordt de RvC op de belangrijkste

In 2017 fungeerde BDO, net als in 2015 en 2016, als

onderwerpen geïnformeerd.

de accountant van de organisatie. De auditcommissie

Naast het overleg met de gemeenten wordt de RvC

heeft zich in haar vergadering uitgebreid laten

in iedere vergadering door de directeur-bestuurder

informeren door de accountant. De accountant

geïnformeerd over de overlegvergaderingen tussen de

zou in de december vergadering van de RvC aan

gezamenlijke huurdersorganisaties en Viverion. Tevens

de gehele raad zijn toelichting geven. Echter door

hebben de twee commissarissen die een kwaliteitszetel

onvoorziene omstandigheden heeft deze vergadering

bezetten op regelmatige basis contact met de

niet met de directeur-bestuurder, manager FEZ en

bestuursleden van de huurdersorganisaties van Viverion.

de business controller plaatsgevonden en is besloten

Daarnaast woonde één commissaris het overleg van de

om de accountant zijn toelichting te laten geven in de

huurdersorganisaties met de directeur-bestuurder van

eerstvolgende vergadering. Deze vindt plaats in februari

Viverion bij.

2018.

Ook is de RvC uitvoerig geïnformeerd over onder meer

De RvC is content met de wijze waarop BDO de

over de volkshuisvestelijke prestaties, de bij de corporatie

werkzaamheden heeft uitgevoerd.

ingediende klachten, en de wijze waarop de huurders
zijn geïnformeerd over renovatieprojecten en het
huurprijsbeleid.
In 2017 heeft Viverion een ander woonruimtebemiddelingssysteem en een andere systematiek van woning-

Verslag vanuit de
werkgeversrol

toewijzing geïmplementeerd. De raad is hierover diverse
malen tijdens haar vergaderingen geïnformeerd door de

De remuneratiecommissie

directeur-bestuurder.

De remuneratiecommissie bestond tot 1 januari 2017
uit de heer Kampkuiper en mevrouw Buitenwerf. Na het

Toezicht op stakeholderdialoog

vertrek van de heer Kampkuiper heeft mevrouw van

Viverion erkent in de gemeenten en de

Gemeren tot begin oktober tijdelijk deel uitgemaakt van

huurdersorganisaties haar twee belangrijkste

de remuneratiecommissie. Zij is opgevolgd door de heer

stakeholders. Dat maakt dat Viverion ruimschoots

Thielen.

aandacht heeft besteed aan de dialoog met en het
proces van het maken van prestatieafspraken met

In 2017 heeft een tweetal gesprekken (functionerings-/

de stakeholders. Daarnaast heeft de RvC in 2017 zelf

beoordelingsgesprek) met de directeur-bestuurder

contacten onderhouden met de gemeenten en de

plaatsgevonden. Er zijn ontwikkelingen op het

huurdersorganisaties.

persoonlijke en zakelijke vlak besproken. Hierbij zijn

Een verbeterpunt dat de RvC voor haarzelf ziet is de

onder andere klanttevredenheid, organisatieontwikkeling

aanwezigheid van commissarissen in het netwerk,

en ICT aan de orde gekomen. In het beoordelingsgesprek

bijvoorbeeld bij ontmoetingen van commissarissen van

is gebruik gemaakt van de 360 graden feedbackmethode.

andere Twentse woningcorporaties.

Het functioneringsgesprek met de heer Allersma is
gevoerd door mevrouw Van Gemeren en mevrouw

Toezicht op risicobeheersing

Buitenwerf. Bij het beoordelingsgesprek was de heer

De RvC is in 2017 regelmatig door de directeur-

Thielen reeds in functie waardoor hij dit gesprek met de

bestuurder op de hoogte gebracht van de risico’s

heer Allersma samen met mevrouw Buitenwerf heeft

die Viverion herkent en de beheersing daarvan. Het

gevoerd. Tevens is afgesproken om in 2018 weer twee

informeren hierover vindt onder andere plaats in de

gesprekken te voeren.

periodieke rapportages die de raad ter informatie
ontvangt.
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Voor wat betreft de honorering is voldaan aan de wet- en

verduurzaming van het woningbezit en de consequenties

regelgeving. De commissie brengt tijdens de reguliere

van het nieuwe kabinetsbeleid.

RvC-vergaderingen verslag uit en adviseert de RvC
over de beloning en het functioneren van de directeurbestuurder en de bezoldiging van de RvC.
De directeur-bestuurder vervult geen (neven)
functies, die volgens de wet onverenigbaar zijn met de

Over de Raad van
Commissarissen

bestuursfunctie bij Viverion.

Samenstelling
In 2017 is de RvC een wervings- en selectieprocedure

De RvC heeft in 2017 onder begeleiding van een

gestart voor een commissaris met het profiel vastgoed/

externe deskundige de profielschets, welke openbaar is,

volkshuisvesting. Dit heeft in september geleid tot de

geactualiseerd. Dit was ten behoeve van de werving van

benoeming van de heer Thielen als lid van de RvC.

een nieuw lid van de raad en later nogmaals ten behoeve
van de herbenoeming van twee commissarissen. In de

Organisatiecultuur en integriteit

profielschets is onder andere opgenomen dat alle leden

De RvC ziet dat de werkorganisatie serieus omgaat met

van de RvC aan een aantal algemene (functie-)eisen

de cultuur in de organisatie. Er is ruimte voor reflectie en

dienen te voldoen. Daarnaast is opgenomen dat in de

tegenspraak en het herbezien van beslissingen. Er wordt

RvC diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten

gestreefd naar gezamenlijke opvattingen.

zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie
te kunnen overzien. Het functioneren van de RvC is

Vanuit de overtuiging dat de voorbeeldfunctie vraagt om

gediend bij een goede teamsamenstelling en diversiteit;

een actieve houding, wordt aan thema’s als integriteit,

ook op dit gebied zijn in het profiel criteria opgenomen.

normen en waarden en de Governancecode ook in 2017

De individuele leden moeten elkaar qua competenties

blijvend aandacht geschonken. De RvC was verheugd

aanvullen en in goede harmonie met elkaar kunnen

te lezen dat het de inspecteurs van de AW tijdens de

samenwerken, maar dienen elkaar ook kritisch te kunnen

Governance Inspectie is opgevallen hoe oprecht en

aanspreken.

serieus Viverion omgaat met integriteit. Bij Viverion
is een klokkenluidersregeling en integriteitscode van

De RvC is van mening dat de profielschets en de

toepassing. Beide staan op de website van Viverion. In

hierin opgenomen competenties, deskundigheden en

2017 was er geen sprake van een tegenstrijdig belang bij

ervaringen goed zijn uitgebalanceerd en mede zijn

de leden van de raad en de directeur-bestuurder.

gebaseerd op de door de VTW opgestelde criteria voor
goed intern toezicht.

Verslag vanuit de klankbordfunctie
Eén van de rollen van de RvC is die van sparringpartner

Benoeming

van de directeur-bestuurder. De RvC heeft in 2017

Op 31-12-2016 verstreek de benoemingstermijn van de

gestreefd naar actievere invulling van deze klankbordrol.

heer Kampkuiper waarna hij per 1 januari 2017 formeel

Op 18 december heeft de RvC onder leiding van een

is gestopt als commissaris bij Viverion. De RvC dankt

externe begeleider een themabijeenkomst gehouden

hem voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren. De

over de rol van de raad als sparringpartner.

remuneratiecommissie is aansluitend gestart met de
voorbereiding van de werving- en selectieprocedure.

Een gedeelte van deze bijeenkomst was in bijzijn van

Na bespreking en vaststelling van de profielschets, de

de directeur-bestuurder. Een belangrijke uitkomst van

gewenste deskundigheid en vacaturetekst is de vacature

deze bijeenkomst is dat de raad in 2018 meerdere

op de website van Viverion gepubliceerd, op de website

themabijeenkomsten gaat beleggen, bijvoorbeeld

van PublicSpirit, in het landelijke dagblad de Volkskrant

over het nieuw te ontwikkelen ondernemingsplan, de

en in de regionale kranten De Stentor en de Tubantia.
15

Duurzaam en
betaalbaar wonen

Voor de laatste twee regionale kranten is gekozen omdat

In het najaar van 2017 is het proces van herbenoeming

zij het volledige werkgebied van Viverion dekken. Er

van mevrouw Buitenwerf en de heer Stam ingezet.

was geen sprake van een kwaliteitszetel. De gewenste

Hun benoemingstermijn verstrijkt op 4 maart 2018.

deskundigheid was volkshuisvesting.

Beide bezetten een kwaliteitszetel, dat wil zeggen dat

Meerdere kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek,

zij zijn benoemd op gezamenlijke voordracht van de

in de eerste ronde drie en in de tweede ronde twee. Alle

huurdersorganisaties.

commissarissen hebben met de kandidaten gesproken,
waarna een gezamenlijke keuze is gemaakt voor de heer

Samenstelling

Thielen.

In de statuten van Viverion is bepaald dat de RvC bestaat uit
minimaal vijf en maximaal zeven leden die voor een periode
van vier jaar worden benoemd en die voor maximaal één

Herbenoeming

volgende zittingstermijn kunnen worden herbenoemd.

Samenstelling RvC ultimo 2017
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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 Wonen

In huidige termijn benoemd per

1-1-2015

Aftredend en (herbenoembaar) per

31-12-2018

Expertise

Juridisch

Naam

J.M. (Hanneke) Ester

Functie in de RvC

Voorzitter auditcommissie

Beroep

Bestuurder en Commissaris

Relevante nevenfunctie(s)

Lid Bestuur NVTZ
Lid bestuur LELAF (particulier vermogensfonds)
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

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

Huurders, sociaal/maatschappelijk

JAARVERSLAG 2017

Naam

C. (Chris) Stam

Functie in de RvC

Lid auditcommissie

Beroep

Financieel directeur VanWonen

Relevante nevenfunctie(s)

Geen

In huidige termijn benoemd per

4-3-2014

Aftredend en (herbenoembaar) per

4-3-2018

Expertise

Financiën en vastgoed

Naam

J.J.M. (Jacques) Thielen

Functie in de RvC

Lid remuneratiecommissie

Beroep

Directeur Drechtwerk en zelfstandig adviseur en interim-bestuurder

Relevante nevenfunctie(s)

Voorzitter RvT Pluryn
Adviseur, interim bestuurder Orka Advies
Eigenaar Thielco b.v.

In huidige termijn benoemd per

1-9-2017

Aftredend en (herbenoembaar) per

1-9-2021

Expertise

Volkshuisvesting

Aanspreekbaarheid

De RvC ziet erop toe dat de ontvangen informatie

De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid.

de relevante aspecten laat zien op financieel,

Ieder is uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als

volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch

daartoe aanleiding is. De cultuur binnen Viverion is open

gebied, en op het gebied van de dienstverlening aan de

en transparant.

klanten van Viverion.
Om haar taken goed te kunnen vervullen heeft de

Meldingsplicht

RvC zich regelmatig mondeling en schriftelijk door de

Net als iedere andere corporatie heeft Viverion een brede

directeur-bestuurder laten informeren over onder andere

meldingsplicht richting de Autoriteit Woningcorporaties.

de volgende specifieke onderwerpen: klanttevredenheid,

Dat houdt in dat we bij financiële problemen, dreigende

bedrijfslasten, klachten, ICT, verduurzaming en de diverse

sanering, het ontbreken van financiële middelen

onderhanden projecten.

voor het voortzetten van verbindingen, twijfel over

De RvC heeft daarnaast met enige regelmaat contact met

de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie,

relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie.

rechtmatigheidskwesties of bijvoorbeeld het niet halen

Naast de informatie die de RvC van de directeur-

van toewijzingsnormen, dit onverwijld melden aan de

bestuurder ontvangt, wint zij ook zelfstandig informatie

AW. In 2017 waren er geen situaties waarvan de RvC

in over de gang van zaken binnen Viverion. Zo zijn er

melding heeft gemaakt of had moeten maken.

gesprekken met de financieel manager, de onafhankelijke
business controller, de ondernemingsraad, de

Informatievoorziening

huurdersorganisaties en de accountant. De RvC ervaart

De RvC heeft met de directeur-bestuurder afspraken

de contacten met de OR en de huurdersorganisaties als

gemaakt over de informatievoorziening. Deze afspraken

zeer waardevol. Het levert vanuit een ander perspectief

zijn vastgelegd in artikel 15 van het Reglement Raad

informatie op over het functioneren van Viverion. Ook de

van Commissarissen. In aanvulling hierop zijn nadere

toetsing van de business controller op de documenten

meer expliciete afspraken gemaakt, onder andere over

die de raad van de directeur-bestuurder ontvangt, draagt

de tijdigheid en wijze waarop de informatie aan de RvC

bij aan gedachtewisseling over interessante vraagstukken

wordt verstrekt.

en aandachtspunten.
17

Duurzaam en
betaalbaar wonen

De RvC is van oordeel dat de planning- en controlcyclus

nieuwe commissarissen bij Viverion doorlopen.

van Viverion goed functioneert en toereikende informatie

Het introductieprogramma voldoet aan de eisen

genereert voor de toezichthoudende taak van de

uit de Governancecode. Enkele onderdelen uit het

RvC. De specifieke doelen die Viverion zich ieder jaar

introductieprogramma zijn een gesprek met de

stelt, worden in goed meetbare prestatie-indicatoren

ondernemingsraad, een gesprek met de business

gedefinieerd en er wordt bijgestuurd als daar aanleiding

controller, een gesprek met de bestuurssecretaris

toe is. De monitoring op de prestatie-indicatoren kan de

en uitleg van de werkwijzen en (digitale)

RvC periodiek volgen middels de perioderapportages.

informatievoorziening bij Viverion. Vanwege het

Hierin kan de raad onder andere de ontwikkeling van de

aantreden van een nieuw lid van het managementteam

klachten, de klanttevredenheid en de financiële situatie

vindt het kennismakingsgesprek met het MT plaats in

volgen. Verandering van bijvoorbeeld wet- en regelgeving

februari 2018. Een ander onderdeel uit het programma is

wordt goed bijgehouden en de implementatie van

een kennismaking met het woningbezit van Viverion. De

veranderingen wordt adequaat beheerst.

heer Thielen heeft samen met de directeur-bestuurder
en de bestuurssecretaris een ronde door het werkgebied

18

Introductieprogramma

van Viverion gemaakt en enkele (recent afgeronde)

Na zijn aantreden heeft de heer Thielen in het

projecten bekeken. Tevens keken de heer Thielen en de

najaar van 2017 het introductieprogramma voor

bestuurssecretaris samen naar zijn opleidingsbehoefte.
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Net als de andere leden van de RvC is de heer Thielen lid

Vooruitblik

van de VTW.

Een korte vooruitblik op 2018. Het zal het jaar worden
waarin Viverion haar nieuwe ondernemingsplan

Zelfevaluatie

ontwikkelt. Een jaar waarin we dus met elkaar een

De RvC bespreekt jaarlijks het eigen functioneren (in

nieuwe koers zullen vastleggen. Vraagstukken als de

termen van effectiviteit) en dat van individuele leden

verduurzamingsopgave waar alle corporaties, dus ook

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

Viverion, voor staan en vele andere zullen voorbij komen.

onafhankelijke, externe begeleiding.

Vanzelfsprekend blijven ook de klanttevredenheid, de

Door omstandigheden is de zelfevaluatie van ultimo

bedrijfskosten en de algehele gang van zaken belangrijke

2016 naar 2017 verplaatst. Deze evaluatie vond plaats

onderwerpen waar de RvC met veel belangstelling haar

in maart 2017.

toezicht op blijft uitvoeren.

Op 18 december vond onder externe begeleiding
de zelfevaluatie over 2017 plaats. Hierbij is onder
meer gesproken over de cultuur binnen de RvC, het
klankborden met de directeur-bestuurder, de externe
aanwezigheid van de RvC en de commissies binnen
de RvC.

Permanente Educatie
De RvC van Viverion hecht waarde aan het blijven
ontwikkelen van kennis en vaardigheden door middel
van trainingen en cursussen. Viverion stelt zelf ieder
jaar een programma voor Permanente Educatie van de
RvC op. In samenspraak met de RvC wordt per jaar naar
de opleidingsbehoefte gekeken. Naast dit programma
volgen de leden van de raad met enige regelmaat externe
cursussen en wonen zij bijeenkomsten bij.
Alle leden van de RvC en de directeur-bestuurder hebben
voldaan aan het Reglement Permanente Educatie van de
VTW, respectievelijk het Reglement Permanent Educatie
van Aedes, en vermelden de door hen behaalde PEpunten in dit jaarverslag.

Bezoldiging
De bezoldiging van commissarissen voldoet aan de
toepasselijke wet- en regelgeving bepalingen en is
opgenomen in de jaarrekening.

Vergaderingen
De RvC vergaderde in 2017 zevenmaal met de directeurbestuurder. Voorafgaand aan deze vergaderingen vond
meestal een vooroverleg plaats, waaraan alleen de RvCleden deelnamen.
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Slotverklaring

De middelen van Viverion zijn uitsluitend in het belang

De directeur-bestuurder heeft het jaarverslag over 2017

van de volkshuisvesting besteed. Activiteiten hebben

opgesteld, met daarin opgenomen de jaarrekening. BDO

uitsluitend plaatsgevonden ten behoeve van de

heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van

volkshuisvesting en de leefbaarheid, in overeenstemming

een goedkeurende controleverklaring. De RvC kan zich

met de statuten van de stichting. De woongelegenheden

verenigen met het jaarverslag van het bestuur. De RvC

liggen binnen het statutaire werkgebied. Op het gebied

verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid,

van beleggen en verbintenissen zijn geen risicovolle

en stelt de jaarrekening vast.

posities ingenomen.
De RvC bedankt alle medewerkers van Viverion van harte
voor hun inzet in 2017.

Lochem, 24 april 2018

S. van Gemeren

J.M. Ester

Voorzitter RvC

Voorzitter auditcommissie

J.J.M. Thielen
Lid remuneratiecommissie
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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 (nieuwbouw) projecten inclusief verduurzaming woningbezit. Tot slot is
verkoop van bestaand bezit beschreven.
De kwaliteit en het wooncomfort van een woning bepaalt

woningen is erg divers en veelomvattend. Ze worden

voor een groot deel of een huurder prettig in zijn woning

soms in een apart project (groot onderhoud) voorbereid

woont. Een goede prijs-kwaliteit verhouding is daarbij

en uitgevoerd. Meestal wordt dan tegelijk gewerkt aan

van groot belang. Viverion stuurt in haar beleid en bij

de binnen- en buitenkant van de woning. We stemmen

de uitvoering van onderhoud en verbeteringen sterk op

de planning van de werkzaamheden zo optimaal mogelijk

de betaalbaarheid voor de huurder. Het verlagen van de

op elkaar af, zodat de overlast voor de bewoners tot

onderhoudsuitgaven draagt hieraan bij en we leveren

een minimum wordt beperkt. Hierbij besteden we veel

hiermee een bijdrage aan duurzaamheid.

aandacht aan de logistiek en de communicatie. Daarnaast
kan het zijn dat we bij deze grote onderhoudsprojecten

1.1

Planmatig onderhoud

verbeteringen doorvoeren om woningen energiezuiniger
te maken of om de veiligheid (asbest en brand) van de

Planmatig onderhoud is onderhoud dat vooraf is

woningen te verhogen.

gepland in de meerjarenonderhoudsbegroting en is
bedoeld voor het in stand houden van het vastgoed, de

1.1.1

Planmatig onderhoud 2017

woning. Dit onderhoud kent een zeker kwaliteitsniveau
en wordt cyclisch uitgevoerd. Het onderhoud heeft

De uitvoering van het planmatig onderhoud 2017 is

betrekking op de buiten- en binnenzijde van de

medio maart gestart. De onderhoudswerkzaamheden

woning. Voor de buitenzijde valt te denken aan

zijn in opdracht gegeven in diverse onderhoudsclusters.

schilderwerk, houtrotherstel, voegwerk, gootwerk en

De bouwkundige werkzaamheden waren hoofdzakelijk

herstel of vervangen van deuren, ramen, dakpannen

timmer-, en schilderwerk. Dit hebben we in twee

en gevelbekleding. Voor de binnenzijde valt te denken

onderhoudsclusters uitgevoerd. In de derde cluster

aan vervanging van cv-ketels, keukens, badkamers

zijn cv-installatie ketels vervangen. Op enkele kleine

en toiletten en onderhoud aan elektra- en ventilatie

leveringen na zijn alle werkzaamheden afgerond.

installaties.
Jaarlijks stellen we een planning op van het

1.1.2	Groot onderhoud en
verduurzamen 2017

uit te voeren onderhoud, op basis van de
meerjarenonderhoudsbegroting. In deze jaarplanning

In 2017 stond voor vier woningcomplexen, in totaal

zijn de woningen (in complexen) opgenomen, waarbij

408 woningen, groot onderhoud en energiebesparende

onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De

maatregelen gepland. Hiervan zijn uiteindelijk 135

bewoners van deze woningen ontvangen vooraf bericht

woningen in 2017 opgeleverd.

en vernemen welke werkzaamheden voor hun woning
staan gepland.
Het aantal onderhoudswerkzaamheden bij een complex
22
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Voor- en na onderhoudsproject Churchillstraat Holten
1 Zuiderenk fase 1 te Lochem
110 eengezinswoningen

3 Churchillstraat te Holten
Oplevering juni 2018

	Project Churchillstraat omvat 12 appartementen en 29

Opgeleverd

• Badkamers, keukens en toiletten vervangen

2 Esstraat e.o. te Rijssen
94 eengezinswoningen

eengezinswoningen. Werkzaamheden:

3 Churchillstraat te Holten
41 woningen

• Asbesthoudende materialen verwijderen
Opgeleverd

4 Kievitstraat te Goor
163 eengezinswoningen

• Plaatsen zonnepanelen
	Mei 2017 was de start van de werkzaamheden en de

Oplevering maart 2019

oplevering was half juli 2017.
4 Kievitstraat te Goor

1 Zuiderenk fase 1 te Lochem

	Het project Kievitstraat en omgeving omvat 163

	Bij dit project wordt groot onderhoud in combinatie

eengezinswoningen, verspreid over meerdere straten

met energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

in de wijk Whee A te Goor. Er staan vijf verschillende

Overige werkzaamheden:

woningtypen met verschillende bouwjaren.

• Badkamers, keukens en toiletten vervangen

Werkzaamheden:

• Asbesthoudende materialen verwijderen

• Asbesthoudende materialen verwijderen

• Uitstraling updaten (voorgevels schilderen)

• Plaatsen zonnepanelen

• Plaatsen zonnepanelen

	Door een langere voorbereidingstijd die met de

	Dit project start begin 2018 en wordt naar
verwachting opgeleverd in juni 2018. Er was een

aannemer nodig was, is de start van het werk
verplaatst naar maart 2018.

samenwerking met een bewonerscommissie, deze
commissie is tijdens het project opgeheven. Hierdoor
is de voorbereiding uitgelopen. Viverion werkte
samen met Stichting Welzijn Lochem (SWL) aan het

	Drie onderhoudsprojecten hebben een doorloop
vanuit 2016.

participatietraject.
Landeweerd e.o. te Holten
2 Esstraat e.o. te Rijssen
	Project Esstraat omvat het aanpakken van 94
eengezinswoningen. De werkzaamheden bevatten:

	Het project Landeweerd e.o. te Holten is begin 2017
opgeleverd. Dit project had een beperkte doorloop
naar 2017 als gevolg van sociale problematiek

• Badkamers, keukens en toiletten vervangen

waardoor de planning moest worden opgerekt. Uit de

• Plaatsen zonnepanelen

enquête die na afloop van het project gehouden is,

	Deze woningen zijn allen voor december 2017

bleek dat bewoners positief zijn over de uitgevoerde

opgeleverd.

werkzaamheden.
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Reigerstraat en Roerdompstraat e.o. te Goor

1.1.5

Zuiderbleek Lochem

	Het verkrijgen van de 70% akkoordverklaringen heeft
meer tijd gekost dan aanvankelijk gepland was. Ook

In de Zuiderbleek in Lochem is grond aangekocht voor

het grote aantal woningen (120) heeft ertoe geleid dat

gebiedsontwikkeling. Het project bevindt zich in de

de planning doorschoot naar 2017.

initiatieffase.

Amalia van Solmsplein e.o. Lochem

1.1.6

Grond naast wozoco Diepenheim

	Het project A.v. Solmsplein omvat 61
eengezinswoningen, verspreid over meerdere straten

In de prestatieafspraken met de gemeente Hof

in de wijk Zuiderenk te Lochem. Er is gekozen voor

van Twente heeft de voormalige woningstichting

een zorgvuldig sociaal traject, waardoor besloten is

Ambt Delden afgesproken dat er naast de wozoco

om dit project in januari 2017 te starten. Hier zijn

appartementen worden gerealiseerd. Het aantal nieuw

groot onderhoud en verduurzamingsmaatregelen

te bouwen appartementen en de doelgroep dient nader

uitgevoerd, de aanleg van zonnepanelen en het

te worden bepaald. Viverion is hierover in overleg met de

vervangen van badkamers, keukens en toiletten. Ook

gemeente. Het project bevindt zich in de initiatieffase.

is er het nodige asbest gesaneerd. Dit project is in juni
2017 opgeleverd.

1.1.3

Bodemsanering Gijmink B Goor

1.1.7

Sloop

Hengevelderstraat - Goor
De panden worden gesloopt in verband met de slechte

Aan de rand van de wijk Gijmink in Goor staan circa

staat. De panden staan direct aan het trottoir. Voor de

600 woningen waarvan er 64 van Viverion zijn. Bij

passerende voorbijgangers vormt er gevaar voor vallende

deze woningen worden alle tuinen, die met asbest zijn

materialen. De vrijgekomen kavels zijn verkocht.

verontreinigd, gesaneerd. Hiervoor worden de tuinen
geheel leeg gemaakt, tot circa 1 meter afgegraven en

Scherpenzeel - Goor

weer aangevuld. Voor de herinrichting van de tuinen

De portierswoning was al geruime tijd niet meer in

ontvangen de bewoners een herstelvergoeding.

gebruik door veroudering en achterstallig onderhoud.

In 2017 zijn de tuinen bij de woningen van Viverion

Na de sloop van de woning wordt dit terreingedeelte

aan de Mulderskamp en Meerdam gesaneerd. In 2018

ingericht met een parkeerplaats.

worden de tuinen aan ’t Reef gesaneerd.

Begin 2018 is de sloop van beide objecten afgerond.

1.1.4 	Bodemsanering
Diepenheimsestraat Hengevelde

1.1.8 	Groot onderhoud en
verduurzamen in 2018

Uit een bodemonderzoek blijkt dat de grond bij

Na het vaststellen van de onderhoudsbegroting

een aantal woningen aan deze straat vervuild is

voor 2018 is de afdeling Vastgoed gestart met de

met asbestmateriaal. Dit gaat om zowel huur- als

voorbereidingen van een aantal groot onderhoud- en

koopwoningen. Samen met de provincie en gemeente

verduurzamingsprojecten die in 2018 worden uitgevoerd.

is Viverion aan het onderzoeken welke strategie gevolgd

Zie het overzicht op de volgende pagina.

moet gaan worden. Door allerlei redenen is dit in 2017
vertraagd. In 2018 moet de voorbereiding haar beslag
gaan krijgen.
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Gro ot onde r houd- e n v e r duur z a m i n g sp r o j e ct e n i n 2 0 1 8

1 Project Zuiderenk fase 2

Lochem
140 eengezinswoningen
•	Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel B;
Energie-index = ±1,30
• Voorbereiding: 1e helft 2018
• Uitvoering: start 2e helft 2018 en met doorloop in 2019

2 Project diverse woningen
Barchem, Laren, Lochem

Barchem, Laren en Lochem
5 eengezinswoningen en 12 appartementen
•	Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel B;
Energie-index = ±1,30
•	Voorbereiding: 2e helft 2017
•	Uitvoering: 1e helft 2018

3 Project Meerdam

Goor
8 eengezinswoningen
•	Pilotproject met de meest duurzame oplossing. Deze pilot komt voort
uit een werkgroep met twee andere woningcorporaties en enkele
marktpartijen.
•	Voorbereiding: 2e helft 2017
•	Uitvoering: 1e helft 2018

4 Project Vinkstraat

Goor
66 eengezinswoningen
•	Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel A:
Energie-index = ±1,13
•	Voorbereiding: januari t/m mei 2018
•	Uitvoering: juni t/m december 2018 (onder voorbehoud)

5 Project Markeloseweg

Goor
18 eengezinswoningen
•	Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel A:
Energie-index = ±1,13
•	Voorbereiding: 1e kwartaal 2018
•	Uitvoering: 2e kwartaal 2018

6 Project Verlengde Oranjestraat

Rijssen
27 appartement en 1 eengezinswoning
•	Groot onderhoud en verduurzamen naar energie index 1,13
•	Voorbereiding: 1e kwartaal 2018
•	Uitvoering: 2e en 3e kwartaal 2018

7 Wellehof

Rijssen
120 seniorenappartementen
•	Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel A:
Gewenst energie index 1,13
•	Voorbereiding: 1e kwartaal 2018
•	Uitvoering: 2e en 3e kwartaal 2018

8 Broedersdijk

Rijssen
13 eengezinswoningen
•	Groot onderhoud en verduurzamen naar energielabel A:
Energie-index = ±1,13
•	Voorbereiding: 2e kwartaal 2018
•	Uitvoering: 2e helft 2018

9 Kantoor Viverion

Larenseweg Lochem
Het kantoor van Viverion wordt verduurzaamd. Afhankelijk van de nul scan
worden de definitieve duurzaamheidsmaateregelen bepaald. Vooralsnog wordt
er uitgegaan van het aanbrengen van ledverlichting en zonnepanelen.
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Meerjarenonderhoudsbegroting
In 2017 is de meerjarenonderhoudsbegroting verder
geoptimaliseerd. Dit doen we in combinatie met ‘halen’
van informatie bij professionals uit de organisatie die zich

Nieuwbouwproject Parkstede

bezighouden met ons vastgoed en de kennis hebben over
onze huurders.
In 2017 is gestart met het uitvoeren van

Doel van deze nieuwe aanpak is om efficiënter te werken,

conditiemetingen volgens de NEN 2767.

kosten te besparen en de dienstverlening aan onze
huurder te verbeteren.

Zo zijn de woningen van de voormalige Woningstichting
Ambt Delden in 2017 volgens de NEN 2767

Het verhuur- en mutatieproces is in 2017 verder

opgenomen en naar aanleiding hiervan is een

geoptimaliseerd en er zijn op onderdelen verbeteringen

meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld.

doorgevoerd. Deze procesoptimalisatie wordt in 2018
verder vormgegeven.

Legionella

Dit met als doel om de klant beter te bedienen en de

Naar aanleiding van het beheersplan legionella hebben

leegstand c.q. huurderving verder terug te dringen.

we in 2017 diverse controles uitgevoerd. Naar aanleiding
van deze controles hebben we bij enkele waterinstallaties

1.3

Contract onderhoud

kleine aanpassingen gedaan. Rondom deze situaties
zijn bewoners uitgebreid begeleid en voorgelicht. Bij

De meeste contracten lopen nog een jaar door. Voor een

appartementen die langere tijd leegstaan wordt wekelijks

aantal contracten moet volgend jaar nieuwe afspraken

gespoeld.

worden gemaakt. Daarnaast lopen in 2017 ook circa tien
vastgoedgerelateerde contracten af. Deze zijn verlengd

1.2

Niet-planmatig onderhoud

in 2017.

Niet-planmatig onderhoud is al het onderhoud dat

Ook wordt continu gekeken naar de inrichting van de

voorkomt uit klachten waarbij we direct maatregelen

huidige contracten. Zijn alle werkzaamheden goed

moeten uitvoeren en onderhoud dat voortkomt uit

ingericht en is dit eventueel met afspraken goed te

mutaties.

ondervangen.

Viverion streeft er voortdurend naar om de

1.4

Toelichting onderhoudsprojecten

onderhoudslasten zo laag mogelijk te houden. Niet-

26

planmatig onderhoud is een flink aandeel in de

In onderstaande tabel zijn de begrote, gerealiseerde

onderhoudskosten. Na een uitgebreide aanbesteding

onderhoudsuitgaven en investeringen voor planmatig

zijn sinds februari 2017 twee nieuwe aannemers

onderhoud (zowel projecten als regulier) weergegeven.

gecontracteerd voor de uitvoering van reparatie

De totale gerealiseerde onderhoudsuitgaven zijn

onderhoud. Voor verbetering van dit proces is een

hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door drie

nieuw software-systeem in gebruik genomen. Deze twee

doorgeschoven planmatig onderhoudsprojecten van

aannemers zijn gespecialiseerd in de uitvoering van het

2016 naar 2017. Dit zijn:

reparatie onderhoud.

• Amalia van Solmsplein e.o. Lochem

Nu worden afspraken rechtstreeks in de agenda gepland.

• Reigerstraat en Roerdompstraat e.o. te Goor

Hierdoor worden bewoners niet onnodig teruggebeld

• Landeweerd e.o. te Holten

voor het maken van afspraken. Voor alle partijen was

Daarnaast zijn twee projecten van 2017 doorgeschoven

2017 vooral een leerjaar, met een nieuwe opdrachtgever,

naar 2018. Te weten Zuiderenk fase 1 te Lochem en

regio en manier van werken.

Kievitstraat te Goor.
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Tot a a lov e r z ic ht pla nm a t ig onde r h o u d 2 0 1 7 ( b e d r a g e n i n e u r o ’s k o st e n e n i n ve st e r i n g e n )

Project

Begroot totaal

Totaal realisatie

% uitgegeven t.o.v.
begroting

Gerealiseerde
onderhoudsuitgaven
2017

Reigerstraat en
Roerdompstraat te
Goor (*)

4.218.908

3.627.679

86%

1.392.441

A. van Solmsplein e.o.
Lochem (*)

2.850.300

3.579.985

126%

1.987.452

Landeweerd e.o.
Holten (*)

1.500.400

1.842.462

123%

243.383

Subtotaal

8.569.608

9.050.126

106%

3.623.276

Zuiderenk fase 1 te
Lochem

5.335.296

97.245

2%

97.245

Esstraat e.o. te Rijssen

3.703.331

3.929.368

106%

3.061.454

Churchillstraat te
Holten

1.072.085

1.169.348

109%

685.940

Kievitstraat te Goor

4.098.844

56.276

1%

56.276

Bodemsanering
Gijmink te Goor

338.950

123.335

36%

123.335

Overige planmatig
(schilderwerk, etc.)

960.842

951.053

99%

951.053

Subtotaal

15.509.348

6.326.625

41%

4.975.303

TOTAAL

24.078.956

15.376.751

64%

8.598.579

(*) = oorspronkelijk begroot 2016

Groot onderhoud
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1.4

Toelichting onderhoudskosten

Tot a a lov e r z ic ht nie t pla nm a t ig on d e r h o u d e n o n d e r h o u d sco n t r a ct e n 2 0 1 7 ( b e d r a g e n i n e u r o ’s)

Soort onderhoud

Begroot

Niet-planmatig

Gerealiseerd

Afwijking €

Afwijking %

2.800.000

2.706.000

-94.000

-3%

526.669

563.000

36.331

7%

3.326.669

3.269.000

-57.669

-2%

onderhoud
Onderhoudscontracten
TOTAAL

De totale uitgaven aan reparatie- en mutatieonderhoud

Parkstede in Rijssen

zijn nagenoeg gelijk aan de begrote bedragen. De kleine

In 2017 is de bouwvoorbereiding tot aan gunning

overschrijding ten opzichte van de begroting is bij het

nagenoeg afgerond zodat begin 2018 het werk aan de

mutatie onderhoud ontstaan. Aan onderhoudscontracten

twee aannemers gegund kan worden. Het streven is om

is 7% meer uitgegeven dan begroot, omdat in de

te starten met de bouw 1e kwartaal 2018. Eind 2018

begroting voor 2017 nog geen rekening is gehouden

moet het werk gereed zijn.

met extra onderhoud naar aanleiding van de fusie met
Woningstichting Ambt Delden.

In november is het werven van nieuwe bewoners
gestart. In zo’n vroeg stadium bewoners werven heeft
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1.5	Ontwikkeling van de
woningvoorraad

als voordeel dat zij tijdig keuzes kunnen maken uit de

1.5.1	Nieuwbouw in voorbereiding en
uitvoering

Voor het bouwrijp maken van de locatie is een

aangeboden opties.

onderhandse aanbesteding op uitnodiging geweest.
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Dit was in samenwerking met de gemeente omdat na

O ve r zi ch t ve r k o ch t e b e st a a n d e h u u r w o n in g en

realisatie van het plan een gedeelte van de grond wordt

per plaats

overgedragen aan de gemeente. De aannemer met de

Aantal
verkocht 2016

Aantal
verkocht 2017

Diepenheim

0

0

De omgevingsvergunning (voormalige bouw- en

Goor

2

0

kapvergunning) is in juli aangevraagd. De afgifte hiervan

Holten

0

0

is vertraagd door het al dan niet kunnen handhaven van

Lochem

2

1

twee waardevolle bomen. Uiteindelijk is de vergunning

Barchem

0

1

toch afgegeven. De inzageperiode is geëindigd en de

Laren

1

0

vergunning is onherroepelijk.

Markelo

0

0

Rijssen

0

0

TOTAAL

5

2

laagste prijsaanbieding is in oktober gestart met het

Plaats

werk. Eind 2017 was de locatie bouwrijp.

Marke III Hengevelde
Uit de fusie met de Woningstichting Ambt Delden (WAD)
is het nieuwbouwproject vier grondgebonden woningen

1.6.2	Verkoop van nieuwbouwwoningen

en vier appartementen meegekomen. De bouwlocatie
ligt in de nieuwbouwwijk Marke III aan de Bomhof in

In 2017 zijn geen nieuwbouwwoningen verkocht.

Hengevelde. Dit project wordt in opdracht van Viverion
key project.

1.6.3	Verkoop Commercieel en
Maatschappelijk vastgoed

De omgevingsvergunning is aangevraagd en afgegeven,

In 2017 is de verkoop van 31 eenheden van Huize

deze is inmiddels onherroepelijk. De realisatie van de

Scherpenzeel in Goor begroot. Dit pand is verkocht in

bouw wordt opgedragen aan de aannemer.

2016. De levering heeft plaatsgevonden in de eerste helft

door een ontwikkelende aannemer ontwikkeld als turn

van 2017.

1.5.2

Nieuwbouw opgeleverd
Een perceel grond in het Gijmink aan de Magnoliastraat,

In 2017 zijn geen nieuwbouwprojecten opgeleverd.

Ouder Haaksbergerweg en Meidoornstraat in Goor is
verkocht aan een ontwikkelaar-aannemer. De grond is na

1.6

Verkoop van woningen

sloop en bodemsanering in bouwrijpe situatie verkocht.
De ontwikkelaar-aannemer heeft op deze locatie 21

1.6.1	Verkoop van bestaande
huurwoningen

middeldure huurwoningen gebouwd.
De sloop van de Hengevelderstraat 29 t/m 37 in Goor is in
de tweede helft van 2017 gestart. Begin 2018 is de sloop

In 2017 zijn geen verkopen van bestaande woningen

afgerond en de grond bouwrijp. De bouwrijpe grond is

begroot, vanwege het huisvesten van grotere aantallen

aan een ontwikkelaar-bouwer verkocht met ontbindende

vergunninghouders. Viverion heeft met de gemeenten

voorwaarden.

afgesproken incidenteel wel een woning te kunnen
verkopen. Dit heeft in 2017 tot twee woningverkopen

Een grondpositie aan de Gaardenstraat 37 in Holten is

geleid in de gemeente Lochem (een in Lochem en een

verkocht. Het betreft een restant grondpositie uit een

in Barchem), omdat dit versnipperd bezit betreft en

eerdere ontwikkeling aan de Gaardenstraat. Het terrein

deze deelnamen in een VVE. Dit is in afstemming met de

was in gebruik als groenstrook. Daarom hebben wij

gemeente gebeurd.

de grond verkocht aan de ontwikkelaar die het gebied
verder ontwikkelt.
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Voor 2017 is ook een pand aan de Ahoed Westermark

Warmtewet te voldoen. Voor het pand geldt dat er één

2 in Laren begroot voor verkoop. Deze verkoop is

hoofdaansluiting aanwezig is. Netwerkbeheerder van

goedgekeurd door de RvC. De levering vindt begin 2018

deze hoofdaansluiting is Enexis. Viverion verrekent de

plaats.

netbeheerskosten en verbruikskosten (via Essent) met de
bewoners. In 2017 zijn de warmtekosten verrekend over

Alle verkooptransacties zijn conform wet- en regelgeving

het jaar 2016. We praten dus over de verbruikskosten van

en voor minimaal 100% van de actuele getaxeerde

2016.

marktwaarde tot stand gekomen.
Er is in totaal 1.574 GJ afgenomen. De kostencomponent

1.7

Warmtebesluit

was € 36.165, hier stond € 40.583 aan opbrengst
(incl. leegstand) tegenover. Het resultaat is € 4.418.

Viverion heeft één complex in haar bezit waarop
de Warmtewet van toepassing is. Dat is een
appartementencomplex met 50 verhuurbare
eenheden en een algemene ruimte, gelegen aan de
Parkstede 60 tot en met 160 (even) te Rijssen. Op
deze locatie zijn voorzieningen getroffen om aan de
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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 2017 zijn omgegaan met
de jaarlijkse huurverhoging. We geven een beeld van de aantallen woningzoekenden,
verhuizingen in 2017, huisvesten van bijzondere doelgroepen en huurachterstanden.

Per 31 de c e m be r 2017 is de w oni n g vo o r r a a d a l s vo l g t i n h u u r p r i j sk l a sse n ve r d e e l d :
Gem e e nt e Hof v a n Tw e nt e

Huurprijsklasse

Diepenheim

Tot € 414

Goor

Markelo

Hengevelde

Bentelo

Ambt
Delden

Totaal
Hof van
Twente

22

204

47

25

5

7

310

Van € 414 tot € 635

171

1.056

310

109

78

8

1.733

Van € 635 tot € 710

4

92

14

4

0

0

114

Vanaf € 710

3

31

1

1

0

0

36

200

1.383

372

139

83

15

2.193

TOTAAL

2.1

Gem e e nt e L oc he m

Huurprijsklasse

Barchem

Laren

Lochem

Totaal
Lochem

Tot € 414

14

40

294

348

Van € 414
tot € 635

64

124

1.107

1.295

Van € 635
tot € 710

2

4

26

32

Vanaf € 710

1

0

6

7

81

168

1.433

1.682

TOTAAL

Huurverhoging 2017

De overheid bood dit jaar, net als voorgaande
jaren, de mogelijkheid om per 1 juli de huurprijzen
inkomensafhankelijk te verhogen. De huren mochten
maximaal 2,8 % tot 4,3% verhoogd worden.
Viverion besloot de wettelijk maximale ruimte niet te
benutten en verhoogde de huren niet in 2017. Reden
hiervoor is dat Viverion de huren betaalbaar wil houden
voor mensen met de kleinste portemonnee.

Gem e e nt e Rijs s e n- Holt e n

Bij mutatie worden de huren aangepast naar de
Huurprijsklasse

Holten

Rijssen

Totaal
RijssenHolten

streefhuur. Als de streefhuur boven de liberalisatiegrens
ligt, dan wordt net onder de liberalisatiegrens afgetopt.

Tot € 414

105

398

503

Van € 414
tot € 635

418

598

1.016

Van € 635
tot € 710

38

21

59

8

7

15

569

1.024

1.593

Vanaf € 710
TOTAAL

Uitgangspunt is dat sociale huurwoningen sociaal blijven
en geliberaliseerde woningen geliberaliseerd blijven.

Bezwaarschriften
In 2017 heeft Viverion geen bezwaarschriften tegen
de huurverhoging ontvangen, aangezien we geen
huurverhoging hebben doorgevoerd.
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2.2

Woningzoekenden

Woningzoekenden met een urgente huisvestingsvraag
kunnen zichzelf meestal goed redden in de markt. Dit

Iedereen kan zich registreren als woningzoekende bij

zien we doordat:

Viverion en reageren op het vrijgekomen woningaanbod

• Woningzoekenden die urgentie aanvragen, moeten

van Viverion. Elke dag wordt het aanbod ververst.

volgens de regels, eerst zelf zes maanden reageren op

De volgordebepaling vindt plaats door loting en bij

het reguliere woningaanbod. Op deze manier vinden

senioren(woningen) en starters(woningen) op basis van

zij vaak alsnog een woning.

leeftijd. Om nog beter inzicht te krijgen in de markt volgt

• Het aantal urgentie-aanvragen en toekenningen loopt

Viverion de slaagkansen van woningzoekenden.

terug.
Het grote aantal woningen dat beschikbaar is gesteld

2.2.1

Woonruimteverdeling

voor statushouders, heeft niet geleid tot langere
wachttijden.

In 2016 heeft Viverion een aanbestedingstraject
doorlopen om te komen tot een nieuw systeem voor

Een aantal van de hieronder staande tabellen geeft

de woonruimtebemiddeling. Een systeem dat huidige

een niet volledig beeld van de werkelijk, want de

wet- en regelgeving en beleid beter kan ondersteunen. In

cijfers beslaan niet een heel jaar. Met de start van

december 2016 startte de implementatie en in mei 2017

het nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem

is Viverion gestart met Woonmatch.

Woonmatch is een deel van de opgebouwde gegevens
en de historie van woningzoekenden verloren gegaan.

Viverion opereert in een redelijk ontspannen

Daardoor komt een deel van de tabellen uit het oude

woningmarkt. Jongeren kunnen doorgaans in een half

woonruimteverdeelsysteem (t/m mei 2017) en een deel

jaar woonruimte vinden. Voor overige woningzoekenden

van de tabellen komt uit Woonmatch (mei t/m december

duurt dat ongeveer anderhalf jaar. Voor ouderen is deze

2017). Deze tabellen geven dan ook nog volledig beeld.

wachttijd iets meer dan twee jaar.

Voor een volledig beeld moeten de cijfers over de
periode van één jaar getoond worden.
G e m i d d e l d e w a ch t t i j d g e sl a a g d e
w o n i n g zo e k e n d e n

(jan t/m mei 2017)
Hieronder volgt informatie over het aantal actief
woningzoekenden per gemeente.

Gemiddelde wachttijd in maanden geslaagde woningzoekenden
25
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2014

2015

Hof van Twente

Lochem

Rijssen-Holten

Totaal

2016

2017 t/m mei
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*	Definitie actief woningzoekenden: woningzoekenden

Aant a l a c t ie f w oningz oe k e nde n p e r l e e f t i j d sg r o e p

die vanaf mei 2017 t/m december 2017 één

(mei t/m dec 2017)

of meerdere reacties hebben geplaatst. Deze
aantallen zijn gebaseerd op de gemeente waarin de
woningzoekende woonachtig is en niet op het aantal
reacties op woningen in de betreffende gemeente.

63

Aantal actief
woningzoekenden
Hof van Twente

34
65

De bovenstaande cirkeldiagrammen geven nog geen
volledig beeld in verband met de overgang naar het
nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Voor een volledig

310

202

 Tot en met 22 jaar

beeld moeten de cijfers over de periode van één jaar

 23 tot en met 54 jaar

getoond worden.

 55 tot en met 64 jaar
 65 tot en met 74 jaar

In de onderstaande grafiek ‘slaagkans actief

 75 en ouder

woningzoekende’ wordt de slaagkans per gemeente
getoond. 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 vanaf mei

59

Aantal actief
woningzoekenden
Rijssen-Holten

40
68

2016 t/m mei 2017 een woning heeft gevonden.

S l a a g k a n s a ct i e f w o n i n g zo e k e n d e n p e r g em een t e

 Tot en met 22 jaar
265

220

(mei 2016 t/m mei 2017)

 23 tot en met 54 jaar
 55 tot en met 64 jaar
 65 tot en met 74 jaar
 75 en ouder

Slaagkansen actief woningzoekenden

70%
60%
50%
40%
30%

69

69
56

Aantal actief
woningzoekenden
Lochem

20%
10%
0%
T/m 32 jaar

23 t/m 54 jaar

Hof van Twente

55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar en ouder
Lochem

Rijssen-Holten

 Tot en met 22 jaar
208

137

 23 tot en met 54 jaar
 55 tot en met 64 jaar
 65 tot en met 74 jaar
 75 en ouder
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Ken ge t a lle n w oning pe r huur k la s se p e r g e m e e n t e ( m e i t / m d e c 2 0 1 7 )

Gemeente

Hof van
Twente

Goedkoop
(tot 414,02)

Betaalbaar
laag
(tussen
414,02 592,55)

Betaalbaar
hoog
(tussen
592,55 635,05)

Duur
(tussen
635,05 710,68)

Boven
liberalisatiegrens
(vanaf
710,68)

Totaal

Aantal

24

69

14

10

1

118

Acceptatiegraad*

2,4

2,5

2,57

1,5

2,0

2,4

14,0

34,8

15,4

7,8

3,0

25,7

Gem.
reacties

*	Definitie acceptatiegraad: geeft aan hoeveel keer een woning gemiddeld wordt aangeboden voordat deze wordt
verhuurd.

Gemeente

Lochem

Goedkoop
(tot 414,02)

Aantal
Acceptatiegraad*
Gem.
reacties

Betaalbaar
laag
(tussen
414,02 592,55)

Betaalbaar
hoog
(tussen
592,55 635,05)

Duur
(tussen
635,05 710,68)

Boven
liberalisatiegrens
(vanaf
710,68)

Totaal

6

53

11

2

0

72

2,2

2,1

1,9

2,0

0

2,1

16,3

35,7

18,2

9,0

0

30,7

*	Definitie acceptatiegraad: geeft aan hoeveel keer een woning gemiddeld wordt aangeboden voordat deze wordt
verhuurd.

Gemeente

RijssenHolten

Goedkoop
(tot 414,02)

Aantal
Acceptatiegraad*
Gem.
reacties

Betaalbaar
laag
(tussen
414,02 592,55)

Betaalbaar
hoog
(tussen
592,55 635,05)

Duur
(tussen
635,05 710,68)

Boven
liberalisatiegrens
(vanaf
710,68)

Totaal

6

46

8

7

1

68

1,7

2,5

2,4

2,4

1,0

2,4

12,5

20,6

13,8

11,6

7,0

17,9

*	Definitie acceptatiegraad: geeft aan hoeveel keer een woning gemiddeld wordt aangeboden voordat deze wordt
verhuurd.

De bovenstaande tabellen geven nog geen volledig

In de kernen Rijssen, Lochem en Goor zijn logischerwijs

beeld in verband met de overgang naar het nieuwe

de meeste verhuringen geweest.

woonruimteverdeelsysteem. Voor een volledig beeld

In onderstaande grafiek staat het aantal verhuringen in

moeten de cijfers over de periode van één jaar getoond

2016 en 2017 per kern.

worden.
34
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Aant a l nie uw e v e r hur inge n pe r wo o n k e r n
2017
Aantal nieuwe verhuingen per woonker

140
107

120
100

2016

115118

Woningstichting Ambt Delden

97

99

86

gefuseerd met Viverion, vandaar dat

80
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40
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Huisvesten primaire doelgroep

Viverion richtte zich in 2017 op woningzoekenden

en

jss

Ri

dan € 36.165.
Viverion veronderstelt dat huishoudens met een
hoger inkomen (hoger dan € 36.165) in woonruimte
kunnen voorzien in de vrije sector huurmarkt en/of
de koopmarkt. Hieronder wordt ingegaan op passend
toewijzen en de 80-10-10 procentnorm.

2.3.1

Verhuizingen 2017

en Hengevelde geen gegevens

n
lte

Ho

Aantal mutaties in 2017

Jaar*

Aantal nieuwe
verhuringen

Mutatiegraad
(%)

2017

414

7,6%

2016

419

8,0%

met een inkomen tot € 36.165. In totaal is 99% van de
woningen verhuurd aan mensen met een inkomen lager

van de kernen Ambt Delden, Bentelo
bekend zijn over 2016.

0
m
he

*Per 1 januari 2017 is

2015

424

8,1%

2014

398

7,4%

2013

351

6,5%

*	Is exclusief overige verhuringen, garages, zakelijke
objecten en dergelijke.
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de verhuringen
uitgesplitst naar huishoudgrootte, leeftijd,

Het aantal reguliere nieuwe verhuringen in 2017

huishoudinkomen en huurprijsklasse.

van Viverion is 414 (zie tabel). Dit komt neer op een
verhuurmutatiegraad (het percentage woningen dat voor
verhuur is vrijgekomen) van 7,6%.

35

Duurzaam en
betaalbaar wonen

Toe w ijz ing w oninge n na a r le e f t ijd e n i n k o m e n i n 2 0 1 7

Leeftijd

Inkomen
in €

<= 414

> 414 en
<= 592

> 592 en
<=710

> 710

TOTAAL

Eenpersoonshuishouden
< 65 jaar

<= 22.200

45

88

0

0

133

< 65 jaar

> 22.200

2

39

34

0

75

>= 65 jaar

<= 22.200

7

22

0

0

29

>= 65 jaar

> 22.200

2

4

1

0

7

<= 414

> 414 en <=
592

> 592 en
<=710

> 710

TOTAAL

Tweepersoonshuishouden
< 65 jaar

<= 30.150

9

55

1

0

65

< 65 jaar

> 30.150

1

3

6

0

10

>= 65 jaar

<= 30.175

5

18

0

0

23

>= 65 jaar

> 30.175

Drie- en meerpersoonshuishouden

0

3

1

0

4

<= 414

> 414 en
<= 635

> 635 en <=
710

> 710

TOTAAL

< 65 jaar

<= 30.150

1

55

1

0

57

< 65 jaar

> 30.150

0

4

6

1

11

>= 65 jaar

<= 30.175

0

0

0

0

0

>= 65 jaar

> 30.175

Totaal

0

0

0

0

0

72

291

50

1

414

2.3.2	Inkomensvoorwaarden en negentig-procentregeling
Voor een- en tweepersoonshuishoudens hanteren we bij woningtoewijzing in de prijsklassen van € 592,55 tot € 710,68
een minimuminkomen conform passend toewijzen (afhankelijk van leeftijd en huishoudenssamenstelling variërend van
€ 22.200 tot € 30.175).
In k om e ns v oor w a a r de n v oor w onin g t o e w i j zi n g 2 0 1 7
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Huurprijs

Doelgroep

Tot en met € 592

Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot maximaal € 36.165.

Van € 592 tot en met
€ 635

Eenpersoonshuishoudens met een minimuminkomen van € 22.200.
Tweepersoonshuishoudens met een minimuminkomen van € 30.150
(indien AOW-gerechtigd € 30.175.)
Meerpersoonshuishouden geen minimuminkomen vereist.

Van € 635 tot
en met € 710

Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot maximaal € 36.165.
Eenpersoonshuishoudens met een minimuminkomen van € 22.200.
Twee of meerpersoonshuishouden met een minimuminkomen van € 30.150, (indien AOW-gerechtigd € 30.175.)

Vanaf € 710
(= maximale
huurtoeslaggrens)

Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen hoger dan € 36.165.
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Passend toewijzen

99% van de woningen werd toegewezen aan mensen

De norm is dat 95% van de mensen met een inkomen

met een inkomen onder € 36.165 (407 woningen). Vier

tot de huurtoeslaggrens passend worden toegewezen. In

woningen (1%) zijn toegewezen in de inkomenscategorie

2017 is 99,3% van de woningen passend toegewezen. De

tussen € 36.165 en € 40.349. Daarnaast werden twee

overige 0,7% is niet passend toegewezen.

woningen toegewezen aan de inkomenscategorie vanaf
€ 40.349. Dit betreft onder andere woningen die moeilijk
verhuurbaar zijn.

0.7%
P
 assend
toegewezen
99,3%

To e g e w e ze n h u u r ≥ € 7 1 0 , 6 8 ( n i e t - D A E B
a ct i vi t e i t e n )

 Niet passend

 < € 36.165

toegewezen
100%

80-10-10-procentnorm

 ≤ € 36.165 <
€ 40.346
 ≤ € 40.346

De overheid heeft in de Woningwet 2015 bepaald dat
woningcorporaties hun woningen met een huurprijs
lager dan € 710,68 (DAEB-woningen) voor minimaal
80% moeten verhuren aan mensen met een gezamenlijk
inkomen lager dan € 36.165. Maximaal 10% mag worden

In 2017 werd één woning met huur in de categorie

verhuurd aan mensen met een gezamenlijk inkomen

vanaf € 710 toegewezen. Deze woning (100%) werd

tussen € 36.165 en € 40.349. Daarnaast mag maximaal

toegewezen aan mensen met een inkomen vanaf €

10% worden verhuurd aan mensen met een inkomen

40.349.

vanaf € 40.349.
Toe ge w e z e n huur < € 710, 68 ( DA E B a ct i vi t e i t e n )

2.4	Huisvesten bijzondere
doelgroepen
Viverion heeft twee bijzondere doelgroepen gehuisvest:

1%

 < € 36.165

woningzoekenden met urgentie en statushouders.
In de gemeente Rijssen-Holten hebben we samen

99%

 ≤ € 36.165 <

met onze collega-corporatie De Goede Woning

€ 40.346

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

 ≤ € 40.346

bieden.

2.4.1

Urgenten en statushouders

Van de 414 woningen hebben we 24 woningen
toegekend aan urgenten en statushouders: dit is 6%
van het totale aantal beschikbaar gekomen woningen.
Daarnaast hebben we in een aantal gevallen directe
bemiddeling toegepast.

37
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Urgenten

toegepast. We passen soms directe bemiddeling toe

Aan woningzoekenden met urgentie hebben wij vier

wanneer het gaat om een specifieke doelgroep of

woningen toegewezen (De Goede Woning in Rijssen

situatie, die valt buiten de urgentieregeling.

wees ook nog drie woningen toe). In 2016 waren dit nog
vijftien woningen. Het aantal woningen dat is toegekend

In Lochem zijn er ook twee urgenties toegekend,

aan urgenten is gedaald ten opzichte van voorgaande

daarnaast zijn hier ook zeven directe bemiddelingen

jaren. Aan de ene kant komt dit doordat Viverion heeft

geweest. Dit zijn situaties die een oplossing op maat

ingezet op het strikt toepassen van de urgentieregels

vroegen.

via een interne urgentiecommissie. Aan de andere
kant heeft dit te maken met de redelijk ontspannen

In Rijssen/Holten heeft Viverion geen urgentie toegekend

woningmarkt. Door strakker de regel te hanteren dat de

het afgelopen jaar. De Goede Woning heeft drie urgenties

woningzoekende eerst zelf een half jaar actief gezocht

toegekend. Hiervan zijn twee aanvragen alleen bij de

moet hebben, blijkt dat in een ontspannen markt

Goede Woning ingediend en niet bij Viverion. In Rijssen/

woningzoekenden met een urgentie vaak zelf al slagen.

Holten is er één directe bemiddeling geweest.

Per c e nt a ge v a n t ot a a l a a nt a l v e r h u u r d e w o n i n g e n

Statushouders

aan ur ge nt e n in 2017

Aan statushouders werden door Viverion 20 woningen
toegewezen en zodoende werden 119 statushouders

% van het
aantal
urgente
verhuringen

Hof van
Twente

Lochem

RijssenHolten

gehuisvest in onze woningen.
In de gemeente Hof van Twente werd de taakstelling
onder andere gehaald door gezinsherenigingen. Een

2017

1%

2%

0%

oplossingsgerichte aanpak van gemeente en corporaties

2016

0,5%

1%

2%

Viverion en Wonen Delden. De gemeente heeft een

2015

1%

9%

4%

aantal woningen gehuurd op de particuliere markt.

2014

2%

6,5%

4,5%

2013

4%

19%

9%

In de gemeente Rijssen-Holten werkten Viverion en

To e w ijz ing a a n ur ge nt e n in 2017

De Goede Woning aan het invullen van de taakstelling

(aandeel Viverion per gemeente)

en wezen respectievelijk acht en zeven woningen toe.
Hierdoor werd de taakstelling behaald, inclusief de

Urgente
woningzoekenden

Hof van
Twente

Lochem

RijssenHolten

achterstand van 2016 van zeventien personen. Dit werd
ook grotendeels bereikt door gezinshereniging.

Aanvragen

25

29

*22

Toegekende urgentie aan
personen

2

2

0

In de gemeente Lochem huisvestten Viverion en IJsseldal
Wonen in totaal 43 statushouders in 14 woningen.
Gezinsherenigingen waren belangrijk in het halen van
de taakstelling, dit waren in totaal 16 personen. Dankzij
de inspanningen van Viverion en IJsseldal Wonen is het

*	Urgentieaanvragen gezamenlijk met
De Goede Woning in Rijssen
Er zijn twee urgenties toegekend in de Hof van
Twente. Daarnaast zijn er tien directe bemiddelingen
geweest in 2017. Deze aanvragen vallen niet onder
de urgentieregeling, hierbij is een oplossing op maat
38

gelukt om in 2017 te voldoen aan de taakstelling. Ook de
achterstand van 2016 (vijf) is ingehaald in 2017.
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Toe w ijz ing a a n s t a t us houde r s in 2 0 1 7

Statushouders 2017

Hof van
Twente

Aantal toegekende woningen Viverion

Lochem

RijssenHolten

4

9

7

Percentage van aantal toegewezen woningen in 2017

3%

5%

6%

Aantal gehuisveste personen Viverion

35

49

35

Totale taakstelling in personen per gemeente

48

51

68

Aantal gehuisveste personen via alle corporaties in gemeente

51

59

78

0

0

0

Nog te huisvesten aantal personen

Viverion heeft actief geparticipeerd in de reguliere

verliezen. Ook is strakker gestuurd op externe partijen

overleggen over de huisvesting van statushouders

die het onderhoud voor Viverion uitvoeren, om hier

en de extra overleggen die de gemeentes hiervoor

geen tijd te verliezen en is het verhuurproces op diverse

initieerden. Viverion heeft de rol van ‘expert huisvesting

onderdelen verder geoptimaliseerd. Al deze handelingen

vluchtelingen/statushouders’ gecontinueerd om intern

hebben positieve resultaten opgeleverd en geresulteerd

alle extra acties te coördineren.

in dalende leegstandscijfers. In 2018 gaat Viverion als
gevolg van de procesoptimalisatie, het verhuur- en

Binnen de context van de lokale markt ziet Viverion

mutatieproces verder optimaliseren. Naar verwachting

kansen om ook in de nabije toekomst aan de

zal de huurderving als gevolg van deze optimalisatie nog

taakstellingen te voldoen. Uitdagingen daarbij zijn het

verder dalen.

huisvesten van veel alleenstaanden, grote gezinnen
en het zorgdragen voor een optimale spreiding over

Huurderving zakelijke verhuur

woonkernen en buurten.

Viverion verstrekt bij hoge uitzondering en onder strikte
voorwaarden huurkorting. Waar mogelijk worden huren

De taakstelling is deels gehaald door de

weer opgetrokken naar een marktconform niveau.

gezinsherenigingen. Daarbij is het aantal personen om te

Viverion heeft in 2017 drie zakelijke huurders met een

huisvesten in 2017 gedaald.

tijdelijk aangepast huurcontract met huurkorting. Een
van deze partijen is in de loop van 2017 failliet gegaan.

2.5

Huurderving

Het bedrijf heeft een doorstart gemaakt en met deze
nieuwe partij zijn wij een marktconforme huurprijs

De totale huurderving daalde in 2017 naar 1,63% van de

overeengekomen.

jaarhuur ten opzichte van 1,85% in 2016.

2.6

Huurachterstanden

Met het nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem waar
Viverion vanaf mei 2017 mee werkt, is het mogelijk

Viverion neemt in een vroeg stadium contact op met

om dagelijks vrijgekomen woningen te adverteren.

huurders met een huurachterstand. We kijken samen

Dit ten opzichte van het wekelijks adverteren in het

met de huurder hoe de achterstand is ontstaan en welke

oude systeem. Het dagelijks adverteren is één van de

oplossingen mogelijk zijn. Viverion heeft de laatste

redenen dat er in 2017 aanzienlijk minder huurderving

jaren veel geïnvesteerd in de lokale netwerken. Deze

is als gevolg van mutatieleegstand. Daarnaast is

investering heeft ervoor gezorgd dat het afgelopen

Viverion strakker met het toewijzingsproces omgegaan

jaar nog meer bewustwording is ontstaan bij onze

om geen onnodige tijd te verliezen en is het in het

netwerkpartners en dat hiermee de samenwerking

nieuwe systeem mogelijk voor woningzoekenden om

verder is geoptimaliseerd. Bij complexe problematiek

op voorhand gegevens te uploaden, om geen tijd te

wordt hulp ingeschakeld van netwerkpartners, waardoor
39
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vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem

Ontruimingen in 2017 per gemeente

gekeken wordt. Hierbij wordt geprobeerd om niet alleen
het probleem op te lossen, maar ook de oorzaak van het

Gemeente

probleem. Alleen op die manier kan in de toekomst een

Ontruimingsvonnissen

Ontruimingen

Hof van Twente

stabiele situatie ontstaan.
Hu ur a c ht e r s t a nde n a ls % v a n ja a r h u u r ( t o t a a l
lo pe nde e n be ë indigde c ont r a c t e n , r e g u l i e r e e n

12

5

Lochem

2

1

Rijssen-Holten

1

1

15

7

TOTAAL

zak e lijk e v e r huur ) 2009 t / m 2017

Samen met het lokale netwerk en onze deurwaarders
helpen we huurders die de huur wel willen maar niet

Totaal huurachterstanden als % van de jaarhuur

kunnen betalen, om tot een oplossing te komen.
Maatwerk en een persoonlijke aanpak staan hierbij

2

voorop. Ons doel is dat deze huurders (weer) zelfredzaam

1,5

worden, zodat ze niet weer in dezelfde situatie terecht

1

komen. We treden strak en consequent op tegen

0,5

huurders die niet willen betalen, en die geen gebruik

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal huurachterstanden als % van jaarhuur

Huurachterstand zakelijke huurders

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

2.7

Samenwerken

2.7.1

(Z)onderdak

Kijkend naar de lopende contracten van de zakelijke
huurders, is een aantal huurders te zien met een kleine
achterstand, omdat zij de huur niet per de eerste maar
in de loop van de maand betalen. Huurachterstanden

Binnen de vereniging WoON (samenwerking van

worden proactief bewaakt. In 2016 is een aanzet gemaakt

de Twentse corporaties) participeert Viverion

voor het gelijktrekken van de jaarlijkse huuraanpassingen

in het deelproject ‘(Z)onderdak en preventief

van zakelijk huurders naar 1 juli. Dit is gerealiseerd per

debiteurenbeheer’. Vanuit het werkplan 2014-2016 is

1 juli 2017. De totale huurachterstand in de zakelijke

Viverion hier als volgt bij betrokken geweest:

portefeuille is beperkt.

• Het vullen en meedenken in het verbeteren van de
regionale monitor van leegstand en huisuitzettingen.

Ontruimingen

Met de managers Wonen van de vereniging WoON

In 2017 heeft Viverion zeven woningen ontruimd als

zijn de plaatselijke en regionale ontwikkelingen

gevolg van een huurachterstand. Bij al deze ontruimingen
was de huurder vertrokken op het moment van het
ontruimen van de woning.

besproken.
• Er is een aanpak uitgedacht, geïmplementeerd
en geëvalueerd voor de uitstroom vanuit
maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Hier

Vijf ontruimingen waren in de gemeente Hof van

waren uitvoerenden van de corporaties in de regio

Twente, één ontruiming in de gemeente Lochem en één

actief bij betrokken.

ontruiming in de gemeente Rijssen. In Hof van Twente

• Het Cimot, onderdeel van Meldpunt Woonkans,

hebben zich meer ontruimingsvonnissen en ontruimingen

consulteerden wij drie keer in 2017 vanwege het

voorgedaan als gevolg van meer huurschulden.

toenemende aantal mensen dat uit een beschermd
wonen-situatie een woning bij ons huren. Het Cimot
speelt in Twente een rol in het proces voor zelfstandig
wonen.

40
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• Met het Regionale Knooppunt (Z)onderdak, het

budgetteren, problemen met de financiële administratie

regionale netwerkoverleg nu geïnitieerd vanuit het

of het invullen van formulieren. Hierin zijn de

Cimot, heeft kennisuitwisseling plaatsgevonden.

Thuisadministratie en het Maatjesproject voor mensen

Viverion heeft haar deelname in dit overleg vanuit

die financiële hulp nodig hebben, samengevoegd. Onder

capaciteitsoverwegingen gestopt. Vertegenwoordigers

coördinatie van een professional van Stichting Welzijn

van andere Twentse corporaties nemen deel.

Lochem worden vrijwilligers ingezet om inwoners te
ondersteunen. Viverion kan hiernaar doorverwijzen.

2.7.2

Project Thuisadministratie

Verder is B€L met Viverion een pilot gestart in het kader
van preventie. Viverion verwijst huurders die structureel

Huurders die moeite hebben met het voeren van hun

te laat betalen door naar B€L, zodat B€L overzicht en

administratie kunnen begeleiding en ondersteuning

inzicht kan proberen te verschaffen bij de huurder in het

krijgen via het project Thuisadministratie. Vrijwilligers

betalingsgedrag om huurachterstand (en in een verder

bieden tijdelijk hulp bij het op orde brengen van de

stadium woningontruimingen) te voorkomen.

administratie van huurders en proberen hen te leren hun
eigen financiën te beheren. In de gemeente Rijssen-

2.7.3

Pilot samenwerking deurwaarder

Holten draait het project succesvol onder de vlag van
Humanitas en vervult het een belangrijke functie in het

Sinds 2015 werkt Viverion in de vorm van een

netwerk. Zo ook in Lochem waar de Stichting Welzijn

pilot samen met twee nieuwe deurwaarders. Deze

Lochem Thuisadministratie coördineert. In beide

samenwerking maakt het mogelijk om de kwaliteit

gemeenten zijn ook projectinitiatieven voor klanten die

van dienstverlening van de deurwaarders met elkaar

blijvend ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld in

te vergelijken om uiteindelijk te komen tot een

geval van dementie.

samenwerking die aansluit bij de wensen en behoeften

Viverion neemt deel aan de stuurgroepen van de beide

van Viverion. Ook in 2017 is gebleken dat deze pilot zeer

Thuisadministratie projecten en levert er een financiële

succesvol is. Beide deurwaarders zijn een verlengstuk

bijdrage aan. In de gemeente Hof van Twente doen

van Viverion en zetten zich maximaal in om samen met

huurders een beroep op ‘De Omslag’. Viverion heeft

de huurder en het lokale netwerk tot een oplossing te

daarin geen rol.

komen, door het bieden van maatwerk. De positieve
effecten van de samenwerking is terug te zien in het

In Lochem functioneert B€L, Budgetadviescentrum

aantal aanzeggingen tot een ontruiming, het aantal

Lochem, dat voortgekomen is uit een initiatief van

ontruimingen en de gedaalde huurachterstanden.

Stichting Welzijn Lochem. B€L is een informatie- en

Omdat het zo positief uitpakt, gaat Viverion in

adviescentrum waar inwoners van de gemeente Lochem

2018 de pilot formaliseren en vastleggen in een

terecht kunnen met vragen over geldproblemen,

samenwerkingsovereenkomst.
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3 Strategie en stakeholders
Ook in 2017 heeft Viverion gewerkt aan de uitvoering van het in 2014 opgestelde
ondernemingsplan. Dit leidde tot een aanscherping van de betaalbaarheid: per
1 januari 2018 wordt de streefhuur 62% in plaats van 68%. Stakeholders zoals de
huurdersorganisaties, zijn betrokken geweest bij deze aanscherping.
Tevens hebben wij onze ambitie op het gebied van verduurzamen fors aangescherpt.
In plaats van dat ons bezit in 2025 naar gemiddeld index 1,40 (label B) wordt
verduurzaamd, gaan we ons bezit naar gemiddeld index 1,18 (label A) in 2025
verduurzamen. Ook dit zal zorgen voor lagere woonlasten voor onze huurders.
Viverion heeft haar voornemens uit de kadernota 2017,

3.1

Strategisch beleid

die het beleidsmatige vertrekpunt vormt, gerealiseerd
voortvloeiende jaarplan en afdelingsplannen.

3.1.1	Ondernemingsplan
Viverion 2015-2018

Met gemeenten werkt Viverion samen in bestuurlijke

Ons huidige ondernemingsplan loopt van 2015 tot

en ambtelijke overlegstructuren. Deze intensievere

en met 2018, hierin is onze koers voor de komende

en gestructureerde samenwerking leidt tot een

jaren vastgelegd. Met het oog op de toekomst en onze

goede samenwerking, waarbij de Woningwet 2015 op

volkshuisvestelijke opgave, hebben we strategische

effectieve wijze wordt uitgevoerd. De biedingen die

keuzes gemaakt en een hernieuwde stip op de horizon

Viverion, na afstemming met de huurdersorganisaties,

gezet. ‘Viverion geeft thuis in betaalbaar wonen’ is onze

op de woonvisies van de gemeenten heeft uitgebracht,

missie. In deze missie liggen onze grootste opgaven

zijn goed ontvangen en hebben geleid tot nieuwe

voor de komende jaren besloten: wonen betaalbaar

prestatieafspraken voor 2018 in de gemeenten waar wij

houden voor mensen met een laag inkomen, wijken

werkzaam zijn.

creëren en behouden die als een thuis voelen voor onze

en werkte voor het derde jaar effectief met het daaruit

huurders, en onze dienstverlening laten aansluiten op de
In 2017 is gewerkt aan de vertaling van de

veranderende behoefte van onze klanten.

woningmarktbehoefte naar de gewenste woningvoorraad
van Viverion in 2030 op gemeenteniveau. Op
gemeenteniveau zijn de eerste inzichten duidelijk

3.1.2	Vastgoedsturing met strategisch
voorraadbeleid

over wat de wensportefeuille in 2030 zou moeten zijn
en wat de consequentie voor de huidige portefeuille

Team vastgoedsturing

is (als het gaat om aantallen woningen). Aan de

Het team vastgoedsturing (V-team) is een team dat

vertaling hiervan naar kernniveau wordt nu gewerkt.

integraal (afdeling overstijgend) werkt aan de realisatie

De huurdersorganisaties zijn bijgepraat over het

van de wensportefeuille door invulling te geven aan de

proces en de eerste uitkomsten. Verdere uitwerking en

vertaling van het (strategische) portefeuillemanagement

besluitvorming over de wensportefeuille vindt plaats in

naar (tactisch) assetmanagement.

het eerste halfjaar van 2018.

Activiteiten begrotingscyclus 2018
Voor de begroting 2018 heeft het V-team
prioriteitsprojecten aangeleverd. De lijst is tot stand
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gekomen door vanuit verschillende invalshoeken

huurdersorganisaties, waarna in 2018 besluitvorming

(zoals energielabels, huurgegevens, bouwjaren,

plaatsvindt. Hierin is onze visie voor de volkshuisvestelijke

praktijkervaringen etc.) naar ons bezit te kijken.

opgave verwoord en vertaald in ambities voor de omvang
en samenstelling van onze (toekomstige) woningvoorraad

Toekomstverkenning Tuindorp in Goor

voor de periode 2018 tot en met 2030. Het concept

In overleg met gemeenten en huurders is afgesproken de

portefeuilleplan1) geeft, op basis van de doelen uit het

toekomstverkenning van de wijk Tuindorp eerder uit te

huidige ondernemingsplan, inzicht in de opgave die wij

voeren. In 2017 in plaats van in 2020.

hebben om onze huidige en toekomstige doelgroepen te

De toekomstverkenning is tot stand gekomen als

huisvesten. Ook geeft het richting aan de wijze waarop

onderdeel van een pilot van het netwerk Praktijknetwerk

wij deze opgave de komende jaren willen realiseren.

Betaalbaar³ Renoveren(PB3R). De pilot ging over
visievorming bij de opdrachtgever voordat het project

Einde V-team

op de markt wordt gebracht. Met andere woorden, wat

In het laatste kwartaal van 2017 is het V-team beëindigd.

heeft een opdrachtnemer nodig van de opdrachtgever

Met de nieuwe organisatie-inrichting per 1 januari

om een goed planvoorstel te kunnen maken. Met

2018 zijn de portefeuillemanager en de assetmanager

ondersteuning van PB3R (adviseur/coördinatie netwerk)

verantwoordelijk voor de vastgoedsturing binnen

is er een aantal overlegsessies geweest waarbij een

Viverion.

collega-corporatie (Mijande Wonen) en twee aannemers
(Nijhuis en Plegt Vos) en het V-team aanwezig waren.

3.1.3

Inkoopbeleid

Deze sessies hebben input opgeleverd voor het V-team
om een aantal toekomstscenario’s te ontwikkelen.

Viverion hanteert voor de inkoop van werkzaamheden

Het resultaat van de toekomstverkenning is in het najaar

aan haar vastgoed in beginsel het inkoopbeleid. In

van 2017 gedeeld met de gemeente en de huurders in

drie gevallen is hiervan afgeweken in 2017 en is na

de wijk. De uitkomst is dat in 2019 groot onderhoud,

onderhandeling “één op één” een overeenkomst

verduurzaming en verbeteringen uitgevoerd worden

aangegaan met een aannemer. We hebben het

voor 125 huurwoningen in de wijk. Hierin wordt samen

onderhandelingsresultaat onafhankelijk laten toetsen aan

opgetrokken met de gemeente Hof van Twente en Salut

de marktprijzen.

die aandacht hebben voor onder andere de inrichting
van de openbare ruimten en het welzijn van de wijk. In

Het inkoopbeleid houdt in dat wij voor het dagelijks

2018 wordt in samenspraak met huurders en betrokken

onderhoud (reparatieverzoeken en mutaties), het

partijen voorbereidingen getroffen.

planmatig onderhoud, het groot onderhoud en
nieuwbouw de basisprincipes uit dit inkoopbeleid

Woningmarktverkenning en nieuw
portefeuilleplan

toepassen. Focuspunten daarin zijn onder andere integer

Voor de derde keer op rij heeft Viverion de gegevens

kwaliteit verhouding door inbreng van concurrentie,

van het landelijke WOON onderzoek, laten vertalen

toepassen van het principe Total Cost of Ownership (TCO)

naar prognoses van de kwalitatieve en kwantitieve

en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

woningbehoefte in haar werkgebied. Deze

Hoewel de kaders voor alle onderhoudssoorten gelijk

woningmarktverkenning is uitgevoerd door Companen.

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

Naast Viverion zijn de gemeenten Lochem en Rijssen-

inkoop van werkzaamheden. Elk project is voor Viverion

Holten en de corporaties Wonen Delden, IJsseldal

maatwerk, afgestemd op de behoefte van de huurders

Wonen en de Goede Woning opdrachtgever geweest.

in de woningen en wijken. Ook wordt afgestemd op

Eind maart 2017 is het onderzoek afgerond. Trends

de taakstellende opdracht die Vastgoedsturing binnen

en prognoses uit het onderzoek zijn vertaald naar een

Viverion genereert.

concept portefeuilleplan. Deze ligt ter advies bij de

Op iedere vastgoed gerelateerde inkoop zijn de Algemene

en transparant handelen, streven naar een goede prijs-
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Inkoopvoorwaarden van Viverion van toepassing en de

De intentie is steeds om betrokken partijen in een project

Algemene Voorwaarden voor uitvoering van werk.

vroegtijdig in de voorbereiding aan tafel te krijgen om
kennis en ervaring te delen en daar gezamenlijk voordeel

Voor elke aanbesteding of selectie in de markt, behalve

uit te halen. Ook reduceert deze werkwijze de kans op

natuurlijk in bovengenoemde uitzonderingen, nodigen

fouten in projecten.

we meerdere marktpartijen uit om mee te doen. Dit doen
we om de concurrentie en de prijs-kwaliteit verhouding

Nadat Viverion in 2016 een inkooptraject voor het

scherp te houden. Afhankelijk van het soort werk/project,

reparatieonderhoud had afgerond, zijn twee aannemers

de omvang en de complexiteit bepalen we de wijze

begin 2017 gestart die het reparatieonderhoud van

van aanbesteden of selecteren. Deze methodiek wordt

Viverion in twee deelpercelen verzorgen. Hoewel we

transparant opgezet. Daardoor is voor de marktpartijen

een directe relatie nog niet hebben kunnen aantonen,

altijd duidelijk waarop zij worden beoordeeld en

verheugt het ons dat de waardering van onze huurders

geselecteerd. Van de uitslag stellen we altijd een proces-

bij de meting van dit onderdeel hoger zijn gaan scoren.

verbaal van aanbesteding op en communiceren deze naar
de inschrijvers. Vanuit professioneel opdrachtgeverschap
proberen we de tijd en energie die een inschrijver

3.2	Betrekken van huurders en
stakeholders bij beleid en beheer

besteedt aan een aanbesteding/selectie, zoveel mogelijk
te beperken.

Viverion heeft in haar ondernemingsplan de
huurdersvertegenwoordigingen en de gemeenten als

Bij het aangaan van contracten met marktpartijen

haar belangrijkste stakeholders benoemd. Daarnaast zijn

(eenmalige opdrachten of raamcontracten), gelden

als stakeholders benoemd: collega corporaties, zorg- en

vaste afspraken over de inhoud van het contract

welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, politie en

conform de inkoopvoorwaarden. Voor de contracten

toeleveranciers. Huurders worden beschouwd als klanten

van grotere projecten in onderhoud en nieuwbouw, zijn

en niet als stakeholders.

specifieke standaard bouwteamovereenkomsten en
aannemingsovereenkomsten van toepassing. In deze

In 2017 is veel tijd geïnvesteerd in de contacten met

overeenkomsten worden alle risico’s voor, tijdens en na

huurdersorganisaties, gemeenten en collega corporaties.

het project geborgd.

Het contact met de meeste partijen is goed. Ook met
de andere stakeholders zijn goede contacten geweest.
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Omdat wij vinden dat het inkoopbeleid van Viverion

Leveranciers werkzaam in het dagelijks en planmatig

onvoldoende is toegesneden op het inkopen van

onderhoud en automatiseringsleveranciers zijn

vastgoedgerelateerde werken, leveringen en diensten,

betrokken bij beleidsvorming, optimale proceskeuzes

zijn wij eind 2017 gestart met het maken van

en inrichtingskeuzes. Met een aantal zorg- en

aanbestedingsbeleid. Dit aanbestedingsbeleid zullen wij

welzijnspartners is er wederzijds overleg geweest over de

begin 2018 afronden.

invulling van ieders rol in het sociale domein.

Ketenbeheer

De gemeenten waarin wij werkzaam zijn, hebben sinds

Wij streven ernaar om in de voorbereiding en

de invoering van de Woningwet 2015 alle drie sterk

realisatie van vastgoedprojecten (groot onderhoud en

invulling gegeven aan hun nieuwe rol. De gesprekken

verduurzaming) het werk gezamenlijk voor te bereiden

over de prestatieafspraken en biedingen, zowel nieuwe

en samen te werken om het project tot een succes

afspraken als de stand van uitvoering van de huidige

te maken. Met samen bedoelen we de bouwkundige

afspraken, en de periodieke ambtelijke en bestuurlijke

aannemer, de leverancier, de installateur, diverse

overleggen, zorgen voor een nauw contact tussen

adviseurs, de gemeente, de huurders en uiteraard de

Viverion en de gemeenten.

opdrachtgever.

Bovendien pakken nu ook de gemeenteraden hun rol op
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door de wethouders te bevragen op de afspraken die zij

huurdersgroepen staat Viverion altijd open. We

met de corporaties hebben gemaakt. Dit gebeurt niet

overleggen en bekijken of we binnen financiële en

alleen in raadsvergaderingen, maar ook in afzonderlijke

beleidskaders tegemoet kunnen komen aan de wensen.

informatiebijeenkomsten van de raad.
Sinds de sluiting van onze vestigingen in Lochem, Goor
Met onze collega woningcorporaties in Twente

en Rijssen is het contact van de huurders met Viverion

hebben wij een intensieve samenwerking in het

nog meer gaan verlopen via de telefoon, de website en

verenigingsverband WoON (woontwente.nl). WoON heeft

ons periodiek Viverion Nieuws. Niet alle huurders vinden

diverse werkgroepen op verschillende thema’s, waarvan

dat fijn. Daarom en om laagdrempelig contact te kunnen

de directeur-bestuurder van Viverion er één trekt,

onderhouden zijn wij in december 2017 gestart met de

de werkgroep Governance Legitimatie en Reputatie.

zogenaamde koffie-uurtjes met de directeur-bestuurder.

Steeds meer werken de Twentse corporaties in dit

Eens per twee weken heeft de directeur-bestuurder met

verband samen en treden zij als eenheid naar buiten

een woonconsulent dan een zitting in een gemeente

op. Voor de medewerkers worden enkele keren per jaar

in ons werkgebied waarbij onze huurders en andere

bijeenkomsten georganiseerd die kunnen inspireren en

belangstellenden zonder afspraak kunnen komen

kennis vergroten.

binnenlopen en over van alles in gesprek gaan met de
directeur-bestuurder. Het eerste koffie-uurtje was een

Samen met collega corporatie De Goede Woning uit

goed bezochte bijeenkomst.

Rijssen hebben wij een avond georganiseerd voor de

In 2018 geeft Viverion haar activiteiten gericht op

gemeenteraad en B&W van Rijssen-Holten, voor de

de inbreng van haar huurders verder vorm. Dat

huurdersvertegenwoordigers in die gemeente en voor

gebeurt met klantenpanels, ‘Viverion gaat de Wijk in’

onze commissarissen met als doel om de fracties te

waarbij medewerkers huurders in de wijk op ludieke

informeren over het belang van de volkshuisvesting

manier opzoeken en met hen in gesprek gaan en met

voor Rijssen-Holten. Deze succesvolle avond heeft

‘Ontmoeting in de Wijk’. Een compleet programma om

geresulteerd in een aantal gesprekken met politieke

een zo goed mogelijk contact te genereren met onze

partijen om informatie te verstrekken ten behoeve van

huurders.

hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2018.

3.3.1

3.3

Viverion en de huurdersvertegenwoordigers zijn

Contact met huurders

Huurdersorganisaties en beleid

inmiddels goed ingespeeld op de regels die staan in
Viverion gaat het gesprek aan met huurders en betrekt

de Woningwet 2015. Dat komt doordat de Woningwet

hen bij activiteiten. Viverion ziet meerwaarde in

2015 weinig invloed had op de manier van werken

betrokkenheid van huurders bij activiteiten van de

van Viverion met de huurdersorganisaties. De meeste

corporatie. Huurders zijn de belangrijkste informatiebron.

afspraken die wij in een samenwerkingsovereenkomst

Huurdersorganisaties vertegenwoordigen alle huurders

al in 2014 vastlegden, kunnen we nog steeds hanteren.

en bewonerscommissies treden op als klankbord namens

Op een aantal punten betekent de Woningwet

de huurders van hun complex.

2015 een uitbreiding van de bevoegdheden van de

Ervaring leert dat huurders doorgaans weinig

huurdersvertegenwoordigers. Er liggen afspraken voor

belangstelling hebben voor participatie-activiteiten

nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

op corporatieniveau. Daarom kiest Viverion voor
zichtbaarheid via de website, het bewonersblad
Viverion Nieuws en via thema- of projectgerichte
participatieactiviteiten in de directe invloedsfeer
van huurders. Voor spontane initiatieven van
45

Duurzaam en
betaalbaar wonen

Viverion overlegt met inmiddels vier

afzonderlijke uitgaven. De vereniging heeft aangifte

huurdersvertegenwoordigers:

gedaan van deze fraude en in de loop van 2017 is

• Stichting Huurdersbelangen

het frauderende bestuurslid veroordeeld door de

Diepenheim-Markelo-Rijssen
• Huurdersvereniging Lochem
(Lochem, Laren, Barchem en Holten)

rechter. In nauwe samenspraak met en ondersteund
door Viverion heeft het overgebleven bestuurslid
vervolgens het Woonbond Kennis- en Adviescentrum

• Huurdersvereniging Goor e.o. (Goor)

(WKA) ingeschakeld om nieuwe bestuursleden voor

• Huurdersplatform Ambt-Delden

Huurdersvereniging Goor e.o. te werven. Daarin zijn het

(Hengvelde, Bentelo, Zeldam en Deldenerbroek)

bestuurslid en het WKA goed geslaagd. Op 28 juni 2017

Het Huurdersplatform Ambt Delden vertegenwoordigt

hebben de huurders in Goor in een ledenvergadering

bij Viverion sinds de fusie per 1 januari 2017 de huurders

zeven nieuwe bestuursleden benoemd. Hiermee werd

van de voormalige Woningstichting Ambt Delden.

een intensieve en vervelende periode afgesloten.
De doelstellingen zijn in 2017 gehaald. De geplande

Doelstellingen van overleg met de
huurdersorganisaties

jaaragenda werd uitgevoerd en er was ruimte

Voor Viverion waren de doelstellingen voor het overleg

huurdersorganisaties of Viverion. Op moeilijke

in 2017:

onderwerpen heeft Viverion de huurdersorganisaties,

• Eén gezamenlijk regulier overleg met alle

voorafgaand aan het vragen van een advies of zienswijze,

voor actuele onderwerpen, ingebracht door de

huurdersorganisaties, met roulerend voorzitterschap

geïnformeerd over de onderwerpen door uitleg

en notulist van Viverion.

van (beleids-)medewerkers van Viverion tijdens de

• In het kader van de Woningwet 2015 de

overlegvergaderingen.

huurdersorganisaties volledig open en transparant

De huurdersorganisaties zijn actief bezig met hun

betrekken in het overleg gemeente-corporatie(s)-

opleiding en zoeken daarbij ook samenwerking met de

huurdersorganisatie(s) zowel op ambtelijk als

huurdersorganisaties van de andere corporaties in de

bestuurlijk niveau.

gemeenten. Verder bezoeken zij de bijeenkomsten voor

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

huurdersorganisaties binnen WoON.
De twee leden van de RvC die op voordracht van de
huurdersorganisaties zijn benoemd, onderhouden

en zienswijzen volgens planning. Waarbij

contact met de huurdersorganisaties. Eén van hen was

huurdersorganisaties meer meegenomen worden

aanwezig bij het laatste overleg van 2017 waarin we

in het proces van totstandkoming van beleid,

ook de samenwerking tussen huurdersorganisaties en

voorafgaand aan de adviesaanvraag.

Viverion bespraken.

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

In de loop van 2017 is de samenwerking tussen
Viverion en de Huurdersvereniging Lochem onder druk
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Eind 2016 diende zich een situatie aan bij de

komen te staan als gevolg van een verschil van inzicht

Huurdersvereniging Goor e.o. die kon duiden op fraude

over de te volgen aanpak van het onderhoud en de

met de financiële middelen van de huurdersvereniging

verduurzaming van de woningen in de wijk Zuiderenk

door één van de twee bestuursleden van de vereniging.

in Lochem. Dit verschil van inzicht heeft geleid tot het

Het overblijvende bestuurslid heeft onderzoek gedaan

aanmelden van een geschil door de huurdersvereniging

waar uit bleek dat er inderdaad sprake was van

bij geschillencommissie Oost Gelderland tegen het

financiële fraude. De vereniging had geen middelen

voorgenomen onderhoud. Het geschil diende in januari

meer. Viverion had al besloten om de bijdrage voor 2017

2018 voor de commissie. Viverion werd door de

niet uit te betalen en is overgegaan op betaling aan de

commissie in het gelijk gesteld.

huurdersvereniging van alleen vooraf goedgekeurde

Bovendien heeft dit geschil ertoe geleid dat de
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Huurdersvereniging Lochem de prestatieafspraken in de

De Huurdersvereniging Lochem heeft nog een extra

gemeente Rijssen-Holten niet zal ondertekenen en een

bijdrage gehad voor het bekostigen van de huur van

opmerking aan de prestatieafspraken met de gemeente

hun kantoor. De overige huurdersorganisaties hebben

Lochem is toegevoegd dat de huurdersvereniging wel de

een kosteloze kantoorruimte ter beschikking. Omdat de

duurzaamheidsdoelstelling van Viverion ondersteunt,

Huurdersvereniging Goor e.o. hun verenigingszaken niet

maar niet de wijze waarop Viverion deze wil bereiken.

op orde had en al lange tijd geen begroting en financieel

In 2017 heeft Viverion Huurdersvereniging Lochem

jaarverslag meer aangeleverd had, heeft Viverion in

en de Stichting Huurdersbelangen Diepenheim,

december 2016 besloten om de jaarlijkse bijdrage

Markelo en Rijssen financieel ondersteund met een

voor 2017 niet uit te keren, maar tot nader orde op

bedrag van vijf euro per woning om hun activiteiten

te schorten. Kort daarna werd bekend dat er mogelijk

ten behoeve van de huurders te kunnen bekostigen.

sprake was van financiële fraude.

Onderwerpen van gesprek met de huurdersorganisaties
2017

Status

Resultaat

Actielijst 2017

Overleg

In behandeling

Lopende grootonderhoud en
verduurzamingsprojecten

Overleg

Afgehandeld

Procesoptimalisatie Reparatieverzoeken

Informatie

Afgehandeld

Procesoptimalisatie Woning Zoeken

Informatie

Afgehandeld

Verenigingszaken Huurdersvereniging Goor

Overleg

Afgehandeld

Verenigings- en stichtingszaken algemeen

Overleg

In behandeling

Huuraanpassing 2017

Advies

Alle huurdersorganisaties positief

Planbesluit project Churchillstraat (voorbeeld)

Overleg

Afgehandeld

Onderzoek naar verkenning samenwerking
huurdersorganisaties door Woonbond

Overleg

Afgehandeld

Presentatie Woningmarktonderzoek

Informatie

Afgehandeld

Organisatieverandering Viverion

Informatie

Afgehandeld

Biedingen gemeenten (Woningwet 2015)

Afstemming

Afgehandeld

Prestatieafspraken gemeenten 2018

Overleg

Afgehandeld

Woningmarktonderzoek

Overleg

In behandeling

Woonruimtebemiddeling

Informatie

Afgehandeld

Diverse grootonderhoud en
verduurzamingsprojecten

Overleg

In behandeling

Presentatie effect verduurzaming en energielabeling Informatie
door Enerdeco

Afgehandeld

Streefhuurverlaging per 1-1-2018

Advies

Alle huurdersorganisaties positief

Duurzaamheidsbeleid Viverion

Advies

In behandeling

Presentatie wensportefeuille en
transformatieopgave

Informatie

Afgehandeld

Portefeuilleplan 2018-2030

Advies

In behandeling
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3.3.2	Huurdersvertegenwoordiging en beheer
Bij een groot bouwproject is het prettig als bewoners samen met ons een projectgroep vormen, waarin wij regelmatig
contact met elkaar kunnen hebben.
Ove r z ic ht huur de r s v e r t e ge nw oor d i g i n g e n e n b e h e e r 2 0 1 7 , p e r g e m e e n t e w e e r g e g e ve n

Gemeente Hof van Twente
Bewonerscommissie Scherpenzeel
in Goor

Met een bewonerscommissie is geen contact. Wel incidenteel met een huurder
die kennis heeft of betrokken is bij bepaalde onderwerpen die spelen. Verschillende contactpersonen zijn benaderd voor o.a. het kappen van bomen, die in
de buurt staan. Zij communiceren dit tijdens hun eigen bijeenkomsten naar de
overige bewoners. Dit contact verloopt goed.

Bewonerscommissie De Ontdekking (Hiltjesdamhof) in Goor

In 2017 is er een aantal keren regulier overleg met de bewonerscommissie geweest waarin door beide partijen diverse onderwerpen open, constructief zijn
besproken. Bewonerscommissie en woonconsulent en wijkbeheerder weten
elkaar zo nodig tussendoor ook te vinden.

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.

Werkgroep Tuindorp

Door problemen in de wijk is er door de welzijnsorganisatie Salut een werkgroep samengesteld waar bewoners van het Tuindorp, Gemeente, Viverion en
Salut aan deelnemen. Deze werkgroep is het afgelopen jaar enkele keren bij
elkaar geweest. Dit is de voorloper van de onderhoudswerkzaamheden die voor
2019 gepland staan.

Gemeente Lochem
Stichting Vrienden van Woonplus
Barchem

In 2016 is er overleg geweest en afgesproken dat dit op verzoek van Vrienden
van Woonplus Barchem opnieuw gebeurt. In 2017 is er geen verzoek geweest.

Gemeente Rijssen-Holten
Bewonerscommissie Parkstede in
Rijssen

Wijkraad Molukse gemeenschap
stichting Teripang in Rijssen

Ongeveer twee keer per jaar regulier overleg met de bewonerscommissie.
Eind 2017 heeft er meer contact plaatsgevonden i.v.m. nieuwbouw die gerealiseerd gaat worden bij het complex. Hierbij waren ook de projectleider en de
woon-/projectconsulent aanwezig.
Met enige regelmaat is er overleg over beheerzaken in de wijk. Indien nodig
zoeken we contact met elkaar.

Bewonerscommissie Flats Oranjes- Met de bewonerscommissie vindt overleg plaats indien nodig. In 2017 heeft
traat/verlengde Oranjestraat
geen overleg plaatsgevonden.
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Projectgroep Holten-Churchillstraat

Voor dit project groot onderhoud is een projectgroep samengesteld van drie
huurders. Tijdens dit project is er regelmatig overleg geweest. De samenwerking verliep goed.

Bewonerscommissie project Plan
Zuid - Rijssen

In deze bewonerscommissie hebben twee huurders zitting. In de voorbereiding
en tijdens het groot onderhoud is regelmatig overleg geweest. Eind 2017 zijn de
werkzaamheden afgerond.

JAARVERSLAG 2017

3.4	Betrekken van stakeholders bij
beleid en beheer

zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, meegenomen bij
de totstandkoming van het bod voor 2018.
De gemeente Hof van Twente was geen deelnemer in

3.4.1

Bestuurlijk overleg

het gezamenlijke woningmarkonderzoek. Dit vanwege
onderzoek dat zij in 2015 in het kader van de nieuw op te

In 2017 is volgens een gestructureerde opzet gewerkt

stellen woonagenda hebben uitgevoerd.

aan overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Thema’s
die centraal stonden waren de woonvisie, het bod,

Gemeente Rijssen-Holten

evaluatie, monitoren huidige prestatieafspraken en het

Viverion heeft in samenspraak met Huurdersvereniging

opzetten van nieuwe prestatieafspraken. In tegenstelling

Lochem en Stichting Bewonersbelangen het bod 2018

tot 2016 was in 2017 de huisvesting van statushouders

opgesteld. Het bod is gebaseerd op de woonvisie en nota

minder onderwerp van gesprek. Dit komt doordat de

woningbouw 2017-2021. Deze woonvisie is in april 2017

huisvesting van statushouders binnen de reguliere

door de gemeente Rijssen-Holten vastgesteld.

huurwoningvoorraad opgelost kon worden.

De gemeente is, op zowel ambtelijk als bestuurlijk
niveau, meegenomen bij de totstandkoming van het bod

Gemeente Lochem

voor 2018.

Viverion heeft een bod uitgebracht op de Woonvisie
2012-2020. Viverion heeft voorafgaand aan het

In maart 2017 waren de resultaten van het gezamenlijk

uitbrengen van het bod, constructief overleg gevoerd

woningmarktonderzoek gereed. De gemeente

met Huurdersvereniging Lochem. De gemeente is, op

Rijssen-Holten is samen met collegacorporaties in

zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, meegenomen bij

ons werkgebied en de gemeente Lochem één van de

de totstandkoming van het bod voor 2018.

opdrachtgevers van het gezamenlijke uitgevoerde
onderzoek. De samenwerking heeft tot doel gehad

In maart 2017 waren de resultaten van het gezamenlijk

om een gemeenschappelijke onderzoeksmatige basis

woningmarktonderzoek gereed. De gemeente Lochem

te krijgen voor het opstellen van woonvisies, het

is samen met collegacorporaties in ons werkgebied en

opstellen van een portefeuilleplan en het maken van

de gemeente Rijssen-Holten één van de opdrachtgevers

prestatieafspraken.

voor het gezamenlijk uitgevoerde onderzoek.
De samenwerking heeft tot doel gehad om een

3.4.2

Prestatieafspraken

gemeenschappelijke onderzoeksmatige basis te krijgen
voor het opstellen van woonvisies, het opstellen van een

De lopende prestatieafspraken zijn in 2017 regelmatig

portefeuilleplan en het maken van prestatieafspraken.

geëvalueerd op zowel ambtelijk als bestuurlijk
niveau in de drie gemeenten. Door deelname van de

In 2017 is de gemeente Lochem gestart met het

huurorganisaties aan bestuurlijke en/of ambtelijke

voorbereiden van een nieuwe woonvisie. Viverion heeft

overleggen worden zij geïnformeerd over de voortgang

over de voorgenomen nieuwe woonvisie gesproken met

van deze prestatieafspraken.

de gemeente.

Gemeente Hof van Twente
Aan de hand van de woonvisie, genaamd Woonagenda
Hof van Twente 2016 - 2020 heeft Viverion in
samenspraak met haar huurorganisaties Goor en
omstreken, Stichting huurdersbelang Diepenheim,
Markelo, Rijssen en Huurdersplatform Ambt Delden het
bod voor het jaar 2018 opgesteld. De gemeente is, op
49

Duurzaam en
betaalbaar wonen

Voortgang prestatieafspraken gemeenten
In onderstaande tabel wordt de voortgang van het maken
van prestatieafspraken met de gemeenten weergegeven
per onderwerp. Het betreft de voortgang per 31
december 2017.
Lege nda

✔Loopt volgens planning
✘ Loopt achter op planning
Nr Onderwerp

Gemeente Hof
van Twente

Gemeente
Lochem

Gemeente
Rijssen-Holten

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

6

Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Met alle gemaakte afspraken uit 2016 is in 2017 een start

De voortgang van de huidige afspraken is in 2017 via de

gemaakt, maar een aantal afspraken kon door nieuwe

reguliere overleggen gevolgd.

inzichten en ontwikkelingen nog niet worden afgerond.
Het streven is deze in 2018 af te ronden.

50

JAARVERSLAG 2017
Ove r z ic ht v e r t e ge nw oor diging Vive r i o n i n o ve r l e g o r g a n e n e n - g r o e p e n

Omschrijving overlegorgaan/-groep
Algemeen
Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties
WoON
Aedes ledenbijeenkomst
Controllersnetwerk (landelijk)
Treasurers netwerk (landelijk)
Regionale samenwerking Stedendriehoek
Netwerk risicomanagement
HR netwerk Overijssel e.o.
Samenwerk@corporatie
PB3RPraktijknetwerk Betaalbaar Renoveren
WoON
Werkgroep Governance, Legitimatie en Reputatie
Themagroep Regionale Woningmarkt en Routekaart
Themagroep (Z)onderdak & Preventief debiteurenbeheer
Themagroep Wonen & Zorg
Themagroep Versterken Governance & Legitimiteit
WoON ontmoetingsdag
Regionale WoONvisie/Regionale woonafspraken
Intervisiegroep directeuren/bestuurders
Communicatieoverleg WoON
Nul op de meter WoON/MDO (meest duurzame oplossing)
Ambtelijk overleg provincie-gemeente regio Twente
Gemeente Hof van Twente
Bestuurlijk overleg gemeente
Ambtelijk overleg gemeente
Stuurgroep Woon-Servicegebieden
Gebruikersoverleg Woonzorgcentrum Diepenheim
Stuurgroep Gijmink
Werkgroep Tuindorp
Sociaal netwerkoverleggen
Netwerkoverleg huurincasso
Buurtbemiddeling
Extra stuurgroep/projectgroep vluchtelingen
Overleg statushouders/gemeente/corporatie
Gemeente Lochem
Bestuurlijk overleg gemeente
Ambtelijk overleg gemeente
Regiegroep Vangnet Lochem
Vangnet Lochem/gebiedsteam overleg
Buurtbemiddeling
Thuisadministratie Lochem
WWZ-netwerk
Extra stuurgroep/projectgroep vluchtelingen
Overleg statushouders/gemeente/corporatie
Carrousel/Gebiedsgericht werken
Gemeente Rijssen-Holten
Bestuurlijk overleg gemeente
Ambtelijk overleg gemeente
WWZ- netwerk
Overleg schuldhulpverlening
Netwerkoverleg 23+
Overleg statushouders/gemeente/corporatie
Bestuurlijk overleg Thuisadministratie Rijssen-Holten
Klankbordgroep trendanalyse demografische ontwikkelingen
Overleg marktmonitor

Namens Viverion vertegenwoordigd door
Directeur-bestuurder
Directeur-bestuurder
Directeur-bestuurder
Manager FEZ en Business Controller
Manager FEZ
Directeur-bestuurder en medewerker P&O
Manager FEZ en financieel adviseur
Medewerker P&O
Medewerker P&O
Manager Vastgoed en senior projectleider
Directeur-bestuurder
Medewerker M&S
Manager Wonen
Medewerker M&S
Directeur-bestuurder en Manager M&S
Directeur-bestuurder en medewerker P&O
Medewerker M&S
Directeur-bestuurder
Communicatieadviseur
Manager Vastgoed en senior projectleider
Medewerker M&S
Directeur-bestuurder en afvaardiging management
Medewerker M&S
Directeur-bestuurder
Woonconsulent
Directeur-bestuurder en senior projectleider
Woonconsulent en wijkbeheerder
Woonconsulent
Medewerker Huurincasso
Manager Wonen
Manager Wonen
Woonconsulent, medewerker M&S en/of MT-lid
Directeur-bestuurder + afvaardiging management
Medewerker M&S
Manager Wonen
Woonconsulent, medewerker Huurincasso
Manager Wonen
Manager Wonen
Manager Wonen
Manager Wonen
Woonconsulent, medewerker M&S en/of MT-lid
Manager Wonen
Directeur-bestuurder en afvaardiging management
Medewerker M&S
Woonconsulent
Medewerker Huurincasso
Woonconsulent, medewerker Huurincasso
Woonconsulent, medewerker M&S en/of MT-lid
Manager Wonen, medewerker Huurincasso
Medewerker M&S
Medewerker M&S
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3.4.3

Vertegenwoordigingen

weer worden aangepast aan de veegwet. Ook zijn
de statuten van de holding en twee van de drie

Viverion was in 2017 vertegenwoordigd in

dochterondernemingen aangepast aan de Woningwet

verschillende overlegorganen en overleggroepen,

2015. Deze zijn ook goedgekeurd door de Autoriteit

die we in onderstaand overzicht weergeven. De

Woningcorporaties. Voor het aanpassen van de

huurdersvertegenwoordigingen worden in 3.3.2

statuten van de derde dochteronderneming hebben

beschreven.

we uitstel gekregen in verband met liquidatie van deze
onderneming.

3.5

Woningwet 2015

Administratieve scheiding

Per 1 juli 2015 traden de Woningwet 2015 en het Besluit

Met ingang van 1 januari 2018 gaan wij ons bezit

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) in werking.

administratief scheiden. Het uitgangspunt bij de

Het BTIV is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB):

scheiding is dat er een zelfstandig levensvatbare en

een regeringsbesluit waarin details voor de uitvoering

financierbare DAEB en niet-DAEB tak ontstaan. Deze

van een wet zijn vastgelegd. Het BTIV vervangt het Besluit

scheiding komt voort uit de Woningwet 2015. De

Beheer Sociale Huursector (BBSH). Na inwerkingtreding

gevolgen van de administratieve scheiding zijn daarmee

van de Woningwet 2015 bleek nog een aantal reparaties

hoofdzakelijk van administratieve aard en hebben geen

nodig in het BTIV en in de Woningwet 2015, om de wet

effect op de activiteiten van Viverion. Viverion wil de

in de praktijk werkbaarder te maken. Die zijn vastgelegd

komende jaren haar niet-DAEB tak verder verkleinen

in reparatiewetten, de zogeheten ‘Veeg-BTIV’ en de

door verkoop van panden uit haar BOG-MOG portefeuille

‘Veegwet’. De Veeg-BTIV is per 1 juli 2017 in werking

en door verkoop van geliberaliseerde woningen. De

getreden. In dat kader heeft Viverion een addendum bij

focus ligt op de bestaande voorraad in de DAEB tak. Het

het reglement financieel beleid en beheer opgesteld. Deze

voorstel tot het scheiden van ons bezit is besproken

is goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties.

met de gemeenten en de huurdersorganisaties en zij
hebben een positieve zienswijze afgegeven. De Autoriteit
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In 2018 moeten de statuten worden aangepast aan

woningcorporaties heeft ons scheidingsvoorstel

de veegwet. Tevens moeten enkele reglementen

beoordeeld en goedgekeurd.
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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

Als huurders er onderling niet uitkomen, dan kan

Met Buurtimpuls stimuleert Viverion huurders om samen

Viverion Buurtbemiddeling inschakelen om een

met hun buren activiteiten te ontplooien die bijdragen

bemiddelingspoging te doen.

aan de leefbaarheid van hun buurt. Vaak zijn kleine
financiële bijdrages al van grote waarde. Bijvoorbeeld

Het aantal overlastzaken stijgt en de complexiteit

voor het organiseren van een buurtactiviteitendag of het

wordt groter. We zijn er voor een doelgroep die het

opknappen van een gezamenlijke binnentuin. In 2017

moeilijk vindt om in eigen huisvesting te voorzien. Het

ontvingen we twaalf keer een aanvraag van verschillende

merendeel van onze woningen is inmiddels bereikbaar

huurders voor Buurtimpuls, waarvan twee keer in Lochem,

geworden voor die doelgroep. De overheid heeft

twee keer in Rijssen-Holten en acht keer in Hof van

aangegeven dat mensen vanuit de 24-uurs zorg moeten

Twente.

terugstromen naar het wonen in de wijk. Deze mensen

Deze aanvragen werden getoetst door woonconsulenten

reageren zelfstandig op woonruimte. We besteden in

van Viverion. Past de aanvraag binnen de wettelijke kaders

het voortraject veel tijd en aandacht aan de toewijzing

en de richtlijnen die Viverion hiervoor heeft opgesteld, dan

om er zorg voor te dragen dat de nieuwe huurder weet

volgt een toekenning aan bewoners, een complex of een

wat wij van hem verwachten en hij van Viverion mag

wijk. Van de € 25.000 die beschikbaar is, keerden we in

verwachten. Het betreft vaak mensen die een extra

totaal een bedrag uit van € 5.691.

steuntje in de rug nodig hebben om zelfstandig te kunnen
wonen. Daarnaast werken we nu in gemeentes met één
contactpersoon. Dit werpt zijn vruchten af. Er is meer

Ove r z ic ht Buur t im puls in 2017

overzicht waar de problemen liggen en een intensiever
Gemeente

Budget

Uitgegeven

Hof van Twente

10.000

3.415

Ook werd er in 2017 gebruik gemaakt van diverse andere

Lochem

7.500

1.500

soorten contracten. Denk hierbij aan een contract onder

Rijssen-Holten

7.500

776

contact met ons netwerk waar we mee samenwerken.

voorwaarden, laatste kanscontract, gedragsaanwijzing en
een huurcontract met zorgplan.

Overlast
In onze plattelandsgemeentes staan de meeste buren

Buurtbemiddeling

voor elkaar klaar en kunnen het goed met elkaar

Viverion heeft een samenwerkingsovereenkomst met de

vinden. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Sommige

vrijwilligers van Buurtbemiddeling in Lochem en Hof van

huurders ervaren overlast. Bij Viverion gaat het

Twente. Daarnaast kan Viverion ook huurders aanmelden

vaak om geluidsoverlast en botsing van leefstijlen.

uit de gemeente Rijssen-Holten, zodat Buurtbemiddeling
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in het hele werkgebied van Viverion actief is.

Deze 34 situaties zijn niet alle zaken die besproken zijn

Buurtbemiddeling is een manier om buurtgenoten die

in de verschillende overlegsituaties. Het gaat hierbij

onderlinge problemen hebben, weer met elkaar te laten

om zaken die wij zelf zien als ernstige overlastsituaties

praten. Getrainde vrijwillige bemiddelaars helpen de

(totaal per gemeente: 23 Lochem, 9 Hof van Twente en 2

partijen om het contact te herstellen en oplossingen te

Rijssen-Holten).

bespreken. Het is landelijk een beproefd concept, dat ook
in ons werkgebied zijn vruchten afwerpt.
Mu l t i d i sci p l i n a i r o ve r l e g 2 0 1 7

In 2017 heeft Viverion 23 huurders aangemeld voor
Buurtbemiddeling: negen in de gemeente Lochem, tien

In het onderstaande overzicht gaat het om de situaties

in de gemeente Hof van Twente en vier in de gemeente

die in een Multidisciplinair overleg (MDO) zijn besproken.

Rijssen-Holten. In Hof van Twente, Lochem en in Rijssen-

Niet bij iedere meervoudige probleemsituatie is een

Holten hebben zich ook nog huurders gemeld op eigen

MDO georganiseerd.

initiatief en advies van Viverion.

Meervoudige probleemsituaties

Gemeente

MDO’s 2017*

Hof van Twente

7

In 2017 is Viverion betrokken geweest bij 34 meervoudige

Lochem

16

probleemsituaties (langdurige overlast-situaties) met

Rijssen-Holten

0

mensen die van ons huren. Een aantal van deze zaken

TOTAAL

23

zijn langslepende kwesties, die nog voortkomen uit
het voorgaande jaar of jaren. Ten behoeve van deze
probleemsituaties neemt Viverion deel aan zogenaamde
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*	Bij deze meldingen wordt uitgegaan van meervoudige

multidisciplinaire overleggen, waarin naast de verhuurder

problematiek, die in het netwerk en in MDO’s is

ook zorg- en welzijnspartners betrokken zijn.

besproken.
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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 weinig tot geen
maatschappelijk vastgoed, omdat we dit niet meer als onze taak zien en het risico groot is.
Minder zekerheden

5.1

Zorg- en welzijnsinstanties

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

5.1.1	Zorg en welzijn gemeente
Hof van Twente

aanbod. Afspraken leggen we vast in contracten. Als
organisaties in zwaar weer verkeren, denken we mee

Viverion heeft haar voormalig kantoorpand in Goor na

over oplossingen. We merken dat partijen minder risico

haar vertrek verhuurd aan een welzijnsorganisatie.

willen lopen. Dat geldt ook voor Viverion.

Scheiding Wonen en Zorg

5.1.2

Zorg en welzijn gemeente
Lochem

De maatregel scheiding Wonen en Zorg betekent dat
wonen en zorg apart gefinancierd worden. De gedachte

Voor een pand dat gedeeltelijk door een kinderopvang

is dat bewoners met een lichte zorgvraag hierdoor meer

wordt gehuurd, zocht Viverion een huurder voor het nog

keuzevrijheid krijgen. Dit heeft weinig gevolgen voor

leegstaande gedeelte van het pand. Per 1 januari 2018

Viverion, omdat we alleen een verzorgingshuis in Rijssen

is deze ruimte verhuurd aan een welzijnsorganisatie.

en een aantal aanleunwoningen in Goor hebben. Viverion

Ultimo 2016 is een pand dat verhuurd werd aan een

heeft wel panden die als verpleeghuis verhuurd worden,

welzijnsorganisatie leeggekomen. Voor dit pand doet

maar dit is voor mensen met een zwaardere zorgvraag.

Viverion momenteel een toekomstoriëntatie.

Daarnaast brengt de transitie in de zorgwereld met
zich mee dat mogelijk kwetsbare doelgroepen wonen
in reguliere wijken in plaats van in een beschermde

5.1.3	Zorg en welzijn gemeente
Rijssen-Holten

woonomgeving. De eventuele consequenties hiervan
volgen wij op de voet en hierover zijn we ook in 2017 met

Inmiddels heeft Viverion overeenstemming met

stakeholders zoals gemeenten (op strategisch en tactisch

de zorgpartij over het verhuren van 24 woningen

niveau) en partijen in het wonen-zorg-welzijnsnetwerk

in Rijssen. De overige ruimtes die voorheen door

(op uitvoerend niveau) in gesprek.

deze partij werden gehuurd, zijn in gebruik gegeven
aan vrijwillige initiatieven om ervoor te zorgen
dat er activiteitengeorganiseerd worden in de
ontmoetingsruimte. Een aantal ruimtes in hetzelfde pand
heeft Viverion inmiddels verhuurd.
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5.1.4

Wonen met een Plus

welke is ondergebracht bij de Stichting Welzijn Lochem.
Daarnaast heeft Viverion besloten om Wonen met een

In 2013 is op initiatief van de gemeente Lochem in

Plus ook in te gaan zetten bij de andere gemeentes. Dit

samenwerking met corporaties, zorg- en welzijnspartners

bevindt zich nog in de startperiode. We zijn in gesprek

en Stichting Welzijn Lochem het project ‘Wonen met een

gegaan met IJsseldal Wonen en de gemeente Lochem en

Plus’ gestart. Doel is door relatief simpele aanpassingen

hebben de samenwerking hierin opgezocht.

mensen langer zelfstandig in de woning te laten wonen.
Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen/verwijderen van

5.1.5

Netwerkoverleg

drempels of het aanbrengen van een tweede trapleuning.
Wonen, zorg en welzijn en sociale en gebiedsteams
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In 2016 is het project geëvalueerd. In de praktijk blijkt

vinden elkaar in diverse netwerkoverleggen waarin

het zeer beperkt tot het uitvoeren van deze activiteiten

Viverion participeert voor haar huurders, vooral voor

te komen, maar door de vergrijzing moeten mensen wel

de huurders die in een kwetsbare positie verkeren.

langer zelfstandig blijven wonen. Een item waarvoor

In netwerkoverleggen vervult Viverion in de meeste

Viverion wel aandacht wil blijven houden. Het project

gevallen de rol van signaleerder en verbinder. Viverion

draagt bij aan het vergroten van de bewustwording bij

heeft in 2017 veel aandacht besteed aan het profileren

ouderen en bij de betrokken organisaties. Door het geven

van deze rol en hierop verwachtingsmanagement

van voorlichting zijn mensen aangespoord na te denken

gevoerd. De praktijk wijst uit dat Viverion de belangrijkste

over hun wensen en mogelijkheden in de toekomst. De

partner is als het gaat om het signaleren van

financiele middelen beschikbaar vanuit de Provincie

problematische situaties. Viverion deelt deze signalen en

Gelderland liepen in 2017 nog door, maar zijn nu

probeert daarna huurders en zorg- en welzijnspartners

opgehouden. Het project wordt voortgezet en is in 2017

te verbinden, om zo te komen tot oplossingen voor

omgezet naar een reguliere voorlichtingsvoorziening

huurders.
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Viverion participeert in het ‘gebiedsteam Lochem’, ‘het

De gemeente Lochem werkt met twee gebiedsteams in

23+ overleg in Rijssen-Holten’ en in Hof van Twente

verschillende delen van de gemeente Lochem. Viverion

in de ‘Wijkserviceteams’ en het multiproblemoverleg.

heeft met één ervan te maken. Een team bestaat uit

Dit doen we om op uitvoerend niveau te signaleren,

verschillende specialisten van gemeente, welzijns- en

aanpak af te stemmen en bij te dragen aan

zorgorganisaties, die een integrale klantbenadering

woonoplossingen. In Rijssen-Holten en in Hof van Twente

toepassen. Burgers kunnen hier terecht met alle

is daarnaast nog een apart overleg met betrekking tot

welzijns- en zorgvragen en deze vragen worden integraal

schuldenproblematiek. Bij zware casuïstiek worden vanuit

opgepakt: één klant, één plan en één regisseur.

deze netwerkoverleggen op casusniveau zogenaamde

Getracht wordt zoveel mogelijk het eigen netwerk

‘Multi Disciplinaire Overleggen’ (MDO’s) gestart met

van de klant in te zetten, daarna mogelijk vrijwilligers,

een casemanager. Viverion participeert regelmatig in de

voor we professionele hulp bieden. Viverion is een

MDO’s van haar huurders.

samenwerkingspartner in de eerste schil met een
belangrijke signalerende rol. Hierdoor kunnen we onze

Op bestuurlijk niveau neemt Viverion deel aan het Wet

huurders snel en adequaat naar de ondersteuning leiden

Werk en Zekerheid-netwerk (WWZ-netwerk) in Lochem.

die nodig is.

Niet in iedere gemeente verloopt dit overleg even soepel
en soms zijn de verwachtingen groot naar Viverion als

Viverion participeerde in 2017 ook nog voor een groot

het bijvoorbeeld gaat om het toewijzen van woningen op

deel in het stuurgroepoverleg Carrousel, om vanuit de

voorrang.

corporatie invalshoek mee te denken in de ontwikkeling.

De concrete invulling van de netwerkoverleggen 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.
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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

In november 2016 heeft de OR ingestemd met de

Vanzelfsprekend bleef ook in 2017 ons integriteitsbeleid

geactualiseerde klokkenluidersregeling en in april 2017 is

van kracht en hadden we aandacht voor dit belangrijke

deze door de raad goedgekeurd. Deze is gepubliceerd op

onderwerp. Regelmatig wordt integriteit besproken

de website.

in een overleg en bij twijfel over integriteitskwesties
overleggen medewerkers onderling en met hun

WBP

leidinggevende. Bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken

Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

met alle medewerkers is integriteit een vast onderwerp.

worden eisen gesteld aan de informatiehuishouding

De OR en de directie hebben samen besloten om dit

van Viverion. Omdat dit verschillende delen van

jaar geen evaluatie van het integriteitsbeleid te houden,

de organisatie raakt, is een werkgroep in het leven

omdat hiervoor geen aanleiding is.

geroepen, bestaande uit medewerkers van verschillende

In 2017 ontving Viverion geen melding over integriteit.

afdelingen. Deze werkgroep houdt zich bezig met:
• Kennisvergaring rond de WBP

Klokkenluidersregeling

• Procedure rond datalekken

Viverion vindt het ook belangrijk dat medewerkers op

• Vastleggen van gegevens

een adequate en veilige manier melding kunnen doen

• Doorgeven van gegevens aan andere organisaties

van eventuele vermoedens van misstanden binnen
de organisatie. Daarom is er een goede en duidelijke

en personen
• Verlies van gegevens

regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat
iedere medewerker (ernstige) misstanden kan melden,

De werkgroep is in de loop van het jaar verkleind en

dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde

bestaat nu nog uit twee medewerkers. Zij bereiden

procedure worden behandeld én dat de medewerker

Viverion nu voor op de invoering van de AVG. Dit is de

die “aan de bel trekt” (de klokkenluider) persoonlijk

opvolger van de WBP en treed in werking per 25 mei

geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.

2018.

Viverion heeft een dergelijke klokkenluidersregeling,
voorschriften van de Wet Huis voor klokkenluiders dat

Regionaal samenwerkingsverband
Stedendriehoek

op 1 juli 2016 in werking is getreden. Deze wetgeving

Het samenwerkingsverband van corporaties in

in combinatie met de aandacht voor intern- en extern

Gelderland en Overijssel, Samenwerk@Corporatie, is

toezicht bij woningcorporaties is aanleiding geweest

inmiddels gegroeid naar 20 corporaties met circa 1.600

om de klokkenluidersregeling in 2016 te actualiseren.

medewerkers.

echter deze regeling uit 2009 is niet overeenkomstig de
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Het samenwerkingsverband is opgericht om duurzame

Competentieontwikkeling

inzetbaarheid te bevorderen. Met de activiteiten wordt

Viverion is in 2016 gestart met competentieontwikkeling.

de ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd en

Daarbij is uitgegaan van de bedrijfscompetenties die zijn

gefaciliteerd, om te komen tot arbeidsmarktfitte en

opgenomen in het ondernemingsplan en drie functie

wendbare medewerkers binnen en buiten de organisatie.

gerelateerde competenties. Alle medewerkers mogen
een ontwikkelassessment doen met de bedoeling dat

Overzicht van activiteiten in 2017:

ze beter zicht krijgen op zichzelf, en weten waar hun

• Per 1 januari 2017 is de matchmaker gestart

kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen. Het assessment

om kandidaten en vacatures te matchen en

is ingezet als middel om te ontdekken wat medewerkers

medewerkers te ondersteunen bij loopbaanstappen.

nodig hebben om de doelen van zichzelf in combinatie

De matchmaker heeft in de eerste drie maanden

met de doelstellingen van Viverion te bereiken.

van 2017 met 42 kandidaten loopbaangesprekken
gevoerd.

Inmiddels heeft 88% van de medewerkers een

• Er zijn 70 vacatures gedeeld.

assessment gedaan en zijn er persoonlijke ontwikkelingen

• In maart 2017 hebben er 100 medewerkers

op diverse manieren gaande. Viverion ziet dat

stagegelopen bij een collega corporatie.
• In het voorjaar van 2017 zijn vijf workshops

medewerkers meer zijn gaan nadenken over zichzelf
en hun toekomst bij Viverion, maar ook eventueel

georganiseerd waaraan zo’n 65 medewerkers hebben

daarbuiten. Een ontwikkeling die de nodige aandacht

deelgenomen. In het najaar zijn er nogmaals vijf

blijft houden. Eventuele training/coaching nadien, blijft

workshops georganiseerd.

maatwerk, gericht op de doelstellingen van Viverion.

• In november 2016 is de website gelanceerd www.
samenwerkcorporatie.nl, in het voorjaar 2017 is hier

MTO

voor medewerkers een vacature- en kandidatenbank

Viverion is in het vierde kwartaal 2016 gestart met het

aan toegevoegd. De website heeft tot nu toe 2.483

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). 80% van

bezoekers gehad.

de medewerkers heeft deelgenomen aan het onderzoek.

• De Masterclass Mobiliteit en Duurzame Inzetbaarheid

De resultaten/bevindingen zijn in het eerste kwartaal van

wordt door vijf P&O’ers en vijf leidinggevenden

2017 gepresenteerd aan het MT en de OR. De uitkomsten

gevolgd en er zijn drie in-company opleidingen binnen

van het MTO zijn met de medewerkers gedeeld in de

het samenwerkingsverband gedeeld.

afzonderlijke afdelingsoverleggen.

• Er zijn drie kennisnetwerken (woonconsulenten,

Het moment van het onderzoek is van invloed geweest

assetmanagers, communicatieadviseurs) opgestart

op de resultaten. Ten aanzien van de

en de volgende twee staan gepland (sociaal

voornaamste aandachtspunten (o.a. werkzekerheid,

wijkbeheerders/huismeesters, projectleiders). Voor

werkplezier, (klant)tevredenheid, inspiratie

de eerste drie kennisnetwerken hebben zich 48

door manager) wordt verbetering verwacht door de

medewerkers aangemeld.

voorgenomen wijzigingen in Toekomstbestendig Viverion
(TBV). Alle afdelingen zijn inmiddels geïnformeerd over

Op 1 juli 2017 is de opstartfase van het samenwer-

de uitkomsten van het MTO. De uitgebreide sessie

kingsverband afgelopen. Deze fase was gesubsidieerd

met de afdeling Wonen heeft veel aandachtspunten

met FLOW gelden. Met de deelnemende corporaties is

opgeleverd die verder worden uitgewerkt. De rode

een projectplan tot en met 2020 opgesteld. Daarin zijn

draad is klantgerichtheid. Hoe gaan we onszelf hierin

de doelstelling, wijze van organiseren en de randvoor-

verbeteren en welke actiepunten moeten hiervoor

waarden gesteld om de samenwerking voort te zetten.

worden uitgezet.

Viverion heeft net als alle andere deelnemende corporaties aan het samenwerkingsverband toegezegd onze
deelname aan Samenwerk@Corporatie voort te zetten.
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 Scoren goed

Wijzigingen arbowet

 Scoren onvoldoende

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. In de nieuwe

46%

54%
 (Nog) niet gemeten

Arbowet is meer aandacht voor preventie en krijgt de
ondernemingsraad (OR) meer inspraak. De rol en de
positie van de bedrijfsarts wijzigt. De OR is meegenomen
in de actualiteiten van de nieuwe Arbowet aan de
hand van een presentatie. Voor 1 juli 2018 moeten de
wijzigingen zijn ingevoerd.

6.1

Risico Inventarisatie en Evaluatie

6.1.1	Kritische prestatie indicatoren
Ondernemingsplan 2017

In 2017 is een Risico Inventarisatie en Evaluatie en

Organisatiedoelstellingen

Plan van Aanpak gemaakt (RI&E en PvA). Hiervoor is
gebruik gemaakt van de branchespecifieke RI&E. De

In het Ondernemingsplan 2015-2018 ‘Viverion Geeft

RI&E en het PvA zijn getoetst door een arbeids- en

Thuis’ zijn te behalen resultaten benoemd. Om de

organisatiedeskundige en een arbeidshygiënist (Ausems

resultaten van het ondernemingsplan, de activiteiten

en Kerkvliet). Op basis van deze toetsing zijn de RI&E

2017 en de afdelingen te volgen en zo nodig tijdig bij

en het Plan van Aanpak aangepast en zijn deze stukken

te sturen, zijn kritische prestatie indicatoren (KPI’s)

ter instemming aangeboden aan de OR. De OR heeft

vastgesteld. Deze KPI’s zijn onderverdeeld naar één van

hierover nog geen besluit genomen. Zodra de OR haar

de negen hoofdresultaten uit het ondernemingsplan.

instemming heeft gegeven wordt er door de arbeids- en

In 2017 blijkt dat zes KPI’s goed scoren en zeven KPI’s

organisatiedeskundige van Ausems en Kerkvliet een

onvoldoende scoren. Hieronder worden de KPI’s die

toetsingsverklaring afgegeven (goedkeuring RI&E en PvA).

onvoldoende scoren toegelicht.

De volgende KPI’s scoren onvoldoende:

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

Norm 2017

Resultaat 2017 Opmerking

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

≥ 601

328

Begroting 2017 408 vhe’s. Doorloop vanuit 2016 193
vhe’s. In totaal 601. Resultaat is ultimo 2017 opgeleverd
vanuit 2016 193 vhe’s en vanuit 2017 135 vhe’s, maakt
totaal opgeleverd in 2017 328 vhe’s.
De norm wordt niet gehaald omdat een GO-project uit
2017 wordt gestart in 2018 (vertraging door nog (niet)
verkrijgen 70% akkoordverklaringen) en ander GOproject loopt door in 2018 (langere voorbereidingstijd).
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Woongenot: Wijken waar onze klanten het prettig vinden om te wonen
KPI

Norm 2017

Resultaat 2017 Opmerking

Gemiddelde
klanttevredenheid (KWH)

≥ 7,8

7,3

In het mutatieproces is er onvoldoende regie en
eenduidigheid inzake de oplevering van de woning
en geen heldere communicatie naar de klant. Verder
was dit jaar sprake van langdurige ziekte bij de teams
met klantcontact en extra werkdruk door projecten.
Daarnaast speelt de onrust vanuit Toekomstbestendig
Viverion een rol in deze processen.
We zetten in op het borgen van voldoende personele
capaciteit in de betreffende teams. In de teams
mutatieonderhoud en klantcontactmedewerkers voeren
we verbeteracties uit.

Oordeel Aedes benchmark
Huurdersoordeel

≥B

C

Zie de bovenstaande toelichting.

Interne organisatie: Meer resultaat met minder kosten
KPI

Norm 2017

Resultaat 2017 Opmerking

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

≤ € 1.654

2.068

Het betreft een afwijking van +25%. Dit
wordt veroorzaakt, doordat drie planmatig
onderhoudsprojecten zijn doorgeschoven van 2016
naar 2017. Daarnaast zijn twee projecten van 2017
doorgeschoven naar 2018. Zie hoofdstuk 1.4 voor een
nadere toelichting.

Huurderving particuliere
woningen (Wonen)

≤ € 225 (x
1.000)

€ 258 (x1.000)

Door gebrek aan duidelijke procesafspraken rondom
het verhuur- en mutatieproces, zoals oplevertermijnen
bij grote werkzaamheden, is de norm helaas niet
gehaald. In 2018 worden de procesafspraken opgesteld
en/of aangescherpt.

Netto bedrijfslasten totaal
(incl. verhuurdersheffing)/
voortaan: Totale
onderhoudslasten en
bedrijfslasten (incl.
verhuurdersheffing)

≤ 18.251 (x
1.000

€ 24.828 (x
1.000)

De forse overschrijding van 36% wordt met
name veroorzaakt doordat drie planmatig
onderhoudsprojecten zijn doorgeschoven van 2016
naar 2017. Daarnaast zijn twee projecten van 2017
doorgeschoven naar 2018. Zie hoofdstuk 1.4 voor een
nadere toelichting.

Interne organisatie:
Medewerkers zijn de ambassadeurs van ons ondernemingsplan
KPI

Norm 2017

Resultaat 2017 Opmerking

Tevredenheid
respondenten MTO
over werken bij Viverion
(helemaal) mee eens

≥ 80%

69%

De reden van de lage score wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door de aangekondigde reorganisatie en
de onzekerheid voor de collega’s op het moment dat
zij de vragenlijst invulden. Wij verwachten dat een
volgende meting een hogere score gaat opleveren.
Verder zal de aanpassing van de organisatie als voorzien
in Toekomstbestendig Viverion de slecht scorende items
kunnen verbeteren.
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6.1.2	Doelstellingen en resultaten
jaarplan 2017

•	
Voor de volgende vier activiteiten is dezelfde
toelichting van toepassing:
•	
In 2017 bepalen we de omvang van ons
maatschappelijk budget en maken een verdeling

15%

van dit budget over activiteiten.
 Op schema

•	
In 2016 brengen we marktconforme en
maatschappelijke financiële stromen in onze

15%

 Volgens planning

bedrijfsvoering in kaart.
•	
In 2016 ontwikkelen of selecteren we een

70%
 On hold

instrument en meetindicatoren voor het meten
van maatschappelijk rendement van onze
activiteiten.
•	
Het benoemen/beschrijven van het financieel en/
of maatschappelijk rendement opnemen in het
format voor projectplannen.
	Toelichting: Op dit moment is er nog geen

Voor 2017 zijn alle ‘niet-reguliere activiteiten’

bruikbare tool. Vanuit de sector wordt gewerkt

opgenomen in een planning. 42 activiteiten liggen op

aan het definiëren van maatschappelijke inzet/

schema, 9 lopen achter op de planning en 9 activiteiten

maatschappelijk rendement van gelden.

staan on hold. Hieronder worden de activiteiten die
achter lopen op planning of on hold staan toegelicht.

De volgende activiteiten lopen achter op planning. Deze
activiteiten worden in 2018 afgerond:

De volgende activiteiten staan on hold:
•	
Kandidaten benaderen via alternatieve kanalen als
whatsapp en sms.
	Toelichting: Dit is uitgesteld vanwege het
klantvolgsysteem (KVS), waarin het benaderen van

inventarisaties bezit 2014-2015).
	Toelichting: Door het vertrek van een projectleider
is deze beleidsbepaling niet opgepakt. De activiteit
wordt in 2018 afgerond.

kandidaten via alternatieve kanalen wellicht kan

•	
Invoering nieuwe verkoopvijver.

worden meegenomen. KVS wordt in 2018 opgepakt.

	Toelichting: De nieuwe wensportefeuille wordt in april

•	
Urgentie aanvragen worden voortaan extern en
onafhankelijk behandeld en beoordeeld.

2018 vastgesteld door de RvC. Daarom is de nieuwe
verkoopvijver ook nog niet vastgesteld.

	Toelichting: In verband met langdurige afwezigheid

•	
Digitaliseren facturen (deel I m.b.t. onderhoud

van de projectleider heeft deze activiteit vertraging

gereed, deel II overige facturen in 2017/2018).

opgelopen. In 2018 wordt dit opgepakt.
•	
Mobiele inspectietool voor Mutatie onderhoud.
Toelichting: Deze is uitgesteld.
•	
Implementatie procesoptimalisatie huurincasso (incl.
acceptmail).
	Toelichting: Dit project is on hold gezet in verband
met de vele projecten die momenteel lopen.
•	
Ontwikkeling en toetsing rekenmodel voor berekening
gedifferentieerde huurverhoging waarbij woonlasten
verlaging is gewaarborgd (duurzaamheid).
	Toelichting: Er is nog geen praktische tool op de markt
aanwezig wat ons hierbij kan ondersteunen.
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•	
Brandveiligheidsbeleid (herzien en uitwerking na

	Toelichting: Digitalisering facturen wordt in april 2018
geïmplementeerd in verband met uitloop DMS.
•	
Energiezuiniger bedrijfsvoering Viverion: Besparing
energieverbruik c.q. CO2-uitstoot (20%).
	Toelichting: Dit betreft onder andere het plaatsen van
zonnepanelen op en ledverlichting in het kantoor.
Deze zou in 2017 gereed zijn, maar wordt uitgevoerd
in 2018.
•	
Datakwaliteit woningen verbeteren. Bepalen wat en
hoe we dingen vastleggen omtrent een woning.
	Toelichting: In verband met TBV is dit gedeeltelijk
blijven liggen. Er is wel controle op de data. Eind
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2017 zijn een aantal acties uitgezet. Begin 2018

•	
Optimalisatie of implementatie DMS.

wordt dit verder opgepakt. In 2018 wordt een nieuwe

	Toelichting: Het nieuwe DMS-systeem wordt in

medewerker aangetrokken, waarin het verbeteren

februari 2018 opgeleverd.

van de datakwaliteit van woningen in het takenpakket

•	
Woningwaardering controleren en aanvullen.

is opgenomen.

	Toelichting: In het kader van marktwaardering

•	
Oriëntatie en mogelijk pilot uitbesteden onderhoud
van een cluster complexen voor langere tijd.
	Toelichting: In verband met TBV is dit blijven liggen. In
2018 wordt deze activiteit opgepakt.

is het woningwaarderingssysteem (WWS) van
Woningstichting Ambt Delden in kaart gebracht. Deze
is nog niet ingevoerd in ons systeem. Dit gebeurt de
eerste helft van 2018.

•	
Inventariseer alle overleggen in het sociaal domein
en bepaal nut en noodzaak in het eerste half jaar van

6.2

Organogram

2017.
	Toelichting: Deze activiteit is wel uitgezet, maar niet
aangejaagd. In 2018 wordt dit opgepakt.

De organisatiestructuur van Viverion geven we weer in
een organogram:

Raad van Commissarissen
Directeur - Bestuurder
Business
Controller

Medewerker Managementondersteuning

Personeel en Organisatie
Markt &
strategie en
Stafzaken

Financieel
Economische
zaken

6.3

Personele zaken

6.3.1

Personele bezetting

Wonen

Vastgoed

In 2017 werkten 62 medewerkers bij Viverion (gemiddeld over 2017 48,3 fte) in loondienst. Twaalf medewerkers
verlieten in 2017 onze corporatie en we hebben drie medewerkers aangenomen.
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Gem idde lde pe r s one le be z e t t ing 2 0 1 7 w e e r g e g e ve n i n f t e

2015
vaste
formatie in
loondienst

2015
tijdelijke
formatie in
loondienst

2016
vaste
formatie in
loondienst

2016
tijdelijke
formatie in
loondienst

2017
vaste
formatie in
loondienst

2017
tijdelijke
formatie in
loondienst

Directeur-bestuurder

1,0

0,0

1

0,0

1

0

Medewerker managementondersteuning

1,0

0,0

1

0,0

1

0

Personeel & Organisatie

0,7

0,0

0,7

0,0

0,7

0

Financieel Economische Zaken

7,9

0,6

7,9

0,3

7,8

0,3

Business Controller

1,0

0,0

1

0,1

1

0

Vastgoed

9,9

1,1

8,8

1

8,1

1

22,4

0,6

20,6

0,3

19,4

0

Wonen

8,6

2,3

8,5

1,5

7,5

0,5

TOTAAL

Markt & Strategie en Stafzaken

52,5

4,6

49,5

3,2

46,5

1,8

TOTAAL

57,1

52,6

48,3

Bij Vastgoed is een opzichter aangenomen. Ten behoeve van Toekomstbestendig Viverion (TBV) is een manager
Klant aangetrokken. In verband met de fusie met Ambt Delden is de enige medewerker die daar werkzaam was
overgenomen. De eerste twee betreffen de invulling van bestaande vaste formatieplaatsen.
Per s one le be z e t t ing 2017
Le e f t i j d sk l a sse m e d e w e r k e r s Vi ve r i o n 2 0 17

Leeftijdsklasse
Vrouw 64%

6.3.2

Man 36%

Deeltijd 66%

Voltijd 34%

Leeftijdsopbouw

man

vrouw

<25

0

0

25-35

2

7

36-45

4

12

46-55

9

19

56-67

7

2

TOTAAL

22

40

Bij Viverion werken medewerkers van alle leeftijden. In

Vacatures en inleenkrachten

de volgende tabellen geven we weer hoe de verdeling is

Viverion heeft in 2017 zestien tijdelijke krachten

per leeftijdscategorie.

ingehuurd (uitzend, zzp, detachering, inleen). De
aanleiding hiervoor was onder andere vervanging door

Lee f t ijds v e r de ling m e de w e r k e r s Vi ve r i o n 2 0 1 7

ziekte, inhuur van expertise, uitvoeringsprojecten,
werkdruk en zwangerschapsverlof. De duur van de

Gemiddelde leeftijd

47 jaar

inleenovereenkomsten varieert van paar weken

Jongste medewerker

27 jaar

tot een jaar.

Oudste medewerker

64 jaar

Gemiddeld aantal dienstjaren

11 jaar

Overige personele feiten

Instroom

3 medewerkers

In 2017 waren er geen jubilarissen.

Uitstroom

12 medewerkers

Doorstroom (andere functie of

4 medewerkers

afdeling)
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6.3.3

Ziekteverzuim

geweest tussen de bedrijfsarts en Viverion. Deze
contacten hadden betrekking op preventie en het

Afgelopen jaar is het totale ziekteverzuim met bijna 2%

reïntegratieproces van het algehele verzuim. Na het

toegenomen. Dit heeft onder andere te maken met een

eerste kwartaal is het ziekteverzuim drastisch gedaald

aantal langdurig zieken, niet arbeidsgerelateerd.

om vervolgens in het derde kwartaal weer te stijgen. In

Onder kort verzuim verstaan we verzuim van 1 tot en met

2017 heeft er twee keer een sociaal medisch overleg

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

plaatsgevonden. Dit gesprek vond plaats tussen de

lang verzuim is langer dan 43 dagen en extra lang verzuim

manager van de betreffende verzuimende medewerker,

is meer dan 366 dagen.

P&O en de bedrijfsarts. In 2017 hebben we geen gebruik

In 2017 is er geheel 2017 intensief contact

hoeven maken van een casemanager.

Ove r z ic ht z ie k t e v e r z uim Viv e r ion 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 0 1 7

Ziekteverzuim

2013

2014

Aantal meldingen
Meldingsfrequentie
Gemiddelde duur verzuim

2015

2016

2017

58

75

90

57

65

--

1,08

1,35

0,92

1,17

--

27,26

13,83

11,45

15,66

Percentage kort verzuim

0,80%

0,62%

0,85%

0,46%

0,87%

Percentage middelverzuim

0,24%

0,49%

0,77%

0,98%

0,55%

Percentage lang verzuim

4,78%

5,21%

1,16%

1,66%

2,04%

--

2,35%

3,18%

--

1,58%

Percentage extra lang
ziekteverzuim
Totaal aantal ziektedagen
Verzuim %

641

2092

1435

699

1049

5,82%

8,67%

5,96%

3,10%

5,05%

Zwangerschapsverlof
O p l e i d i n g su i t g a ve n 2 0 1 7

In 2017 is er één zwangerschapsverlof geweest.

6.3.4

Opleidingen

(bedragen afgerond in hele bedragen in euro’s)
Afdeling

Gerealiseerd 2017

Begroot 2017

Directie

9.929

22.250

Wij willen onze medewerkers stimuleren zichzelf te

M&S/Stafzaken

6.976

23.500

ontwikkelen. Verschillende medewerkers volgden in 2017

FEZ

25.399

0

een functie- of loopbaangerichte opleiding of cursus.

Vastgoed

13.732

37.800

Ook werden diverse workshops aangeboden vanuit het

Wonen /KCC

22.369

45.000

samenwerkingsverband Samenwerk@corporatie en via

Algemeen

36.757

0

het HR netwerk Twente. Vanuit de assessments is meer

TOTAAL

115.162

128.500

behoefte ontstaan aan opleidingen.

PE-punten directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder moet in de jaren 2015 tot en
met 2017 minimaal 108 opleidingspunten behalen. In
2017 heeft hij 24 punten behaald. In totaal heeft de heer
Allersma in de jaren 2015 tot en met 2017 119,5 punten
behaald. Hiermee voldoet hij ruim aan de gestelde norm.
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B eh a a lde P E punt e n dir e c t e ur- be st u u r d e r 2 0 1 7

Datum

Onderwerp

Aanbieder

15 februari 2017

Bijeenkomst NVBW: Leefbaarheid onder druk door
instroom van meer kwetsbare huishoudens

NVBW/GenP Governance

2

1 t/m 3 maart 2017

Management follow up

Kjenning

10

13 maart 2017

De kracht van het gesprek in de bestuurskamer

GovernanceQ

2

Kjenning

10

Totaal

24

4 t/m 6 oktober 2017 Management follow up

Behaalde
PE punten

PE-punten RvC
Ieder lid van de RVC moet in 2017 minimaal 5 PE-punten behalen conform de regeling van de VTW. Uit de
onderstaande tabel blijkt welke PE-punten in 2017 zijn behaald.
Functie
Deskundigheid

Naam

S. van
Gemeren

D. Buitenwerf

C. Stam

Voorzitter

Lid
remuneratiecie

Lid audit cie.

Lid
Voorzitter
remune- auditcie.
ratiecie

Juridisch

Huurders,
sociaal-maatschappelijk

Financiën en
vastgoed

Volkshuisvesting

Nr. Cursus, aanbieder en datum 2017

J.M. Ester

Financiën

Behaalde PE-punten per commissaris

1

Leergang leiderschap, Inholland
Academy, 9 en 10 maart

16

2

Toezicht en strategie,
VTW, 17 februari

2

3

Atlas van het toezicht,
NVTZ/Nationaal Register, 19 mei

3

4

Versterken legitimatie,
Governance University, incompany
Woonbedrijf Ieder1

3

5

Toezicht op ICT, NVTZ, 8 november

5

6

Update Commissarissencyclus,
Nyenrode Business Universiteit,
17 november

5

7

Integriteit, Diemen en Van Gestel,
17 maart

6

8

Masterclass werkgeversrol,
Erly, 19 mei

4

9

Toezicht op strategievorming in de
volkshuivesting, VTW, 30 maart

8

10 Toekomst woningcorporaties,
Erly, 4 oktober
Totaal aantal PE-punten in 2017
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J.J.M. Thielen
(lid per 1-9-2017)

4
16

10

12

18
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6.4

Ondernemingsraad (OR)

6.4.1

Samenstelling ondernemingsraad

*	Er is veel overleg geweest met de externe adviseur
van de OR over deze adviesaanvraag. Zowel met en
zonder de directeur-bestuurder. Daarnaast zijn er
spreekuren voor de medewerkers georganiseerd,

De samenstelling van de OR ziet er met ingang van

zodat de mening van de achterban meegenomen kon

1 januari 2017 als volgt uit:

worden in het adviestraject.

• Lucia Dickhof (voorzitter)
• Bernadette Broenink (secretaris)

Vaste punten, zoals de voortgang Toekomstbestendig

• Roy Spijker

Viverion, ICT-projecten, kwamen steeds terug op

• Monique Slagman

de agenda. Dat geldt ook voor personele zaken

• Leonie Wolters

(onder andere de voortgang van het arbobeleid,
lopende vacatures, de werkdruk en het Medewerkers

In verband met de uitdiensttreding van twee leden zijn

Tevredenheidsonderzoek). Daarnaast waren externe

wij in het najaar 2017 op zoek gegaan naar twee nieuwe

ontwikkelingen onderwerp van gesprek, zoals de

leden. Dit is deels gelukt. De samenstelling ziet er nadien

ontwikkelingen in de omgeving en de relatie tussen de

als volgt uit:

overheid en de corporatiesector.

• Lucia Dickhof (voorzitter)
• Leonie Wolters (secretaris)
• Monique Slagman

6.4.3	Overleg met raad van
commissarissen

• Thijs Hiddink
• Vacature (deze is inmiddels ingevuld)

Jaarlijks moet de directeur-bestuurder de algemene
gang van zaken bespreken met de ondernemingsraad,

De ondernemingsraad is in 2017 lid gebleven van het

in aanwezigheid van tenminste één lid van de Raad van

OR-platform, dat naast de OR van Viverion bestaat uit

commissarissen.

de ondernemingsraden van Salland Wonen, Reggewoon,

Twee keer per jaar wordt het artikel 24-overleg

Mijande Wonen, Eigen Bouw en Beter Wonen Vechtdal.

gehouden, waarbij een terugblik over de afgelopen

Er is in 2017 één bijeenkomst geweest.

periode en een vooruitblik op de komende periode wordt
gegeven. In juni wordt het jaarverslag en in december de

6.4.2

Overleg met directeur-bestuurder

begroting besproken. Bij deze overleggen schuift een lid
van de RvC aan.

De ondernemingsraad heeft in 2017 verschillende keren
overleg gehad met de directeur-bestuurder, zowel

In juni lukte het geen van de RvC-leden om aan te sluiten

formeel als informeel. Ook heeft de ondernemingsraad

bij dit overleg. Vanwege omstandigheden is het laatst

verschillende keren positief geadviseerd over of

geplande OR directie overleg van 2017 niet doorgegaan.

ingestemd met belangrijke onderwerpen:

Er is daarom in 2017 geen overleg met de RvC geweest.

• instemmingsverzoek ziektekostenregeling 2017;
• adviesaanvraag herinrichtingsplan Toekomstbestendig

6.5

Klantcontacten

Viverion*;
• adviesaanvraag voorgenomen benoeming lid Raad
van Commissarissen;
• instemmingsverzoek RI&E en plan van aanpak.

In het ondernemingsplan 2015-2018 staat betaalbaar
wonen centraal. Om dit te bereiken zijn wij ook in 2017
bezig geweest om de efficiëntie van de werkorganisatie
te vergroten en daarmee onze bedrijfslasten te verlagen.
Bovendien is in het ondernemingsplan 2015-2018 de
volgende klantvisie opgenomen, die de basis vormt voor
de dienstverlening van Viverion:
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‘Viverion vindt dat ieder mens regisseur is van zijn

koffie-uurtje met de directeur. Eens per twee weken heeft

eigen leven. We geven initiatieven van bewoners

de directeur-bestuurder met een woonconsulent een

om zaken zelf te regelen de ruimte. We bieden extra

zitting in een gemeente in ons werkgebied waarbij onze

ondersteuning aan mensen die het niet lukt om het

huurders en andere belangstellenden zonder afspraak

wonen zelfstandig te regelen en het wel willen.’

kunnen komen binnenlopen en over van alles in gesprek
gaan met de directeur. Het eerste koffie-uurtje was een

Ook hebben we de ambitie uitgesproken om onze

goed bezochte bijeenkomst.

dienstverlening meer tijd- en plaats onafhankelijk te

In 2018 gaat Viverion haar activiteiten gericht op de

maken door deze te digitaliseren en 24 uur per dag

inbreng van haar huurders verder vormgeven met

gedurende 7 dagen per week beschikbaar te maken. We

klantenpanels, met Viverion Gaat de Wijk in én met

richten onze dienstverlening in volgens het click-call-face

Gesprekken in de Wijk. Een compleet programma om een

principe. De digitale voordeur wordt daarbij steeds meer

zo goed mogelijk in contact te zijn met onze huurders.

onze ‘hoofdingang’, maar we vinden het belangrijk om
ook telefonisch (afhandelingspercentage klantvragen

De verbetering van onze klantcontacten en daarmee

in 2017 door De Entree 60%) en fysiek bereikbaar te

een betere waardering van onze huurders voor onze

blijven voor mensen die minder wegwijs zijn in de digitale

contacten is een belangrijk speerpunt voor Viverion.

wereld.

De nieuw ontworpen en begin 2017 gepresenteerde
organisatie inrichting moet daar een belangrijke bijdrage

In 2017 zijn wij volop bezig geweest met de verdere

aan leveren. Verminderen van het aantal afdelingen en

inrichting van onze digitale dienstverlening. In mei 2017

meer verantwoordelijkheid voor de medewerkers is van

startten wij ons nieuwe woonruimteverdeelsysteem.

groot belang geweest bij het ontwerp van de nieuwe

Voordeel van het system is dat nu elke dag woningen

organisatie. Het belang van een optimale oriëntatie op

gepubliceerd kunnen worden waarop belangstellenden

de klant is onder andere terug te vinden in de nieuwe

gedurende drie dagen kunnen reageren, waarna

afdeling Klant, waar nu ook projectleiders en opzichters

het system zelf de loting verzorgt en een voorlopige

deel van gaan uitmaken omdat zij in de eerste plaats

toewijzing mailt aan de winnaar van de loterij. Nog los

werken ten dienste van de klanten van Viverion. Gelukkig

van het feit dat het systeem maandenlang haperde,

heeft de gescoorde klanttevredenheid in 2017 maar

moeten huurders ook erg wennen aan de noodzaak

minimaal te leiden gehad onder het reorganisatieproces,

om hun gegevens tijdig te uploaden om in geval van

maar het is ook in 2018 één van de belangrijkste

toewijzing de woning te kunnen accepteren. De invoering

aandachtspunten voor Viverion. We kunnen en zullen

van dit systeem heeft tot veel extra werk geleid.

hierin verbeteren! De nieuwe organisatie zal in het
voorjaar van 2018 afgerond en compleet ingericht zijn.

In december 2017 startte ons klantportaal. Hierdoor
kunnen huurders nu een belangrijk deel van de zaken

6.5.1

Klachten

die zij met de corporatie willen afhandelen, zelf en op
een moment dat het hun schikt, verzorgen. Met name

Viverion heeft een interne klachtenprocedure met als

het huurdersportaal moet gaan leiden tot een grotere

doel klachten snel en adequaat af te handelen. Daarnaast

klanttevredenheid vanwege de betere bereikbaarheid en

wil Viverion ook leren van de fouten die ze maakt. De

tot een substantieel verminderingen van de contacten via

klachtenprocedure kent een klachtencoördinator. Naast

de telefoon.

een bewakende rol signaleert de klachtencoördinator ook
waar verbetering nodig is.

Om huurders in staat te stellen toch ook in persoon
met Viverion in contact te laten komen, hebben we het
plan opgevat voor drie nieuwe instrumenten om dat te
bevorderen. Eén daarvan is in 2017 al gestart en heet het
68
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Kla c ht e n 2017 onde r v e r de e ld na ar so o r t k l a ch t

A a n t a l k l a ch t e n i n g e d i e n d b i j e xt e r n e
k l a ch t e n co m m i ssi e s

1%

42%

Binnengekomen klachten
57%

Klachten in
behandeling

Afgehandelde klachten

7

3

4

100%

43%

57%

2017
Percentage

In 2017 zijn er vijf klachten over Viverion binnengekomen
bij de Regionale Geschillencommissie Oost-Gelderland.
Een groene klacht is een klacht die direct kan worden

De klachten betroffen:

opgelost, zoals het vergeten van het opsturen van een
folder of iemand die niet op tijd is teruggebeld.

• Klacht inzake technisch gebrek in de woning. De

Oranje klachten zijn klachten die niet direct op te

klacht is na een zitting ongegrond verklaard door

lossen zijn. Overleg is dan noodzakelijk. Voorbeelden

geschillencommissie.

zijn: vragen over beleid of zaken waarbij een beslissing

• Klacht naar aanleiding van groot onderhoud. Tijdens

heroverwogen moet worden. Een rode klacht is een

de zitting zijn er afspraken gemaakt tussen Viverion

klacht over een medewerker of een (andere) ernstige

en huurders. Huurders hebben nadien een 2e klacht

zaak. Van deze klachten wordt de directeur-bestuurder

bij de commissie ingediend, omdat de afspraken

op de hoogte gebracht.

volgens hen niet zijn nagekomen. Deze klacht is in
behandeling.

Reactietermijn klachten

• De Huurdersvereniging Lochem heeft een klacht

De reactietermijn die Viverion hanteert bij het

ingediend bij de geschillencommissie inzake het groot

afhandelen van oranje en rode klachten is tien

onderhoud in de Zuiderenk in Lochem. Deze klacht is

werkdagen. In 86% van de gevallen is deze termijn

in behandeling.

gehaald. De klachten die niet op tijd zijn afgehandeld,
betreffen complexere klachten. De klachtencoördinator

• Klacht van een woningzoekende inzake wetgeving
privacy. Zitting staat gepland.

bewaakt of de termijnen worden gehaald.
Een klacht is afgehandeld op het moment dat binnen

In 2017 kwamen twee klachten over Viverion binnen bij de

Viverion op twee niveaus een beslissing is genomen. Dus

Klachtencommissie Woningcorporaties Twente.

een medewerker en een manager of coördinator hebben

Het betrof:

de klacht behandeld.
• Bij een klacht is Viverion onderling met

Externe klachtenafhandeling

woningzoekende tot een oplossing gekomen. Klager

Viverion is aangesloten bij twee externe

heeft hierop de klacht bij de klachtencommissie

klachtencommissies, namelijk bij de Regionale
Geschillencommissie Oost-Gelderland en de

ingetrokken.
• Bij een klacht stond een zitting gepland, maar deze is

Klachtencommissie Woningcorporaties Twente. Op

uiteindelijk geannuleerd omdat de klager de klacht

verzoek van de huurdersorganisaties heeft Viverion

heeft ingetrokken.

met ingang van 1 januari 2018 haar deelname aan
de Geschillencommissie Oost-Gelderland opgezegd,
omdat men er de voorkeur aan geeft om met één
klachtencommissie verder te werken.
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Afhandeling openstaande
klachten uit 2016

aangereikt. In 2018 willen we de scores verbeteren, zodat
we dichter bij het landelijk gemiddelde komen.

In 2017 zijn nog een viertal klachten uit 2016 afgehandeld
bij de geschillen- en klachtencommissie.

E i n d sco r e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7

Het betrof:
Score 2015 Score 2016 Score 2017

• Klacht naar aanleiding van groot onderhoud inzake
schade aan eigendommen. Commissie adviseert een

Onderdeel

vergoeding. Dit advies is overgenomen en uitbetaalt

Contact

aan huurder.
• Klacht inzake dubbele huur bij verhuizen. De huurder
heeft de klacht ingetrokken, heeft zich neergelegd bij
standpunt van Viverion.
• Klacht inzake woningtoewijzing.
• Klacht inzake zelf uitvoeren tuinonderhoud. Viverion

7,6

7,7

7,0

Woning zoeken

7,6

7,1

7,1

Nieuwe
woning

7,5

7,3

7,1

Huur opzeggen

8,1

7,1

7,5

Reparaties

8,0

7,8

7,6

Onderhoud

7,9

7,8

7,7

is in het gelijk gesteld.

6.5.2

KWH en klantgerichtheid

6.5.3

Benchmark Aedes

Evenals voorgaande jaren heeft Viverion in 2017 KWH

De Aedes-Benchmark meet vijf prestatievelden:

ingezet om inzicht te krijgen in de kwaliteit van haar

Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud &

dienstverlening. Door het beantwoorden van vragen

verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid &

geven huurders aan hoe zij de dienstverlening van

betaalbaarheid.

Viverion beleven en ervaren.

Hoe worden de resultaten geduid?
In 2017 heeft Viverion het KWH-huurlabel behouden.

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

Ten opzichte van 2016 laten de KWH-eindscores in 2017

eerdere edities) op de prestatievelden Huurdersoordeel

op vier van de zes onderdelen een daling zien. Het gaat

en Bedrijfslasten de resultaten van de branche en

hierbij om de onderdelen: “contact”, “onderhoud”,

Viverion. Iedere groep bevat een derde van alle

“nieuwe woning” en “reparaties”. In 2016 is “het

deelnemende corporaties. De indeling in een categorie

verbeterteam klanttevredenheid” gestart. Zij analyseren

zegt iets over de prestaties van Viverion ten opzichte van

de resultaten van alle onderdelen en bespreken deze

de andere corporaties.

met de betreffende teams. Dit jaar heeft het team voor
“huur opzeggen” de resultaten aangegrepen om de

Huurdersoordeel

dienstverlening op dit onderdeel te verbeteren. Dit heeft

Het huurdersoordeel gaat over de dienstverlening

een positief effect gehad op het proces, waardoor de

van de corporatie. De totaalscore is opgebouwd uit

score op het onderdeel “huur opzeggen” met drietienden

drie deelscores: dienstverlening bij respectievelijk het

is gestegen ten opzichte van 2016.

betrekken van een woning, uitvoeren van reparaties
en verlaten van een woning. De drie deelscores wegen

In 2017 is tijdens de afdelingsoverleggen aandacht

verschillend mee in de totaalscore.

besteed aan de scores op de verschillende onderdelen
om de bewustwording te vergroten. Dit heeft een positief

In 2017 scoort Viverion een C. Viverion scoort lager

effect gehad, maar het blijkt dat het in de praktijk lastig is

dan het landelijk gemiddelde. Rondom verhuizingen

om dit te laten leiden tot verbeteringen. Het verbeteren

scoren we vooral bij oude, maar ook bij nieuwe huurders

van scores vraagt om veel aandacht van de betrokken

beduidend minder.

medewerkers, waarbij zij concrete handvaten krijgen
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Scor e huur de r s oor de e l Ae de s - be n ch m a r k

2014
Viverion

2015
Viverion

2016
Viverion

2017
Viverion

2017
gemid. sector

7,4

7,2

7,1

7,5

Totaal score huurdersoordeel:
Totaal score

7,5

Scores Viverion onderdelen huurdersoordeel:
Nieuwe huurders (25%)

7,3

7,3

7,1

6,9

7,5

Huurders met reparatieverzoek
(55%)

7,7

7,7

7,5

7,3

7,5

Vertrokken huurders (20%)

7,2

6,9

6,7

6,8

7,4

Bedrijfslasten

6.5.4

PR en Communicatie

Eenduidige data en definities zijn een belangrijke

In 2017 werd hard gewerkt aan de digitalisering van de

voorwaarden om prestaties van woningcorporaties

communicatie van Viverion, aansluitend op de digitale

goed met elkaar te kunnen vergelijken. De elementen

strategie en het Communicatiebeleid. We werken

uit de verantwoordingsinformatie woningcorporaties

nu met een nieuw intranet, nieuwe website, nieuwe

(dVi) zijn uiteengerafeld tot vergelijkbare elementen.

kennisbank en een huurdersportaal (Mijn Viverion).

Ook zijn de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten, zoals

Daarnaast hebben we de communicatie naar huurders bij

belastingen en heffingen, eruit gefilterd omdat

verschillende vastgoedprojecten verzorgd.

corporaties hierop geen invloed kunnen uitoefenen
(bijvoorbeeld verhuurdersheffing). Bij Viverion lagen de

Het team Communicatie zorgt onder andere voor de

bedrijfslasten in 2016 op gemiddeld € 1.100 (C-klasse)

volgende communicatiemiddelen:

per verhuureenheid. Landelijk lag het gemiddelde op

• Bewonersblad Viverion Nieuws

€ 790 per verhuureenheid. In totaal zijn onze

(drie keer per jaar)

bedrijfslasten in 2016 met € 6 euro per vhe gestegen in

• Website www.viverion.nl

vergelijking tot 2015. Deze stijging komt voornamelijk

• Sociale media

door hogere ICT kosten en een hogere kosten
servicecontracten. Viverion gebruikt de resultaten
uit de benchmark om zich te vergelijken met andere
corporaties. Om hier vervolgens van te leren. Mede door

(Twitter en LinkedIn)
• Vastgoedcommunicatie
(nieuwsbrieven en bijeenkomsten)
• Jaarverslag

deze inzichten is de bewustwording over het ontstaan

140
120

van bedrijfslasten vergroot onder onze medewerkers.

Contacten met de media

Helaas is het nog niet gelukt om de bedrijfslasten over

In 2017 hadden we ruim 25 keer contact met de pers

2016 te laten dalen.

door hen te informeren over actuele onderwerpen via

Bedrijfslasten

persberichten of door antwoord te geven op vragen die

1.280

1.094

goed te vinden voor actuele zaken. De voorzitters van de

921

100

werden gesteld vanuit de pers. Journalisten weten ons

1.100
853

790

80

huurdersorganisaties en de leden van de RvC ontvangen
een kopie van de persberichten.

60
40
20
0
2014

2015
Viverion

2016
Nederland
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6.6

Automatisering

Implementatie WBS
Om het proces van woningtoewijzing vergaand te

Digitale Strategie

digitaliseren is het woonruimtebemiddelingsysteem van

Op basis van het vastgestelde ondernemingsplan hebben

Woonmatch geïmplementeerd.

we een digitale strategie ontwikkeld en vastgesteld. Deze
strategie zorgt voor een gestructureerde digitalisering

Implementatie DMS

van onze processen. Uitgangspunt van de strategie is

Na de zomer is een start gemaakt met de inrichting van

dat de klant centraal staat en dat de klant, waar dit

ShareWorX van Square. De afronding van dit project staat

mogelijk is, in staat moet worden gesteld om zelf zaken

voor het eerste kwartaal van volgend jaar op de planning.

te regelen. Om dat mogelijk te maken, zijn verschillende
digitaliseringsprojecten gestart. Deze projecten staan in

Telefonie

de projectenkalender, waarin voor de komende jaren de

Met Unexus als nieuwe leverancier hebben we dit jaar

automatiseringsprojecten zijn benoemd. In het jaarplan

een integratie van vast en mobiel bellen gerealiseerd.

zijn de uit te voeren projecten voor dit jaar benoemd.
Twee jaar geleden zijn we gestart met de uitvoering van

Applicaties

de Digitale Strategie. Dit jaar hebben we hier een vervolg

Verschillende bestaande applicaties zijn voorzien van

aan gegeven. De onderstaande projecten zijn dit jaar

upgrades en updates naar recente versies. Dit zorgt

opgestart of afgerond:

ervoor dat de functionele en beveiligingseisen van onze
software bij de tijd blijven.

Implementatie CMS+
Dit jaar is het klantportaal ingericht op basis van

Binnen de beheergroep van Tobias (groep medewerkers

de standaard software van Zig Websoftware. De

die Tobias gebruiken) lag de nadruk op het uitrollen van

kennisbank, het intranet en de website zijn verder

de nieuwe releases en het verbeteren van het gebruik

gevuld en doorontwikkeld. De laatste fase in dit project

van Tobias.

is het inrichten van het medewerkersportaal, ook wel
klantvolgsysteem genoemd. Dit staat voor volgend jaar
op de planning.
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7 Financiële continuïteit
7.1

Financieel beleid

Wij maken onderscheid in drie soorten risico’s:
• externe risico’s

Financiële middelen worden uitsluitend belegd als uit

• strategische risico’s en

de kasstromenprognoses blijkt dat we deze middelen op

• te minimaliseren risico’s.

lange termijn niet nodig hebben voor onze activiteiten
(interne financiering). Indien ‘overtollig’ komen deze

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

middelen alleen op korte termijn voor belegging in

ontwikkelingen zien wij om ons heen die mogelijk een

aanmerking. We voorzien dat dit de komende jaren niet

grote impact op ons hebben? Jaarlijks inventariseert het

het geval is.

managementteam deze risico’s en prioriteert deze naar
snelheid van de verandering en waarschijnlijkheid van

7.1.1

Maatschappelijke prestaties

optreden. Met betrekking tot 2017 zijn twee externe
risico’s geïdentificeerd (E9 en E10), zie het overzicht

Viverion is een maatschappelijke organisatie. Financiële

strategische risicokaart.

resultaten zijn geen doel op zich, maar de financiële
continuïteit is cruciaal om onze volkshuisvestelijke en

Strategische risico’s komen voort uit de vraag: welke

maatschappelijke opgaven te kunnen waarmaken.

uitdagingen hangen direct met onze strategie samen
en liggen binnen onze invloedssfeer? Deze risico`s zijn

Op basis van het woningwaarderingsstelsel kan Viverion

onderwerp van gesprek binnen ons managementteam,

voor de totale portefeuille een maximale prijs vragen

via onder andere de perioderapportage, en worden

van ruim € 52,6 miljoen. Viverion wijkt hier bewust van

via de strategiekaart geadresseerd. Elk strategisch

af. In ons huurprijsbeleid hanteren we voor elke woning

risico kent een risico-eigenaar. De risico-eigenaar is het

een streefhuur. Bij het leegkomen van een woning

aanspreekpunt rondom het risico en is op de hoogte

maximaliseren wij de huur op de streefhuur van 68% van

van de ontwikkelingen hierover. Tot dusver zijn twaalf

de maximale huur.

strategische risico’s onderkend en beoordeeld (C1-C12).

Ook bij de jaarlijkse huurverhoging wordt de nieuwe

C13 wordt in de toekomst beoordeeld.

huur op de streefhuur gemaximaliseerd. Het werkelijke
huurniveau van onze woningportefeuille 2017 bedraagt

Tot slot kennen wij ook te minimaliseren risico`s die

ruim € 33,7 miljoen (DAEB en niet-DAEB). Viverion levert

samenhangen met de specifieke activiteiten binnen de

hiermee een forse maatschappelijke prestatie van ruim €

afdelingen. Binnen de afdelingen worden deze risico`s

18,9 miljoen op jaarbasis.

beheerst.

Viverion investeert ook in leefbaarheid. In totaal is in

Per tertiaal worden de strategische risico’s en het effect

2017 circa € 624.000 (2016; € 738.000) uitgegeven aan

van de uitgevoerde beheersmaatregelen beoordeeld.

leefbaarheid.

De resultaten hiervan worden gerapporteerd en
verwerkt in de webbased riskmanagement tool van

7.1.2

Risicobeheersing

NARIS. Zie onderstaande afbeelding voor de uitkomsten
van betreffende risk managementsessie. Zoals uit

Risicomanagement is onderdeel van ons integrale

de afbeelding naar voren komt, zijn met betrekking

management. Het bespreken van risico’s helpt ons bij het

tot de diverse strategische risico’s attentiepunten

realiseren van doelstellingen.

geïdentificeerd. Deze strategische risico’s zijn aangeduid
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2.1

2

Een woningvoorraad die niet alleen
betaalbaar is qua
huurprijs, maar ook
qua energielasten
en servicekosten. E9

3

C10

E10

C9

C10

3.1

C6

4

Wijken waar onze
klanten het prettig
vinden om te
wonen.

C6

C7

9

5.3

5.2

5.1

5

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

Viverion heeft een signalerende en verbindende
rol m.b.t. sociale problematiek en leefbaarheidsproblemen in de (in)directe woonomgeving.

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.

C7

C12

C4

Medewerkers zijn de ambassadeurs van onze
ondernemingsplan

C4

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

C11

We werken klantgericht, resultaatgericht en
ondernemend.

9.1

9.1

WOONGENOT

4.1

C3

C10

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

C1

Inspelen op een onvoorspelbare toekomst.

C1

We hebben inzicht in de verwachtingen van onze
klanten t.a.v. de kwaliteit van onze woningen en
onze dienstverlening.

C10

8.1

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

Gedurende de gehele … hoog exploitatierisico
heeft.

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

8.3

8.2

8

3.2

C13

D.m.v. de portefeuille-strategie beschikken we
in 2025 over een woningvoorraad die zowel
kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de wensen
en behoeften van de huurder.

C6

7

C5

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

7.1

In 2018 hebben we de informatie over onze
bedrijfsvoering en communicatie hierover met
onze stakeholders verbeterd.

C1

C2

7.2

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

C8

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

BETAALBAAR WONEN

E9

Voldoende beschikbaarheid van betaalbare
woningen voor huishoudens met een inkomen
tot
€ 34.678, - (prijspeil 2014), vooral voor
huishoudens die recht hebben op huurtoeslag.
C8

C5

C9

We zetten ons in om onze doelgroep betaalbaar
te huisvesten.

C4

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

Meer resultaat met minder kosten.
C3

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

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

Strategie Viverion 2015 - 2018
1

1.1

1.2

6

6.1

6.2

In 2018 zijn onze onderhoudsuitgaven per
woning in lijn met het gemiddelde van de
referentiecorp. uit de corp. bench.

Bijsturing vereist
Niet beoordeeld
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met een oranje kleur. Dit betekent dat er nog een aantal

Treasurystatuut

stappen genomen moet worden die de kans op het

De kaders van het treasury en beleggingsbeleid van

realiseren van de strategische doelen verhogen.

Viverion zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Deze

Bij één strategisch risico (C6) is bijsturing vereist om de

statuten zijn afzonderlijk van toepassing op Viverion

kans op het realiseren van een strategische doelstelling

en haar deelnemingen. Dit gebeurt in de eerste plaats

te verhogen. Dit betreft datakwaliteit in combinatie met

door het aangeven van de doelstellingen van de

het uitvoeren van scenario- analyses. Het strategische

treasuryfunctie. Vervolgens geeft het treasurystatuut aan

risico is aangeduid met een rode kleur. Om de risico’s te

binnen welke richtlijnen en limieten de doelstellingen

beheersen is voorgaand jaar een plan opgesteld om de

moeten worden gerealiseerd. Hiermee wordt het

datakwaliteit te verbeteren. Naar aanleiding hiervan zijn

’risicoprofiel’ van Viverion bepaald, waarbinnen de

al veel acties uitgezet en opgevolgd, echter is nog steeds

treasuryactiviteiten moeten worden uitgevoerd.

bijsturing nodig voordat gesproken kan worden over een

In het statuut is ook de administratieve organisatie

comfortabel risiconiveau.

vastgelegd, waarmee we waarborgen dat de
treasuryactiviteiten op een rechtmatige en doelmatige

Controleplan

wijze worden uitgevoerd. Hierbij is functiescheiding

De interne controle geeft het bestuur zekerheid over de

tussen de uitvoering, autorisatie en administratie

mate waarin risico’s binnen Viverion worden beperkt.

aangebracht. De informatievoorziening geeft inzicht in

Om de risicobeheersing te optimaliseren wordt gebruik

de uitvoering van de treasuryactiviteiten, zodat deze

gemaakt van de BDO control monitor. Hierbij heeft

controleerbaar en beheersbaar blijven.

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

Renterisico’s

‘best practices’ worden handvatten aangereikt om de

Viverion loopt de komende jaren op diverse wijze

risico’s en beheersmaatregelen op elkaar af te stemmen.

renterisico’s. Allereerst is er de financieringsbehoefte

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een controleplan

door de investeringen in de woningvoorraad. Daarnaast

(Risk Control Framework). Hierin is opgenomen wat

ontstaat er ook een financieringsbehoefte doordat een

er wordt gecontroleerd, hoe dit gebeurt en hoe vaak

deel van de oorspronkelijke leningenportefeuille afgelost

dit gebeurt. De resultaten worden gerapporteerd aan

moet worden. Tenslotte bestaan er risico’s uit hoofde van

de proceseigenaren (MT-leden) en opgenomen in de

renteherzieningen op bestaande leningen. In dit geval

periodieke (management) rapportages.

kunnen de rentelasten immers wijzigen als gevolg van de

In 2017 is naar aanleiding van de invoering van de

renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Woningwet 2015 opnieuw veel aandacht geweest voor

De langlopende leningenportefeuille van Viverion

het voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij kan

heeft op 31 december 2017 een schuldrestant van

onder andere gedacht worden aan passend toewijzen en

circa 78 miljoen. De gemiddelde rente op deze

verkoop van onroerend goed.

leningenportefeuille bedraagt in 2017 3,69%.
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7.2

Fiscaliteiten

7.2.1

Vennootschapsbelasting

Hiermee halen we specialistische kennis in huis,
waardoor we geen externe cursussen en bijeenkomsten
op fiscaal gebied hoeven te volgen. Dit bespaart tijd en
geld. De fiscale commissie is in 2017 vijf keer bij elkaar

Sinds 1 januari 2008 moet Viverion door een wijziging

geweest. De onderwerpen waren onder andere:

van de belastingwetgeving, waarin een vrijstelling voor

•	
BTW pro rato

de activiteiten van volkshuisvesters was vastgelegd, voor

•	
Verlenging VSO2

haar activiteiten winstbelasting betalen. Vanwege deze

•	
Integratieheffing

integrale belastingplicht heeft de sector in 2008 en 2009

•	
Werkkostenregeling

aanvullende afspraken gemaakt met de Belastingdienst

•	
Verhuurdersheffing

en het Ministerie van Financiën, over de waardering van

•	
(Meer)jaarplanning fiscaliteiten

enkele posten op de openingsbalans per 1 januari 2008

•	
Projecten

en de berekening van het fiscaal resultaat vanaf 2008.

•	
Eigen bouwerschap

Deze afspraken zijn in een vaststellingsovereenkomst

•	
Vennootschapsbelasting onderhoud en verbetering

(VSO2) vastgelegd. Viverion heeft deze overeenkomst
ondertekend. De overeenkomst liep tot 31 december

7.3

Autoriteit Woningcorporaties

2017. Viverion heeft in 2017 van de mogelijkheid
gebruik gemaakt om deze overeenkomst met een jaar te

Op grond van artikel 61 lid 3 van de Woningwet 2015

verlengen.

beoordeelt de Autoriteit Woningcorporatie (AW)

Op dit moment zijn er gesprekken met de

jaarlijks de corporaties en stuurt zij haar oordeel

belastingdienst over de uitspraak van een beroep bij

toe. De AW heeft onderzoek gedaan op basis van

de rechtbank (ontvankelijk verklaard) tegen de aanslag

onze ingediende prognosegegevens 2017-2021,

Vennootschapsbelasting 2010.

onze verantwoordingsgegevens 2016, stukken van
de accountant en andere informatie ten aanzien van

7.2.2

Fiscale commissie

deelactiviteiten. De uitkomsten waren:
Oordeel Staatssteun- en passendheidsnorm

Viverion wil goed inzicht krijgen in en grip houden op

De Autoriteit Woningcorporaties heeft eind 2017 haar

haar fiscale positie. Wij hebben hiervoor een intern

oordeel inzake de staatssteunnorm en passendheidsnorm

risicobeheersings- en controlesysteem gebouwd.

over het verslagjaar 2016 verstuurd.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de fiscale commissie.
Het doel van de fiscale commissie is drieledig:

Passendheidsnorm

•	
initiator van de implementatie van het

De AW heeft opgemerkt dat de accountant de juistheid

intern risicobeheersings- en controlesysteem;
•	
het gestructureerd vergaren en delen van
fiscale kennis;
•	
de fiscale planning en bijbehorende activiteiten
zijn ook onderwerp van gesprek.
Bij de samenstelling van de commissie zijn niet alleen

en de volledigheid van onze toewijzingsgegevens heeft
kunnen vaststellen en dat Viverion 95% of meer van de
huishoudens met een recht op huurtoeslag woningen
heeft toegewezen met een huur onder de toen geldende
aftoppingsgrenzen. Viverion voldoet aan de norm inzake
passendheid.

medewerkers met een financiële achtergrond gekozen,
maar ook een medewerker van de afdeling Vastgoed.

Staatssteunnorm

In hun werk heeft ook de afdeling Vastgoed met fiscale

Uit de verantwoordingsstukken over verslagjaar 2016

aspecten te maken. Tevens is de medewerker P&O (op

merkt de AW op dat de juistheid en volledigheid van

afroep) lid van de commissie.

de opgave van Viverion inzake de toewijzingsgegevens

Bij de vergaderingen van de fiscale commissie zitten twee

heeft kunnen vaststellen en dat de toewijzingen van

externe fiscale specialisten van PricewaterhouseCoopers.

woongelegenheden met een maandhuur tot € 710,68
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voor 90% of meer zijn gedaan aan huishoudens met een

De ontwikkeling van de leningenportefeuille wijkt

inkomen beneden de inkomensgrenzen van

(sterk) af van het in 2017 afgegeven borgingsplafond.

€ 35.739/€ 39.874. Hiermee voldoet Viverion aan de

Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat in de

toewijzingseisen staatssteunregeling.

leningenportefeuille de leningen van voormalig

Tevens merkt de AW op dat er sprake is van een of

Woningstichting Ambt Delden (WAD) zijn opgenomen.

meerdere contracten die in het verslagjaar 2016 zijn

Ten tijde van het invullen van de dPi (onderlegger

afgesloten met intermediaire verhuurders, waarvoor

voor afgeven van het borgingsplafond) zijn deze

geldt dat er niet is geborgd dat de accountant de juistheid

leningen nog niet meegenomen. Dit is dus ook nog niet

en de volledigheid van de verantwoording inzake de

verwerkt in het borgingsplafond. Anderzijds hebben

intermediaire verhuringen kan vaststellen.

wij in onze nieuwe begroting (2018-2021) een grotere
verduurzamingsambitie ingerekend. Ook deze inzichten

7.4	Waarborgfonds Sociale
Woningbouw

zijn nog niet in het borgingsplafond opgenomen.
Het WSW hanteert een raamwerk van financiële ratio’s.

Eind 2013 stelde Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSW bepaalt voor deze vijf financiële ratio’s een

(WSW) een nieuw risicobeoordelingsmodel vast.

sturende normstelling. De vijf financiële ratio’s zijn:

Onderdeel van het nieuwe risicobeoordelingsmodel van

• Interest Coverage Ratio (ICR)

WSW is de introductie van het borgingsplafond voor een

• Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

deelnemer. Het borgingsplafond komt in de plaats van

• Loan to Value (LTV)

het faciliteringsvolume en is het maximale bedrag aan

• Solvabiliteitsratio

een door WSW geborgde lening dat een deelnemer op

• Dekkingsratio

enig moment gedurende het jaar mag hebben.
Het WSW past de financiële ratio’s toe bij de jaarlijkse
WSW stelt jaarlijks het borgingsplafond voor Viverion vast

integrale risicobeoordeling:

op basis van de financieringsbehoefte, zoals die blijkt uit

• Op basis van verantwoordingsinformatie (dVi) en

de door Viverion ingediende dPi. In dit geval de dPi2016.
Hieronder staat het afgegeven borgingsplafond van het
WSW (brief september 2017). Het borgingsplafond is
vastgesteld op basis van de dPi. Het gaat om de door

prognose-informatie (dPi).
• Individueel borgingsverzoek (zware toets als
onderdeel van het borgingsproces).
• Verzoeken tot aanvullend borgingsvolume.

het WSW geborgde leningen voor het DAEB-bezit.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de fusie met

In lijn met de algemene uitgangspunten van

Woningstichting Ambt Delden.

de risicobeoordeling van WSW, beoordeelt het
WSW de financiële risico’s op het niveau van de

x € 1.000
Borgingsplafond
ultimo jaar

2017

2018

2019

90.782

83.117

81.948

deelnemer als geheel op geconsolideerd niveau,
dus inclusief geconsolideerde dochters en andere
groepsmaatschappijen. De risico’s voortvloeiend uit nietgeconsolideerde deelnemingen en minderheidsbelangen,

De leningenportefeuille van Viverion (inclusief de

alsmede risico’s voortkomend uit niet uit de balans

portefeuille van Woningstichting Ambt

blijkende verplichtingen (derivatenposities, risico’s uit

Delden) ontwikkelt zich op de basis van de laatste

garantstellingen, risico’s voortvloeiend uit verkopen

inzichten als volgt:

onder voorwaarden etc.) beoordeelt het WSW in het

X € 1.000
Leningen o/g nominaal
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2017

2018

2019

2020

2021

87.953

114.440

117.436

131.597

140.252
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‘Business Risk’ (onderdeel van het integrale WSW-

Er heeft consolidatie binnen de toegelaten instelling

risicobeoordelingsmodel).

plaatsgevonden. Zie voor de overige gegevens de

In paragraaf 7.7 (vooruitblik 2018) is te lezen dat Viverion

tabel ‘Eigen vermogen deelnemingen’ onderaan deze

ruimschoots voldoet aan de normen van het WSW.

paragraaf.

7.5

Spectrum Ontwikkeling I B.V.

Deelnemingen

Spectrum Ontwikkeling I B.V. is een besloten
Om risico’s te beperken, heeft Viverion een structuur

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is

opgezet die overzicht en transparantie nastreeft. De

gevestigd in Lochem. De vennootschap heeft als doel:

structuur bestaat 31 december 2017 uit:

• Het (doen) realiseren van bouwwerken evenals
het participeren in samenwerkingsverbanden
gericht op het aannemen van bouwwerken en het

Stichting Viverion

(doen) verrichten van onderhoudswerkzaamheden

Spectrum Holding B.V.

ten behoeve van onder meer Viverion,
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Spectrum Holding B.V. of andere
dochtermaatschappijen daarvan en/of andere (rechts)

Spectrum
Ontwikkeling I
B.V.

Spectrum
Ontwikkeling II
B.V.

Spectrum
Ontwikkeling III
B.V.

personen en ondernemingen.
• Het oprichten van, het deelnemen aan, het zich op
andere wijze interesseren bij, het voeren van bestuur
over, evenals het financieren van ondernemingen
van welke aard ook en het geven van zekerheid

Spectrum Holding B.V.

ten behoeve van derden waaronder begrepen het

Spectrum Holding B.V. is een besloten vennootschap met

verstrekken van borgstellingen.

beperkte aansprakelijkheid en is gevestigd in Lochem. De

• Het in eigendom verwerven, hebben, exploiteren en

vennootschap heeft als doel:

bezwaren van registergoederen met al wat daartoe

• Werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting,

behoort, daartoe gerekend kan worden en daarmee

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

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

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

Spectrum Ontwikkeling I B.V. is honderd procent dochter

derden waaronder begrepen het verstrekken van

van Spectrum Holding B.V. Er heeft consolidatie binnen

borgstellingen.

de toegelaten instelling plaatsgevonden. In deze B.V.

• In eigendom verwerven, hebben, exploiteren en

hebben geen activiteiten plaats gevonden en zullen ook

bezwaren van registergoederen met al wat daartoe

geen activiteiten plaats vinden. Risico’s zijn dan ook niet

behoort, daartoe gerekend kan worden en daarmee

aanwezig. Voor de overige gegevens verwijzen wij naar

verband houdt.

de bijlage. Zie voor de overige gegevens de onderstaande

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

tabel. Zie voor de overige gegevens de tabel ‘Eigen
vermogen deelnemingen’ onderaan deze paragraaf.

zijn.
De kernactiviteiten in 2017 waren het deelnemen in

Spectrum Ontwikkeling II B.V.

en het financieren van ondernemingen die werkzaam

Spectrum Ontwikkeling II B.V. is een besloten

zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Spectrum

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is

Holding B.V. is een honderd procent dochter van Viverion.

gevestigd in Lochem. De vennootschap heeft als doel:
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• Het (doen) realiseren van bouwwerken of aannemen

aansprakelijkheid Spectrum Holding B.V. of andere

van bouwwerken en het (doen) verrichten van

dochtermaatschappijen daarvan en/of andere (rechts)

onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van

personen en ondernemingen.

ondermeer Viverion, de besloten vennootschap met

• Het oprichten van, het deelnemen aan, het zich op

beperkte aansprakelijkheid Spectrum Holding B.V. of

andere wijze interesseren bij, het voeren van bestuur

andere dochtermaatschappijen daarvan en/of andere

over, evenals het financieren van ondernemingen

(rechts)personen en ondernemingen.

van welke aard ook en het geven van zekerheid

• Het oprichten van, het deelnemen aan, het zich op
andere wijze interesseren bij, het voeren van bestuur
over, evenals het financieren van ondernemingen

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

van welke aard ook en het geven van zekerheid

bezwaren van registergoederen met al wat daartoe

ten behoeve van derden waaronder begrepen het

behoort, daartoe gerekend kan worden en daarmee

verstrekken van borgstellingen.

verband houdt.

• Het in eigendom verwerven, hebben, exploiteren en

• Al wat met het vorenstaande, in de ruimste zin

bezwaren van registergoederen met al wat daartoe

genomen, verband houdt of daartoe bevorderlijk

behoort, daartoe gerekend kan worden en daarmee

kan zijn.

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

In 2017 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden.
Spectrum Ontwikkeling III B.V. is een honderd procent
dochter van Spectrum Holding B.V. Er heeft consolidatie

De kernactiviteit in 2017 was het participeren in een

binnen de toegelaten instelling plaatsgevonden. Voor

samenwerkingsverband gericht op het aannemen van

de overige gegevens verwijzen wij u naar de bijlage.

bouwwerken. Spectrum Ontwikkeling II B.V. is 100%

Vanwege het ontbreken van werkzaamheden in deze

dochter van Spectrum Holding B.V. Er heeft consolidatie

B.V. is deze eind 2017 opgeheven. Zie voor de overige

binnen de toegelaten instelling plaatsgevonden.

gegevens de onderstaande tabel.

Spectrum Ontwikkeling II B.V. participeert voor 33⅓% in
de Cloese V.O.F. De V.O.F. De Cloese verkoopt een aantal

De Cloese V.O.F.

kavels. Er zijn 9 kavels verkocht en geleverd, 3 verkocht

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

en levering in mei, 3 in optie en 1 nog te koop. Risico van

is gevestigd in Deventer. De vennootschap heeft als

geen verkoop in de V.O.F. de Cloese is dus niet groot (4

doel: de verwerving, herontwikkeling en exploitatie/

kavels) meer. Risico van Spectrum Ontwikkeling II B.V.

vervreemding, het bouw- en/of woonrijp (doen)

hierin is 33 1/3%. Voor de overige gegevens verwijzen

maken voor bebouwing, de bebouwing van gronden

wij naar de bijlage. Zie voor de overige gegevens de

respectievelijk de verbouw van de bestaande opstallen,

tabel ‘Eigen vermogen deelnemingen’ onderaan deze

gelegen op het terrein van De Cloese en het verkrijgen

paragraaf.

en vervreemden van (bouw)productierechten teneinde
maximale winst te genereren.

Spectrum Ontwikkeling III B.V. is een besloten
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vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is

De kernactiviteit in 2017 was het maken van plannen

gevestigd in Lochem. De vennootschap heeft als doel:

voor het ontwikkelen van het terrein van De Cloese. De

• Het (doen) realiseren van bouwwerken evenals

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

het participeren in samenwerkingsverbanden

II B.V. De overige deelnemers zijn Van Wijnen

gericht op het aannemen van bouwwerken en het

Ontwikkelingsgronden Oost B.V. en Van Wijnen Groep

(doen) verrichten van onderhoudswerkzaamheden

Projectontwikkeling B.V. De penvoering gebeurt door

ten behoeve van ondermeer Viverion,

Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V. in Arnhem. Er

de besloten vennootschap met beperkte

heeft (proportionele) consolidatie binnen de toegelaten
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instelling plaatsgevonden. De V.O.F. De Cloese verkoopt

te koop. Risico van geen verkoop in de V.O.F. de Cloese

een aantal kavels. Er zijn 9 kavels verkocht en geleverd,

is dus niet groot (4 kavels) meer. Zie voor de overige

3 verkocht en levering in mei 2018, 3 in optie en 1 nog

gegevens de onderstaande tabel.

Eigen vermogen deelnemingen
Eige n v e r m oge n de e lne m inge n

Spectrum Holding B.V.
Eigen vermogen in €

Spectrum Ontwikkeling II B.V.

Spectrum Ontwikkeling III B.V.

De CLoese VOF

341.899

1.633

42.559

17.563

68.871

100%

100%

100%

100%

33,33%

Aandeel Viverion
Waarderingsgrondslag

Spectrum Ontwikkeling I B.V.

Gelijk aan
Viverion

Gelijk aan
Viverion

Viverion heeft een vordering op haar verbonden partijen
van € 318.000 ultimo 2017. Viverion heeft een beperkt

Gelijk aan
Viverion

Gelijk aan
Viverion

Gelijk aan
Viverion

• Molenstraat 18 t/m 22
(twee appartementen en één winkel)

risico ten aanzien van haar verbonden deelnemingen. Dit

• ’t Soerink (drie huur- en negen koopappartementen);

betreffen met name lege entiteiten met uitzondering van

• Ballochilaan (negen koopappartementen,

de Cloese VOF. Hierin is een omvangrijke grondpositie
opgenomen, in 2017 is een groot deel van deze kavels
verkocht. Het restant zal in 2018 worden verkocht. Er
vindt geen ontwikkeling plaats, hiermee is het risico dan
ook verkleind.

twee praktijkruimtes en twaalf zorgwoningen huur)
• Grotestraat 29 t/m 33 (zeven huurappartementen
en twee commerciële ruimtes)
• Graanweg 2 t/m 20 (twee huur- en acht
koopappartementen)
• Staringhaege (twaalf huur- en zeven

7.6

Verenigingen van Eigenaren

koopappartementen)
• Looiersplantsoen (vijf huur- en zes

Viverion verzorgt het technisch en administratief beheer

koopappartementen en twee koop praktijkruimtes)

en treedt op als bestuur en/of administrateur van de
volgende Verenigingen van Eigenaren:

De huurappartementen zijn eigendom van Viverion.

• Naeff (twintig huur- en tien koopappartementen)

Voor (groot) onderhoud wordt jaarlijks een bedrag in de

• Walderstraat/BlauweTorenstraat /Walsteeg

reservefondsen van de Vereniging van Eigenaren gestort.

(tien huurappartementen, vier winkels en één
gebedsruimte)

7.7

Vooruitblik 2018

• Walderstraat 1 t/m 5a (zes huurappartementen en
twee winkels)

Voor 2018 en verder zetten wij ten opzichte van de

• Walderpoorte (zestien appartementen en vijf winkels)

begroting 2017-2021 meer middelen in. We focussen ons

• Molenstraat 6, 8 en 10 (negen appartementen en

nog meer op betaalbaarheid en verduurzamen:

twee winkels)
• Wapen van Lochem (vijftien appartementen en vier
winkels)
• Flierhof (vier huur- en vijf koopappartementen);

• De streefhuur wordt verlaagd van 68% naar 62%. Dit
zorgt voor lagere “maximale” huren.
• Ook gaan we tot 2025 ons bezit extra verduurzamen.
In plaats van gemiddeld index 1,25 (“oud” label B)
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koersen we op gemiddeld index 1,18 (“oud” label A)

Omdat Viverion vanaf 1 januari 2018 haar bezit gaat

in 2025. Dit zorgt voor lagere energielasten voor onze

scheiden in een DAEB-tak en een niet-DAEB-tak ontstaan

huurders.

hiermee ook toekomstperspectieven voor de twee

• Ten slotte willen we in ieder geval in de periode 2019-

takken.

2025 slopen en nieuw bouwen. De nieuw te bouwen

WSW kijkt voor de ontwikkeling van de ratio’s standaard

woningen moeten (minimaal) energieneutraal

vijf jaar vooruit op grond van de prognosegegevens van

opgeleverd worden. Deze sloop en nieuwbouw

de corporaties. Hieronder staat de ontwikkeling van de

gebruiken we ook om onze huidige woning

DAEB-tak en de niet-DAEB tak, afgezet tegen de normen

portefeuille aan te passen aan de wensportefeuille.

van het WSW.

Zowel door minder woningen terug te bouwen als
door de te slopen woningen te vervangen door

Overeenkomstig de afspraken met de Rijksoverheid en

woningtypes die passen bij de vraag (bijvoorbeeld

met de VNG hanteert WSW voor de niet-DAEB-tak de

kleinere woningen met twee slaapkamers, woningen

volgende grenswaarden voor de vijf ratio’s:

met een slaapkamer/wc/badkamer beneden en twee

• De ICR moet ten minste 1.8 zijn.

slaapkamers boven etc.).

• De DSCR moet ten minste 1.0 zijn.
• De LTV mag ten hoogste 75% zijn.
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Bovenstaande maatregelen zijn ingerekend in onze

• De solvabiliteit moet ten minste 40% zijn.

financiële vooruitzichten.

• De dekkingsratio mag ten hoogste 50% zijn.
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4

Interest dekkingsratio

3,5

De interest dekkingsratio geeft aan in hoeverre Viverion

3

in staat is de rente-uitgaven op vreemd vermogen te

2,5

voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten.

2
ICR

1,5

Norm WSW

Aantallen

1
0,5
0
2018

2019

2020

2021

2022

3

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

2,5

De Debt Service Coverage Ratio geeft aan in hoeverre
Viverion in staat is voldoende kasstromen te genereren

2
ICR

1,5

Norm WSW

Aantallen

1

2019

2020

2021

voor rente en aflossing.

2022

Loan to Value (Bedrijfswaarde)

70

Loan to value meet in hoeverre de kasstroom

60

Procenten

vermogen te kunnen voldoen. Het WSW hanteert een
1 worden er niet voldoende kasstromen gegenereerd

0

80

50

Loan to value
(bedrijfswaarde)

genererende capaciteit van de geëxploiteerde

40

Norm WSW

vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde

30

verhouding staat tot de schuldpositie (bedrijfswaarde).

20

Het WSW hanteert een bovengrens van 75%

10

(bedrijfswaarde).

0
2018

2019

2020

2021

2022

90

Solvabiliteit

80

Solvabiliteit is het eigen vermogen gedeeld door

70
60
50
40

Procenten

om, indien nodig, voldoende aflossingen op het vreemd
ondergrens van 1,0. Indien de DSCR kleiner is dan

0,5

2018

Solvabiliteit

het totale vermogen en meet de omvang van het

Norm WSW

weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot

30

het totale vermogen. Het WSW hanteert een ondergrens

20

van 20%.

10
0
2018

2019

2020

2021

2022

60

Dekkingsratio

50

De Dekkingsratio meet de verhouding tussen de

40

Dekkingsratio

onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand

30

Norm WSW

en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen.
Het WSW hanteert een bovengrens van 50%

20
Procenten

Het WSW hanteert een ondergrens van 1,4.

Uit bovenstaande prognoses blijkt dat Viverion, op

10

basis van de huidige inzichten, een financieel gezonde

0
2018

2019

2020

2021

2022

organisatie is en, met de huidige inzichten, blijft.
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Overige verantwoordings
gegevens
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Kengetallen
2017

2016
(herzien) *

2016

2015
(herzien)**

2015

2014

2013

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

5.217

5.273

5.380

Eenheden in verzorgingstehuizen

114

114

90

Overige woongelegenheden

136

136

136

Garages/parkeerplaatsen

5.467

5.470

5.234

5.218

129

129

129

129

Maatschappelijk onroerendgoed

15

15

14

14

Bedrijfsonroerendgoed

29

29

29

38

190

221

221

252

Zorgvastgoed (intramuraal)

Winkels/bedrijfsruimten

36

35

34

115

115

115

Parkeerplaatsen

14

7

7

Overige

10

10

10

Garages

Totaal

5.830

5.864

5.627

5.651

5.642

5.690

5.772

Aantal opgeleverd

0

21

21

0

0

48

0

Aantal aangekocht

0

0

0

0

0

1

0

34

45

45

9

9

46

90

Veranderingen in bezit:

Aantal verkocht
Aantal gesloopt

0

0

0

48

48

85

0

Aantal administratief herlabeld/
gesplitst

0

0

0

18

9

0

2

Kosten niet-planmatig onderhoud
per woning

495

473

461

591

591

741

948

Kosten planmatig onderhoud per
woning

1.573

1.295

1.296

868

868

686

456

Totaal onderhoudskosten per
woning

2.068

1.768

1.757

1.459

1.459

1.426

1.405

8,03

8,00

8,00

8,10

8,10

7,40

6,48

Kwaliteit in het woningbezit:

Het verhuren van woningen:
Mutatiegraad (%)
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2017

2016
(herzien) *

2016

2015
(herzien)**

2015

2014

2013

Huurachterstanden in
% van jaarhuur

0,64

0,51

0,52

0,58

0,58

1,26

1,48

Huurderving in % van jaarhuur

1,63

1,85

1,91

1,87

1,87

1,71

1,41

1,64

2,17

2,17

2,01

2,72

2,87

3,60

Financiële continuïteit:
Interest Coverage Ratio (ICR)
Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)

2,71

2,45

Loan to value

15,57

15,86

16,24

19,41

43,54

50,62

65,80

Solvabiliteit actuele waarde

80,87

82,43

82,01

78,95

54,82

48,55

34,10

Liquiditeit

0,93

1,33

1,33

1,53

1,53

1,91

2,19

4,41-

9,13

8,88

3,39-

9,38

14,76

10,91-

3,37

3,72

4,30

4,13

4,13

4,31

4,57

Rentabiliteit totaal vermogen

2,92-

8,18

9,70

2,42-

12,34

18,70

3,40-

Hefboomwerking REV

4,41-

9,13

2017

2016
(herzien) *

2016

2015
(herzien)**

2015

2014

2013

27.343

22.225

12.793

6.393

6.717

7.108

Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit vreemd vermogen

Balans en winst- en verliesrekening:
Eigen vermogen per woning

86.079

91.994

91.479

83.609

Huuropbrengst per woning

6.164

6.223

6.184

6.078

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille per woning

1.884

2.192

2.244

2.456

Totale bedrijfsopbrengsten per
woning
Kapitaalslasten per woning

686

730

747

810

Overige bedrijfslasten per woning

810

876

960

4.075

4.142

3.651

Waardemutaties per woning

4.890-

7.034

7.017

4.016-

1.075-

2.326-

5.799

Jaarresultaat per woning

5.966-

8.118

8.126

2.835-

2.564

3.280

1.395-

48,3

53,4

52,6

57,1

57,1

53,4

55,7

8,3

9,1

9,3

10,1

10,0

9,4

9,7

Personeelsbezetting:
Totaal
Bezettingsgraad per 1.000
verhuureenheden

*		

2016 (herzien) is herrekend als gevolg van de fusie van Viverion en WAD per 1 januari 2017.

**		

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

87

Duurzaam en
betaalbaar wonen

88

JAARVERSLAG 2017

Jaarrekening 2017

89

Duurzaam en
betaalbaar wonen

90

Inhoud
1 Geconsolideerde balans per 31 december 2017 ............................................... 92
2 Geconsolideerde Winst- en verliesrekening over 2017 ..................................... 94
3 Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2017 ...................................................... 96
4 Toelichting op de gesolideerde jaarrekening .................................................... 98
5	Algemene grondslagen voor de opstelling van de
geconsolideerde jaarrekening ........................................................................ 101
6 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva .................................. 103
7 Grondslagen voor de bepaling van het geconsolieerde resultaat .................... 113
8 Grondslagen voor de opstelling van het
		 geconsolideerde kasstroomoverzicht ............................................................. 116
9 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017................... 117
10 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2017.................. 128
11 Overige toelichting ........................................................................................ 135
12 Enkelvoudige balans per 31 december 2017 .................................................. 138
13 Enkelvoudige Winst- en verliesrekening over 2017 ......................................... 141
14 Toelichting Enkelvoudige balans per 31 december 2017 ................................. 142
15 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2017 .............. 145
16 Overige gegevens .......................................................................................... 146
17 Geconsolideerde balans per 1 januari 2018 DAEB en niet-DAEB...................... 148
18 Enkelvoudige balans per 1 januari 2018 DAEB en niet-DAEB........................... 150

Duurzaam en
betaalbaar wonen

1

Geconsolideerde balans per 31 december 2017
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIVA

Ref.

12/31/2017

12/31/2016

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen

1

DAEB vastgoed in exploitatie

1.1

556.284

577.556

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1.1

8.563

9.172

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1.2

3.306

3.149

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1.2

319

859

568.472

590.736

1.125

884

1.125

884

7.313

8.238

7.313

8.238

576.910

599.858

Totaal vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

2
2.1

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

3
3.1

Totaal financiële vaste activa
Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

4

Vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

-

174

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

333

1.192

Overige voorraden

4.3

1.802

960

2.135

2.326

Totaal voorraden
Vorderingen

5

Huurdebiteuren

5.1

125

86

Overige vorderingen

5.2

184

132

Overlopende activa

5.3

903

272

1.212

489

1.648

7.822

4.995

10.637

581.905

610.495

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAALACTIVA
92
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PASSIVA
Groepsvermogen

Ref.

12/31/2017

12/31/2016

7

Overige reserve

7.1

221.823

150.816

Onverdeeld resultaat

7.1

32.616-

44.402

Herwaarderingsreserve

7.1

281.386

307.991

470.593

503.209

Totaal groepsvermogen
Voorzieningen

8

Voorziening latente belastingverplichting

8.1

10.972

56

Voorziening onrendabele investeringen

8.2

328

-

Voorziening reorganisatiekosten

8.3

268

-

Overige voorzieningen

8.4

206

60

11.774

116

9.1

78.092

83.564

onder voorwaarden

9.2

3.066

2.962

Waarborgsommen

9.3

-

46

Overige schulden

9.4

3.130

3.101

84.288

89.673

566.655

592.998

Totaal voorzieningen
Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen

9

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht

Totaal langlopende schulden
Totaal lang vermogen
Vlottende passiva
Kortlopende schulden

10

Schulden aan kredietinstellingen

10

9.861

9.472

Schulden aan leveranciers

10

1.177

3.526

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10

1.455

1.544

Overlopende passiva

10

2.757

2.955

15.250

17.497

581.905

610.495

Totaal kortlopende schulden

TOTAALPASSIVA
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017
(bedragen x € 1.000)
Functioneel model

Ref.

2017

2016

Huuropbrengsten

11

33.696

34.038

Opbrengsten servicecontracten

12.1

631

670

Lasten servicecontracten

12.2

-935

-1.061

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

13

-3.011

-4.440

Lasten onderhoudsactiviteiten

14

-14.595

-11.830

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

15

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

16

-5.488

-5.387

10.298

11.990

2.298

5.583

Toegerekende organisatiekosten

16

-36

-139

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

16

-1.767

-4.739

495

705

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

17.1

-6.223

754

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

17.2

-20.564

37.625

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden

17.3

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
18

Nettoresultaat overige activiteiten

96
38.475

98

89

Overige organisatiekosten

22

-406

-731

Leefbaarheid

23

-624

-738

24.1

-150

148

Waarderveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

24.2

3

16

Rentelasten en soortgelijke kosten

24.3

-3.752

-3.994

-3.899

-3.830

-20.773

45.960

-11.843

-1.557

-32.616

44.403

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

Overzicht van het totaalresultaat over 2017.
Het totaalresultaat 2017 van Viverion is gelijk aan het resultaat na belastingen.
94

53
-26.734

25
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2017
(directe methode) (x € 1.000)
2017

2016

Ontvangsten
1.1 Huren

33.665

33.975

31.194

31.350

1.1.2 Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

205

265

1.1.3 Maatschappelijk onroerend goed

340

199

1.1.4 Bedrijfsonroerend goed

484

523

1.391

1.588

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen DAEB

1.1.5 Intramuraal
1.1.6 Parkeervoorzieningen

50

50

631

670

0

0

1.4 Overige bedrijfsopbrengsten

10

0

1.5 Renteontvangsten

15

9

1.2 Vergoedingen
1.3 Overheidsontvangsten

34.321

34.654

Uitgaven
1.6 Erfpacht

-

28

3.750

4.232

2.696

3.097

1.7.2 Sociale lasten

461

475

1.7.3 Pensioenlasten

593

660

11.868

8.048

1.9 Overige bedrijfsuitgaven

4.932

5.747

1.10 Rente-uitgaven

3.595

3.978

31

30

1.7 Personeelsuitgaven
1.7.1 Lonen en salarissen

1.8 Onderhoudsuitgaven

1.11 Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat
1.12 Verhuurdersheffing

4.164

3.848

1.13 Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden

67

63

1.14 Vennootschapsbelasting

30

Kasstroom uit operationele activiteiten

46
28.436

26.020

5.885

8.634

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

936

497

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

102

4.083

2.2A Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en
niet woongelegenheden DAEB

0

0

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

0

164

2.1A Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande kasstroom
96

1.571

711
2.609

5.455
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MVA uitgaande kasstroom
2.3A Nieuwbouw huur-, woon- en
niet-woongelegenheden DAEB

273

1.313

2.3B Nieuwbouw huur-, woon- en
niet-woongelegenheden niet-DAEB

0

0

2.4A Woningverbetering, woon- en
niet-woongelegenheden DAEB

7.597

1.539

2.4B Woningverbetering, woon- en
niet-woongelegenheden niet-DAEB

0

0

2.5A Externe kosten bij verkoop DAEB

73

20

2.5B Externe kosten bij verkoop niet-DAEB

66

23

285

209

132

0

1.159

0

2.6 Investeringen overige
2.7 Sloop kosten
2.8 Aankoop grond
Tussentelling uitgaande kasstroom

9.586

3.104

FVA
Ontvangsten verbindingen

0

Ontvangsten overig

0

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

0
150
0

150

-6.976

2.501

Financieringsactiviteiten
3.1 Nieuwe geborgde leningen
3.2 Aflossingen geborgde leningen

4.500

0

-9.582

-11.417
-5.082

-11.417

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-5.082

-11.417

Mutatie geldmiddelen

-6.174

-282

0

0

Liquide middelen per 1 januari

7.822

8.104

Liquide middelen per 31 december

1.648

7.822

Wijziging kortgeldmutaties
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Toelichting op de gesolideerde jaarrekening
Algemene toelichting

Eigen vermogen 31 december 2016:
Stichting Viverion (Viverion)

€  478.801

Algemeen

Woningstichting Ambt Delden (WAD)

€ 24.408

Viverion is een stichting met de status van ‘toegelaten

Eigen vermogen 1 januari 2017:

€  503.209

instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifiek toelating
in de gemeenten Hof van Twente, Lochem en Rijssen-

De fusie heeft geen effect op het vermogen van de

Holten en is werkzaam binnen de juridische wetgeving

stichting doordat de in 2016 gehanteerde

vanuit de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale

grondslagen gelijk waren voor beide corporaties.

Huursector. De vestigingsplaats is Lochem. De activiteiten
bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling

Groepsverhoudingen

van sociale huurwoningen.

Stichting Viverion staat aan het hoofd van Spectrum

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode

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

1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Alle

de Cloese V.O.F. Indien hierna in de geconsolideerde

bedragen luiden in euro’s, tenzij anders vermeld.

jaarrekening wordt gesproken over Stichting Viverion

Het KvK-nummer van Viverion is 06032802.

wordt hiermee bedoeld Stichting Viverion en haar in de
consolidatie betrokken groepsmaatschappijen.

Fusie

De financiële gegevens van deze deelnemingen worden

Stichting Viverion (Viverion) is op 1 januari 2017

nader toegelicht in bijlage 1: financiële gegevens

door middel van een fusie samengegaan met

verbindingen.

Woningstichting Ambt Delden (WAD) te Bentelo. Op 1

98

januari 2017 is WAD opgenomen in Viverion en verder

Grondslagen voor consolidatie

gegaan in Viverion. De fusie treedt verslaggeving

In de consolidatie worden opgenomen de financiële

technisch in werking per 1 januari 2017. De fusie heeft

gegevens van Viverion en haar groepsmaatschappijen.

plaatsgevonden conform RJ 216.603, zonder koopsom.

Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een

De fusie wordt ingevolge RJ 216.605 aangemerkt als een

organisatorische en economische eenheid vormt.

samensmelting van belangen zodat conform RJ 216.3

Integraal in de consolidatie worden deelnemingen

de zogenaamde ‘pooling of interests’-methode moet

opgenomen waarin beslissende zeggenschap op het

worden toegepast. Bij toepassing van de ‘pooling of

beleid kan worden uitgeoefend. In het algemeen betreft

interests’-methode worden de activa en passiva van de

het deelnemingen waarin het belang meer dan 50%

gevoegde rechtspersonen conform RJ 216.607 tegen hun

bedraagt. Het aandeel van derden in het groepsvermogen

bestaande boekwaarde opgenomen.

en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.

De activa en passiva van de gevoegde rechtspersonen,

Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen

alsmede hun baten en lasten over het boekjaar waarin

deelnemingen in entiteiten, voor zover eenzelfde invloed

de voeging wordt gerealiseerd en over ter vergelijking

op het beleid kan worden uitgeoefend als door elk van

toegevoegde voorgaande boekjaren, zijn op grond van

de overige participanten. De looptijd en rechtsvorm zijn

RJ 216.303 in de jaarrekening van de gecombineerde

hierbij niet van belang.

entiteit opgenomen als ware de voeging vanaf het begin

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen

van die boekjaren reeds een feit, dus per 1 januari 2017.

zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij

De vergelijkende cijfers over 2016 zijn tevens (pro forma)

de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

opgenomen.

Daar waar van de gegevens in totaliteit geen belangrijke
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invloed uitgaat op de geconsolideerde winst- en

er sprake is van een bijzondere waardevermindering.

verliesrekening, is van correctie van de grondslagen

Resultaten op intercompanytransacties tussen in

afgezien.

de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen

Vanaf de oprichtingsdatum worden de resultaten

worden volledig uit zowel de balanswaardering als het

en de identificeerbare activa en passiva van nieuwe

groepsresultaat geëlimineerd, voor zover deze resultaten

groepsmaatschappijen opgenomen in de geconsolideerde

nog niet door een overdracht van het verkregen actief of

jaarrekening. De oprichtingsdatum is het moment

passief aan derden buiten de groep zijn gerealiseerd.

dat beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend in de
betreffende groepsmaatschappij.

Vergelijkende cijfers

Groepsmaatschappijen blijven in de consolidatie

Ten behoeve van het inzicht zijn zo nodig de vergelijkende

opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht.

cijfers van het vorig boekjaar aangepast.

Deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de
beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

Schattingen

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor

vennootschappen zijn:

het opstellen van de jaarrekening vormt de directie
van Viverion zich verschillende oordelen en maakt

Volledig geconsolideerd:

schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

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

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor

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

het geven van het in het artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

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

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en

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

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende

Proportioneel geconsolideerd:

jaarrekeningpost.

• De Cloese V.O.F. te Baarn (33 1/3%)
Spectrum Ontwikkeling I B.V. participeert voor 33 % in

Belastingen

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

Belastingen over de resultaten omvatten de over

projectontwikkeling op de plek bij kasteel ‘De Cloese’ in

de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare

Lochem. Met de andere vennoten wordt de zeggenschap

winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen

gezamenlijk uitgeoefend.

worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen,

Spectrum Ontwikkeling III B.V. te Lochem is per 29

voor zover deze betrekking hebben op posten die

december 2017 opgeheven. De deelneming is derhalve

rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen.

tegen liquidatiebasis gewaardeerd aangezien de

In dat geval wordt de belasting in het eigen vermogen

financiële afwikkeling ultimo 2017 nog niet geheel heeft

verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en

plaats gevonden.

verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen

Intercompanytransacties, intercompanywinsten

belasting over de belastbare winst over het boekjaar,

en onderlinge vorderingen en schulden tussen

rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de

groepsmaatschappijen worden geëlimineerd, voor zover

vaststellingen overeenkomst (VSO). Dit wordt berekend

de resultaten niet door transacties met derden buiten

aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld

de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op

op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op

intercompanytransacties worden ook geëlimineerd, tenzij

verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de
99
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over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
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.

100
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5	Algemene grondslagen voor de opstelling
van de geconsolideerde jaarrekening
Regelgeving

Binnen het treasurybeleid van Viverion dient het gebruik

De geconsolideerde jaarrekening van Viverion is

van financiële instrumenten ter beperking van inherente

opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit

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

toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). In

het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van

dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW

financiële instrumenten slechts toegestaan voor zover er

toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen

een materieel verband met het belegde/gefinancierde

van specifieke aard. Tevens is deze geconsolideerde

vermogen kan worden gelegd en de toepassing ervan tot

jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de

een positie van de totale leningen-/beleggingsportefeuille

Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten

leidt, welke vergelijkbaar is met een positie zonder

instellingen volkshuisvesting.

gebruik te maken van deze instrumenten.

De waardering van activa en passiva en de bepaling

Marktrisico

van het resultaat vinden plaats op basis van historische

Viverion loopt risico’s ten aanzien van de waardering van

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor

effecten, opgenomen onder financiële vaste activa en

de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

effecten, opgenomen onder vlottende activa. Viverion

worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het

beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen

kostprijsmodel.

in de portefeuille en limieten te stellen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

Valutarisico

waarop zij betrekking hebben. Winsten worden

Viverion is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn

valutarisico.

gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,

Prijsrisico

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van

Viverion loopt risico’s ten aanzien van de waardering van

de jaarrekening bekend zijn geworden.

effecten, opgenomen onder financiële vaste activa en
effecten.

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

Renterisico

deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Viverion loopt renterisico over de rentedragende

Toelichtingen op posten in de balans, winst- en

vorderingen (met name onder financiële vaste activa,

verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de

effecten en liquide middelen) en rentedragende

jaarrekening genummerd.

langlopende en kortlopende schulden (waaronder
schulden aan kredietinstellingen) door wijzigingen in de

Financiële instrumenten

marktrente.

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

Voor vorderingen en schulden met variabele

als afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

renteafspraken loopt Viverion risico ten aanzien

verstaan.

van toekomstige kasstromen door wijzigingen in
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de rentestanden. Met betrekking tot vastrentende

kredietfaciliteiten. Investeringsverplichtingen worden

vorderingen en schulden loopt Viverion risico’s over de

uitsluitend aangegaan als Viverion zeker heeft gesteld dat

marktwaarde.

hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen
financiële derivaten met betrekking tot renterisico

Beschikbaarheidsrisico

gecontracteerd.

Voor de beschikbaarheid van financiering is de
organisatie sterk afhankelijk van het blijvend functioneren

Kredietrisico

van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale

Viverion heeft geen significante concentraties van

Woningbouw (WSW).

kredietrisico. Viverion maakt gebruik van meerdere
banken, om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen

De (voorgenoemde) maatregelen rondom de

beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere

Verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de

zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare

omvangrijke saneringssteun door het Centraal Fonds

kredietfaciliteiten.

Volkshuisvesting leiden tot een significante aantasting
van de operationele kasstroom van woningcorporaties.

Liquiditeitsrisico

Viverion voldoet in de meerjarenplanning aan de

Viverion kan gebruik maken van een kredietfaciliteit bij

financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en

de ING Bank. Voor zover noodzakelijk, worden nadere

andere financiële stakeholders worden gehanteerd.

zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare
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6

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

past de basisversie van het waarderingshandboek
toe voor de woningen en parkeergelegenheden. Bij

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

het bedrijfsonroerendgoed, maatschappelijk- en

DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een

zorgvastgoed past Viverion de full-versie van het

huurprijs onder de huurtoeslaggrens op contractdatum,

handboek toe aangezien de huursom hiervan meer

het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale

dan 5% van de totale huursom bedraagt. Voor

vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen

een verdere toelichting op de toepassing van het

huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister

waarderingshandboek wordt verwezen naar de

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt

toelichting op de balans.

vastgesteld. Ultimo 2017 bedraagt deze grens € 710,68
(2016: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de

woningen in exploitatie met een huurprijs boven de

marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden

huurtoeslaggrens op contractdatum en het commercieel

verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de

vastgoed.

periode waarin de wijziging zich voordoet.

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

Daarnaast wordt ten laste van de

zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en

resultaatbestemming, of ten laste van de overige

dienstverleners en ook is vermeld op de bijlage zoals

reserves, een herwaarderingsreserve gevormd. De

deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese

herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil

Commissie d.d. 15 december 2009, aangaande de

tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of

staatssteun voor toegelaten instellingen.

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

Grondslag waardering tegen actuele
waarde gebaseerd op marktwaarde:

Doorexploiteer- en uitpondscenario

Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt

De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald

bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings-

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

of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na

Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling

eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie

van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen

gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond

plaats aan de hand van enerzijds het doorexploiteer

van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen

scenario en anderzijds het uitpondscenario, mede

volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen

op basis van artikel 31 van het Besluit Toegelaten

de marktwaarde. Het Besluit actuele waarde is niet van

Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde

toepassing.

in verhuurde staat is op waarderingscomplex niveau
bepaald op basis van de hoogste waardering van het

Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten

doorexploiteer- of uitpondscenario, beide berekend

instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering

op basis van de contante waarde van inkomende en

tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek

uitgaande kasstromen.

die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde’). Viverion
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Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat

Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede

verhuureenheden worden doorverhuurd, waarbij elk

voor studentencomplexen, parkeergelegenheden

jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder

en intramuraal zorgvastgoed is alleen het

verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt

doorexploiteerscenario van toepassing.

verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt verhuurd,

Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden

waarbij de huur na mutatie wordt aangepast naar

bij mutatie leeg complexmatig worden verkocht. In

de potentiele huur op basis van de markthuur of de

tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt

maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel.

de huur voor deze verhuureenheden niet aangepast,

Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een

maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte

eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 15-jarige

verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van

DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens

een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde van

contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld.

de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen.
De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze
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De eindwaarde wordt bepaald op basis van de

eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar

veronderstelling van doorexploiteren met een

balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald

voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke

op het verder uitponden van de aan het eind van het 15e

kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet.

jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de

Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar

mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van

met 100% verhoogd, teneinde renovatie te adresseren.

de mutatiekans in het doorexploiteerscenario.
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Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening
te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macroeconomische parameters:

Parameters woongelegenheden
2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

Prijsinflatie

1,30%

1,30%

1,50%

1,70%

2,00%

Loonstijging

1,60%

2,20%

2,20%

2,50%

2,50%

Bouwkostenstijging

1,60%

2,20%

2,20%

2,50%

2,50%

Leegwaardestijging

5,60%

3,80%

2,00%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud
De hoogte van het instandhoudingsonderhoud per jaar is afhankelijk van drie kenmerken:
- Type verhuureenheid (EGW, MGW, extramurale zorgeenheid, studenteenheid (on)zelfstandig
- Bouwjaarklasse
- Gebruikersoppervlakte (GO) in zes klassen
Type

Mutatieonderhoud

EGW

€ 836

MGW

€ 628

Studenteneenheid

€ 188

Zorgeenheid (extramuraal

€ 628

Type

Beheerkosten

EGW

€ 427

MGW

€ 420

Studenteneenheid

€ 395

Zorgeenheid (extramuraal)

€ 387

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
Gemeentelijke OZB

Gemeentelijke tarieven 2017 zoals gepubliceerd uitgedrukt
in een percentage van de WOZ waarde met waardepeildatum 1-1-2016

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

0,13% van de WOZ waarde

Verhuurderheffing

20182019

20202021

2022

2023
e.v.

Tarief WOZ

0,591%

0,592%

0,593%

0,567%

2018

2019

2020

2021 e.v.

1,00%

0,80%

0,60%

0,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Huurstijging
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar
- zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar
- onzelfstandige eenheden
Huurderving oninbaar
Huurderving, als percentage van de huursom

1,00%
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Parameters woongelegenheden
Mutatiekans
Mutatiekans 2013-2017 bij doorexploiteren

gemiddelde mutatiekans van de betreffende
verhuureenheden over de afgelopen vijf jaar (2013 - 2017)
met een minimum van 2%

Mutatiekans bij uitponden

idem aan doorexploiteren maar dan gebaseerd op het
aantal woningen dat in exploitatie is.

Verkoopkosten
Verkoopkosten

1,6% van de leegwaarde

Disconteringsvoet:
Risicovrije rentevoet

0,33%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,63%

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 € 508 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
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Instandhoudingsonderhoud

€ 5,1 per m2 bvo

Mutatieonderhoud

€ 10,20 per m2 bvo

Marketing

14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten - bedrijfsmatig onroerend goed

3% van de markthuur

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 2017, uitgedrukt in een percentage van de WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari 2016).

0,13% van de WOZ waarde

Risicovrije rentevoet

0,33%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,63%
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De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de
berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters intramuraal zorgvastgoed
Instandhoudingsonderhoud

€ 8,15 per m2 bvo

Mutatieonderhoud

€ 10,2 per m2 bvo

Marketing

14% van de marktjaarhuur

Beheerkosten

2,5% van de markthuur

Belastingen en verzekeringen, uitgedrukt in een percentage van de WOZ
waarde met waarde peildatum 1 januari 2015

0,37% van de WOZ waarde

Disconteringsvoet
Risicovrije rentevoet

0,33%

Vastgoed sectorspecifieke opslag

5,63%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen € 508
per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten,
bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

De overdrachtskosten, bestaande uit

woningcorporaties. In de full versie is het mogelijk om op

overdrachtsbelasting alsmede notaris- en

basis van een toetsing door de externe taxateur tot een

registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde

aanpassing van de op basis van dit handboek modelmatig

van een verhuureenheid.

vastgestelde waarde van het waarderingscomplex te
komen. Een aanpassing van de waarde dient het resultaat

Inschakeling taxateur

te zijn van een aanpassing van de daaraan ten grondslag

Viverion hanteert de full versie van het Handboek

liggende normen en parameters. Daarbij dient de externe

modelmatig waarderen marktwaarde voor Bedrijfsmatig

taxateur tevens de aannemelijkheid van de marktwaarde

en maatschappelijk onroerend goed en Intramuraal

te beoordelen, die daarvan het resultaat is. De volgende

zorgvastgoed. Voor het boekjaar 2017 is al het

vrijheidsgraden zijn in de waarderingen van Viverion door

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

de taxateur toegepast:

en Intramuraal zorgvastgoed in exploitatie volledig
getaxeerd. Voor de boekjaren 2018, 2019 zal jaarlijks

Exit yield

voor minimaal 1/3 deel van de onroerende zaken

Als alternatief voor de berekende eindwaarde uit de

in exploitatie een hertaxatie plaatsvinden door een

basisversie mag een exit yield gebruikt worden voor

onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur,

het bepalen van de eindwaarde ultimo jaar 15. Voor de

ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed

toelichting op complexniveau wordt verwezen naar de

Taxateurs (NRVT - www.nrvt.nl). Voor het overige 2/3

objectrapportages. Voor alle complexen is de exit yield

deel van de onroerende zaken in exploitatie zal een

door de externe taxateur heroverwogen en indien nodig

markttechnische update plaatsvinden door de hiervoor

aangepast. Voor de toelichting op complexniveau wordt

genoemde taxateur. Dit betekent dat elk derde deel van

verwezen naar de objectrapportages van de externe

de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per

taxateur.

drie jaar opnieuw wordt getaxeerd. Het taxatiedossier
is op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit
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Disconteringsvoet

Uitgangspunten bepaling bedrijfswaarde

De hoogte van de disconteringsvoet is modelmatig

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante

bepaald. Daarmee wordt niet altijd recht gedaan aan

waarde van de aan een actief of samenstel van activa

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

toe te rekenen toekomstige kasstromen, die kunnen

locaties van toepassing zijn.

worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante

Deze specifieke omstandigheden kunnen een

waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde

andere disconteringsvoet rechtvaardigen. De

van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige

toegelaten instelling heeft de mogelijkheid om

exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd

dan een externe taxateur in te schakelen om een

van de investering.

marktconforme disconteringsvoet vast te stellen. Voor

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke

de toelichting op complexniveau wordt verwezen

en onderbouwde veronderstellingen, die de beste

naar de objectrapportages. Voor alle complexen

schatting van de directie weergeven van de economische

is de disconteringsvoet door de externe taxateur

omstandigheden die van toepassing zullen zijn

heroverwogen en indien nodig aangepast. Voor de

gedurende de resterende levensduur van het actief.

toelichting op complexniveau wordt verwezen naar de

De kasstromen zijn gebaseerd op de in 2016 intern

objectrapportages van de externe taxateur.

geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken
een periode van vijf jaar (2018-2022), behoudens de

Uitgaven na eerste verwerking

verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en

Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de

overige contracten met een werkingsduur van meer dan

algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen

vijf jaar. De kosten van planmatig onderhoud worden

kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in

gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting

marktwaarde van het complex voor en na deze uitgaven.

onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt

Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt

uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten

als een waardevermindering of -vermeerdering en

voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde

in het resultaat verantwoord als ‘Niet gerealiseerde

lastenniveaus.

waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
In de berekening van de bedrijfswaarde zijn de volgende
Herwaardering

uitgangspunten gehanteerd:

Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van

• voor de jaren na 2018 is rekening gehouden met

de onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald.

een jaarlijkse huurverhoging van inflatie (zie tabel

(Ongerealiseerde) winsten of verliezen ontstaan door een

prijsinflatie);

wijziging in de actuele waarde worden verantwoord in
de winst-en-verliesrekening. Wanneer op complexniveau
de actuele waarde de boekwaarde op basis van de

• de jaarlijkse huurderving bedraagt 1,5% (idem
voorgaand jaar);
• mutatiegraad op basis van een gemiddelde

verkrijgings- of vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft,

mutatiekans van de betreffende verhuureenheden

wordt een herwaarderingsreserve gevormd die wordt

over de afgelopen vijf jaar (2013-2017) met een

toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op
basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft
de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve
niet verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen).

minimum van 2% (cf voorgaand jaar);
• jaarlijkse ontwikkeling variabele lasten conform tabel
prijsinflatie (idem voorgaand jaar);
• jaarlijkse ontwikkeling onderhoudslasten conform
tabel onderhoudsindex (idem voorgaand jaar);
• disconteringsvoet van 5,00% (voorgaand jaar: 5,00%)
voor woningen en bedrijfsmatige/overige onroerende
zaken;
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• de periode waarover contant gemaakt wordt, loopt

vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze

parallel aan de geschatte resterende levensduur van

kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van de

de complexen. De minimale levensduur is gesteld

levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten

op 15 jaar, tenzij vanuit planvorming een kortere

en kosten van uitplaatsing. Indien feitelijke dan wel in

levensduur gerechtvaardigd is;

rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die

• een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde

consequenties hebben voor de bestemming van de

aan het einde van de exploitatieperiode of de

grond, wordt met deze gewijzigde bestemming in de

verwachte opbrengstwaarde bij verkoop (idem

waardering rekening gehouden.

voorgaand jaar);
• de te betalen vennootschapsbelasting maken geen
onderdeel uit van de bedrijfswaarde;
• voor de verhuurdersheffing is voor de jaren 2018 en

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

later het wettelijke kader ingerekend.

gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek
Bij de berekening van de bedrijfswaarde volgt Viverion

van de korting.

voor haar parameters de in de sector geldende
parameters voorgeschreven de door de Autoriteit

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de

Woningcorporaties.

marktwaarde van onroerende zaken verkocht onder

De verwachte opbrengstwaarde van woningen

voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-

geoormerkt voor verkoop, wordt gedefinieerd als

verliesrekening over de periode waarin de wijziging

de contante waarde van het bedrag dat kan worden

zich voordoet, onder de categorie Niet-gerealiseerde

verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte

waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht

termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door

onder voorwaarden. Daarnaast wordt ten laste van de

de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag

overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd.

worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe

De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde

deskundigen. Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk

positieve verschil tussen de actuele waarde en de

worden verricht in het kader van de financiering van

historische kostprijs.

onrendabele investeringen in nieuwbouw, worden deze
betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

voorwaardelijke karakter van de geoormerkte verkopen.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen

betreft complexen in aanbouw ten behoeve van

in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen

toekomstige verhuurexploitatie. De complexen in

herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden,

aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of

plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel of

vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.

verkopen voor een periode van vijf jaar in de waardering

Tab e l inf la t ie

2018

2019

2020

2021

2022

2023 e.v.

Prijsinflatie (%)

1,4

1,5

1,6

1,6

1,8

2,0

Looninflatie (%)

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,5

Bouwindex (%)

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,5

Onderhoudsindex (%)

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,5

6

4,5

3,5

2,5

2,5

2,5

Marktindex (%)
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Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De onroerende en roerende zaken ten dienste van

van betekenis op het zakelijke en financiële beleid

de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de

wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de

verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

nettovermogenswaarde, maar niet lager dan nihil. Deze

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere

nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

grondslagen van Viverion.

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van

Deelnemingen met een negatieve

de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het

nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.

moment van ingebruikneming.

Daarbij worden tevens andere langlopende belangen

De afschrijvingstermijnen welke zijn gehanteerd:

in aanmerking genomen, die feitelijk moeten worden

Kantoorgebouw: 30 jaar lineair

aangemerkt als onderdeel van de netto-investering

Inventarissen en vervoermiddelen: 5-10 jaar lineair

in de deelneming. Wanneer Viverion geheel of ten

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

dele instaat voor schulden van de desbetreffende

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste

deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting

gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich

heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van

voordoen. Indien er sprake is van levensduurverlenging

haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening

onderhoud zal deze worden geactiveerd.

gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze
voorziening wordt rekening gehouden met reeds op

Financiële vaste activa

vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Latente belastingvorderingen
Onder de financiële vaste activa zijn actieve

Voorraden

belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover
het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim

Vastgoed bestemd voor verkoop

te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve
latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad

waarbij discontering plaatsvindt tegen de nettorente

woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) die niet

en hebben overwegend een langlopend karakter. De

meer in exploitatie zijn en zijn aangewezen voor verkoop.

nettorente bestaat uit de voor Viverion geldende rente

Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd

voor langlopende leningen (2017 3,69%, 2016: 3,87%)

tegen de verkrijgingsprijs dan wel vervaardigingsprijs

onder aftrek van belasting op basis van het effectieve

of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-

belastingtarief (25%). De actieve belastinglatentie heeft

opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele

betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering

beoordeling van de voorraden.

in de jaarrekening en de fiscale waardering en op de
aanwezige compensabele verliezen.

De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de
marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit

De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen

exploitatie wordt genomen. De vervaardigingsprijs omvat

bestemd voor de verkoop, beleggingen en langlopende

de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige

schulden. Ultimo 2017 zijn er geen verhuureenheden

kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen

bestemd voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige

worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is

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

gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek

is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op

van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

nihil gewaardeerd.
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Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor verkoop

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft

dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,

het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht
in aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed

Voorzieningen

in ontwikkeling bestemd voor de verkoop wordt
gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-

Voorziening latente belastingverplichtingen

opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen

wordt bepaald door individuele beoordeling van de

vanwege verschillen tussen commerciële en fiscale

voorraden.

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

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe

met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening

loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan

worden in de toekomst te verrekenen belastingbedragen

de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De

vanwege beschikbare voorwaartse verliescompensatie in

netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte

mindering gebracht, voor zover het waarschijnlijk is dat

verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor

de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn

voltooiing en verkoop.

voor verrekening.

Overige voorraden

De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen

verschillen tussen waardering in de jaarrekening en

verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze

de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd

lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door

tegen nominale/contante waarde waarbij discontering

individuele beoordeling van de voorraden. De waardering

plaatsvindt tegen de nettorente en hebben overwegend

van de overige voorraden komt tot stand op basis van

een langlopend karakter.

fifo/lifo/gewogen gemiddelde prijzen.
De nettorente bestaat uit de voor Viverion geldende

Vorderingen

rente voor langlopende leningen (2017: 3,69%, 2016:

De vorderingen worden bij eerste verwerking

3,87%) onder aftrek van belasting op basis van het

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

effectieve belastingtarief (25%).

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de

De opgenomen latentie heeft betrekking op complexen

nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen

bestemd voor de verkoop en langlopende schulden.

voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid

Ultimo 2017 zijn er geen verhuureenheden bestemd

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

voor sloop en herontwikkeling. Voor het overige bezit

worden bepaald op basis van individuele beoordeling

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

van de vorderingen. De vorderingen hebben een looptijd

vanuit het oogpunt van voorzichtigheid de latentie op

korter dan één jaar.

nihil gewaardeerd.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en

Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt

onder schulden aan kredietinstellingen onder de

die kunnen worden gekwalificeerd als “intern

kortlopende schulden.

geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.
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Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de

Viverion heeft in geval van een tekort bij het fonds

woningcorporatie zijn gedaan richting huurders,

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende

gemeenten en overige stakeholders over verplichtingen

bijdragen anders dan hogere toekomstige

inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige

premies. De dekkingsgraad van het betrokken

nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is

bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2017 volgens

gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de

opgave van het fonds 104%. Viverion loopt geen risico

woningcorporatie rondom projectontwikkeling en

ten aanzien van de dekkingsgraad, derhalve is ter zake

herstructurering. Van een feitelijke verplichting is

geen voorziening nodig.

sprake als de formalisering van de verplichting heeft
plaatsgevonden.

De premies worden verantwoord als personeelskosten
als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele

worden verantwoord als overlopende activa indien deze

investeringen en herstructureringen worden als

tot een terugstorting leiden of tot een vermindering van

bijzondere waardeverandering in mindering gebracht

toekomstige betalingen.

op de boekwaarde van het complex waartoe de
investeringen gaan behoren. Indien en voor zover

Langlopende schulden

de verwachte verliezen de boekwaarde van het

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste

desbetreffende complex overtreffen, wordt voor dit

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en

meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

verliezen wordt in dit verband verstaan: de netto

kostprijs.

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

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is
opgenomen onder de kortlopende schulden.

Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen

Viverion heeft in het kader van de verkoop van woningen

gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven

onder voorwaarden een terugkoopverplichting die

die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende

afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de

verplichtingen af te wikkelen.

woningen. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks
gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de

Jubilea voorziening

terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de

Deze voorziening heeft betrekking op in de toekomst uit

verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

te betalen jubileumuitkeringen bij 12,5, 25 en 40 jaar
dienstverband. Deze voorziening is opgenomen op basis

Kortlopende schulden

van netto contante waarde met een kansberekening van

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking

het kunnen bereiken van deze jubilea.

opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is
dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens

Voorziening pensioenen

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die

Viverion is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds

gelijk kan zijn aan de nominale waarde. De kortlopende

Woningcorporaties (SPW). De pensioenregeling van de

schulden hebben een resterende looptijd van maximaal

SPW betreft een toegezegde-pensioenregeling. Voor

1 jaar.

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.
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Grondslagen voor de bepaling van het geconsolideerde resultaat
Huuropbrengsten

De systematiek van toerekening is toegelicht onder

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de

“Toerekening baten en lasten”.

exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit
zijn zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het

Lasten onderhoudsactiviteiten

DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed.

Aan deze post worden de lasten toegerekend die

De opbrengsten vanwege huur worden aangemerkt

betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit betreffen

als gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij

naast onderhoudslasten ook personeelslasten en

tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen

overige bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is

terugbetalingsverplichting geldt. Viverion heeft in 2017

toegelicht onder “Toerekening baten en lasten”.

haar huren niet verhoogd, behoudens bij mutatie op
basis van het huurbeleid.

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

Opbrengsten en lasten servicecontracten

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de

Opbrengsten servicecontracten betreffen

daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar

overeengekomen bijdragen van huurders en worden

hebben plaatsgevonden.

aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de

levering van de goederen en verlening van de diensten.

werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken

worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen

en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis

verplichtingen.

van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats.
lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de

Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit

servicekosten betrekking hebben.

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking

Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de

tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen

Overheidsbijdragen

betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten

Overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de

of onderhoudsactiviteiten. Gedacht kan worden aan:

egalisatierekening rijksbijdragen en overige

• onroerendezaakbelasting;

overheidsbijdragen. De overheidsbijdragen hebben

• verzekeringskosten.

betrekking op specifieke regelingen en worden

De systematiek van toerekening is toegelicht onder

aangemerkt als gerealiseerd in het jaar van

“Toerekening baten en lasten”.

opeisbaarheid.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Nettoverkoopresultaat
vastgoedportefeuille

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord

De post nettoverkoopresultaat vastgoedportefeuille

die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en

betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst

beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:

minus de boekwaarde van het bestaand bezit en de

• lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is

toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden

met de exploitatie van het vastgoed;
• kosten klant contact centrum;

verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte).

• verhuurdersheffing.
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Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Afschrijvingen materiële vaste activa ten
dienste van exploitatie

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste

De overige waardeveranderingen worden gevormd door

van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings-

de waardevermindering die is ontstaan door gedurende

of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats

het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke

volgens de lineaire methode op basis van de geschatte

verplichtingen met betrekking tot investeringen in

economische levensduur. Afschrijving van het actief vindt

nieuwbouw en herstructurering.

plaats tot de restwaarde is bereikt.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

De afschrijvingen worden aan de verschillende

vastgoedportefeuille

activiteiten toegerekend met de systematiek toegelicht in

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

“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 lonen,

ontstaan door een wijziging in de waarde van de

salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende

vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het

activiteiten toegerekend met de systematiek toegelicht in

verslagjaar.

“Toerekening baten en lasten”.
Voor de grondslagen wordt verwezen naar de paragraaf

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen

voorziening pensioenen. De pensioenlasten worden

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

aan de verschillende activiteiten toegerekend met de

In deze post worden de ongerealiseerde

systematiek toegelicht in “Toerekening baten en lasten”.

waardeveranderingen verantwoord van de
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop die zijn

Overige organisatiekosten

ontstaan door een wijziging in de waarde van de

Dit betreffen de kosten die niet aan reguliere

vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop in het

bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegerekend met de

verslagjaar.

systematiek toegelicht in “Toerekening baten en lasten”.

Opbrengsten en kosten overige activiteiten

Leefbaarheid

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke

van woningzoekenden, de opbrengsten van overige

ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken

dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar
hebben plaatsgevonden.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van die betreffende activa en passiva. Bij de verwerking
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van de rentelasten wordt rekening gehouden met

Resultaat deelnemingen

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van

leningen.

betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende

financiële beleid, wordt opgenomen het aan de

activa gedurende de periode van vervaardiging van

woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat

een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om

van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald

het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De

op basis van de bij Viverion geldende grondslagen voor

te activeren rente wordt berekend op basis van de

waardering en resultaatbepaling.

verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging
opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis

leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het

op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,

actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven

wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking

en periode van vervaardiging.

hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

Belastingen

Toerekening baten en lasten

De belasting over het resultaat wordt berekend over het

Om tot de functionele indeling van de winst-en-

resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening,

verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een

rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele

kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten

verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet

verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van

opgenomen in de latente belastingvorderingen)

de werknemers. De verdeelsleutel is gebaseerd op de

en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling

verdeling van de werkelijke activiteiten van werknemers.

van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening
gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden
vanwege wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties
integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind
2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de
Belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst
2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de
Belastingdienst opgezegd. Viverion heeft de VSO 1 en
VSO 2 getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen
woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten
vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande
dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt
verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd.
Viverion heeft op basis van de uitgangspunten van VSO
1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2017 en het fiscale
resultaat 2017 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de
uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties
nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te
verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening
opgenomen schatting.
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8

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

geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen

de directe methode. De geldmiddelen in het

afgetrokken van de aankoopprijs.

kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen

en vlottende effecten. De effecten kunnen worden

plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet

beschouwd als zeer liquide beleggingen.

in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van
de leasetermijnen vanwege het financiële-leasecontract

Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest

wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de

en ontvangen dividenden worden opgenomen onder

aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten

de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde

aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op

dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit

de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen
wordt opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in
geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2017
(bedragen x € 1.000)
1. Vastgoedbeleggingen
1.1 Vastgoed in expooitatie
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 2017

577.556

9.172

586.728

Boekwaarde 1 januari 2017

577.556

9.172

586.728

3.957

0

3.957

Desinvesteringen

-856

-226

-1.082

Overboeking herclassificatie

-699

699

0

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen

Overboeking door mutatie

980

-980

0

Onrendabele investering

-4.192

0

-4.192

Aanpassing marktwaarde

-20.462

-102

-20.564

-21.272

-609

-21.881

556.284

8.563

564.847

Stand per 31 december 2017:
Boekwaarde 31 december 2017

Ultimo 2016 zijn de gemengde complexen toegerekend op basis van een inschatting van de verhouding DAEB en
niet-DAEB verhuureenheden. Op basis van de marktwaarde op vhe-niveau blijkt dat hier een verschil van € 699.000
tussen DAEB en niet-DAEB. Dit is als overboeking herclassificatie verantwoord binnen het verloopoverzicht. Op de
investeringen is een bedrag van € 239.000 aan ontvangen in mindering gebracht welke betrekking heeft op in 2016
afgeronde verduurzamingsprojecten.
Per 31 december 2017 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 280.646. Deze
heeft voor € 279.553 betrekking op het DAEB vastgoed en voor € 1.093 op het niet-DAEB vastgoed. Het verloop wordt
in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.

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 zijn door 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 - 2017

7495
7496
7497

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 waarderingshandboek gehanteerd.
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.

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 2017 is er door Viverion gekozen om al onze eenheden te laten taxeren, aangezien dit het eerste jaar
betreft, door taxateur Ten Hag.
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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Verloopoverzicht marktwaarde
niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie
Stand per 1 januari 2017
Overboeking herclassificatie

9.172

Totaal

586.728

699

0

9.871

586.728

Verkoop

-226

-1.082

Subtotaal voorraadmutaties

-226

-1.082

0

114

-76

-9.983

-168

-251

Marktwaarde 31 december 2016
Mutaties in het boekjaar:
Voorraadmutaties

Methodische wijzigingen als gevolg van nieuwe regels in het
handboek 2017
Aanvangsleegstand
Rekenmethodiek woningen (wederverhuur bij uitponden en indexatie)
Rekenmethodiek BOG/MOG/Zorg (contractperiode nieuw contract)
Rekenmethodiek parkeren (15-jaars uitpondscenario)

-135

-135

Subtotaal methodische wijzigingen

-379

-10.255

-112

1.201

51

-8.449

WOZ-waarde

92

1.639

Mutatiekans

-213

164

76

-207

Mutatie Objectgegevens
Contracthuur en Leegstand
Mutatie potentiële huur (markt- en maximaal redelijke huur)

Contractgegevens BOG/MOG/ZOG
Classificatiewijzigingen

-932

0

-1.037

-5.652

-32

-13.831

Macro-economische parameters

31

5.582

Disconteringsvoet

88

-14.888

Leegwaardestijging

107

14.990

96

4.666

-30

1.084

Subtotaal mutatie objectgegevens
Mutatie Waarderingsparameters
Exploitatieverplichting

Boveninflatoire huurverhoging en markthuurstijging
(Achterstallig) Onderhoud en mutatieonderhoud

0

13

Beheerkosten

Splitsings- en verkoopkosten

-1

-445

Belastingen en verzekeringen

-3

122

Verhuurderheffing

-19

-2.590

Exit yield

100

408

Subtotaal mutatie waarderingsparameters

336

-4.889

8.563

564.847

Marktwaarde 31 december 2017
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Bedrijfswaarde
Bedrijfswaarde DAEB
Bedrijfswaarde niet-DAEB
Totaal bedrijfswaarde

2017

2016

251.695

246.998

8.801

10.122

260.496

257.120

812.195

808.658

12.458

13.500

824.653

822.158

WOZ-waarde
WOZ-waarde DAEB
WOZ-waarde niet-DAEB
Totaal WOZ-waarde

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

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor
eigen exploitatie

Totaal

Stand per 1 januari 2017
Cumulatieve verkrijgings- en vervaardigingsprijzen
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde 1 januari 2017

2.566

861

3.427

588

0

588

-5

0

-5

3.149

861

4.010

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen

0

263

263

Desinvestering

0

-46

-46

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan

5

0

5
152

152

0

Overboeking naar voorzieningen

Herwaardering

0

-513

Overboeking naar grondposities

0

-246

-246

157

-542

128

2.566

319

2.885

740

0

740

0

0

0

3.306

319

3.625

Stand per 31 december 2017
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december 2017
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2
2.3

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

Cumulatieve verkrijgings- en vervaardigingsprijzen

5.031

Cumulatieve herwaarderingen

0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen

-4.147

Boekwaarde 1 januari 2017

884

Mutaties in het boekjaar:
Investeringen

514

Afschrijving

-273
241

Stand per 31 december 2017
Verkrijgingsprijzen

5.545
-4.420

Boekwaarde 31 december 2017

3

1.125

Financiële vaste activa

3.1 Latente belastingvordering(en)
Stand per 1 januari

2017

2016
8.238

9.786

-925

-1.548

-925

-1.548

7.313

8.238

Mutaties in het boekjaar:
Mutatie

Stand per 31 december

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 4,7 mln. gerealiseerd zijn.
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4 Voorraden
4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop

2017

2016

174

681

Verkocht

-174

-507

Totaal mutaties

-174

-507

0

174

2017

2016

Bestede kosten projecten (voor verkoop) in ontwikkeling

1.192

1.192

Boekwaarde per 1 januari

1.192

1.192

Mutatie

-859

0

Totaal mutaties

-859

0

Bestede kosten projecten (voor verkoop) in ontwikkeling

333

1.192

Boekwaarde per 31 december

333

1.192

Voorraad onverkochte woningen per 1 januari
Mutaties boekjaar

Voorraad onverkochte woningen per 31 december
4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
1 januari:

Mutaties:

31 december:

Betreft een aantal kavels waar oorspronkelijk gebouwd zou worden ten behoeve van verkoop binnen de De Cloese
V.O.F. Op 17 februari 2017 zijn de kavels in verkoop gebracht met de mogelijkheid om de kavels in de 6% sfeer te kopen.
Hierdoor zijn de kavels 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12a, 12b, 13 en 15 verkocht en geleverd onder het overdrachtsbelasting-regime
met een verkoopwaarde van EUR 1.800.000. De overige kavels 1, 3, 4, 5, 7, 11 en 14 zullen naar verwachting in 2018
worden verkocht en geleverd. Hiervan zijn al 3 kavels reeds verkocht en dienen enkel geleverd te worden in 2018.
4.3 Grondposities
Voorraad grondposities per 1 januari

2017

2016

960

971

59

4

Mutaties boekjaar:
Uitgaven ten behoeve van grondpositie
Aankoop grondpositie

537

0

Verkoop grondpositie

0

-15

Overboeking van vastgoed in ontwikkeling eigen exploitatie

246

0

Totaal mutaties

842

-11

1.802

960

Voorraad grondposities per 31 december

In 2017 is een grondpositie in Lochem aangekocht. Daarnaast zijn de percelen welke zijn overgebleven van de
ontwikkelprojecten Gijmink overgeboekt. Een deel hiervan is in 2017 al verkocht, het restant zal naar verwachting in de
komende jaren worden verkocht.
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5 Vorderingen
5.1 Huurdebiteuren

2017

2016

1

40

26

2

25

21

3

19

18

132

109

216

174

-91

-89

125

86

Aantal maanden achterstand

4 en meer
Af: voorziening wegens oninbaarheid

De huurachterstand ultimo boekjaar uitgedrukt in een percentage van de jaarhuur bedraagt 0,64% (2016: 0,51%).
5.2 Overige vorderingen
Overige debiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

5.3 Overlopende activa
Rente leningen u/g, certificaten, deposito’s en rekening-courant
Nog te ontvangen subsidie STEP
Nog te ontvangen opbrengst dienstverlening Wonen Delden
Nog te ontvangen opbrengst verkoop
Vooruitbetaalde bedragen

2017

2016

489

465

-305

-333

184

132

2017

2016

2

14

812

0

14

24

0

142

75

92

903

272

2017

2016

6 Liquide middelen

Direct opvraagbaar:
- kas
- bank rekening-courant

0

0

1.648

7.822

1.648

7.822

De kredietlimiet in rekening-courant bij de ING Bank bedraagt € 2 miljoen.
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7 Groepsvermogen
7.1 Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.

8 Voorzieningen
8.1 Voorziening latente belastingverplichting
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

2017

2016

56

81

10.972

0

11.028

81

-56

-25

10.972

56

De voorziening latente belastingverplichting is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale waardering
van materiële vaste activa in de jaarrekening. De voorziening latente belastingverplichting heeft een overwegend
langlopend karakter.
8.2 Voorziening onrendabele investeringen

2017

2016

Stand per 1 januari

0

1.971

Effecten stelselwijziging

0

-1.195

0

776

841

0

Mutaties boekjaar:
Dotatie
Waardeverandering verantwoord in resultaat

0

-770

-513

0

0

-6

328

0

2017

2016

0

0

Dotatie

268

0

Stand per 31 december

268

0

Overboeking investeringen van activa in ontwikkeling
Overboeking investeringen naar activa in ontwikkeling
Stand per 31 december
8.3 Voorziening reorganisatiekosten
Stand per 1 januari

In boekjaar 2017 is een reorganisatie aangekondigd, deze heeft in 2017 en in 2018 haar uitwerking. Per balansdatum
zijn de financiële effecten van de reorganisatie ingeschat en is er een reorganisatievoorziening opgenomen ten aanzien
van het deel 2018. De voorziening reorganisatiekosten heeft een overwegend kortlopend karakter.
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8.4 Overige voorzieningen

2017

2016

0

0

De Cloese vof

150

0

Stand per 31 december

150

0

60

67

Oninbare vordering
Stand per 1 januari

Jubilea
Stand per 1 januari
Mutatie voorziening Jubilea

-4

-7

Stand per 31 december

56

60

De voorziening jubilea heeft een overwegend langlopend karakter.
9 Langlopende schulden
Stand per 31 december 2017
Leningen kredietinstellingen

Aflossings-verplichting Resterende looptijd >
2018
5 jaar

87.953

9.861

42.045

3.066

0

0

Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Overige schulden

3.130

0

0

94.149

9.861

42.045

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen
onder de schulden op korte termijn.
9.1 Leningen kredietinstellingen
Stand per 1 januari (lang- en kortlopend)
Bij: nieuwe leningen

2017

2016

93.036

104.453

4.500

0

97.536

104.453

Af: aflossingen

-9.583

-11.417

Stand per 31 december (lang- en kortlopend)

87.953

93.036

Waarvan opgenomen onder schulden op korte termijn

9.861

9.472

Waarvan opgenomen onder schulden op lange termijn

78.092

83.564

Gemiddelde rente

3,69%

3,86%

Gemiddelde looptijd

9 jaar

9 jaar

89.693

94.930

Deze vastrentende leningen hebben de volgende kenmerken:

Contante waarde schuldrestant + lopende rente
WSW-borging

83.047

90.985

Duration

5,0 jaar

5,3 jaar

De marktwaarde van de leningen bedraagt per 31 december 2017 € 84.890.000 (2016: € 90.377.000).
De markwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige aflossingsverplichtingen
contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven.
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9.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
2017

2016

2.588

2.588

374

182

2.962

2.406

104

192

104

192

2.588

2.588

Stand per 31 december
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Verminderingen/vermeerderingen na overdracht
Schuld per 1 januari
Mutaties
Waardeverandering
Stand per 31 december:
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht
Verminderingen/vermeerderingen na overdracht

478

374

Schuld per 31 december

3.066

2.962

9.3 Overige schulden

2017

2016

0

46

0

46

Waarborgsommen

De waarborgsommen van voormalig Woningstichting Ambt Delden zijn in 2017 uitgekeerd aan de huurders.
9.4 Overige schulden

2017

2016

Lening u/g

3.130

3.101

3.130

3.101

10. Kortlopende schulden

2017

2016

Schulden aan kredietinstellingen

9.861

9.472

Schulden aan leveranciers

1.177

3.526

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.455

1.544

Overlopende passiva

2.757

2.955

15.250

17.497

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.

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 2017 is hiervan
ca. € 2.322.010 voldaan. In de toekomstige resultatenzal het restant ad ca. € 77.990 worden verantwoord onder
waardeveranderingen ten gevolge van sloop.
126

JAARVERSLAG 2017

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 borg gesteld. De hiervoor aan te houden obligo bedraagt per 31 december 2017 € 3.310.408 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:
2017

2016

32

42

Tussen een jaar en vijf jaar

0

37

Meer dan vijf jaar

0

0

Te betalen:
Binnen een jaar

Viverion is voor 2018 voor ca. € 811.000 aan onderhoudscontracten aangegaan welke jaarlijks opzegbaar zijn.

Verplichtingen Projecten
Ultimo 2017 zijn er ten aanzien van 2 toekomstige onderhoudsprojecten verplichtingen aangegaan voor circa ad € 8,6
mln. Het betreft de projecten Zuiderenk, Reigerstraat en Kievitstraat. Voor één toekomstig project is er een mogelijke
claim te verwachten. 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 2016 € 817 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 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.
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10 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2017
(bedragen x € 1.000)
11. Huuropbrengsten

2017

2016

33.076

33.311

Huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken, niet zijnde woningen

561

367

-462

-477

33.175

33.201

Woningen en woongebouwen

223

380

Onroerende zaken, niet zijnde woningen

395

621

Af: Huurderving
Subtotaal huuropbrengsten DAEB vastgoed in exploitatie
Huuropbrengsten niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Af: Huurderving

Totaal huuropbrengsten

-97

-165

521

836

33.696

34.037

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
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De totale huurderving bedraagt 1,63% (2016: 1,85%) van de huuropbrengsten. De geografische onderverdeling van de
huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:
2017

2016

Gemeente Lochem

10.302

10.286

Gemeente Hof van Twente

13.608

14.050

Gemeente Rijssen-Holten

9.786

9.701

33.696

34.037

2017

2016

641

733

12 Opbrengsten servicecontracten
12.1 Opbrengsten servicecontracten
Overige goederen, leveringen en diensten
Af: vergoedingsderving

-10

-63

631

670

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:
2017

2016

Gemeente Lochem

173

170

Gemeente Hof van Twente

152

193

Gemeente Rijssen-Holten

306

307

631

670

2017

2016

Kosten goederen, leveringen en diensten

935

1.061

13. Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

2017

2016

Toegerekende personeelskosten

1.995

2.548

Toegerekende overige organisatiekosten

907

1.690

Toegerekende afschrijvingen

109

202

3.011

4.440

12.2 Lasten servicecontracten

Totaal lasten verhuur- en beheeractiviteiten
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14. Lasten onderhoudsactiviteiten

2017

2016

Onderhoudslasten (niet cyclisch)

2.706

2.586

Onderhoudskosten (cyclisch)

8.599

7.083

563

486

1.822

1.107

Toegerekende overige organisatiekosten

790

488

Toegerekende afschrijvingen

115

80

14.595

11.830

15. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

2017

2016

OZB

1.194

1.217

Verhuurderheffing

3.999

3.848

57

79

234

237

4

6

5.488

5.387

Contractonderhoud
Toegerekende personeelskosten

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten

Toegerekende personeelskosten
Toegerekende overige organisatiekosten
Toegerekende afschrijvingen
Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit
16. Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

Netto verkoopresultaat 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

2017

2016

Opbrengst verkopen bestaand bezit

593

3.301

Af: boekwaarde

856

2.703

15

82

DAEB vastgoed in exploitatie

-278

516

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2017

2016

Opbrengst verkopen bestaand bezit

1.705

2.282

911

2.036

21

57

773

189

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

2017

2016

Mutatie voorziening onrendabele investeringen

-841

785

0

-31

Af: toegerekende organisatiekosten
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit

Af: boekwaarde
Af: toegerekende organisatiekosten
Totaal verkoopresultaat onroerende zaken bestaand bezit nietDAEB vastgoed in exploitatie

17.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Afboeking plankosten Wozoco

130

Afwaardering grondposities

-1.190

0

Totaal waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

-2.031

754
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Overige waardeverandering vastgoed in exploitatie

2017

2016

Onrendabele investering

-4.192

0

Totaal overige waardeveranderingen vastgoed in exploitatie

-4.192

0

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-6.223

754

2017

2016

0

37.581

20.462

0

-20.462

37.581

2017

2016

0

44

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

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

102

0

-102

44

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

2017

2016

157

288

0

0

-104

-192

53

96

2017

2016

Beheerdiensten VVE

17

23

Overige bedrijfsopbrengsten

81

66

Totaal overige activiteiten

98

89

2017

2016

materiële vaste activa

273

359

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

273

359

Toename marktwaarde
Afname marktwaarde
Waardeverandering van terugkoopverplichting
Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed verkocht
onder voorwaarden

18. Nettoresultaat overige activiteiten

19. Afschrijvingen materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
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20. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

2017

2016

Lonen en salarissen

2.604

3.118

678

644

-1

-42

Kosten reorganisatie

410

0

Sociale lasten

408

479

Pensioenlasten

425

469

4.524

4.668

Uitzendkrachten
WAO-uitkering/ziekengeld

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Gedurende het jaar 2017 had Viverion gemiddeld 48,3 werknemers in dienst (2016: 53,4). Dit aantal is gebaseerd op
het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
21. Overige organisatiekosten
Beheerskosten:

2017

2016

Overige personeelskosten

345

419

Huisvestingskosten

120

156

Bestuurs- en toezichtskosten

119

106

Advieskosten

171

240

Automatiseringskosten

612

689

84

72

Autokosten
Algemene kosten

429

719

1.881

2.401

1.194

1.217

130

123

0

6

Contributies

44

43

Overige heffingen

31

30

1.399

1.419

160

314

Totaal overige organisatiekosten

3.440

4.134

22. Overige organisatiekosten

2017

2016

Toegerekende personeelskosten

262

440

Toegerekende overige organisatiekosten

126

262

18

29

406

731

Heffingen:
Belastingen
Verzekeringen
Erfpacht

Overige bedrijfslasten:
Overige lasten

Toegerekende afschrijvingen
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23. Leefbaarheid

2017

Uitgaven leefbaarheid

2016

62

56

Toegerekende personeelskosten

364

437

Toegerekende overige organisatiekosten

173

209

25

36

624

738

Toegerekende afschrijvingen

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

PWC

Deloitte

Totaal

Controle van de jaarrekening

69

0

9

78

Fiscaal advies

0

45

12

57

Andere niet-controlediensten

2

0

0

2

Controle van de jaarrekening

44

0

55

99

Fiscaal advies

0

78

22

100

Andere niet-controlediensten

6

0

0

6

2017

2016

24. Waardeveranderingen
24.1 Waardeveranderingen financiële vaste activa

2017

2016

Afwaardering vordering De Cloese vof

-150

0

Ontvangst W.I.F.

24.2 Rentebaten
Overige rentebaten

24.3 Rentelasten
Rente leningen kredietinstellingen
Rente overige lening

0

148

-150

148

2017

2016

3

16

3

16

2017

2016

-3.438

-3.823

-314

-171

-3.752

-3.994

In de rente overige lening is € 150.000 aan verschuldigde rente inzake de aankoop van het Aldi terrein verantwoord.
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25. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2017

2016

Acute vennootschapsbelasting 2014

0

1

Acute vennootschapsbelasting 2015

0

-8

Acute vennootschapsbelasting 2016

2

-28

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Acute vennootschapsbelasting 2017
Mutatie latente belastingen boekjaar

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

0

0

11.841

-1.522

11.843

-1.557

2017
-20.773

Bij:
Fiscaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Fiscaal terugneming afwaardering MVA
Fiscaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

6.223
2.502
20.564
29.289

Af:
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedport. VOV

-140
-53
-193

Resultaat voor belasting

8.324

Overige fiscale correcties:
Bij: gemengde kosten

11

Af: Afschrijving (dis)agio lening portefeuille

-7

Fiscale winst
Af: verrekening verliezen
Belastbaar bedrag
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11 Overige toelichting
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)
Bezoldiging directeur-bestuurder

2017

2016

A Periodieke betaalde beloningen

141.896

141.896

20.696

21.017

B Beloningen betaalbaar op termijn, betaalde pensioenlasten
C Bonussen
D Sociale lasten
Totaal

0

0

9.440

9.914

172.032

172.827

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd: De vergoeding 2017 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 inclusief BTW):
Als lid van de Raad van Commissarissen
Naam
S. van Gemeren
J.H.F. Kampkuiper

Als lid van commissies Overige kosten vergoedingen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

20.795

20.795

0

0

561

300

2.311

12.709

0

0

29

467

C. Stam

13.864

13.864

0

0

0

0

D. Buitenwerf

13.864

13.864

0

0

299

0

J.M. Ester

13.864

13.864

0

0

0

0

4.621

0

0

0

0

0

J.J.M. Thielen

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 2017 voor Viverion is € 151.000 (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% (€ 22.650) en voor de overige leden 10% (€ 15.100) van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder
vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 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 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen
betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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1

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1

J.W.T. Allersma

W. Tuin-Flier

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Manager Wonen/
adjunct-directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

01/01 - 31/12
1

1

nee

ja

ja

ja

€ 141.888

€ 95.864

€ 20.696

€ 18.236

Subtotaal

€ 162.584

€ 114.100

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 151.000

€ 151.000

N.v.t.

N.v.t.

€ 162.584

€ 114.100

Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Overgangsrecht

N.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

1

1

€ 142.752

€ 107.304

€ 20.902

€ 18.631

€ 163.654

€ 125.935

Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

S. van Gemeren

C. Stam

D. Buitenwerf

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Aanvang/einde functievervulling 2017

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

€ 17.186

€ 11.458

€ 11.458

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 22.650

€ 15.100

€ 15.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
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N.v.t.

N.v.t.

€ 17.186

€ 11.458

€ 11.458

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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Gegevens 2016
Aanvang/einde functievervulling 2016

01/01 – 31/12

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

€ 17.186

€ 11.458

€ 11.458

€-

€-

€-

€ 17.186

€ 11.458

€ 11.458

bedragen x € 1

J.M. Ester

J.J.M. Thielen

Functiegegevens

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/09 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

€ 11.458

€ 3.819

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 15.100

€ 5.033

N.v.t.

N.v.t.

€ 11.458

€ 3.819

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 - 31/12

N.v.t.

€ 11.458

€-

€-

€-

€ 11.458

€-

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

2	Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
met of zonder dienstbetrekking
bedragen x € 1

W. Tuin-Flier

J.H.F. Kampkuiper

Manager Wonen/

Lid RvC

Functiegegevens
Functie(s) gedurende dienstverband

adjunct-directeur
Deeltijdfactor in fte

1,00

0,16

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2017

2017

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

€ 1.910

Individueel toepasselijk maximum

€ 75.000

€ 15.100

N.v.t.

N.v.t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

€ 1.910

Waarvan betaald in 2017

€ 75.000

€ 1.910

N.v.t.

N.v.t.

Ontslaguitkering

-/- Onverschuldigd deel

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
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12 Enkelvoudige balans per 31 december 2017
(voor voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIVA

Ref.

12/31/2017

12/31/2016

556.284

577.556

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

8.563

9.172

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

3.306

3.149

319

859

568.472

590.736

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.125

884

Totaal materiële vaste activa

1.125

884

7.313

8.238

Vaste activa
Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal materiële vaste activa
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

26

Latente belastingvordering(en)
Deelnemingen

26.1

342

763

Vordering op deelnemingen

26.2

468

768

8.123

9.769

577.720

601.389

-

174

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

-

-

Overige voorraden

1.802

960

Totaal voorraden

1.802

1.134

Huurdebiteuren

125

86

Overige vorderingen

184

132

Overlopende activa

903

272

1.212

489

1.181

7.475

4.195

9.098

581.915

610.487

Vorderingen

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAALACTIVA
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PASSIVA

Eigen vermogen

Ref.

12/31/2017

12/31/2016

29

Overige reserve

29.1

221.823

150.816

Onverdeeld resultaat

29.1

32.616-

44.402

Herwaarderingsreserve

29.1

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening latente belastingverplichting

281.386

307.991

470.593

503.209

30
10.972

56

Voorziening onrendabele investeringen

328

-

Voorziening reorganisatiekosten

268

-

Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

206

60

11.774

116

78.092

83.564

3.066

2.962

-

46

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Waarborgsommen
Overige schulden
Totaal langlopende schulden
Totaal lang vermogen

3.130

3.101

84.288

89.673

566.655

592.998

9.861

9.472

Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers

1.171

3.520

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.472

1.546

Overlopende passiva

2.756

2.951

15.260

17.489

581.915

610.487

Totaal kortlopende schulden

TOTAALPASSIVA
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13 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2017
(bedragen x € 1.000)
Functioneel model

Ref.

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten

2017

2016

33.696

34.038

631

670

-935

-1.061

-3.009

-9.505

-14.595

-11.830

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-5.488

-322

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

10.300

11.990

1.727

5.627

-1.302

-139

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-36

-4.739

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

389

749

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-5.698

753

-20.564

37.625

53

96

-26.209

38.474

98

89

Overige organisatiekosten

-406

-731

Leefbaarheid

-624

-738

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

-150

148

3

16

-3.752

-3.994

-3.899

-3.830

-20.352

46.003

-11.843

-1.557

Resultaat deelnemingen

-421

-44

Resultaat na belastingen

-32.616

44.402

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat voor belastingen
Belastingen

31
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14 Toelichting enkelvoudige balans per 31 december 2017
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.
(bedragen x € 1.000)
26 Financiële vaste activa
26.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

2017

2016

763

807

0

0

-421

-44

342

763

0

0

342

763

2017

2016

468

768

2017

2016

0

0

1.181

7.475

1.181

7.475

Spectrum Holding B.V.:
Stand per 1 januari
Agiostorting
Aandeel resultaat deelneming
Stand per 31 december
Voorziening negatief eigen vermogen deelneming
Stand per 31 december
26.2 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De Cloese V.O.F.
28 Liquide middelen
Direct opvraagbaar:
- kas
- bank rekening-courant

De kredietlimiet in rekening-courant bij de ING Bank bedraagt € 2.000.
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29 Groepsvermogen

2017

2016

Stand per 1 januari

503.209

458.807

Uit resultaatbestemming

-32.616

44.402

Stand per 31 december

470.593

503.209

29.1 Eigen vermogen
Eigen vermogen

Overige reserve
Boekwaarde 1 januari 2017

150.816

Mutaties in het boekjaar:
Resultaatbestemming 2016

44.402

Mutatie herwaarderingsreserve 2017

26.604
71.006

Boekwaarde 31 december 2017

221.822

Onverdeeld resultaat
Boekwaarde 1 januari 2017

44.402

Mutaties in het boekjaar:
Resultaatverdeling

44.402-

Mutatie herwaarderingsreserve 2017

32.61677.018-

Boekwaarde 31 december 2017

32.616-

Het totaalresultaat 2017 van Viverion is gelijk aan het resultaat na belastingen.
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Voorstel statutaire resultaatbestemming
Het voorstel voor een statutaire resultaatbestemming is om het negatieve resultaat ter grootte van € 32,6 mln. ten
laste 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 2017.
Herwaarderingsreserve
HerwaarderingsHer-waarderingsreserve vastgoed in reserve vastgoed
exploitatie DAEB
in exploitatie nietDAEB

Boekwaarde 1 januari 2017

Her-waarderingsreserve onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden

Totaal

306.150

1.252

588

Realisatie uit hoofde van
verkoop

-248

0

0

-248

Toename uit hoofde van
stijging marktwaarde

9.894

29

152

10.075

-36.173

-258

0

-36.431

Herclassificatie

-239

239

0

0

Overige mutatie

169

-169

0

0

-26.597

-159

152

-26.604

279.553

1.093

740

281.386

Mutaties in het boekjaar:

Afname uit hoofde van daling
marktwaarde

Boekwaarde 31 december
2017

Per 31 december 2017 is de som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen € 280.646. Deze
heeft voor € 279.553 betrekking op het DAEB vastgoed en voor € 1.093 op het niet-DAEB vastgoed. Voorts is er een
herwaardering opgenomen ten aanzien van de woningen verkocht onder voorbehoud van € 740 per 31 december
2017. 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. Ultimo 2016 zijn de gemengde complexen
toegerekend op basis van een inschatting van de verhouding DAEB en niet-DAEB verhuureenheden. Op basis van de
marktwaarde op vhe-niveau blijkt dat hier een verschil van € 699.000 tussen DAEB en niet-DAEB. Hiermee rekening
houdend op der herwaardering heeft dit hier een impact van € 169.000. Dit is als overboeking herclassificatie
verantwoord binnen het verloopoverzicht herwaardering.
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15 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2017
(bedragen x € 1.000)
31 Resultaat deelnemingen

2017

2016

Spectrum Holding B.V.

-421

-44

-421

-44
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16 Overige gegevens
Overige gegevens
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
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.

Overige informatie
Voorstel statutaire resultaatbestemming
Het voorstel voor een statutaire resultaatbestemming is om het negatieve resultaat ter grootte van € 32,6 mln. ten
laste 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 2017.

Vaststelling van het jaarverslag en de overige verantwoordingsgegevens
Het Bestuur van Viverion heeft het jaarverslag 2017 en de overige verantwoordingsgegevens 2017 op 24 april 2018
vastgesteld 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, 24 april 2018
Het Bestuur,
w.g.
De heer J.W.T Allersma
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Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening
De Raad van Commissarissen van Viverion verklaart het door de bestuurder vastgestelde jaarverslag 2017 en
jaarrekening 2017, na kennisname van de bevindingen van BDO Audit & Assurance B.V. op 24 april 2018 vast te stellen.
Lochem, 24 april 2018
Raad van Commissarissen,

me v r ouw S . v a n Ge m e r e n

m e vr o u w J . M. E st e r

d e h e e r J . J . M. T h i e l e n

w.g.

w.g.

w.g.
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17 Geconsolideerde balans per 1 januari 2018 DAEB en niet-DAEB
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIVA

1/1/2018

1/1/2018

DAEB

niet-DAEB

Vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

556.284

8.563

-

3.306

319

-

556.603

11.869

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.108

14

Totaal materiële vaste activa

1.108

14

Latente belastingvordering(en)

7.200

113

Interne lening

3.375

Totaal vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

10.575

113

568.286

11.996

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

-

333

Overige voorraden

-

1.802

Totaal voorraden

-

2.135

125

-

Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

Vorderingen
Huurdebiteuren
Overige vorderingen

184

-

Overlopende activa

902

1

1.210

1

-

4.553

1.210

6.690

569.496

18.685

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Som der vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

Groepsvermogen

Ref.

1/1/2018

1/1/2018

DAEB

niet-DAEB

8.920

6

Overige reserve

6.1

180.283

Herwaarderingsreserve

6.1

279.553

1.833

459.836

10.753

Totaal groepsvermogen
Voorzieningen

7

Voorziening latente belastingverplichting

7.1

10.802

170

Voorziening onrendabele investeringen

7.2

323

5

Voorziening reorganisatiekosten

7.3

264

4

Overige voorzieningen

7.4

203

3

11.592

182

78.092

-

Totaal voorzieningen
Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen

8
8.1

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden

8.2

-

3.066

Overige schulden

8.4

1.878

1.252

-

3.375

79.970

7.693

551.398

18.628

Interne lening
Totaal langlopende schulden

Totaal lang vermogen

Vlottende passiva
Kortlopende schulden

9

Schulden aan kredietinstellingen

9

12.765

-

Schulden aan leveranciers

9

1.159

18

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9

1.433

24

Overlopende passiva

9

2.741

16

18.098

58

569.496

18.685

Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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18 Enkelvoudige balans per 1 januari 2018 DAEB en niet-DAEB
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIVA

Ref.

1/1/2018

1/1/2018

DAEB

niet-DAEB

556.284

-

-

8.563

Vaste activa
Materiële vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

-

3.306

319

-

556.603

11.869

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.108

17

Totaal materiële vaste activa

1.108

17

7.200

113

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Totaal materiële vaste activa
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

26

Latente belastingvordering(en)
Deelnemingen

26.1

-

342

Vordering op deelnemingen

26.2

-

468

3.375

-

Interne lening

10.575

923

568.286

12.810

Overige voorraden

-

1.802

Totaal voorraden

-

1.802

Huurdebiteuren

125

-

Overige vorderingen

184

-

Overlopende activa

902

1

1.210

1

-

4.116

1.210

5.919

569.496

18.729

Som der vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

Vorderingen

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Som der vlottende activa
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PASSIVA

Ref.

1/1/2018

1/1/2018

DAEB

DAEB

Eigen vermogen

29

Overige reserve

29.1

180.242

8.964

Herwaarderingsreserve

29.1

279.553

1.833

459.795

10.797

10.802

170

Voorziening onrendabele investeringen

323

5

Voorziening reorganisatiekosten

264

4

Overige voorzieningen

203

3

11.592

182

78.092

-

-

3.066

1.878

1.252

-

3.375

79.970

7.693

551.357

18.673

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening latente belastingverplichting

Totaal voorzieningen

30

Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Overige schulden
Interne lening
Totaal langlopende schulden

Totaal lang vermogen
Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

12.796

-

Schulden aan leveranciers

1.153

18

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.449

23

Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

2.740

16

18.138

57

569.496

18.729
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Stichting Viverion

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017
en van het resultaat over 2017 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 2015 (verslagjaar 2017), 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 2017;
2. geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen
in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017)
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 Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering op pagina 103-104 van de
geconsolideerde jaarrekening. Hierin staat beschreven dat Stichting Viverion een deel van
haar vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in
overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 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.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• Bestuursverslag;
• 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 2015 (verslagjaar 2017) en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de
Woningwet.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met artikel 35 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 2015 (verslagjaar 2017), de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 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 fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij
de Regeling toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), 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 controleinformatie 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;
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 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, 1 mei 2018
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g R.W. van Hecke RA
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