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Onze nieuwe accountant constateerde dan ook na de zomer dat er veel werk te verrichten was. 
Beseffende	dat	we	er	zeker	nog	niet	zijn	kunnen	we	wel	constateren	dat	er	positieve	stappen	
gezet zijn in de 2e helft van het jaar.  

Wel hebben we dit voor onze huurders nog onvoldoende zichtbaar kunnen maken in het 
uitvoeren van verbeteringsprojecten. Positief is wel dat de eerste versterkingsoperaties in de 
gemeente Loppersum afgerond zijn of het einde naderen waardoor de veiligheid voor onze 
bewoners in deze woningen gewaarborgd is. Tevens zijn bij deze woningen forse stappen gezet 
op het terrein van verduurzaming.  

Ook mede door de onzekerheden maar ook door de positieve ontwikkelingen van de 
 Noordelijke economie zien we dat verloop van personeel ook hoger was dan  gemiddeld. 
De onzekerheden waren het meest manifest in de wisselingen die in het MT hebben 
 plaatsgevonden.  

Een belangrijke stap is het vaststellen van het nieuwe portefeuilleplan waardoor helder is 
waar we	naar	toe	willen.	Dat	zorgt	ook,	en	dat	is	het	belangrijkst,	dat	onze	bewoners	beter	
gaan weten	waar	ze	in	de	toekomst	aan	toe	zijn.	Omdat	we	weten	waar	het	om	draait:	 
goed, veilig en betaalbaar huren voor onze bewoners, nu en in de toekomst. 

Peter van Heeswijk

Voorwoord
De bevingsproblematiek die Groningen raakt komt ten volle  
terug in de opdracht voor Wierden en Borgen. De wisselende 
inzichten en oplossingen van de overheid, naast het feit dat 
Wierden en Borgen intern veel zaken aan te pakken had,  
zorgt voor veel onzekerheid en onduidelijk bij onze  
bewoners. Mede daardoor hebben we een onrustig  
jaar achter de rug.  
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Het brengen van zekerheden door de overheden is noodzakelijk voor de voorspelbaarheid van 
onze	investeringen	en	daarmee	de	financiering,	onze	personeelsbezetting	en	de	ontwikkeling	
van onze rentabiliteit.  

Dat is de brede invalshoek, en wellicht ook misschien wel de “bijsluiter” van de toekomst-
paragraaf. Het neemt niet weg dat Wierden en Borgen stevig inzet op de kwaliteit van de 
 bedrijfsvoering. De eerste is het voor lange tijd vast leggen van een gedragen huurbeleid 
samen met	de	Huurdersorganisaties.	Daardoor	is	er	voor	de	komende	jaren	duidelijkheid	
over onze	inkomsten.	De	tweede	stap	is	een	strakke	projectplanning	voor	nieuwbouw,	
 verduurzamen verbeteren en versterken. Zo bouwt Wierden en Borgen in de komende  
6 jaar 584 nieuwe woningen en sloopt zij er 483. Tevens voldoen we aan label B in 2020.  

Een derde stap is de digitalisering van onze organisatie waardoor processen verbeteren,  
de	reguliere		processen	efficiënter	worden	en	er	meer	ruimte	ontstaat	voor	kwaliteit	van	 
dienstverlening voor onze huurder.  

Er liggen veel uitdagingen. Werken aan een voorspelbare, betrouwbare Wierden en Borgen 
met een	betrouwbare	en	voorspelbare	overheid	die	ons	daar	bij	helpt.	

Toekomstparagraaf
De belangrijkste uitdaging van Wierden en Borgen ligt in 
 voorspelbaarheid. Voorspelbaarheid in investeringen in 
 versterking, verduurzaming en verbetering. Onlosmakelijk  
zijn deze drie elementen met elkaar verbonden.  
We rekenen er op dat in de komende tijd er een eenduidiger 
beeld komt hoe de verschillende overheden en instanties
 om zullen gaan met de versterking van woningen 
in het aardbevingsgebied.   

2. Toe-
komst-
paragraaf
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3. Jaarverslag 2018 

3.1      STRATEGISCH KADER 

3.1.1 Ondernemingsplan 2017-2021 
In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het jaar 2018. Formeel hebben we ons daarbij 
laten leiden door het ondernemingsplan ‘Samen betekenen we meer’. Daarin kijken we naar de 
periode 2017–2021. Voor de leesbaarheid in dit verslag wordt Woningstichting Wierden en Borgen 
steeds genoemd als Wierden en Borgen. 

 
3.1.2  Missie 

Wierden en Borgen biedt veilige, betaalbare en duurzame woningen. Dat doen we voor mensen die 
daar zelf niet in kunnen voorzien en voor mensen die extra zorg nodig hebben. Samen met onze 
bewoners en partners dragen we bij aan een prettige woonomgeving in de dorpen en wijken in ons 
werkgebied.  

 
3.1.3  Kernwaarden 

De manier waarop we onze opdracht uitvoeren staat in het teken van drie kernwaarden.  
Deze kernwaarden zijn bepalend voor onze dagelijkse houding in het werk: 
 We zijn open 
 We zijn actief betrokken 
 We zijn klantgericht; we stáán voor onze bewoners 

 
3.1.4  Speerpunten 

In 2018 hebben we een uitwerking gemaakt van het portefeuilleplan voor de periode 2018-2033 
met daarin keuzes voor de komende jaren.   
 
Betaalbaarheid staat bovenaan in onze hiërarchie van doelstellingen. Op het moment dat we 
zoveel huur moeten gaan vragen dat onze woningen niet meer betaalbaar zijn voor onze doelgroep 
(tot € 36.798 bruto/ jaar), om bijvoorbeeld onze investeringen te kunnen financieren, dan schieten 
we ons doel voorbij. We willen dat 90% van onze woningen betaalbaar is voor onze primaire 
doelgroep; de groep met een inkomen tot € 36.798. Dat past goed bij het relatief lage gemiddelde 
inkomen in ons werkgebied afgezet tegen landelijke gemiddelden. Ambities op het gebied van dure 
huurwoningen, boven de liberalisatiegrens, hebben we niet; midden- en hogere inkomens hebben 
in ons werkgebied voldoende alternatieven buiten ons woningbezit. De koers in het 
ondernemingsplan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de meest relevante ontwikkelingen 
die op ons afkomen in relatie tot onze eigen ambities.  
 
Het werken aan betaalbaarheid en daarmee het matigen van de huren beperkt het budget dat 
beschikbaar is voor investeringen. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes waarin wel 
geïnvesteerd gaat worden en waarin juist niet. Op de korte termijn kiezen we naast de gangbare en 
noodzakelijke uitgaven voor onderhoud en dienstverlening voor twee hoofd investeringen: 
 
Allereerst het oplossen van stevige kwaliteitsproblemen in twee clusters binnen ons bezit namelijk 
Hoogkerk en Bedum. Verschillende oorzaken (vertraging en stilstand door fusie, aardbevingen) 
hebben in deze clusters bijgedragen tot onvoldoende kwaliteit en ontevreden huurders.  
 
Daarnaast willen we het aardbevingsdossier fatsoenlijk afhandelen. Huurders zitten door externe 
omstandigheden, waaronder wisselend Rijksbeleid en risicobeleving, in sommige gebieden al veel 
te lang in onzekerheid. We zetten in op afwikkeling van schade en het voorkomen van onveilige 
situaties en maken daarbij (financiële) afspraken met de daarvoor verantwoordelijke partijen. In 
beginsel vinden we dat de verantwoordelijke partijen de middelen moeten opbrengen om 
bijvoorbeeld een woning met een sloop/ nieuwbouw advies te vervangen. In de praktijk merken we 
dat de ter beschikking gestelde middelen niet altijd voldoende zijn om de gewenste 
nieuwbouwwoningen (type, kwaliteit) te herbouwen. Daar waar noodzakelijk en in het uiterste geval 
reserveren we extra budget voor de realisatie van nieuwe woningen die zoveel mogelijk aansluiten 
bij de woningvraag van nu én van de verwachte woningvraag op langere termijn. 
 
 
 

Strategisch kader3.1 
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Externe ontwikkelingen 
De ontwikkelingen in de volkshuisvesting stonden in 2018 niet bepaald stil. We noemen er hier drie 
met de grootste impact op onze organisatie: 
 
Op het gebied van de gaswinning en de daaraan verbonden aardbevingsproblematiek was 2018 
een belangrijk jaar (zie ook 3.2.1). Begin 2018 nam minister Wiebes, gevoed door een aantal 
adviezen, het besluit om de gaswinning in Groningen stapsgewijs af te bouwen. Een verbeterde 
veiligheidssituatie en een landelijke opschaling van het tempo van de energietransitie zijn de 
belangrijkste te voorziene effecten. Er is immers op termijn geen Gronings gas meer beschikbaar 
om Nederlandse huizen en bedrijven te voorzien. In de zomermaanden van 2018 is een nieuw 
onderzoek afgerond naar de modelmatig berekende mate van onveiligheid van de Groningse 
huizen. Helaas heeft dat tot op heden vaak nog niet geleid tot een volledig einde aan de 
onzekerheid voor wat betreft de noodzakelijke ingrepen in ons woningbezit en de consequenties 
daarvan voor onze huurders en onze financiële positie.  
 
De woningmarkt, aangejaagd door bevolkingsgroei, lage rente en economische groei, is ook in 
2018 op stoom gebleken. Dat heeft een aantal gevolgen voor Wierden en Borgen. Bij verkoop, met 
name in en om de stad Groningen, kan een hogere opbrengst worden gerealiseerd. Een 
waardestijging van ons vastgoed komt tot uitdrukking in ons resultaat maar leidt niet tot een hogere 
kasstroom. Een stijging van de OZB zorgt voor een lagere kasstroom. Door de waardestijging 
wordt ten onrechte de indruk gewekt dat woningcorporaties en –stichtingen over extra kapitaal 
beschikken; dit kapitaal ligt echter vast in onze complexen en kunnen we niet aanwenden voor 
investeringen wat nadelig is voor ons imago. Ook zorgt de huidige markt voor hogere bouwkosten 
en lagere beschikbaarheid van aannemers om onze projecten te realiseren. De Aw constateerde 
eind 2018 dat de fors stijgende bouwkosten een serieus risico vormen voor de haalbaarheid van de 
plannen van woningcorporaties en -stichtingen.  
 
Tot slot bleef ook in 2018 de externe druk op het takenpakket van corporaties bijzonder hoog; in 
het concept-klimaatakkoord worden corporaties de motor van de energietransitie genoemd. In 
december sloten Woonbond en Aedes een Sociaal Huurakkoord dat voorziet in huurmatiging voor 
de komende drie jaar teneinde de zorgen om de betaalbaarheid van het wonen te verminderen. 
Het hoge verwachtingspatroon gaat vooralsnog hand in hand met een steeds verdere uitholling van 
de financiële positie van woningcorporaties met de Verhuurderheffing als meest pregnante 
voorbeeld. Bij Wierden en Borgen heeft dit eind 2018 al geleid tot enkele pijnlijke keuzes 
waaronder het uitstellen van investeringen in nieuwbouw en verdere verduurzaming van ons 
woningbezit.  

3.2      ONTWIKKELINGEN 2018 

3.2.1. Aardbevingen  
2018 was een hectisch jaar waarbij bewoners en Wierden en Borgen lang in onzekerheid hebben 
gezeten. Die onzekerheid is eind 2018 nog niet voorbij. Dat geeft een bijna machteloos gevoel, niet 
alleen voor de bewoners, maar ook voor de betrokken medewerkers binnen Wierden en Borgen. Er 
is een groot verloop geweest in personeel dat zich met de versterking van woningen in het 
aardbevingsgebied bezighield. Voor bewoners is deze onzekerheid nog desastreuzer omdat het 
over één van de basisbehoeften van het leven gaat; het thuis. 
 
Het afhandelen van schades heeft geheel 2018 vrijwel stilgelegen doordat een nieuw 
schadeprotocol opgesteld werd door de overheid. In 2018 is 150 keer melding gedaan bij de TCMG 
(Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) en er staan nog 100 oudere meldingen open. 
 
Ook de versterking heeft in 2018 vertraging opgelopen. In 2018 werd duidelijk dat er een derde 
aanpak kwam; de HRA-aanpak. Naast of overlappend aan de eerdere H3V-aanpak en de 
gebiedsgerichte aanpak, ook bekend als de batches 1467, 1588 en 1581. Naast veel nieuw jargon 
zoals P50 en P90 leverde dit in 2018 vooral vertraging op in de uitvoering van de eerdere 
aanpakken en onduidelijkheid wat de nieuwe aanpak nu precies inhoudt. 
 
Het lijkt erop dat het doel om meer regie naar de regio te krijgen vooralsnog niet wordt 
waargemaakt en de minister van Economische Zaken de regie zelf stevig in handen houdt. 
Daarnaast zijn er grote twijfels over de toepasbaarheid en reikwijdte van het gebruikte HRA-model 
om te bepalen waar theoretisch gezien de grootste risico’s liggen. We kijken uit naar de uitkomsten 

Ontwikkelingen in 20183.2 

Strategisch kader
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van de eerste inspecties van de HRA-woningen maar vooral ook naar reeds uitgevoerde inspecties 
bij andere woningen waarvoor het advies nog niet is uitgebracht. 

Zelf zijn we in 2018 begonnen met de definitieve planvorming in Ten Post en Loppersum Noord. 
Eind 2018 zijn de eerste stappen gezet om voor de overige wijken en dorpen in ons bezit, waar een 
aardbevingsrisico bestaat, inzichtelijk te maken welke aanpakken hier van toepassing zijn, wat 
onze vastgoedstrategie in elk gebied is en welke prioriteit de aanpak heeft. Daarbij willen we ook 
met andere corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en NCG om tafel om een verbeterde 
werkwijze op te stellen voor het proces. We hebben geleerd van het proces van de H3V-aanpak 
dat bewoners snel de dupe worden van slechte procesafspraken en willen in de toekomst 
bewoners beter en eerder kunnen betrekken zodat hun voorkeuren worden meegenomen. 
Daarnaast zijn er grote spanningen tussen de gewenste snelheid, de financiële risico’s, de
beschikbaarheid van personele capaciteit, de kwaliteit van het proces en het eindproduct. 

3.2.2 Bewonersparticipatie 
Bewonersparticipatie kent vele kanten. Het gaat over het betrekken van bewoners bij hun eigen 
woonomgeving, bij projecten die hen betreffen. Nieuwe ideeën worden door Wierden en Borgen 
met de betrokken bewoners besproken en we halen informatie op over hoe zij tegen de plannen 
aankijken en wat hun woonwensen zijn. In 2018 hebben we hier weer meer ervaring in opgedaan. 
We zijn gestart om daarvoor het 10-stappenplan communicatie te gebruiken; de eerste ervaringen 
waren positief. Bewonersparticipatie gaat ook over het betrekken van huurdersorganisaties bij onze 
plannen en ons beleid. 2018 is op dat punt minder succesvol geweest. We hebben op dit punt te 
veel steken laten vallen en dat heeft in oktober geleid tot het opschorten van het overleg door de 
huurdersorganisaties. We zijn eind 2018 weer in gesprek geraakt en hebben de draad opgepakt. 
Samen hebben we een agenda voor het komende jaar opgesteld en afspraken gemaakt over het 
evalueren van de samenwerking. 

3.2.3 Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) 
Met ingang van 2017 meet Wierden en Borgen de klanttevredenheid. Wierden en Borgen vraagt 
huurders naar hun mening over de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit onderzoek laten we 
uitvoeren door het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). We vragen naar hun 
ervaringen op gebied van algemene dienstverlening, woning zoeken, nieuwe woning, huur 
opzeggen, reparaties en onderhoud. Het totale cijfer voor 2018 is een 7,3 en dit is gelijk aan 2017. 

In de tweede helft van 2018 bleek de aandacht voor de resultaten van het 
klanttevredenheidsonderzoek te veel weggezakt, mede als gevolg van personele wisselingen. 
Daarom is er een brede werkgroep samengesteld. Deze buigt zich in 2019 over de vraag hoe we 
de mening van huurders blijvend laten meewegen in ons alledaagse werk, met andere woorden, 
hoe we de resultaten onder onze aandacht houden en tot verbeteringen kunnen komen.

3.2.4 Sterke huurdersorganisaties 
Voor Wierden en Borgen zijn er vier huurdersorganisaties actief in ons werkgebied: 
• Huurdersplatform Bedum-Ten Boer
• Huurdersvereniging De Marne-De Terpen
• Huurdersvereniging De Huurder
• Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk
Zoals hierboven onder bewonersparticipatie al is aangegeven is 2018 een moeizaam jaar geweest
in de samenwerking. Aan het einde van het jaar hebben we echter procesafspraken gemaakt die er
toe moeten leiden dat we meer samen gaan optrekken. De insteek daarbij is van beide kanten dat
we meer gaan inzetten op co-creatie. Van onze kant ondersteunen we de huurdersorganisaties
met een budget. Dat budget wordt vastgesteld op basis van de plannen die de
huurdersorganisaties maken.

3.2.5 Gemeenten 
Wierden en Borgen was in 2018 in zeven gemeenten werkzaam; Bedum, De Marne, Winsum, 
Eemsmond, Loppersum, Groningen en Ten Boer. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is er 
regelmatig overleg geweest met de gemeenten in ons werkgebied. Per gemeente vindt ongeveer 
drie à vier keer per jaar bestuurlijk overleg plaats. Deze overleggen worden ambtelijk voorbereid.  

Prestatieafspraken 2018 
De prestatieafspraken betreffen afspraken van alle corporaties en huurdersverenigingen met de 
gemeenten. Voor 2018 hebben wij prestatieafspraken gemaakt met alle zeven gemeenten en de 
huurdersorganisaties. De thema’s waarover afspraken gemaakt zijn betreffen: betaalbaarheid, 
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beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming, ontwikkeling woningvoorraad, leefbaarheid, wonen 
en zorg, aardbevingen en veiligheid. In het algemeen is de uitvoering van de prestatieafspraken in 
2018 achtergebleven. De oorzaken hiervoor vanuit Wierden en Borgen zijn personele wisselingen
en het onvoldoende wegzetten van de afspraken in de organisatie. Onderstaand benoemen we op 
hoofdlijnen de gerealiseerde afspraken in 2018 per thema en per gemeente.  

Bod en prestatieafspraken 2019 
Conform de Woningwet heeft Wierden en Borgen in juni 2018 een bod uitgebracht aan alle 
gemeenten. Hierin is onze bijdrage aan het gemeentelijk woonbeleid voor 2019 verwoord. In het 
najaar van 2018 zijn met de gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken voor 2019 
opgesteld. Afspraken voor 2018 die nog niet zijn uitgevoerd en wel prioriteit hebben zijn opnieuw 
opgenomen in de prestatieafspraken voor 2019. 

Voor de gemeenten Groningen en Ten Boer zijn, in verband met de herindeling, voor de laatste 
keer apart prestatieafspraken gemaakt. Ook in de gemeente Loppersum zijn afspraken opgesteld 
tussen alle corporaties, de huurdersverenigingen en de gemeente. Voor de vier gemeenten die 
opgaan in Het Hogeland (Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond) is een addendum opgesteld 
bij de meerjarige prestatieafspraken. In het addendum zijn de prioriteiten voor 2019 benoemd. Voor 
de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne is een gezamenlijk addendum opgesteld. Voor de 
gemeente Eemsmond is een apart addendum opgesteld omdat in dit werkgebied meerdere 
corporaties en huurdersverenigingen actief zijn. 

Gerealiseerde prestatieafspraken 2018 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid. In 2018 is het Woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- 
en Midden-Groningen afgerond, waaronder een woonlastenonderzoek. Dit onderzoek heeft onder 
meer betrekking op de sociale huur in de gemeenten De Marne, Eemsmond en Loppersum. Op 
basis van dit onderzoek gaan we met gemeenten en huurdersorganisaties verder in gesprek over 
de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad. In de gemeenten Groningen 
en Ten Boer is in 2018 gestart met de uitvoering van een gezamenlijk woningmarktonderzoek, 
waaronder een woonlastenonderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor een nieuwe woonvisie 
van de gemeente Groningen en de nieuwe prestatieafspraken.  

Beschikbaarheid. In 2018 hebben de woningcorporaties in het Wad-gebied een gezamenlijk portaal 
opgezet om de vindbaarheid van het woningaanbod voor onze huurders te verbeteren. Voor 
Wierden en Borgen geeft het portaal inzicht in onze woningvoorraad in de gemeenten Bedum, De 
Marne, Winsum, Eemsmond, Loppersum en Ten Boer.  

Kwaliteit en verduurzaming. In de gemeente Groningen is in 2018 in samenwerking met de 
gemeente en de corporaties een start gemaakt met het Masterplan verduurzaming 
corporatiewoningen. Doel is om te bepalen in hoeverre corporaties een bijdrage kunnen leveren 
aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente en wat de meest voor de hand liggende route 
hiervoor is. 

Ontwikkeling woningvoorraad. In de gemeente Bedum zijn we gestart met het maken van een 
vernieuwingsplan voor onze woningen in de Zeeheldenbuurt, Professorenbuurt en Borgenbuurt. In
het najaar van 2018 is een voorlopig plan opgesteld dat in 2019 verder uitgewerkt wordt. Daarnaast 
zijn in 2018 onderhoudsmaatregelen getroffen aan woningen vanwege schimmel- en
vochtproblematiek. 

Huisvesting doelgroepen. Wierden en Borgen heeft sinds begin 2016 geëxperimenteerd met een 
huurkorting voor jongeren. Dit heeft bijgedragen aan een grotere beschikbaarheid van woningen 
voor jongeren. Omdat over deze huurkorting veel onduidelijkheden zijn onderzoeken we in 2019 
andere mogelijkheden. De huidige vorm van huurkorting wordt vooralsnog aangehouden.

Wonen en zorg. In de gemeente Winsum heeft Wierden en Borgen samen met de gemeente een 
plan gemaakt voor het opplussen van woningen en woonomgeving in de Bloemenbuurt in Winsum. 
Het doel van dit project is om langer thuiswonen van bewoners in hun vertrouwde woning en 
woonomgeving te faciliteren. In 2018 zijn 130 huishoudens uit de Bloemenbuurt uitgenodigd om 
deel te nemen aan dit project. 
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3.2.6 Nieuwe accountant en selectieproces 

In de Governancecode Woningcorporaties 2015 hebben Aedes en de Vereniging Toezichthouders 
van Woningcorporaties (VTW) bepaald dat de maximale benoemingstermijn van accountants acht 
jaar mag zijn. Dit heeft geleid tot het besluit van de Raad van Commissarissen om een nieuwe 
accountant te gaan benoemen voor het jaar 2018 die met een frisse blik naar onze organisatie kijkt. 

Daarnaast wil de overheid woningcorporaties voortaan, vanaf 2019, aanmerken als organisaties van 
openbaar belang (OOB). Door de OOB-status stelt de overheid strengere eisen aan de accountants 
die bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Dit heeft de keuze van een nieuwe accountant 
echter wel beperkt. Het aantal accountantskantoren met een OOB status is circa tien. 

Meerdere jaren is BDO onze accountant geweest. In 2018 hebben we afscheid genomen van BDO.
De controle van de dVi is de laatste activiteit van BDO binnen Wierden en Borgen geweest. Wierden 
en Borgen heeft ervoor gekozen om met ingang van 2018 de jaarrekening door KPMG te laten 
controleren. 

3.3 TOEZICHT 

In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk 
ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft 
gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. 

3.3.1 Governancecode 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in de 
statuten van Wierden en Borgen omschreven. De werkwijze van de raad is beschreven in het 
reglement Raad van Commissarissen. De raad heeft een toezichtvisie met een toezichtkader 
opgesteld waarin de taakopvatting, doel en functie staan beschreven. Het toezichtkader is daarbij 
kaderstellend voor het bestuur om te besturen en voor de raad richtinggevend om toezicht te 
houden.

De rol van de commissaris is te streven naar een vertrouwensrelatie met het bestuur. De 
commissaris handelt vanuit een houding van betrokkenheid, waarbij hij zich breed oriënteert en 
zich niet uitsluitend op het bestuur richt, hij gaat de dialoog aan met medetoezichthouders, het
bestuur en belanghebbende partijen. Wierden en Borgen houdt zich aan de Governancecode voor 
woningcorporaties. De Governancecode geeft richting aan de manier waarop bestuur en Raad van 
Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun 
resultaten. 

De code gaat uit van de volgende vijf principes: 
1. Bestuur en RvC hanteren normen en waarden die passen bij hun maatschappelijke

opdracht.
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website (www.wierdenenborgen.nl). U vindt hier 
onder meer de statuten en reglementen, de visie op toezicht en bestuur met het toetsingskader, de 
profielschets Raad van Commissarissen en de Governancecode voor woningcorporaties. 

3.3.2 Verslag van de Raad van Commissarissen 

Samen betekenen we meer  
“Samen betekenen we meer” betekent voor de Raad van Commissarissen, naast aandacht voor veilig 
wonen, dat er een visie is op duurzaamheid en wonen, welzijn en zorg inclusief (financiële) risico’s. Het 
veilig wonen kon in 2018 niet waargemaakt worden door onduidelijk beleid van de rijksoverheid. Onze 
bouwplannen vertraagden door het ontbreken van financiële garanties van de NAM voor de extra 
investeringen in aardbevingsbestendig bouwen.  

Toezicht3.3 
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In 2018 bleken extra maatregelen nodig om de gefuseerde organisatie voldoende toe te rusten om aan de 
ambities en opgaven te kunnen voldoen. In 2017 besloot het bestuur de organisatie aan te passen, een 
controller aan te stellen en een bestuurssecretaris te werven. Zo kon de Raad van Commissarissen de 
controller onafhankelijke risico analyses laten maken en de bestuurssecretaris een ondersteunende rol voor 
de bestuurder en de Raad van Commissarissen gaan invullen.  

In maart 2018 heeft de Autoriteit woningcorporaties een Governance Inspectie uitgevoerd. Daaruit kwam 
naar voren dat de governance op enkele punten niet aan de criteria voor good governance voldoet. De door 
de Autoriteit woningcorporaties geformuleerde aandachtspunten zijn door de RvC overgenomen. 

In oktober 2018 begreep de RvC dat de genomen maatregelen onvoldoende waren en besloot hij op 2 
november 2018 een tweede bestuurder te benoemen voor zes maanden, met een optie tot verlenging.   

Vanwege de ongewone omstandigheden en de (dreigende) probleemsituatie heeft de RvC op 9 december 
een melding gedaan bij de Autoriteit woningcorporaties, op grond van het bepaalde in artikel 29 Besluit 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (btiv). 

Op 18 december 2018 begon de tweede bestuurder, die ook voorzitter werd van de Raad van Bestuur. Op 
14 maart 2019 nam de heer Kramer afscheid van Wierden en Borgen en kreeg de interim-bestuurder alle 
taken van het bestuur.  

De Raad van Commissarissen bedankt van harte alle medewerkers van Wierden en Borgen, de 
huurdersorganisaties en externe belanghebbenden voor hun actieve bijdrage in 2018.  

Taak en werkwijze  
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de RvC zich mondeling en schriftelijk door 
het bestuur laten informeren, waarbij o.a. is besproken:  
 

 ontwikkeling van de herstructurering; nieuwbouwprojecten 
 het huurbeleid 
 financiële resultaten in relatie tot de begroting; fiscale en sectorale ontwikkelingen; 

de krimp 
 het beleid met betrekking tot leefbaarheid; huisvesting voor jongeren 
 de toewijzing van woningen aan statushouders. 

 
De RvC hield zich op de hoogte over de ontwikkelingen bij Wierden en Borgen door: 

 overleg met het bestuur 
 overleg met de accountant over de jaarrekening en de volkshuisvestelijke  

ontwikkelingen 
 overleg met de huurdersorganisaties 
 overleg met de Ondernemingsraad 
 volgen van cursussen en bijeenkomsten door leden van de raad 
 het beschikken over vakliteratuur 
 lidmaatschap VTW 

 
In 2018 vergaderde de RvC acht keer met de bestuurder en eenmaal zonder de bestuurder. Daarnaast 
overlegde de RvC onderling over de bestuurlijke ontwikkelingen en de werving van een interim-bestuurder. 
Met het MT ging de RvC in september op excursie met als thema zorg. De door de Remuneratiecommissie 
op 2 november geplande zelfevaluatie werd door de bestuurlijke ontwikkelingen verplaatst naar 18 januari 
2019. De zelfevaluatie is door een extern deskundige begeleid. Uit de zelfevaluatie kwam naar voren dat 
het toezicht door de RvC tekort was geschoten. Deze bevindingen zijn met de Autoriteit woningcorporaties 
gedeeld.  
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Overleg stakeholders  
De raad hecht veel waarde aan een goed contact met de huurdersorganisaties, de gemeenten en andere 
stakeholders. Daarbij stelt zij het op prijs te vernemen wat er bij deze partijen leeft en gebruikt signalen om 
deze te kunnen toetsen aan het beleid van Wierden en Borgen en de uitvoering hiervan door Wierden en 
Borgen. De raad is twee keer per jaar aanwezig bij een vergadering van de gezamenlijke 
huurdersorganisaties. De bestuurder verantwoordt zich over het overleg met de stakeholders, waaronder 
de gemeenten.  
 
Belangrijke besluiten en gespreksonderwerpen  
Statutair dient de RvC goedkeuring te verlenen dan wel in te stemmen met bepaalde besluiten. De RvC 
nam onder meer besluiten over de uitwerking van het portefeuilleplan en de statuten conform de Veegwet. 
Deze besluiten liggen vast in de besluitenlijst. Verder sprak de RvC over: 
  

 fiscaliteit 
 het door het ministerie van BZK afgegeven prestatieoordeel 
 waarderingssystematiek 
 de managementletter van de accountant 
 de beoordeling van de Autoriteit woningcorporaties 
 de afhandeling van de fusie met Steelande wonen 
 de aardbevingsproblematiek 
 personeelsaangelegenheden 
 de Aedes benchmark 
 overige ontwikkelingen binnen de sector 

 
De Remuneratiecommissie  
Deze commissie bestaat uit de heer J. Vaneman (voorzitter) en de heer E. Wiersma (lid). In 2018 heeft de 
Remuneratiecommissie de werving en selectie van twee nieuwe leden voor de raad uitgevoerd met de 
expertise vastgoed en financiën zodat daarmee het gewenste deskundigheidsniveau bereikt werd. De 
huurdersorganisaties zijn bij deze werving betrokken en één van de vacatures werd vervuld op hun 
voordracht. Per 1 juli 2018 werd de heer J.T. Blok met het profiel vastgoed benoemd en de heer F. Haven 
met het profiel financiën per 1 januari 2019. 
 
Auditcommissie  
Deze commissie bestaat uit mevrouw M. Hilbolling (lid) en de heer J. Poorta (voorzitter). De commissie is 
twee keer bijeen geweest, waarbij de jaarverslaglegging 2018 met accountantsrapport, de 
managementletter, het treasuryjaarplan, de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 aan de 
orde zijn geweest.  
 
Scholing  
In 2018 namen alle leden van de RvC deel aan cursussen voor de verplichte permanente educatie en 
enkele commissarissen namen deel aan bijeenkomsten van het Kennisnetwerk Drenthe-Groningen. De 
afspraak van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) is dat de leden minimaal tien PE-
punten in 2015 en 2016 hebben behaald en ingaande 2017 elk kalenderjaar minimaal vijf punten behalen. 
In onderstaand overzicht zijn de scholingen en de behaalde PE-punten in 2018 opgenomen met daarbij een 
overzicht van het totaal aantal behaalde PE-punten in de periode 2015 - 2018. 
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Verantwoording van het beleid honorering commissarissen  
De bezoldiging van een commissaris bij een woningcorporatie wordt bepaald door de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) en de regeling Bezoldiging Topfunctionarissen toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (WNT-staffel). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vergoedingen voor de voorzitter 
en de overige leden. De bezoldigingen voor 2018 zijn hieronder weergegeven, exclusief btw, en vallen 
binnen klasse F (de klasse van 5.000 tot 10.000 woningen). De RvC stelt de honorering jaarlijks vast. De 
raad heeft besloten de honorering op het niveau van 2017 te houden met alleen een indexering conform de 
VTW-richtlijnen. Op verzoek van de voorzitter is een deel van de aan de voorzitter toekomende beloning 
niet aan hem uitbetaald. 
 

 
 
 
Op 31 december 2018 bestaat de raad uit vier leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van de 
huurderorganisaties. Op grond van de statuten wordt een lid van de raad benoemd voor vier jaar, waarbij 
elk lid één keer voor een periode van vier jaar herbenoembaar is. In 2018 is de heer J.T. Blok benoemd 
ingaande 1 juli 2018. Na zijn benoeming besloot hij op 7 december 2018 zijn lidmaatschap te beëindigen. 
De heer J. Vaneman trad op 10 december 2018 vanwege persoonlijke reden af. De heren Poorta en 
Wiersma zouden per 31 december 2018 aftreden maar zijn op verzoek van de andere leden van de raad tot 
1 maart 2019 aangebleven zodat de RvC nieuwe leden kon zoeken. Kort na het boekjaar leidde dit tot het 
aantreden van de heer Frans Haven op 1 januari 2019 en werden in februari 2019 twee kandidaten van de 
interimpool van de VTW voor een beperkte periode benoemd: mevrouw Marjolein Sulter-Zeinstra en de 
heer Koos Parie (per 1 maart benoemd tot voorzitter). 

Naam Gevolgde cursus in 2018 PE-punten Datum Totaal aantal
In 2018 PE-punten

in 2015 t/m 2018

M. Berghuis -   Lessons Learned uit de Governance inspectie 2 10-07-2018 36
-   Financiële en fiscale actualiteiten 2 14-12-2018

Totaal 4
M. Hilbolling -   Het ongezegde in de Boardroom 2 06-04-2018 26

-   Financiële en fiscale actualiteiten 2 10-07-2018
-   Masterclass Effectieve interventies 5 08-10-2018

Totaal 9
J. Poorta     Geen cursussen in 2018 17
J. Vaneman -   Intervisie voorzitters RvC 3 08-10-2018 24

-   Intervisie voorzitters RvC 3 07-12-2018
-   E&Y/Kennisnetwerk Noord-Nederland 3 29-11-2018

Totaal 9
E. Wiersma -   Het ongezegde in de Boardroom 2 06-04-2018 48

-   Financiële en fiscale actualiteiten 2 10-07-2018
-   Excursie Hannover 6 13/15-09-2018

Totaal 10

jaar: 2018 honorering 
rooster van datum jaar 2018

naam functie van tot benoemd afreden aftreden excl.btw

dhr E. Wiersma MPM voorzitter 01-01 31-12 01-03-2011 01-03-2019 5.500

mw drs. M.G. Berghuis lid 01-01 31-12 01-01-2013 01-01-2021 8.511

dhr drs. ing. J. Poorta lid 01-01 31-12 01-03-2011 01-03-2019 8.511

mw Mr. M. Hilbolling lid 01-01 31-12 01-01-2014 01-01-2022 8.511

dhr J. Vaneman lid 01-01 10-12 01-01-2014 01-01-2022 10-12-2018 8.511

dhr J.T. Blok lid 01-07 07-12 01-07-2018 07-12-2018 3.440
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Integriteit  
De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van Wierden en Borgen. Er is geen sprake 
van tegenstrijdige belangen. Geen van de commissarissen is of was in dienst van Wierden en Borgen of 
haar voorgangers en heeft een directe of indirecte band met toeleveranciers van Wierden en Borgen. Geen 
van de commissarissen verleent andere diensten dan die welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de 
raad. De organisatie heeft een bedrijfscode integriteit waarin staat omschreven hoe medewerkers met 
klanten, met elkaar, met bedrijfseigendommen en met leveranciers omgaan. Tevens beschikt de organisatie 
over een klokkenluidersregeling die, evenals de integriteitscode, te vinden is op de website.  
 
3.3.3 Functie, honorering en nevenfuncties bestuurders 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur. De Raad van 
Commissarissen heeft in november 2018 besloten het bestuur uit te breiden voor een periode van 
zes maanden gezien de grote opgave. De heer P. van Heeswijk is aangesteld per 18 december 
2018. 
 
Taakverdeling binnen het bestuur 
Gedurende een korte periode in 2018 heeft het bestuur van Wierden en Borgen bestaan uit twee 
leden. Tot en met 17 december 2018 was de heer R.T. Kramer Directeur-bestuurder van Wierden 
en Borgen. Per 18 december 2018 is de heer P. van Heeswijk voorzitter van de Raad van Bestuur  
geworden en is de heer R.T. Kramer lid van de Raad van Bestuur geworden. Hiermee heeft Wierden 
en Borgen over de periode vanaf 18 december 2018 tot en met 31 december 2018 twee leden van 
de Raad van Bestuur gehad. Vanaf 18 december 2018 heeft de heer R.T. Kramer zich sec op het 
aardbevings-dossier gericht. Alle andere taken zijn per die datum door de heer P. van Heeswijk 
overgenomen. 
 
De directeur-bestuurder, de heer R.T. Kramer 
De directeur-bestuurder, de heer R.T. Kramer, heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. 
Sinds 18 december 2018 is hij lid van het bestuur. Hij is in dienst van Wierden en Borgen, dan wel 
haar rechtsvoorgangers, sinds 1 september 1990. De raad heeft uit continuïteitsoverwegingen 
gekozen voor een benoeming voor onbepaalde tijd.  
 
Het pensioen van de bestuurder is ondergebracht bij het Pensioenfonds voor Woningcorporaties. 
De pensioenkosten worden gefinancierd door de werkgever. Het ligt niet in de rede om de 
beloningsstructuur aan te passen. Jaarlijks wordt een evaluatiegesprek gehouden tussen de 
bestuurder en de Remuneratiecommissie over de prestaties van Wierden en Borgen van het 
voorgaande jaar en het functioneren van de bestuurder. In 2018 heeft dat niet plaatsgevonden 
gezien de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau. 
 
De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer P. van Heeswijk 
De heer P. van Heeswijk is per 18 december 2018 aangesteld als voorzitter van de Raad van 
Bestuur. Met hem is een overeenkomst van opdracht afgesloten voor een periode van zes 
maanden. 
 
De honorering van de Raad van Bestuur past binnen de kaders van de WNT-regeling. 
Over 2018 heeft de Raad van Bestuur de volgende beloning ontvangen: 

 
 

 

Beloning 2018 Bestuur:
totaal bijtelling
vast pensioen- kosten 

naam functie van tot declaratie inkomen kosten auto totaal

R.T. Kramer directeur- 01-01 31-12 123.496 27.960 3.024 154.480
bestuurder

P. van Heeswijk interim 18-12 31-12 7.740 * 7.740
directeur-
bestuurder

* dit bedrag is exclusief btw.
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De beloning van de heer R.T. Kramer betreft het vaste jaarinkomen inclusief vakantietoeslag.  
  
Nevenfuncties de heer R.T. Kramer 
Onbezoldigde nevenfuncties die niet voortvloeien uit de functie maar daar wel mee samenhangen: 
 Lid Groninger Gasberaad; 
 Lid Maatschappelijke Stuurgroep NCG; 
 Lid bestuur Bouwsociëteit Groningen; 
 Lid Adviesgroep Noord Groningse Uitdaging. 
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3.4     ONZE WONINGEN 

3.4.1 Onze woningvoorraad 
 

 
 

 
 

 
 

Woningbezit Wierden en Borgen Aantal

Aantal woningen in eigendom (1 januari 2018) 6.809

Af: verkocht -22
Af: gesloopt -12
Af: wijziging -1

6.774
Bij: nieuwbouw 10

Aantal woningen in eigendom (31 december 2018) 6.784

Aantal garages 307
Aantal gemeenschappelijke ruimten 14
Aantal bedrijfruimtes en overige verhuureenheden 64

Aantal verhuureenheden in eigendom 31-12-2018 7.169
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7000
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Verloop van het woningbezit

Aantal woningen per gemeente

Gemeente 31-12-2018 31-12-2017

Bedum 1.055 1.056
De Marne 1.125 1.128
Eemsmond 394 394
Loppersum 670 670
Ten Boer 401 401
Winsum 1.371 1.377
Groningen 1.768 1.783
Totaal 6.784 6.809

Onze woningen3.4 
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3.4.2 Projecten 
 
Veel van de nieuwbouwprojecten die momenteel in ontwikkeling zijn staan in de contouren van het 
aardbevingsgebied. Wij willen graag dat nieuwe woningen worden versterkt als dit uit berekeningen nodig 
blijkt nodig te zijn. Wij dienen dit in bij de NAM ter goedkeuring. Door wijzigingen in ontwerpregels, 
constructieberekeningen en interpretatieverschillen over kosten, is het moeilijk om vaste planningen te 
maken. Dit komt mede doordat er geen vastgestelde doorlooptijden bij de nieuwbouwregeling van de NAM 
zijn zoals wel het geval is bij een reguliere omgevingsvergunning bouwen. De projecten laten ultimo 2018 
de volgende stand zien: 
 

 
 
3.4.3 Planmatig- en projectonderhoud 
 

Ontwikkeling, voortgang en realisatie 2018 
Een deel van de begroting is dit jaar niet uitgevoerd. Diverse redenen zijn hieronder beschreven: 
  Een belangrijke reden is de beweging binnen de aannemerij. De aannemers hebben 
teveel werkaanbod waardoor de calculatieafdelingen vol lopen. Hierdoor willen/ kunnen ze geen 
offertes meer uitbrengen. Ook is het heel moeilijk om goede onderaannemers te krijgen. Er is een 
schaarste aan goed uitvoerend personeel zoals tegelzetters, stukadoors, installateurs en 
metselaars. Daarnaast zijn de levertijden op bepaalde materialen erg lang. De levertijden op 
bijvoorbeeld kunststof kozijnen en houten kozijnen en deuren zijn minimaal 20 weken. Hierdoor is 
het zeer moeilijk geworden om alles uitgevoerd te krijgen binnen de verwachte termijn. 
 Een andere reden is dat de Flora en Faunawet de uitvoering met betrekking tot  
dakrenovaties vertraagd. De onderzoeken zijn in augustus afgerond. De uitslagen hiervan hebben 
we op 1 oktober ontvangen. Een deel is in 2018 uitgevoerd maar circa 75% zal in 2019 uitgevoerd 
gaan worden. Het realiseren van dakrenovaties bij 116 woningen is hierdoor in 2018 niet gehaald.  
 De bijzonderheden bij de grote projecten in de gebieden Groningen, Hoogkerk en Winsum 
zorgen voor lange voorbereidingstrajecten die veel capaciteit vergen.  
 
Door genoemde oorzaken is de begroting dit jaar niet gerealiseerd. De aanbestedingen en 
opdrachten zijn wel zoveel mogelijk dit jaar uitgezet. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in het 
eerste halfjaar van 2019. Om de begroting van 2019 te kunnen realiseren zullen we 
aanbestedingsvormen bedenken waarin tijdwinst behaald wordt en waar een aannemer 
aaneengesloten kan doorwerken. Te denken valt aan een één op één aanbesteding op basis van 
marktconforme inschrijvingen van op dit moment lopende projecten. Doordat een gedeelte van het 

Totaaloverzicht projecten per 31-12-2018

Straat Plaats Aantal Project Start Gereed Begrote Stichtings- ORT Balans-
woningen investering kosten waarde

Gebr. Gootjesstraat Baflo 4 nieuwbouw jan-19 sep-19 640.000 120.664 206.822 -86.158

Bederawalda (2e fase) Bedum 12 nieuwbouw mrt-19 jan-20 3.480.000 253.344 1.158.456 -905.112

Folkerdastraat Bedum 9 nieuwbouw sep-19 mrt-20 1.440.000 149.917 349.628 -199.712

Badweg Loppersum 10 nieuwbouw jul-19 dec-19 2.200.000 -203.232 508.573 -711.805

Tiggeldobbe Loppersum 8 nieuwbouw apr-19 dec-19 1.720.000 -463.454 168.240 -631.694

Tammingastraat Ten Post 8 nieuwbouw dec-18 jun-19 1.280.000 138.646 416.643 -277.997

Standwerker Ten Boer 8 nieuwbouw jan-20 sep-20 740.000 668 433.016 -432.348

Wilhelminastraat, Uithuizer- 10 nieuwbouw sep-19 mei-20 1.885.000 155.577 785.388 -629.811
Beatrixstraat meeden

Project H3V: 3.835.028 -3.835.028
Ockingaheemlaan Garrelsweer 8 versterken dec-17 jul-19
Bovendijks Garrelsweer 11 versterken dec-17 jul-19
Klaproosstraat Middelstum 5 versterken dec-17 jul-19
Ploegersweg Middelstum 12 versterken dec-17 jul-19
Kwekersstraat Middelstum 15 versterken dec-17 jul-19
Kerkeweg Wirdum 6 versterken dec-17 jul-19

Totalen 13.385.000 152.130 7.861.795 -7.709.665
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werk stagneert, is het soms lastig de bewoners goed te informeren over de geplande 
werkzaamheden. Hiervoor zullen communicatieplannen worden ingezet met onder andere de  
huurdersverenigingen. Ons beleid is dat de kwaliteit van de woningen op peil wordt gehouden en 
zo mogelijk wordt verbeterd en aansluit op de vraag. We besteden elk jaar veel tijd, geld en 
aandacht aan het onderhoud van onze woningen. Daarmee willen we zorgen voor tevreden 
huurders. Ook streven wij ernaar om de bouwtechnische kwaliteit van onze woningen te laten 
voldoen aan de normen van het bouwbesluit. 

 
Planmatig onderhoud 
Via planmatig onderhoud voeren we periodiek en preventief onderhoud uit aan onze woningen. Dat 
betekent dat iedere woning één keer per zes jaar onderhoud krijgt, zoals schilderwerk, voegwerk 
en het vervangen en moderniseren van keukens en sanitaire voorzieningen. Ook voelen wij ons 
mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het milieu en het verminderen van de CO2-uitstoot. 
Daarom besteden we veel aandacht aan het doorvoeren van energetische verbeteringen. Met deze 
energetische verbeteringen aan de woningen kunnen huurders hun woonlasten verlagen en wordt 
het comfort van de woningen verbeterd.  
We laten onze woningen periodiek controleren tijdens de APK-keuringen. Daarbij worden de 
elektrische installaties en de gasinstallaties van de woning gecontroleerd. Bij technische 
installaties, zoals cv-ketels en liften, vindt jaarlijks periodiek (contract)onderhoud plaats. Dit heeft 
tot doel om de installaties in goede conditie te houden. Ook het verhelpen van storingen behoort tot 
het contractonderhoud. 
 
Ieder jaar voeren we een technische inventarisatie uit bij een zesde deel van onze woningen. Op 
basis van deze inventarisatie bepalen we het planmatig onderhoud. De inventarisatiegegevens 
worden technisch en financieel vertaald en op basis van beschikbare budgetten worden prioriteiten 
gesteld. Het uitgangspunt is dat de budgetten voor planmatig onderhoud jaarlijks een gelijkmatig 
verloop hebben.  
 
Daarnaast zijn alle woningen in 2017 en 2018 opgenomen voor een conditiemeting (NEN2767) om 
de technische conditie van ons bezit in beeld te brengen. Uiterlijk 1 mei 2019 zullen alle metingen 
zijn verwerkt in onze meerjarenbegroting in Ibis-Main (softwarepakket). Met deze conditiescore 
kunnen we in de toekomst sturen op het onderhoud van onze complexen en daarbij goede 
beheersplannen ontwikkelen. 
 
Communicatie met huurders 
Bij het uitvoeren van onderhoud proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen 
van de bewoners. Voordat we onderhoud uitvoeren informeren we de huurders over het tijdstip en 
de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook proberen we steeds meer om de 
werkzaamheden zoveel mogelijk in te plannen op het moment dat het de huurder het beste 
uitkomt. Bij asbestsanering zijn de keukentafelgesprekken belangrijk. Daarin wordt duidelijk 
uitgelegd wat er wordt gedaan, hoe dit wordt uitgevoerd, wat we van de bewoners verwachten en 
op welke dagen de werkzaamheden plaats gaan vinden.  
 
Duurzaamheid 
Het buitenonderhoud combineren wij vaak met werkzaamheden die de energetische kwaliteit 
verbeteren. Dit doen we door een combinatie van de volgende maatregelen: het isoleren van 
daken, vloeren en gevels en het plaatsen van hoogrendementsketels, warmtepompen en 
mechanische ventilatie. 
Duurzaamheid is één van de speerpunten uit ons beleidsplan. We geven daar invulling aan door 
woningen onderhoudsarm te maken en door het energielabel van de bestaande woningen te 
verhogen. Dat geldt vooral voor de woningen die gebouwd zijn in de periode van 1945–1975. 
Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen die voldoen aan het ‘green 
label’. 
 
Flora en Faunawet 
Met het buitenonderhoud lopen wij steeds meer tegen regelgeving aan zoals de Flora en 
Faunawet. Daarin is een zorgplicht opgenomen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel 
mogelijk te voorkomen. Dit houdt in dat we risico-inventarisaties uitvoeren voordat we 
werkzaamheden aan het casco van de woningen opstarten. Als blijkt dat er bepaalde diersoorten, 
zoals mussen of vleermuizen, aanwezig zijn dan nemen we preventieve maatregelen om overlast 
of schade voor het beschermde dier te voorkomen. Dit betekent ook dat wij tijdens de broedperiode 
van eind april tot juli/ augustus/ september geen buitenwerkzaamheden mogen uitvoeren.  
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Asbestveilig 
Wierden en Borgen streeft ernaar om in de toekomst volledig asbestveilige woningen te hebben. 
Het in 2015 ingezette beleid om onze woningen asbestveilig te maken is in de jaren daarna 
voortgezet. In de gemeenten de Marne en Winsum zijn alle woningen, voor zover mogelijk, 
gesaneerd. In de gemeenten Bedum, Loppersum, Eemsmond en Ten Boer is circa 90% van de 
woningen asbestveilig gemaakt. Een groot deel hiervan is tijdens het verstevigen asbestveilig 
gemaakt, bij de resterende woningen zal dit tijdens mutatiewerkzaamheden gebeuren. De 
komende jaren is het streven om in het gebied Groningen/ Hoogkerk de woningen asbestveilig te 
maken. Hiervan is al een klein deel tijdens mutatie en voor de fusie gesaneerd. In 2018 zijn er 
(alleen) bij mutatie saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Projectmatige sanering is voorbereid en 
zal in 2019 binnen een aantal onderhoudsprojecten worden uitgevoerd. 
 
Eind 2017 is in 98% van ons bezit het aanwezige asbest in kaart gebracht. Dit betreft de 
complexen van het voormalig gedeelte van Wierden en Borgen met uitzondering van 
sloopcomplexen en verstevigingscomplexen. De complexen van voormalig Steelande zijn voor 
circa 70% geïnventariseerd. De Molukse wijk is niet geïnventariseerd; dit hing samen met nog uit te 
voeren renovatieplannen. Ook geplande sloopcomplexen zijn niet geïnventariseerd. Daarnaast 
hebben niet alle bewoners hun medewerking verleend. Tijdens mutatie wordt bij deze woningen 
alsnog geïnventariseerd en indien nodig gesaneerd.  
 
Voor het inventariseren zijn meerdere bedrijven ingeschakeld. Voor het saneren werken wij met 
vier vaste partners die volgens onze werkmethodiek het werk uitvoeren. De uitgevoerde 
werkzaamheden worden in het landelijk volgsysteem (LAVS) vastgelegd. De uitvoerende 
saneringsbedrijven zijn verantwoordelijk voor het gehele traject van start uitvoering tot het geheel 
gereed opleveren van het werk inclusief herstelwerkzaamheden en het aanbrengen van 
meterkastkaarten. Belangrijk zijn de keukentafelgesprekken waarin duidelijk wordt uitgelegd wat er 
wordt gedaan, hoe deze werkzaamheden worden uitgevoerd, wat we van de bewoners verwachten 
en op welke dagen het werk wordt uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat de eindsituatie gelijk is aan 
de beginsituatie waarbij de bewoners achteraf geen kosten hoeven te maken. 
 
Contracten 2018 
Voor jaarlijks terugkerend onderhoud zijn contracten afgesloten met diverse bedrijven waarin is 
vastgelegd wat de verplichting is, de daarbij behorende vergoeding en de planning. Dit betreft het 
onderhoud van liften, deurautomaten en tuinen, de schoonmaak van onze complexen maar ook 
zaken als dakbeveiliging, legionellapreventie en brandbeveiliging. 
 
Realisatie onderhoud in 2018 
In 2018 hebben we voor € 13,3 miljoen aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit bedrag is 
exclusief woningverbeteringen en bestaat uit: 
- Onderhoudslasten cyclisch € 6,4 miljoen 
- Onderhoudslasten niet cyclisch € 3,8 miljoen 
- Toegerekende organisatiekosten € 3,1 miljoen 

 
Projecten woningverbetering 
 
Diverse grote woningverbeteringsprojecten zijn dit jaar niet uitgevoerd, zoals de Molukse wijk, de 
Reddingiusweg, de Oranje- en Schildersbuurt in Hoogkerk en het opplussen van woningen in 
Winsum. Deze projecten vergen veel voorbereiding en zijn opnieuw opgenomen in de begroting 
voor 2019 en 2020. De voorbereidingen van deze projecten zijn in gang gezet. Deze projecten 
stonden voor circa € 10 miljoen in de begroting van 2018. Daarnaast was in 2018 een bedrag van  
€ 15 miljoen voor verbeteringsprojecten (renovatie en woningverbetering) begroot. De kosten van 
deze post komen niet ten laste van het resultaat maar worden geactiveerd.  
 
Aanbrengen isolerende voorzieningen  
In totaal was hiervoor afgerond € 3,3 miljoen in de begroting opgenomen. We hebben in 2018 in 
totaal ruim € 1,4 miljoen uitgegeven. Deze kosten hebben met name betrekking op het aanbrengen 
van mechanische ventilatie, vloer-, gevel- en zolderisolatie en het aanbrengen van warmtepompen.  
 
In 2018 is er bij 637 woningen in de gemeenten De Marne, Winsum, Groningen/ Hoogkerk en Ten 
Boer onderhoud uitgevoerd. Van deze woningen werden er bij 349 stuks casco energietechnische 
verbeteringen uitgevoerd. Dit betrof het aanbrengen van vloer-, gevel- en zolderisolatie of 
dakisolatie. Gemiddeld zijn bij deze woningen de energielabels met twee tot drie stappen 
verbeterd. Voor een deel van deze woningen loopt momenteel een aanvraag om in aanmerking te 
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komen voor RVV-subsidie. Minimale voorwaarde is dat de woning, na energetische verbetering, 
naar energielabel B wordt gebracht.  
 
Bij 450 woningen zijn de cv-ketels vervangen door een energiezuinigere ketel, hiervan is circa een 
kwart op klacht vervangen. Dit geeft minimaal één labelstap. Er zijn in 2018 door Feenstra 240 cv-
ketels en 100 hybrideketels met warmtepompen planmatig vervangen. Bij mutatie worden de 
woningen, waarbij nog enkel glas aanwezig is, voorzien van HR++ beglazing. Ook worden 
eventueel aanwezige geisers bij mutatie vervangen door combiketels. 
 
Het energielabel is vervangen door de energie-index. Deze energie-index is gebaseerd op circa 
150 kenmerken van de woning. Het geeft een gedetailleerd beeld van de energiezuinigheid van de 
woning en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. In de praktijk kunnen er grote 
verschillen ontstaan tussen het definitieve energielabel en de energie-index. Momenteel worden de 
energie-indexen door een externe partij bij deze woningen vastgesteld. De energie-index telt mee 
bij het vaststellen van de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning. 

 
3.4.4 Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit reparatie- en mutatieonderhoud. Bij reparatie gaat het vaak om 
kleine herstelwerkzaamheden in de woning. Als de woning wisselt van huurder dan wordt er 
mutatieonderhoud uitgevoerd. Ons beleid is erop gericht om onderhoudsklachten zo spoedig 
mogelijk te verhelpen. Dat is uiteraard afhankelijk van de aard van de klacht en de te gebruiken 
materialen en weersomstandigheden. Het klachtenonderhoud wordt voor een deel in eigen beheer 
uitgevoerd en voor een deel door derden. Een reparatieverzoek kan door de huurders op 
verschillende manieren worden gemeld: mondeling, telefonisch, via de website en sinds dit jaar ook 
via het huurdersportaal. 
 
Spoedeisende klachten, onder andere op het gebied van cv-installaties, riolering of gas, worden 
dezelfde dag verholpen. Calamiteiten buiten kantoortijden kunnen telefonisch worden doorgegeven 
aan een extern bedrijf. Daarvoor hebben we contracten afgesloten met gespecialiseerde bedrijven 
die (vrijwel) permanent beschikbaar zijn.  
 
Waar in het verleden een onderhoudsklacht veelal mondeling werd gedaan en ingepland, kunnen 
huurders nu hun melding in een digitaal planningssysteem melden. De huurder kan zelf de 
onderhoudsklacht, de gewenste datum en het gewenste tijdstip aangeven voor het herstellen. 
Doordat hierbij geen direct contact meer is met de huurder, waardoor geen vragen kunnen worden 
gesteld, komen alle meldingen in het systeem. Dit is onder andere de reden van de stijging van het 
aantal meldingen. De stijging is daarnaast ook veroorzaakt door de groei van 33% van het 
woningbezit ten opzichte van 2016.  
 
Mutatieonderhoud richt zich op het verhuurbaar maken van vrijgekomen woningen. Dit betekent dat 
de woning veilig, schoon en zonder achterstallig onderhoud is. Tevens komt het voor dat er 
achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd doordat huurders in het verleden niet meegewerkt 
hebben aan onderhoud in hun woning. Voor het reguliere onderhoud hebben we contracten 
afgesloten voor liften en deurautomaten. Contractonderhoud vindt periodiek plaats en heeft tot doel 
installaties in goede conditie te houden. Ditzelfde geldt voor het onderhoud van de tuinen en de 
schoonmaak van onze wooncomplexen. 
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Overzicht meldingen 
Het aantal klachtenmeldingen in 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met 7,4%. 
 

 
 

 
3.3      ONZE HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN 

 
3.5.1 Huisvestingsbeleid 

We verhuren onze goedkope en betaalbare woningvoorraad met voorrang aan personen die 
vanwege hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. 
De voorraad goedkoop en betaalbaar is in 2018 met 1,3% (van 88,8 naar 90,1) toegenomen. 

 
Verdeling woningbezit naar netto huurprijs: 
 

 
 

Wierden en Borgen beheert daarnaast 63 woningen voor Woningcorporatie Woonservice Drenthe 
in Westerbork. De verdeling van de prijsklasse van deze woningen naar netto huurprijs ziet er als 
volgt uit: 
 

 
  

 
3.5.2 Toewijzing van woningen 

Wierden en Borgen maakt gebruik van het aanbodmodel. Woningen waarvan de huur wordt 
opgezegd worden wekelijks op de website gepubliceerd. Woningzoekenden kunnen hierop 
vervolgens zelf reageren. Woningen worden primair toegewezen op basis van de opgebouwde 
inschrijftijd en het inkomen. 
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meldingen

klachtenmeldingen mutatiemeldingen

Prijsklasse Gemeente
Bedum Ten Boer Loppersum Eemsmond De Marne Winsum Groningen Totaal

Goedkoop (grens 2018 € 417,34) 222 65 184 106 377 316 319 1.589
Betaalbaar (grens 2018 € 640,14) 639 285 469 268 699 991 1.180 4.531
Duur tot huurtoeslaggrens (grens 2018 € 710,68) 182 51 17 20 48 61 202 581
Duur boven huurtoeslaggrens (grens 2018 € 710,68) 12 0 0 0 1 3 67 83
Totalen 1.055 401 670 394 1.125 1.371 1.768 6.784

Prijsklasse Gemeente
Groningen

Goedkoop (grens 2018 € 417,34) 0
Betaalbaar (grens 2018 € 640,14) 47
Duur tot huurtoeslaggrens (grens 2018 € 710,68) 15
Duur boven huurtoeslaggrens (grens 2018 € 710,68) 1
Totaal 63

Onze huurders en woningzoekenden3.5 
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tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 0 2 0 
 > € 30.400 0 0 0 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  0 2 0 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 0 6 0 
 > € 30.400 0 0 0 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  0 6 0 

 
Gemeente Loppersum: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 12 4 0 
 > € 22.400 1 3 1 
> 65 < € 22.375 1 1 0 
 > € 22.375 0 0 0 
Totaal  14 8 1 

tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 5 7 0 
 > € 30.400 1 0 2 
> 65 < € 30.400 0 1 0 
 > € 30.400 0 1 0 
Totaal  6 9 2 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 1 5 0 
 > € 30.400 0 2 0 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  1 7 0 

 
Gemeente Eemsmond: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 11 5 0 
 > € 22.400 2 0 0 
> 65 < € 22.375 0 0 0 
 > € 22.375 0 0 0 
Totaal  13 5 0 
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We sluiten aan bij de wettelijke norm dat minimaal 80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen 
(met een huurprijs tot € 710,68) wordt toegewezen aan inkomens tot € 36.798 (prijspeil 2018). Aan 
deze 80% norm is in 2018 ruim voldaan, namelijk 92,0%.  
 
Daarnaast  is de norm voor passend toewijzen minimaal 95%. Bij 373 toegewezen woningen ligt 
het inkomen van de nieuwe huurder onder de huurtoeslaggrens, hiervan zijn 371 woningen 
passend toegewezen. Aan deze norm is daarmee ruim voldaan, namelijk 99,5%.  

 
Aantal toewijzingen naar inkomen 2018 totaal < € 36.798 > € 36.798 

 500 460 (92,0%) 40 (8,0%) 
 

Aantal toewijzingen sociale huur/ vrije sector 
2018 

totaal < € 710, 68 > € 710,68 

 503 500 (99,4%) 3 (0,6%) 
 

Aantal toewijzingen met inkomen tot 
huurtoeslaggrens 

norm passend niet  
passend  

373 371 (99,5%) 2 (0,5%) 
 

Toewijzing volgens de Woningweg 2015 
In 2018 hebben we alle woningen toegewezen op basis van de Woningwet 2015: 

 
Gemeente Bedum: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 3 10 0 
 > € 22.400 0 0 4 
> 65 < € 22.375 0 8 0 
 > € 22.375 0 1 0 
Totaal  3 19 4 

tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 1 7 0 
 > € 30.400 0 1 4 
> 65 < € 30.400 0 3 0 
 > € 30.400 0 0 2 
Totaal  1 11 6 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 0 10 1 
 > € 30.400 0 0 3 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  0 10 4 

 
Gemeente Ten Boer: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 0 1 0 
 > € 22.400 1 3 1 
> 65 < € 22.375 0 2 0 
 > € 22.375 0 0 0 
Totaal  1 6 1 
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tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 0 2 0 
 > € 30.400 0 0 0 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  0 2 0 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 0 6 0 
 > € 30.400 0 0 0 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  0 6 0 

 
Gemeente Loppersum: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 12 4 0 
 > € 22.400 1 3 1 
> 65 < € 22.375 1 1 0 
 > € 22.375 0 0 0 
Totaal  14 8 1 

tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 5 7 0 
 > € 30.400 1 0 2 
> 65 < € 30.400 0 1 0 
 > € 30.400 0 1 0 
Totaal  6 9 2 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 1 5 0 
 > € 30.400 0 2 0 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  1 7 0 

 
Gemeente Eemsmond: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 11 5 0 
 > € 22.400 2 0 0 
> 65 < € 22.375 0 0 0 
 > € 22.375 0 0 0 
Totaal  13 5 0 
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tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 4 6 0 
 > € 30.400 0 0 1 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  4 6 1 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 0 8 0 
 > € 30.400 0 1 0 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  0 9 0 

Gemeente De Marne: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 32 17 0 
 > € 22.400 5 6 1 
> 65 < € 22.375 0 9 0 
 > € 22.375 0 1 0 
Totaal  37 33 1 

 
tweepersoonshuishoudens: 

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 7 9 0 
 > € 30.400 0 1 0 
> 65 < € 30.400 0 3 0 
 > € 30.400 0 2 0 
Totaal  7 15 0 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 5 11 0 
 > € 30.400 1 1 2 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  6 12 2 

 
Gemeente Winsum: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 30 16 0 
 > € 22.400 4 3 1 
> 65 < € 22.375 1 3 0 
 > € 22.375 0 3 0 
Totaal  35 25 1 
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tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 4 11 0 
 > € 30.400 0 0 2 
> 65 < € 30.400 1 2 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  5 13 2 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 0 12 1 
 > € 30.400 0 0 3 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  0 12 4 

 
Gemeente Groningen: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 12 15 0 
 > € 22.400 3 9 5 
> 65 < € 22.375 1 31 0 
 > € 22.375 0 2 1 
Totaal  16 57 6 

tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 

597,30 
> € 597,30 

< 65 < € 30.400 3 5 0 
 > € 30.400 1 0 7 
> 65 < € 30.400 0 6 0 
 > € 30.400 0 1 1 
Totaal  4 12 8 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 

640,14 
> € 640,14 

< 65 < € 30.400 2 24 0 
 > € 30.400 0 1 3 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  2 25 3 

 
Totaal Wierden en Borgen:  
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 100 68 0 
 > € 22.400 16 24 13 
> 65 < € 22.375 3 54 0 
 > € 22.375 0 7 1 
Totaal  119 153 14 

tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 

597,30 
> € 597,30 

< 65 < € 30.400 24 47 0 
 > € 30.400 2 2 16 
> 65 < € 30.400 1 15 0 
 > € 30.400 0 4 3 
Totaal  27 68 19 
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tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 30.400 4 11 0 
 > € 30.400 0 0 2 
> 65 < € 30.400 1 2 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  5 13 2 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 

417,34 
€ 417,34 

tot € 
640,14 

> € 640,14 

< 65 < € 30.400 0 12 1 
 > € 30.400 0 0 3 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  0 12 4 

 
Gemeente Groningen: 
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 
417,34 

€ 417,34 
tot € 

597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 12 15 0 
 > € 22.400 3 9 5 
> 65 < € 22.375 1 31 0 
 > € 22.375 0 2 1 
Totaal  16 57 6 

tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 

597,30 
> € 597,30 

< 65 < € 30.400 3 5 0 
 > € 30.400 1 0 7 
> 65 < € 30.400 0 6 0 
 > € 30.400 0 1 1 
Totaal  4 12 8 

drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 

640,14 
> € 640,14 

< 65 < € 30.400 2 24 0 
 > € 30.400 0 1 3 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  2 25 3 

 
Totaal Wierden en Borgen:  
éénpersoonshuishoudens:  

Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 
597,30 

> € 597,30 

< 65 < € 22.400 100 68 0 
 > € 22.400 16 24 13 
> 65 < € 22.375 3 54 0 
 > € 22.375 0 7 1 
Totaal  119 153 14 

tweepersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 

597,30 
> € 597,30 

< 65 < € 30.400 24 47 0 
 > € 30.400 2 2 16 
> 65 < € 30.400 1 15 0 
 > € 30.400 0 4 3 
Totaal  27 68 19 
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drie- en meerpersoonshuishoudens: 
Leeftijd Inkomen Huur < € 417,34 € 417,34 tot € 

640,14 
> € 640,14 

< 65 < € 30.400 8 76 2 
 > € 30.400 1 5 11 
> 65 < € 30.400 0 0 0 
 > € 30.400 0 0 0 
Totaal  9 81 13 

 
Huisvesting bijzondere doelgroepen 
De huisvesting vanuit medische/ sociale urgentie, herstructurering en calamiteiten blijft een grote 
claim leggen op de beschikbaar gekomen woningen. Ook de vraag vanuit de gemeenten om 
woningen voor statushouders aan te bieden blijft groot. In totaal zijn in het verslagjaar 54 woningen 
verhuurd aan deze doelgroepen. 

 
Verhuurde woningen aan 
bijzondere doelgroepen per 
gemeente in 2018 

Statushouders Medische  
en sociale 

urgentie 

Sloopurgentie Calamiteiten  

Bedum 3 4 4 0 
Ten Boer 1 5 2 0 
Loppersum 2 0 6 0 
Eemsmond 3 6 0 0 
De Marne 2 4 2 0 
Winsum 0 1 0 0 
Groningen 3 3 3 0 
Totaal Wierden en Borgen 14 23 17 0 

 
 

Opvang statushouders 
Wierden en Borgen voorziet in vier gemeenten volledig in de taakstelling voor het huisvesten van 
statushouders. In de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Groningen wordt de taakstelling met 
andere corporaties gedeeld. De taakstelling wordt steeds voor een periode van een half jaar 
vastgesteld. De taakstelling voor 2018 was nagenoeg gelijk aan 2017. In een aantal gemeenten 
was op 1 januari 2018 sprake van een achterstand. Ondanks deze achterstand en de nieuwe 
taakstelling voor 2018 is per 1 januari 2019 bij vier gemeenten de taakstelling gehaald. Bij de 
gemeenten Eemsmond en Loppersum is een achterstand. Bij beide gemeenten hebben wij een 
gezamenlijke taak met andere corporaties. In de gemeente Loppersum hebben we nog steeds te 
maken met het plaatsen van sloopurgenten in verband met het versterken en sloop/ nieuwbouw 
van woningen. De verwachting is dat de achterstand in het eerste kwartaal van 2019 wordt 
weggewerkt. Bij de gemeente Ten Boer is de achterstand groter. Voor de gemeente Ten Boer geldt 
nog steeds dat er weinig geschikte woningen muteren. Daarnaast worden de mutatiewoningen in 
het dorp Ten Post niet toegewezen in verband met de versterkingsopgave. Van de in totaal 
beschikbare woningen is 3,0% toegewezen aan deze doelgroep.  

 
Overzicht huisvesting statushouders 2018 

Gemeente 

S
tand op  

1 januari 2018 

Taakstelling  
1

e helft 2018 

R
ealisatie 

1
e helft 2018 

S
tand op 

1 juli 2018 

Taakstelling  
2

e helft 2018 

Taakstelling  
2

e helft 2018  
(incl. voor/ achter) 

R
ealisatie tot 

1 januari 2019 

A
chter/ voor 

realisatie tot 1 januari 
2019 

Bedum -4 8 4 0 7 7 7 0 
De Marne 2 8 7 3 7 10 11 -1 
Eemsmond -6 12 2 4 10 14 7 7 
Loppersum 7 8 15 0 7 7 0 7 
Ten Boer 15 6 1 20 5 25 6 19 
Winsum -15 11 5 -9 9 0 2 -2 
Groningen -80 152 91 -19 129 110 11

0 0 
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Leegstand 
Eind 2018 stonden 192 woningen leeg, eind 2017 waren dit 137. Van deze leegstaande 
woningen hebben 86 een sloopbestemming en 3 een verkoopbestemming. Er waren 103 
woningen beschikbaar voor verhuur. Dit is 1,5% van het totale woningbezit per 31 december 
2018, per 31 december 2017 was dit 0,9%. Van deze woningen stonden er 5 leeg in verband met 
renovatie en 36 in verband met versterken. Er staan daardoor 62 woningen leeg beschikbaar 
voor verhuur. Dit is 0,9% van het totale woningbezit.  

 
Leegstand op: Verkoop sloop verhuur totaal 
31-12-2017 9 68 60 137 
31-12-2018 3 86 103 192 
Verschil -6 18 43 55 

 
Per gemeente verkoop sloop verhuur totaal 
Bedum 2 28 9 39 
De Marne 1 11 10 22 
Eemsmond 0 0 7 7 
Loppersum 0 24 29 53 
Ten Boer 0 5 15 20 
Winsum 0 2 9 11 
Groningen 0 16 24 40 
     

 

3.5.3 Mutaties 
De gemiddelde mutatiegraad is in 2018 met 0,1% gedaald tot 8,7%. In Groningen en Bedum is 
het verschil ten opzichte van 2017 het meest opvallend. In Groningen is deze met 2,8% 
toegenomen en in Bedum met 3,2% afgenomen. 
 
Mutatiegraad per gemeente  2017 2018 
Bedum 9,1 5,9 
De Marne 12,3 10,3 
Eemsmond 12,4 9,0 
Loppersum 10,2 11,0 
Ten Boer 8,2 7,2 
Winsum 6,6 7,5 
Groningen 6,9 9,7 
Totaal Wierden en Borgen 8,8 8,7 

 
3.5.4 Woningzoekenden 

De opbouw van het woningzoekendenbestand voor het Wad-gebied naar leeftijd en eerste 
woonvoorkeur is stabiel. Bij de laatste groep blijft Bedum met afstand het meest populair en de 
belangstelling voor Eemsmond is het geringst. De opbouw van de huidige woonsituatie ligt dit jaar 
weer op het niveau van voorgaande jaren. Bij het gewenst woningtype is het percentage 
woningen voor ouderen toegenomen van 24% naar 28% en bij de 1- en 2-persoonswoningen 
afgenomen van 10% naar 7%. Op 31 december 2018 telde Wierden en Borgen 3.433 
woningzoekenden. Het aantal mensen dat werkelijk op zoek is naar een huurwoning ligt echter 
aanzienlijk lager. Uit onderzoek blijkt dat er veel mensen in het bestand staan die niet (actief) op 
zoek zijn naar een huurwoning.  
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3.5.5 Wachttijden 

De wachttijd geeft de periode aan vanaf het moment dat een woningzoekende zich inschrijft en 
actief naar een woning zoekt tot het moment waarop we een woning toewijzen aan deze 
woningzoekende.  
 
Gemiddelde wachttijd (bij toewijzing): 

Gemeente Aantal toewijzingen Gemiddelde 
wachttijd  

(in maanden) 
Bedum 58 24,7 
De Marne 113 26,3 
Eemsmond 38 6,3 
Loppersum 48 18,6 
Ten Boer 16 21,6 
Winsum 97 28,7 
Groningen 90 67,2 

 
3.5.6 Huurverhoging 

Wierden en Borgen heeft in haar huurbeleid voor 2018 voor alle inkomensgroepen geen 
huurverhoging toegepast. De belangrijkste reden hiervoor is een compensatie voor een grote groep 
van onze huurders die al een lange tijd in onzekerheid verkeert. Een andere reden is dat de 
betaalbaarheid van de woningen in onze regio steeds belangrijker wordt.  

 
Bezwaarschriften huurverhoging 
In 2018 zijn geen bewaarschriften ingediend. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat er geen 
huurverhoging heeft plaats gevonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

65%

7%

28%

Gewenst woningtype

eengezinswoning

1- en 2-
persoonswoning

woning voor
ouderen

9%

58%

23%

10%

Leeftijd

tot 23 jaar

23 - 55

55 - 75

> 75 jaar

48%

18%

24%

10%

Huidige woonsituatie

zelfstandig

inwonend bij ouders

koopwoning

overige

47%

6%2%6%

21%

7%
11%

1e woonvoorkeur naar gemeente

Bedum
de Marne
Eemsmond
Loppersum
Winsum
Ten Boer
Geen voorkeur
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3.5.7 Huurachterstanden 
De huurachterstand is in 2018 gedaald van 1,1% naar 0,9%. 

 
 

Huidige huurders 
Net als in 2017 hebben we ook in 2018 extra aandacht besteed aan het voorkomen van 
huurachterstanden. Dat hebben we gedaan door meer in te zetten op een persoonlijke benadering. 
Zodra er een betalingsachterstand ontstaat gaan we met de huurder in persoonlijk gesprek. Als dat 
zonder resultaat blijft wordt overleg gevoerd met de openbare geestelijke gezondheidszorg 
(OGGZ). Hierbij zijn diverse zorgpartijen, politie, gemeenten en kredietbanken betrokken. In het 
overleg wordt gekeken of er nog andere mogelijkheden of oplossingen zijn. Pas in het uiterste 
geval wordt een deurwaarder ingeschakeld. Het aangepaste beleid heeft geleid tot een verdere 
daling van de huurachterstand. 
 
Vertrokken huurders 
De achterstand van de vertrokken huurders is eveneens licht gedaald maar nog relatief hoog 
vergeleken met andere woningcorporaties.  

 
3.5.8 Ontruimingen 

In 2018 hebben we 9 woningen ontruimd. Eén ontruiming was het gevolg van illegale hennepteelt 
in de gemeente Groningen. De andere woningen zijn ontruimd vanwege een huurachterstand. 
We vinden het belangrijk om woningontruimingen zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat de 
onderliggende problematiek erg divers is, is het lastig om een ‘harde’ norm te stellen.  

 
Ontruimingen per gemeente 2017 2018 
Bedum 0 0 
De Marne 1 1 
Eemsmond 2 1 
Loppersum 0 0 
Ten Boer  0 0 
Winsum 1 3 
Groningen 2 4 
Totaal 6 9 

 
3.5.9 Leefbaarheid 

Eind 2018 hadden we 10 woonconsulenten in dienst. Onze woonconsulenten houden zich dagelijks 
bezig met de leefbaarheid in wijken, buurten, straten en complexen. Zij bemiddelen onder andere 
bij overlast, houden toezicht op het onderhoud van tuinen, overleggen met zorgnetwerken en 
begeleiden bewoners bij renovatietrajecten, sloop/ nieuwbouw en de versterking van woningen als 
gevolg van aardbevingen. Vooral in het aardbevingsgebied is de behoefte aan 
bewonersbegeleiding erg groot.  

0,65%

0,48%0,43%

0,38%

1,08%

0,86%

0,30%

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

1,30%

eind 2017 eind 2018

ontwikkeling huurachterstanden

Zittende huurders Vertrokken huurders Huurachterstand totaal
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De maximale bijdrage van de woningcorporatie aan leefbaarheid bedraagt € 127,39 per jaar per 
woning in de DAEB (prijspeil 2018). Een hoger bedrag is toegestaan als dit bedrag expliciet is 
opgenomen in de prestatieafspraken tussen corporatie, gemeente en huurdersorganisatie. De 
Woningwet stelt scherpe eisen aan het gebruik van het leefbaarheidsbudget. Binnen Wierden en 
Borgen hebben we deze eisen vertaald in een document op basis waarvan we kunnen afwegen of 
een project of initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. In de 
prestatieafspraken met de gemeenten is hierover een algemeen geformuleerde afspraak 
opgenomen. In onderstaand overzicht is aangegeven hoe we in 2018 met het leefbaarheidsbudget 
zijn omgegaan.  
 
Overzicht uitgaven leefbaarheid per gemeente: 
 
Toegerekende organisatiekosten Kosten 2018 (in €) 
 Uitzendkrachten, overige personeelskosten, huisvesting, afschrijvingen                             

en overige toe te rekenen kosten 
359.453 

Totaal 359.453 
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3.5.10 Wonen en zorg 
Wij willen ouderen en mensen met een handicap de mogelijkheid bieden om zo lang, geriefelijk en 
zelfstandig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit doel willen we bereiken door nieuwe 
woningen of appartementen te realiseren en door voorzieningen te treffen aan bestaande 
woningen. We werken hiervoor actief samen met verschillende organisaties die gespecialiseerd 
zijn op dit gebied.  

Overige uitgaven leefbaarheid gemeente Bedum 2018
       Bijdrage huurdersvereniging 448
       Fysiek Beheer
       Sociaal Beheer 806
       Initiatieven bewoners
Subtotaal
Overige uitgaven leefbaarheid gemeente Winsum 2018
       Bijdrage huurdersvereniging
       Fysiek Beheer
       Sociaal Beheer 482
       Initiatieven bewoners 250
Subtotaal             
Overige uitgaven leefbaarheid gemeente De Marne 2018
       Bijdrage huurdersvereniging
       Fysiek Beheer 376
       Sociaal Beheer 6.245
       Initiatieven bewoners
Subtotaal             
Overige uitgaven leefbaarheid gemeente Ten Boer 2018
       Bijdrage huurdersvereniging
       Fysiek Beheer
       Sociaal Beheer
       Initiatieven bewoners
Subtotaal
Overige uitgaven leefbaarheid gemeente Loppersum 2018
       Bijdrage huurdersvereniging
       Fysiek Beheer
       Sociaal Beheer 2.060
       Initiatieven bewoners
Subtotaal
Overige uitgaven leefbaarheid gemeente Eemsmond 2018
       Bijdrage huurdersvereniging
       Fysiek Beheer
       Sociaal Beheer 718
       Initiatieven bewoners
Subtotaal
Overige uitgaven leefbaarheid gemeente Groningen 2018
       Bijdrage huurdersvereniging 86
       Fysiek Beheer 46.254
       Sociaal Beheer 9.397
       Initiatieven bewoners 133
Subtotaal

Totaal 426.708
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Op het terrein van wonen en zorg is Wierden en Borgen actief op de volgende gebieden:  
 
Huisvesting 
Bijna alle recente nieuwbouwprojecten worden levensloopbestendig gebouwd zodat onze huurders 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Doordat de woningen rolstoelgeschikt zijn kunnen 
ook gehandicapten in deze woningen terecht. Door de ruime maatvoering van deze woningen 
kunnen thuiszorginstanties maximale zorg verlenen aan ouderen en gehandicapten. 
 
WMO  
In 2018 hebben we € 14.537 geïnvesteerd in het aanpassen van individuele woningen op grond 
van de WMO.  

 
Gemeente Investering waarvan liftonderhoud 
Groningen € 5.286 € 1.592 
Loppersum € 146     
Ten Boer € 8.375  

 

Winsum € 730  
 

Overzicht van aangepaste woningen  2018 tot en met 2017 
 Categorie 1 ( > € 4.500 ) 1 85 
 Categorie 2 ( > € 900 tot € 4.500 ) 2 274 
 Categorie 3 ( < € 900 ) 4 961 
Totaal 7 1.320 

 
Het aantal aanvragen voor het uitvoeren van WMO-aanpassingen is redelijk stabiel. Een aantal 
gemeentes voert daarnaast de aanvragen in eigen beheer uit.  
 
Bijzondere woonvormen voor gehandicapten 
In 2018 hebben we geen woningen gebouwd die speciaal geschikt zijn voor bewoners met een 
handicap. Wij hebben in voorgaande jaren ruim 160 appartementen voor deze groep gebouwd.  
 
Kinderopvang 
Op verschillende locaties in ons werkgebied verhuren we gebouwen aan gekwalificeerde 
organisaties op het gebied van kinderopvang. In 2018 zijn er geen nieuwe verhuringen aan deze 
organisaties geweest. 
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3.6     ONZE ORGANISATIE 

 

 
In 2018 hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden welke hebben geresulteerd in een 
ingreep door de Raad van Commissarissen om de Raad van Bestuur tijdelijk te versterken met een 
tweede directeur-bestuurder die tevens voorzitter is geworden van de Raad van Bestuur. In 2018 is 
verdere invulling gegeven aan het ontwikkelen van een efficiënte en effectieve organisatie door het 
benoemen van een adviseur ICT, een adviseur P&O, een bestuurssecretaris, een 
communicatieadviseur, een accountmanager huurdersorganisatie en een bestuurssecretaresse.  
 
Functiebeschrijvingen 
In de eerste helft van 2018 is het proces rondom het beschrijven van de functies naar aanleiding 
van de fusie met Steelande wonen afgerond en hebben medewerkers hun nieuwe 
functiebeschrijving ontvangen.  
 
Organisatieontwikkeling 
In mei 2018 is afgesproken dat we als Wierden en Borgen willen starten met het werken in 
gebiedsteams, projectteams en procesteams. Als start van deze organisatieverandering heeft 
Kjenning een onderzoek (nulmeting) gedaan naar de organisatie. De uitkomsten zijn gedeeld met 
de organisatie en er zijn afspraken gemaakt over het vervolg. 
 
Huisvesting  
In 2018 is een projectgroep huisvesting aan de slag gegaan met het ontwikkelen van plannen voor 
het kantoorpand. Het MT heeft de keuze gemaakt om de plannen voor de huisvestiging uit te 
stellen en ons eerst te focussen op onze huurders.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Onze organisatie3.6 
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Directeur-bestuurder
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P&O

Communicatie

Bestuurssecretaris

Programma Aardbevingen
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Bestuurssecretaris
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Kwaliteit & Control
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Manager Bedrijfsvoering

Woondiensten
Manager Woondiensten
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Personeel 
Op 31 december 2018 waren 82 medewerkers (74,25 fte) in dienst van Wierden en Borgen.  

Aantal formatieplaatsen 31-12-2018 31-12-2017 
Directie 1,0 1,0 
Staf 6,12 5,3 
Woondiensten   
Medewerkers woondiensten/ woonconsulenten 13,83 10,3 
Woonpunt 8,44 7,2 
Bedrijfsvoering   
Financieel Beheer (en ICT) 12,44 12,0 
Projecten 7,78 9,0 
Dagelijks onderhoud 
 Opzichter/ technische administratie 
 Allround onderhoudsmedewerkers/ schilders 

 
9,46 

15,18 

 
7,4 

15,1 
Totaal aantal formatieplaatsen 74,25 67,3 

        
Het gemiddeld aantal vhe’s per formatieplaats in 2018 is 97. In 2017 bedroeg het aantal vhe’s per 
formatieplaats 107. 
 
Personeelsmutaties 
In 2018 zijn er diverse personele mutaties geweest. Er zijn 26 nieuwe medewerkers 
ingestroomd waarvan 4 medewerkers een tijdelijke arbeidsovereenkomst hadden en in de 
loop van 2018 uit dienst zijn gegaan. Tien medewerkers hebben de organisatie verlaten. 
Naast de invulling van nieuwe functies zijn ontstane vacatures opnieuw ingevuld. De afdeling 
Staf is opnieuw samengesteld. Binnen de afdeling Wonen hebben personele wisselingen 
plaatsgevonden, zowel binnen het Woonpunt als binnen de woonconsulenten voor versterken 
en verduurzamen. Binnen de afdeling Bedrijfsvoering hebben vier medewerkers de 
organisatie verlaten. Daarnaast zijn mensen ingehuurd om de continuïteit van de organisatie 
te waarborgen. 
 
Ondernemingsraad 
In 2018 heeft de Ondernemingsraad twee nieuwe leden geworven in verband met het vertrek van 
twee van haar leden. Halverwege 2018 was de Ondernemingsraad weer voltallig. Op 19 juli 2018 
heeft de OR zichzelf in de nieuwe samenstelling gepresenteerd aan de medewerkers. Tijdens deze 
presentatie zijn speerpunten opgehaald bij de medewerkers en is gevraagd wat zij van de OR 
verwachten. De belangrijkste thema’s waren: huisvesting, communicatie, thuiswerken, verloop 
personeel, stip op de horizon en het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.  
 
De Ondernemingsraad heeft in 2018 zes overlegvergaderingen met de Directeur-bestuurder 
gehad. De volgende onderwerpen zijn toen besproken:  
 interne communicatie; 
 invulling vacatures; 
 organisatieontwikkeling; 
 (her)huisvesting; 
 beleid inzake thuiswerken 
 
Er is één instemmingsverzoek ingediend voor de regeling bedrijfsauto. Daarnaast is door de Raad 
van Commissarissen een adviesaanvraag ingediend voor het tijdelijk aanstellen van een tweede 
Directeur-bestuurder. Door de complexiteit van bepaalde vraagstukken en onderwerpen heeft de 
Ondernemingsraad in 2018 tijdelijk gebruik gemaakt van de expertise van een extern adviseur.  
 
De volledige Ondernemingsraad heeft de tweedaagse basiscursus “Samen starten in de OR” 
gevolgd. Eens in de twee weken is er overleg tussen het dagelijks bestuur van de 
Ondernemingsraad, de Directeur-bestuurder en de Bestuurssecretaris. Tweemaal per jaar is er een 
algemeen overleg met de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad heeft een eigen 
pagina op intranet geopend om de medewerkers doorlopend te kunnen informeren en organiseert 
daarnaast periodiek een spreekuur. 
 
Sociale veiligheid 
In ons beleid sociale veiligheid staat dat we grensoverschrijdend gedrag onacceptabel vinden en 
dat medewerkers hun taak op een veilige en respectvolle wijze moeten kunnen uitvoeren. In 2018 
zijn er drie meldingen geweest van agressie en geweld. In 2017 was er één melding. In het najaar 
van 2018 heeft een training mentale veerkracht en heldere communicatie plaatsgevonden. Deze 
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training is gegeven aan de medewerkers betrokken bij de aardbevingsproblematiek zoals 
woonconsulenten, projectleiders en het management. 
 
 
Vertrouwenspersoon 
In 2018 is onderzocht om opnieuw invulling te geven aan de rol vertrouwenspersoon. In mei 2019 
is een externe vertrouwenspersoon benoemd. 
 
Ziekteverzuim 
Over 2018 was het totale ziekteverzuimpercentage 4,32% en het aantal verzuimmeldingen 
bedroeg 90. Het percentage langdurig verzuim was 2,65%. Het kortdurend verzuim bedroeg 
1,67%. 

3.7     SAMENWERKING 

3.7.1 Betrekken van onze huurders 
De huurders van Wierden en Borgen worden vertegenwoordigd door vier huurdersorganisaties: 

Huurderorganisatie: vertegenwoordigt huurders in: 
'De Huurder' Gemeente Loppersum en Eemsmond 
'De Marne - De Terpen' Gemeente De Marne en Winsum 
‘Stichting 'Huurdersplatform Bedum - Ten 
Boer' Gemeente Bedum en Ten Boer 
‘Hoogkerk-Noorddijk’ Gemeente Groningen 

 
In 2018 hebben we drie plenaire vergaderingen en verschillende losse overlegmomenten 
gehouden met de huurdersorganisaties. Daarbij zijn onder andere de volgende onderwerpen 
besproken en is, waar van toepassing, gebruik gemaakt van het adviesrecht: 
• huurbeleid 2018; 
• bewonerscommunicatie: het 10-stappenplan; 
• prestatieafspraken; 
• bod aan gemeenten 

De samenwerking is in 2018 onder druk komen te staan. De huurdersorganisaties waren niet 
tevreden over de wijze waarop W&B met de gemaakte afspraken om is gegaan. Dat heeft eind 
2018 geleid tot een hernieuwde start van de samenwerking. De insteek van de vernieuwde 
samenwerking is dat er meer wordt ingezet op samen ontwikkelen. W&B wil haar 
huurdersorganisaties meer meenemen in haar beleidsontwikkeling. In dat kader heeft W&B ook 
een nieuwe functie gecreëerd in de vorm van een accountmanager huurdersorganisaties. 

Wierden en Borgen int voor drie huurdersorganisaties de contributie van de leden (huurders) via 
het huurincasso-systeem. Daarnaast ondersteunt Wierden en Borgen de vier huurdersorganisaties 
met een financiële bijdrage.  

Aardbevingen Groningen 
In 2018 hebben we samen met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) gesproken 
over de aardbevingsproblematiek en specifiek, samen met de andere corporaties, over het sociaal 
plan. Daarnaast hebben we met de lokale huurdersorganisaties en bewonersvertegenwoordigingen 
in het aardbevingsgebied regelmatig overleg gevoerd over de aanpak van de woningen in dit 
gebied. Er zijn vijf woonconsulenten continu bezig om ervoor te zorgen dat de belangen van onze 
huurders in het aardbevingsdossier worden behartigd. Zij zorgen daarnaast voor de communicatie 
en een goed procesverloop binnen de projecten zodat bewoners zoveel als mogelijk worden 
ontzorgd en begeleid.  

Bewonerscommissies 
Bij meerdere wooncomplexen zijn bewonerscommissies actief. Deze commissies zijn namens de 
bewoners nadrukkelijk betrokken bij het beheer van de betreffende complexen. 

Samenwerking3.7 
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Complexen met bewonerscommissie: Dorp: 
Koopmansplein Ten Boer 
De Luwte Loppersum 
De Ding'n Baflo 
De Brake, De Viking en Floraborg Winsum 
Aikeshof Eenrum 
Koningstate Leens 
Walfridushof, Arendshorst, Mensemastraat en de Carrousel Bedum 
Noorderschans Zoutkamp 
Pomanheem Groningen 
Eli Heijmanstade Groningen 
Gabrielflat Groningen 
Woldjerspoorweg Groningen 
WAMA Groningen 
Groenhof Groningen 
Jordensstraat Groningen 
Reitdiephaven Groningen 
Molukse wijk Groningen 

 

De woonconsulenten van Wierden en Borgen onderhouden de contacten met de bewoners-
commissies en ondersteunen ze. De bewonerscommissies zijn voor Wierden en Borgen 
belangrijke plekken waar informatie kan worden gehaald over hoe het in wijken, buurten en dorpen 
gaat.  

Regionale Klachtencommissie 
Samen met vijf andere woningcorporaties in Noordwest-Groningen participeert Wierden en Borgen 
in een Regionale Klachten Commissie (RKC). Huurders kunnen bij de RKC terecht als ze vinden 
dat ze niet goed behandeld zijn. De RKC is onafhankelijk en bestaat uit drie leden: een huurder, 
een werknemer van één van de deelnemende corporaties en een externe voorzitter. De RKC heeft 
in 2018 een zitting gehouden. Er werden twee verzoeken om bemiddeling ingediend. In dit geval 
zijn  beide verzoeken in één zitting behandeld waarbij de RKC tot een uitspraak is gekomen. Ten 
aanzien van beide verzoeken heeft de RKC de klachten deels gegrond verklaard.  

In de stad Groningen is Wierden en Borgen aangesloten bij de Klachtencommissie Gezamenlijke 
Woningcorporaties. In 2018 werden twee klachtbrieven aangaande Wierden en Borgen bij de 
Klachtencommissie ingediend. Beide zaken zijn tijdens een hoorzitting door de commissie 
behandeld. In beide gevallen heeft de commissie advies uitgebracht en de klachten 
ongegrond verklaard. 

3.7.2 Samenwerking met gemeenten 
Wierden en Borgen was in 2018 werkzaam in zeven gemeenten: De Marne, Eemsmond, Bedum, 
Loppersum, Ten Boer, Winsum en Groningen. We hebben met deze gemeenten 
prestatieafspraken gemaakt en een bod uitgebracht. Ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau is 
regelmatig met elkaar gesproken. 

 
3.7.3 Samenwerking met overige organisaties 

Naast de gemeenten en huurdersorganisaties zoals hierboven zijn genoemd onderhoudt Wierden 
en Borgen ook contacten met diverse andere organisaties. Het gaat daarbij om (zorg)instellingen 
die van ons huren: 
• Stichting NOVO; 
• Stichting Noorderbrug; 
• Stichting Sprank; 
• Stichting Begeleid wonen Bedum; 
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• Zorginstelling de Zonnehuisgroep; 
• Stichting Kids2B; 
• Stichting ’s Heeren Loo; 
• Stichting de Zijlen; 
• Stichting Kameleon; 
• Stichting MartiniZorg; 
• De Blauwe Schuit 
 
In 2018 hebben we in de Gabrielflat in Hoogkerk (gemeente Groningen) een nieuwe huurder 
gevonden voor de ruimte die zorginstelling Lentis had verlaten. Het overgrote deel van de ruimte 
die Lentis van ons huurde is nu verhuurd aan MartiniZorg. In 2018 zijn we met hen verder in 
gesprek gegaan over de mogelijkheden om binnen de wettelijke kaders nog extra woonruimte van 
ons af te nemen voor hun cliënten. Deze gesprekken zijn voortgezet in 2019. 
 
Daarnaast werken we samen met organisaties die ervoor zorgen dat bewoners die daar behoefte 
aan hebben passende hulp krijgen: 
• Maatschappelijke opvang; 
• OGGZ-overleg; 
• Wij-Groningen; 
• Deel & Ulrum; 
• GKB (Groningse Kredietbank); 
• VKB (Volkskredietbank Noord-Oost); 
• Deurwaarders 
 
In het kader van de aardbevingsproblematiek werken we samen met:  
• Centrum Veilig Wonen; 
• TCMG; 
• De Nationaal Coördinator Groningen 
 
In 2018 hebben we geconstateerd dat we meer structuur willen aanbrengen in het klant- en  
contractbeheer voor ons bijzondere vastgoed, zorgvastgoed. De eerste stappen zijn gezet om hier 
functioneel invulling aan te geven. 
 
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in dorpen en kernen werken we samen met 
diverse verenigingen van dorpsbelangen. Via deze organisaties halen we informatie op die we 
weer gebruiken in het opstellen van onze portefeuille- en leefbaarheidsplannen. Naast het ophalen 
van informatie geven we uiteraard ook inzicht in onze plannen.  
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3.8      ONZE FINANCIËN 

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op het bereikte bedrijfsresultaat, onze huidige en 
verwachte financiële positie en daaraan verwante onderwerpen. 

3.8.1 Bedrijfsresultaat 
Het jaarresultaat is als volgt samengesteld: 
Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2018  Jaarrekening 2017 
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 15.275  19.978 
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille 686  -85 
Waardeverandering vastgoedportefeuille 8.362  -2.083 
Netto resultaat overige activiteiten -928  -363 
Overige organisatiekosten   -1.470  -1.199 
Leefbaarheid    -427  -611 
Bedrijfsresultaat 21.499  15.458 
Financiële baten en lasten -6.592  -6.400 
Belastingen 4.795  -10.214 
Resultaat deelnemingen -12  -6 
Jaarresultaat na belasting 19.690  -1.163 

3.8.2 Beleidsmatige beschouwing verschil marktwaarde en beleidswaarde 
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 
2017. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de 
woningportefeuille van Wierden en Borgen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. 
In het jaarverslag worden een tweetal waarderingsgrondslagen vermeld; marktwaarde in verhuurde 
staat en beleidswaarde. Deze waarden worden hierna toegelicht en er wordt een beschouwing 
gegeven op de onderlinge verschillen. 
 
Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde 
De totale waarde van de woningportefeuille is met € 20,7 miljoen gegroeid naar een waarde van   
€ 582,4 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 3,7%. De positieve waardeontwikkeling is vooral 
het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte 
resulteren in een leegwaarde groei van de vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede 
een bepalende factor in. De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse 
invloed gehad op de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, 
blijft deze achter ten opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging (er is door Wierden en 
Borgen in 2018 geen huurverhoging doorgevoerd per 1 juli) en passend toewijzen. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid. Voor de 
financiële positie en de toekomstige investeringsmogelijkheden van Wierden en Borgen heeft deze 
beperkte huurverhoging natuurlijk wel de nodige consequenties die op een andere wijze in de 
komende jaren gecompenseerd zullen moeten worden. 
 
Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde 
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving 
van Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). In 2018 alsmede recent in 2019 zijn 
bepalingen van Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet 
de beleidswaarde haar intrede.  
 
Corporaties vermelden met ingang van het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de 
bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een 
beleidsmatige beschouwing opgenomen. De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels 
beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht 
omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt. De beleidswaarde vormt een 
onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van het WSW en de Aw. Het jaar 2019 is een 

Onze	financiën3.8
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overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten van de beleidswaarde in het 
jaarverslag 2018 van alle corporaties zal voor het WSW en de Aw als input dienen om een 
definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit vast te stellen. Het WSW en de Aw hebben 
aangegeven dat gedurende 2019 de voorlopige norm voor de LTV 75% blijft en voor de solvabiliteit 
20%. Bovendien is er een overgangsregime van het WSW en de Aw van toepassing voor het 
proces van borging dat de borgingsruimte gedurende dit overgangsjaar bepaald. De 
borgingsruimte wordt in deze overgangsfase dan ook op basis van een bredere analyse van de 
financiële positie van de individuele corporatie bepaald. Bij het opstellen van de jaarrekening maakt 
het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende 
verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de 
marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het 
vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde) is geen exacte wetenschap en 
tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken 
voor de jaarrekening. De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat 
waarbij er in het kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting 
wordt gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met 
deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en 
dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de 
woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd. Overeenkomstig de 
regelgeving is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017 bepaald, reden waarom in het overgangsjaar 
2018 geen ontwikkeling in de beleidswaarde kan worden toegelicht. Op basis van ervaringen uit dit 
boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan het begrip 
beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen met de verdere 
ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in 
komende perioden, onder meer samenhangend met:  
 
• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie 
van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een 
schatting door Wierden en Borgen van de nieuwe huur bij mutatie mede rekening houdend met 
wettelijke bepalingen zoals passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de 
huurdersvereniging over huursomstijging en de huursom. In de praktijk kunnen de huurstijging, de 
streefhuur en de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder 
andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend toewijzen en 
het huursombeleid.  
 
• Full-variant corporaties: zoals eerder uiteengezet is de beleidswaarde afgeleid van de 
marktwaarde, door middel van het doorvoeren van een aantal beleidswaarde specifieke correcties 
als afslag op de marktwaarde. De disconteringsvoet is gebaseerd op de disconteringsvoet 
behorend bij het doorexploiteerscenario van de marktwaarde. Een toegesneden disconteringsvoet 
voor de beleidswaarde kan theoretisch mogelijk lager zijn als gevolg van een lager risicoprofiel 
(samenhangend met lagere huren en hogere kwaliteit onderhoud) en daarmee een positief effect 
hebben op de beleidswaarde. Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis 
heeft gekregen krijgt de bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat 
hierdoor de disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken.  
  
• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investe-
ringen en/of toerekening van niet direct vastgoed gerelateerde bedrijfslasten.  
 
• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.  
 
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 
van het vastgoed in exploitatie  
Het bestuur van Wierden en Borgen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen 
vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze 
schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit en het niet 
DAEB- bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt € 288,9 
miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de 
volgende onderdelen:  
 

Onze	financiën
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De marktwaarde is voor Wierden en Borgen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar. Dit 
betekent dat de realistische hoogte van het eigen vermogen volgens Wierden en Borgen 
gebaseerd zou moeten worden op basis van de beleidswaarde in plaats van op de marktwaarde. 
 
Marktwaarde in verhuurde staat 
Vanaf het verslagjaar 2016 hanteert Wierden en Borgen de marktwaarde in verhuurde staat als 
waarderingsgrondslag voor het onroerend goed in de exploitatie. De marktwaarde in verhuurde 
staat wordt gedefinieerd als de meest waarschijnlijke prijs dat het complex bij complexgewijze 
verkoop naar schatting zal opbrengen en waarbij de koper het vastgoed aanvaardt onder 
gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden rechten en 
plichten. In feite is hier sprake van een commerciële waardering van vastgoed. Gezien de 
aardbevingsproblematiek heeft de minister voorgeschreven dat de waardering volgens full versie 
van het handboek moet plaatsvinden. Wierden en Borgen heeft de waardering laten uitvoeren door 
MVGM in samenwerking met Kabana Vastgoed. 
 
Beleidswaarde 
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op het beleid van Wierden en 
Borgen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van het vastgoed in exploitatie, 
uitgaande van dit beleid. 
  
Verschillen tussen marktwaarde en beleidswaarde 
De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige en 
onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor bepaling van de 
marktwaarde met uitzondering van: 
 
- Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een 

uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in 
exploitatie. Hierbij wordt tevens uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. Ten 
aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de gehanteerde methodiek 
volgens het Handboek modelmatig waarderen. Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad 
toegepast.  

- Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte 
moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de 
corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en 
regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. Wierden en 
Borgen hanteert in haar beleid per gebied een streefhuur tussen 55%-85% van de maximaal 
redelijke huur.  

- Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 
(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren 
onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.  

- Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter 
zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te 
relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden 
opgenomen onder het hoofd 'lasten verhuur en beheeractiviteiten' in de resultatenrekening.  

 
De beleidswaarde van BOG/ MOG/ ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus 
verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 

Van marktwaarde naar DAEB vastgoed in niet-DAEB vastgoed totaal vastgoed
beleidswaarde exploitatie in € in exploitatie in € in exploitatie in €

Marktwaarde verhuurde staat 574.487.142 7.915.505 582.402.647

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -68.317.251 -633.829 -68.951.080
Betaalbaarheid (huren) -145.908.803 -614.543 -146.523.346
Kwaliteit (onderhoud) -34.302.196 -174.681 -34.476.877
Beheer (beheerkosten) -38.865.160 -67.568 -38.932.728
Subtotaal -287.393.410 -1.490.621 -288.884.031

Beleidswaarde 287.093.732 6.424.884 293.518.616
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Leegwaarde 
Naast de marktwaarde in verhuurde staat is de zogenaamde leegwaarde, de marktwaarde in niet 
verhuurde staat, een veel gebruikte waarderingsmethode om inzicht te verschaffen in de waarde 
van woningen. De leegwaarde van een woning is de verkoopprijs kosten koper, vrij van huur en 
overige lasten. 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende waarden tegen elkaar afgezet:  
 

Waarderingsgrondslag Waarde 
Ultimo 2018 

Waarde ultimo 
2017 

Marktwaarde in verhuurde staat € 582.402.647 € 561.693.320 
Beleidswaarde € 293.518.616  € 244.542.000 
Leegwaarde € 798.040.206 € 774.770.065 

 
De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt 73% van de leegwaarde. De beleidswaarde bedraagt 
37% van de leegwaarde. Het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat en de leegwaarde 
wordt veroorzaakt door de contractuele beklemming die rust op de (verhuurde) woningen. De 
gehanteerde waarderingsgrondslag is bepalend voor de omvang van het eigen vermogen en voor 
de solvabiliteit. Zo bedraagt het eigen vermogen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat     
€ 413.110.724 en de solvabiliteit 68,9%. Indien gewaardeerd zou worden op basis van de 
beleidswaarde dan bedraagt het eigen vermogen € 124.226.693 en de solvabiliteit 40,0%.  

3.8.3 Financieel meerjarenbeeld 
In december 2018 is de begroting voor 2019 vastgesteld. Hierin is tevens een meerjarenperspectief 
opgenomen voor de periode 2020 tot en met 2023. Het ondernemingsplan 2017-2021 ligt hieraan 
ten grondslag. Bij het samenstellen van de begroting is, voor zover bekend op het moment van 
vaststellen, rekening gehouden met de economische verwachtingen en ontwikkelingen in de sector 
van de sociale huisvesting. De scheiding van DAEB en niet-DAEB activiteiten is verwerkt en de 
winst- en verliesrekening is via het categoriale model opgenomen. De marktwaarde in verhuurde 
staat vormt de basis voor het opgesteld meerjarenbeeld. 
 
 
Uitkomsten doorrekening (bedragen x € 1.000,-) 
 

 
 
* Op basis van beleidswaarde **Op basis van berekeningswijze WSW 

3.8.4 Financiering en financiële sturingsvariabelen 
Financiële continuïteit is van belang om de ondernemingsdoelstellingen en ambities te kunnen 
realiseren. In dit verband zijn de eisen die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw) stellen aan het financieel presteren van woningcorporaties lei-
dend voor Wierden en Borgen. In 2016 hebben we het ondernemingsplan 2017-2021 opgesteld 
waarin is opgenomen dat wij een extra buffer van 10% op deze financiële ratio’s willen hanteren. 
 
WSW beoordeling 
De financiële continuïteit wordt in grote mate bepaald door de bereidheid van het WSW om een 
borgingsfaciliteit toe te kennen. Sinds 2014 hanteert het WSW een nieuw risicobeoordelingskader 
waarbij corporaties worden beoordeeld op zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Beide zijn 
van belang bij de bepaling van het borgingsplafond. Het borgingsplafond is het maximale volume 
van door WSW geborde leningen dat een corporatie mag hebben uitstaan in een bepaald jaar.  

Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Jaarresultaat -1.185 -7.746 -6.323 -12.435 -11.793
Eigen vermogen 399.723 391.979 398.301 410.736 422.527
Solvabiliteit* 30,9% 25,3% 24,3% 23,9% 22,9%
Loan to value* 68,9% 74,1% 75,1% 77,2% 76,3%
Interest dekkingsratio (ICR) ** 1,64 1,76 2,35 1,98 2,44
Dekkingsratio ** 32,1 34,5 34,9 35,7 35,1
Operationele kasstromen 4.212 5.021 9.195 7.133 10.546
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Bij de kwantitatieve beoordeling baseert het WSW zich op financiële ratio’s waaraan corporaties 
moeten voldoen. Wierden en Borgen gebruikt deze ratio’s dan ook voor de toetsing van het 
financiële beleid en voor interne sturing.  
 
De kwalitatieve beoordeling van het WSW is gebaseerd op 24 business risk vragen die inzicht 
geven in de aard, omvang en beheersing van bedrijfsrisico’s. Aan de hand van de kwalitatieve 
beoordeling wordt er een risicoclassificatie vastgesteld die samen met de omvang van de geborgde 
leningenportefeuille bepalend is voor de toekenning van het borgingsplafond. Het WSW heeft 
Wierden en Borgen in 2018 beoordeeld met een bovengemiddeld risicoprofiel. Dit oordeel is onder 
andere het gevolg van het feit dat een groot deel van het werkgebied binnen de contouren van het 
aardbevingsgebied ligt waardoor de investeringsplannen voor de komende jaren nog onduidelijk 
zijn.  
 
Autoriteit woningcorporaties 
Elke corporatie dient vanaf 1 januari 2017 te beschikken over een Reglement Financieel Beleid en 
Beheer. Dit betreft een overkoepelend reglement waaruit de dienstbaarheid aan volkshuisvestelijke 
doelstellingen en de financiële borging blijkt. Wierden en Borgen heeft het financieel reglement 
opgesteld en deze is in december 2016 goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties. Het 
financieel reglement is met ingang van 1 januari 2017 van kracht. 

3.8.5 Scheiden DAEB en niet-DAEB 
In 2017 is het definitieve scheidingsvoorstel ingediend en goedgekeurd door de Autoriteit 
woningcorporaties. 

3.8.6 Treasury 
Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s. Het omvat de 
processen rondom operationeel geldverkeer, financieren, beleggen en risicobeheersing. Onderdeel 
van het treasurybeleid is het managen van de financiële risico’s waaronder het renterisico. 
 
Treasurystatuut 
In het treasurystatuut zijn alle taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot treasury 
vastgelegd. In 2015 is het treasurystatuut geactualiseerd. Conform het nieuwe Reglement 
Financieel Beleid en Beheer is in 2018 het treasurystatuut geactualiseerd. 
 
Treasuryjaarplan 
Alle treasuryactiviteiten zijn gebaseerd op het treasuryjaarplan. In dit plan wordt op basis van de 
bestaande leningen-, beleggingen- en derivatenportefeuilles en de meest recente 
meerjarenramingen het treasurybeleid voor het nieuwe begrotingsjaar vastgelegd. Het 
geformuleerde treasurybeleid dient te worden opgesteld binnen de kaders zoals vastgelegd in het 
treasurystatuut. In het treasuryjaarplan worden actiepunten opgenomen die gedurende het jaar tot 
treasury(trans)acties kunnen leiden.  
 
Onderstaande grafiek geeft het portefeuille(rente)risico van de leningenportefeuille weer ultimo 
2018. Het portefeuillerisico geeft aan welk percentage van de leningenportefeuille in een jaar een 
renteconversie ondergaat. Uit de grafiek blijkt dat wij de norm niet overschrijden. Wierden en 
Borgen volgt de beleidsregels derivaten en voldoet hieraan. 
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3.8.7 Wet- en regelgeving  
 
Saneringsheffing 
Met ingang van 1 juli 2015 is de saneringstaak aan het WSW overgeheveld. In specifieke situaties 
kan een woningcorporatie een beroep doen op de steun vanuit het WSW. De steun van het WSW 
wordt bekostigd uit middelen die zijn opgebracht door een heffing bij alle woningcorporaties. Voor 
2017 heeft de minister besloten om geen saneringsheffing op te leggen. De heffing voor 2018 
bedraagt afgerond € 426.000,- en is mede afhankelijk van lopende of nieuwe saneringsgevallen. 
Het WSW maakte daarom een zo goed mogelijke inschatting van het bedrag waar corporaties in 
de kasstromen rekening mee moeten houden. Voor de jaren 2019 tot en met 2023 nemen 
corporaties een heffing in het kasstroomoverzicht op die is gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur 
van de woongelegenheden in het betreffende jaar. 
 
Verhuurdersheffing 
De verhuurdersheffing is in 2013 ingevoerd en in 2016 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is 
besloten om de verhuurdersheffing ook voor toekomstige jaren te handhaven. Het tarief voor 2019 
is vastgesteld en laat ten opzichte van het tarief voor 2018 een kleine daling zien. In 2018 bedroeg 
de verhuurdersheffing voor Wierden en Borgen € 4 miljoen. 

Indicatieve bestedingsruimte 
In juni 2016 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het eerst de 
Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) gepubliceerd. De bestedingsruimte wordt 
uitgedrukt in drie verschillende vormen van inzet: investeringen in nieuwbouw, investeringen in 
renovatie of duurzaamheid en huurkorting of -matiging. Bij iedere categorie afzonderlijk wordt 
aangegeven wat de maximale bestedingsruimte is wanneer alle middelen op dat betreffende doel 
ingezet worden. Dat betekent dat de bedragen in de drie verschillende categorieën niet op te tellen 
zijn; het is of/of. Deze bedragen geven dus een indicatie van het (maatschappelijk gebonden) 
vermogen dat een corporatie tot haar beschikking heeft om haar volkshuisvestelijke taak nu en in 
de toekomst te kunnen uitoefenen. 
 
De berekeningen voor de IBW zijn gebaseerd op gegevens uit de dPi2017 en daarmee op de 
begroting 2018 en de meerjarenprognose 2019-2022. Dit leidt voor Wierden en Borgen tot het 
volgende overzicht: 
 
Indicatieve bestedingsruimte Wierden en Borgen 2018 (bedragen x € 1.000,-) 
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3.8.8 Financiële continuïteit 
Het financiële beleid van Wierden en Borgen is gericht op het waarborgen van de continuïteit. De 
financiële continuïteit wordt beoordeeld aan de hand van de meerjarenbegroting. De voortgang van 
het aardbevingsdossier en daarmee samenhangende besluitvorming heeft echter meer tijd gekost 
dan gewenst. Daardoor zijn de voorbereidingen van projecten later opgestart waardoor er minder is 
geïnvesteerd en de uitgaven van het planmatig onderhoud lager zijn dan begroot. De kasstromen 
zijn daarmee ook anders dan verwacht zodat aan het einde van het boekjaar een hoog 
liquiditeitssaldo op de balans staat.  
 
Wierden en Borgen voorziet de komende jaren in haar meerjarenbegroting vanaf 2021 een 
probleem inzake de Loan to value als gevolg van het invoeren van de beleidswaarde. Indien de 
beleidswaarde door het WSW en de Aw definitief als nieuwe beoordelingswaarde wordt 
gehandhaafd zal dit betekenen dat Wierden en Borgen in het kader van de financiële continuïteit 
zal moeten ingrijpen in de meerjarenbegroting.  

3.8.9 Presteren naar vermogen 
 
Financiële sturing 
Het doel is om de volkshuisvestelijke taken uit te voeren binnen de financiële kaders zodat de 
financiële continuïteit is gewaarborgd. Voor de kaders ten aanzien van de continuïteit zijn de 
volgende kengetallen benoemd die van belang zijn: 
- De operationele kasstroom (de kasstroom uit reguliere exploitatie) met een aflossingsfictie van 

2% voor de leningen in portefeuille; 
- De Interest Coverage Ratio (ICR = rentedekkingsgraad); 
- De Loan to Value (de leningen uitgedrukt als waarde van het onderliggende bezit op basis van 

de beleidswaarde); 
- Dekkingsratio (geborgde leningen ten opzichte van de marktwaarde van het bezit) 

Gemeente Nieuwbouw Verbetering Huurkorting

Groningen 6.533 4.550 194
Winsum 5.020 3.496 149
De Marne 4.093 2.851 121
Bedum 3.860 2.689 115
Loppersum 2.443 1.701 72
Eemsmond 1.433 998 42
Ten Boer 1.458 1.015 43

Totaal 24.840 17.300 736
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3.8.10 Kengetallen  

 

 

 

 

Omschrijving / Boekjaar 2018 2017 2016

Gegevens woningbezit
Aantal verhuureenheden in exploitatie
Woningen | Woongebouwen DAEB 6.768 6.768 5.044
Woningen | Woongebouwen niet-DAEB 33 39 19
Garages 308 292 229
Gemeenschappelijke ruimten 14 9 9
Bedrijfsruimten commercieel 25 26 3
Overige verhuureenheden sociaal 21 37 16

7.169 7.171 5.320

Mutaties woningbezit
Aantal opgeleverd 10              -   10
Aantal door fusie/aankoop/splitsing 32 1.786 1
Aantal verkocht 26 23 13
Aantal gesloopt 18 19 119
Afname door samenvoeging              -                -                    -   
Koopwoning omgezet naar huurwoning              -                -                    -   

Gemiddelde grondslag WOZ per woning 108.399 105.700 104.300

Het verhuren van woningen
Mutatiegraad 8,7 8,8 10,2
Huurachterstanden actieve contracten in % van 
de jaarhuur

0,48 0,65 1,2

Huurderving in % 2,3 1,67 1,00
Gemiddelde huurverhoging woningen in % 0,0 0,3 0,6

Financiële continuïteit
Operationele kasstromen 386.000 8.410.000 6.541.000
Interest Coverage Ratio 1,1 2,3 1,8
Loan to Value 54,62% 66,53% -
Dekkingsratio 27,46% 28,89% 25,63%
Schuld per vhe 23.263 24.687 35.841

Financiële continuïteit
Solvabiliteit marktwaarde 68,8% 68,00% 72,40%
Solvabiliteit beleidswaarde 40,2%
Liquiditeit 0,8 1,1 2,4
Rentabiliteit eigen vermogen 4,50% -0,30% 1,30%
Rentabiliteit vreemd vermogen 10,66% -0,60% 3,30%
Rentabiliteit totaal vermogen 3,32% -0,20% 0,90%
Interne financiering | woning 62.319 59.180 58.449
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3.8.11 Financiële derivaten 
 

Samenstelling en omvang van de derivatenportefeuille 

Vanuit de fusie met Woningcorporatie Steelande Wonen heeft Wierden en Borgen nog één derivaat in 
bezit. De hoogte van dit derivaat bedraagt per 31 december 2018 € 2,4 miljoen. De tegenpartij is de ING 
Bank. Ten opzichte van de totale door WSW geborgde leningenportefeuille is dit een percentage van 
1,50%. Verder heeft Wierden en Borgen vier leningen in haar portefeuille met een optie-element, oftewel 
leningen met ‘embedded derivaten’ of ‘extendible leningen’. De vier leningen hebben een nominale waarde 
van in totaal € 9.000.000. Aan deze leningen is een collar constructie (combinatie van een cap en een floor) 
met een knock-in floor gekoppeld. Wierden en Borgen is niet voornemens om nieuwe derivaten aan te 
trekken. 

Liquiditeitsbuffer  

Ten behoeve van deze derivaten behoeft geen liquiditeitsbuffer aangehouden te worden. Het aanhouden 
van een liquiditeitsbuffer is niet contractueel vastgelegd. 

Interne organisatie 

De treasury activiteiten van Wierden en Borgen zijn belegd bij Thésor, een externe treasury adviseur. In 
nauw overleg met de afdeling Planning en Control stelt Thésor het treasuryjaarplan op waarin de geplande 
treasury activiteiten worden beschreven. Het treasuryjaarplan is onderdeel van het financieel jaarplan en is 
een van de beheersinstrumenten van Wierden en Borgen om haar financiële en treasury risico’s te 
beheersen. De treasury activiteiten worden uitgevoerd binnen de gestelde normen en beleidskaders zoals 
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de actuele beleidsdocumenten. Het treasuryjaarplan is 
gebaseerd op de begroting en de meerjarenbegroting. Samen met het treasuryjaarplan vormen zij het 
financieel jaarplan (BTiV artikel 105 lid 1 sub j). Het treasuryjaarplan wordt vastgesteld door de Directeur-
bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.  

3.9 Risicobeheer en risicomanagement 
 
Risicomanagement  
In 2018 is door de bestuurder besloten om risicomanagement te implementeren. Hierbij is de keuze 
gemaakt om de focus te leggen op de strategisch/ tactische risico’s. Deze risico’s bepalen het succes op 
lange termijn inzake de realisatie van de gestelde doelen van Wierden en Borgen. Vaak hebben deze de 
meeste invloed op de continuïteit van de organisatie. Van organisaties wordt steeds meer geëist dat een 
goede controle aanwezig is en dat er bewust met risico’s wordt omgegaan. Door middel van 
risicomanagement kan transparant over de risico’s worden gerapporteerd aan de organisatie zelf, de Raad 
van Commissarissen en/ of mogelijk de buitenwereld (denk aan de 24 business risk vragen van het WSW, 
zie hiervoor ook hoofdstuk 3.8.4, en het risicoprofiel aardbevingen).  
Dat gaat verder dan het opnemen van risico’s in een planning- en controlcyclus. In 2018 is een start 
gemaakt met de implementatie van risicomanagement. Aan de hand van onze doelstellingen vanuit het 
ondernemingsplan, de begroting en de prestatieafspraken met gemeenten wordt een beeld geschetst van 
de risico’s van Wierden en Borgen. Dit leid tot een strategiekaart. Aan de hand van deze strategiekaart 
wordt het MT gevraagd de belangrijkste risico’s, die het behalen van de doelstellingen bedreigen, te 
identificeren. Het resultaat wordt een overzicht van risico’s zoals die door het MT worden ervaren. Ook de 
Raad van Commissarissen wordt hierbij betrokken. De RvC krijgt inzicht in onze strategierealisatie door 
middel van rapportages over de bereikte resultaten en de ervaren risico’s en risicobeheersing. Het 
implementatie-proces zal in het 2e halfjaar van 2019 afgerond worden. Daarna wordt het risicomanagement 
ingeslepen door het wegen en meenemen in alle beslissingen die er genomen worden. Bij Wierden en 
Borgen is ingezet op procesgericht werken. Hiervoor worden momenteel alle processen herschreven 
samen met de betrokken medewerkers. Ook wordt hierbij aandacht geschonken aan de operationele 
risico’s die de medewerkers zien. De risico’s worden apart benoemd en ook de beheersmaatregelen 
worden hierbij vastgelegd. Dit vormt de input voor het nieuwe interne controleplan. Hiermee gaan wij er 
vanuit dat wij de grootste risico’s geborgd hebben. 

 
Aardbevingen  
In combinatie met de C14 corporaties, allemaal betrokken bij de aardbevingsproblematiek, is door 
adviesbureau Naris een programma opgesteld waarin de risico’s zijn benoemd die aan de orde kunnen 
komen. De uitkomst van dit proces is in een rapport gepresenteerd aan de Autoriteit Wonen en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Doel hiervan is om inzicht te geven in de extra risico’s die de 
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Samenstelling en omvang van de derivatenportefeuille 

Vanuit de fusie met Woningcorporatie Steelande Wonen heeft Wierden en Borgen nog één derivaat in 
bezit. De hoogte van dit derivaat bedraagt per 31 december 2018 € 2,4 miljoen. De tegenpartij is de ING 
Bank. Ten opzichte van de totale door WSW geborgde leningenportefeuille is dit een percentage van 
1,50%. Verder heeft Wierden en Borgen vier leningen in haar portefeuille met een optie-element, oftewel 
leningen met ‘embedded derivaten’ of ‘extendible leningen’. De vier leningen hebben een nominale waarde 
van in totaal € 9.000.000. Aan deze leningen is een collar constructie (combinatie van een cap en een floor) 
met een knock-in floor gekoppeld. Wierden en Borgen is niet voornemens om nieuwe derivaten aan te 
trekken. 

Liquiditeitsbuffer  

Ten behoeve van deze derivaten behoeft geen liquiditeitsbuffer aangehouden te worden. Het aanhouden 
van een liquiditeitsbuffer is niet contractueel vastgelegd. 

Interne organisatie 

De treasury activiteiten van Wierden en Borgen zijn belegd bij Thésor, een externe treasury adviseur. In 
nauw overleg met de afdeling Planning en Control stelt Thésor het treasuryjaarplan op waarin de geplande 
treasury activiteiten worden beschreven. Het treasuryjaarplan is onderdeel van het financieel jaarplan en is 
een van de beheersinstrumenten van Wierden en Borgen om haar financiële en treasury risico’s te 
beheersen. De treasury activiteiten worden uitgevoerd binnen de gestelde normen en beleidskaders zoals 
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de actuele beleidsdocumenten. Het treasuryjaarplan is 
gebaseerd op de begroting en de meerjarenbegroting. Samen met het treasuryjaarplan vormen zij het 
financieel jaarplan (BTiV artikel 105 lid 1 sub j). Het treasuryjaarplan wordt vastgesteld door de Directeur-
bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.  

3.9 Risicobeheer en risicomanagement 
 
Risicomanagement  
In 2018 is door de bestuurder besloten om risicomanagement te implementeren. Hierbij is de keuze 
gemaakt om de focus te leggen op de strategisch/ tactische risico’s. Deze risico’s bepalen het succes op 
lange termijn inzake de realisatie van de gestelde doelen van Wierden en Borgen. Vaak hebben deze de 
meeste invloed op de continuïteit van de organisatie. Van organisaties wordt steeds meer geëist dat een 
goede controle aanwezig is en dat er bewust met risico’s wordt omgegaan. Door middel van 
risicomanagement kan transparant over de risico’s worden gerapporteerd aan de organisatie zelf, de Raad 
van Commissarissen en/ of mogelijk de buitenwereld (denk aan de 24 business risk vragen van het WSW, 
zie hiervoor ook hoofdstuk 3.8.4, en het risicoprofiel aardbevingen).  
Dat gaat verder dan het opnemen van risico’s in een planning- en controlcyclus. In 2018 is een start 
gemaakt met de implementatie van risicomanagement. Aan de hand van onze doelstellingen vanuit het 
ondernemingsplan, de begroting en de prestatieafspraken met gemeenten wordt een beeld geschetst van 
de risico’s van Wierden en Borgen. Dit leid tot een strategiekaart. Aan de hand van deze strategiekaart 
wordt het MT gevraagd de belangrijkste risico’s, die het behalen van de doelstellingen bedreigen, te 
identificeren. Het resultaat wordt een overzicht van risico’s zoals die door het MT worden ervaren. Ook de 
Raad van Commissarissen wordt hierbij betrokken. De RvC krijgt inzicht in onze strategierealisatie door 
middel van rapportages over de bereikte resultaten en de ervaren risico’s en risicobeheersing. Het 
implementatie-proces zal in het 2e halfjaar van 2019 afgerond worden. Daarna wordt het risicomanagement 
ingeslepen door het wegen en meenemen in alle beslissingen die er genomen worden. Bij Wierden en 
Borgen is ingezet op procesgericht werken. Hiervoor worden momenteel alle processen herschreven 
samen met de betrokken medewerkers. Ook wordt hierbij aandacht geschonken aan de operationele 
risico’s die de medewerkers zien. De risico’s worden apart benoemd en ook de beheersmaatregelen 
worden hierbij vastgelegd. Dit vormt de input voor het nieuwe interne controleplan. Hiermee gaan wij er 
vanuit dat wij de grootste risico’s geborgd hebben. 

 
Aardbevingen  
In combinatie met de C14 corporaties, allemaal betrokken bij de aardbevingsproblematiek, is door 
adviesbureau Naris een programma opgesteld waarin de risico’s zijn benoemd die aan de orde kunnen 
komen. De uitkomst van dit proces is in een rapport gepresenteerd aan de Autoriteit Wonen en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Doel hiervan is om inzicht te geven in de extra risico’s die de 
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corporaties in dit gebied lopen. De bevinding van Naris is dat er veel kennis is van en aandacht is voor de 
risico’s als gevolg van aardbevingen. Met name de risico’s die zich bevinden binnen de invloedsfeer worden 
goed beheerst (communicatie en planningen zijn bepalend). Wel hebben wij te maken met een imagorisico. 
Wij zullen onze huurders heel goed meenemen in het proces zodat ook bij hen duidelijk is dat de opgelopen 
vertragingen niet door ons zijn veroorzaakt. Er liggen ook grote risico’s buiten de invloedsfeer van de 
corporaties. Dit betreft de waardedaling van het bezit, de meerkosten voor nieuwbouw en het toenemen 
van exploitatiekosten (in verband met herstelwerkzaamheden, de extra inzet van personeel en 
advieskosten). Het advies is om gezamenlijk op te trekken met andere corporaties, huurdersorganisaties en 
gemeenten om deze risico’s te beperken en om te gaan werken met scenario’s. Dit zal in 2019 verder 
worden opgepakt. 

 
Vennootschapsbelasting  
De komende jaren gaat Wierden en Borgen vennootschapsbelasting betalen. Om fiscale bewustwording 
binnen de gehele organisatie te creëren is in het jaarplan van Kwaliteit & Control opgenomen dat wij in 
2019 gaan starten met een fiscale commissie waar medewerkers van alle afdelingen aan deelnemen. Met 
name door de betalende positie die Wierden en Borgen heeft op het gebied van vennootschapsbelasting 
neemt het fiscale risico toe. Dit fiscale risico raakt meerdere processen in de organisatie waardoor het 
noodzakelijk is dat de proceseigenaren bewust zijn of worden van deze fiscale risico’s. 

 
Risicomanagement bij investeringsbeslissingen  
Het risicomanagement bij investeringsbeslissingen is een onderdeel van het totale risicomanagement. Bij 
investeringsbeslissingen worden voornamelijk operationele risico’s beschreven. In het SVB is het van 
belang de tactische en strategische risico’s te beschrijven. Wierden en Borgen implementeert in combinatie 
met de wensportefeuille (vanuit het SVB) in 2019 risicomanagement met betrekking tot tactische en 
strategische risico’s. Wierden en Borgen gaat in 2019 verder gestalte gegeven aan de wensportefeuille van 
ons vastgoed. 

 
Bij investeringen gaat het om de volgende risico’s: 
• Operationele risico’s 
De risicoanalyse is onderdeel van het ontwikkel- en afwegingskader vastgoedprojecten. Daarmee zijn de 
risicoanalyse en het risicomanagement onderdeel van de integrale afweging of een project in een bepaalde 
fase wel of niet door kan gaan. Het gaat om het inzichtelijk maken en beheersen van de belangrijkste 
risico’s van individuele investeringsprojecten. Elke projectfase wordt afgesloten met een beslisdocument 
met daarin een risicoanalyse. In de analyse scoren risico’s op impact en op de kans dat een risico zich 
voordoet. Daarnaast worden de consequenties en bijbehorende beheersingsmaatregelen inzichtelijk 
gemaakt.  
• Tactische risico’s 
Het tactisch risicomanagement behelst het inzichtelijk maken en beheersen van de belangrijkste risico’s van 
de totale projectenportefeuille van Wierden en Borgen, zoals de nieuwbouwportefeuille en de portefeuilles 
voor renovatie- en grootonderhoudsprojecten. De belangrijkste risico’s worden benoemd inclusief de 
beheersingsmaatregelen. 
• Strategische risico’s 
Bij strategische risico’s gaat het om het inzichtelijk maken en beheersen van de belangrijkste risico’s voor 
de strategische bedrijfs- en investeringsdoelstellingen. Zoals de transformatieopgave van de gehele 
vastgoedportefeuille in relatie tot het waarborgen van de financiële continuïteit en financierbaarheid van 
Wierden en Borgen. 

 
Wierden en Borgen heeft nog geen uitgewerkt risicomanagement systeem. Dit gemis wordt zeker 
onderkend. In 2018 is een stappenplan gemaakt dat leidt tot een implementatie in 2019. Niettemin worden 
in processen reeds maatregelen getroffen ter verkleining van de mogelijk zich voordoende risico’s. 
Daarnaast vinden er vanuit een controleplan diverse controles plaats. Daarnaast  wordt bij alle zaken waar 
in het MT en in de RvC besluitvorming respectievelijk goedkeuring wordt gevraagd altijd stilgestaan bij de 
mogelijke risico’s. Er is een managementrapportage waar door middel van stoplichten sturing plaatsvindt. 
 

 
AVG  
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) van kracht. 
Organisaties die persoonsgegevens verwerken kregen meer verplichtingen en moeten kunnen aantonen dat 
ze voldoen aan de AVG. Het is een onderwerp dat bij veel organisaties en corporaties leeft en heeft er toe 
geleid dat wij als Wierden en Borgen veel tijd en aandacht besteed hebben aan het borgen van onze 
klantgegevens. Hieronder geven wij in het kort weer wat wij georganiseerd hebben. 

 
Benoemen van een privacy en security officer 
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Omdat wij de privacy van onze klanten optimaal willen beschermen hebben wij twee rollen binnen Wierden 
en Borgen in het leven geroepen en deze in 2018 aan twee functionarissen toebedeeld. De Privacy Officer 
is verantwoordelijk voor de juiste verwerking en bescherming van de persoonsgegevens. De Security 
Officer is verantwoordelijk voor het  informatiebeveiligingsprogramma en is verantwoordelijk voor de 
implementatie van (technische) maatregelen. 

 
Awareness campagnes onder personeel 
Naast het opstellen van beleid en het inregelen van wet en regelgeving gaat het bij het gebruik van 
persoonsgegevens om bewustwording. Hiervoor zijn meerdere campagnes gehouden binnen Wierden en 
Borgen om iedere medewerker bewust te maken. Maria Genova (schrijfster boek: komt een vrouw bij de 
hacker) heeft ons meegenomen in de wereld van identiteitsfraude, zijn er organisatie breed trainingen 
gegeven over privacy en informatiebeveiliging en is een projectgroep vanuit alle disciplines uit de organisatie 
aan de slag gegaan om het beleid te vormen. Dit laatste is onder begeleiding van een extern bureau gedaan.   

 
Beleidsformulering 
Voor ons is de invoering van de AVG een mooi proces geweest om nogmaals te kijken hoe wij  omgaan met 
klantgegevens en hoe wij onze processen en werkwijzen kunnen verbeteren. Dit heeft geresulteerd in 
meerdere beleidsdocumenten zoals het privacy statement op onze website, privacy beleid, nieuwe 
werkinstructies en het opstellen en bijhouden van een verwerkingenregister.  

 
Treasury risico’s 
Risicobeheer inzake treasury betreft het identificeren, kwantificeren en beheersen van strategische, 
tactische en operationele risico’s door het nemen van maatregelen ter bescherming van het eigen 
vermogen en ter beheersing van de negatieve gevolgen op de resultaten om de gestelde doelstellingen van 
Wierden en Borgen te realiseren. Wierden en Borgen herkent de volgende risico’s op het gebied van 
treasury: renterisico, opslagrisico, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico, herfinancierings-risico 
(beschikbaarheidsrisico), valutarisico, juridisch risico, operationeel risico en productrisico. Hieronder worden 
deze risico’s nader uitgewerkt. 

 
Renterisicobeheer 
Renterisicobeheer betreft het geheel aan maatregelen ter beheersing van renteresultaten en ter 
bescherming van het eigen vermogen tegen nadelige invloeden van rentebewegingen. 
Doelstelling van renterisicobeheer is het beperken van de gevoeligheid voor renteschommelingen door een 
evenwichtige spreiding van renterisico’s in de tijd en door het nemen van maatregelen die de risico’s 
verlagen. 

 
Renterisico wordt inzichtelijk gemaakt, gemeten en genormeerd volgens twee methodes: 

1. De portefeuille-methode: Wierden en Borgen maximeert haar portefeuille-renterisico op een 
maximaal percentage per jaar van de vreemd vermogenspositie per het laatst afgesloten 
boekjaar. Het renterisico bestaat uit de optelsom van: de aflossingen op leningen, leningen met 
een variabel rentetype, leningen met renteconversies, opslagherzieningen van 
basisrenteleningen (voor 50%), minus de som van de schuldrestanten van de leningen 
waarvan de renterisico’s afgedekt zijn met derivaten en de (uitgestelde) stortingen van 
leningen. 

2. De bedrijfseconomische methode: Het renterisicovolume wordt gemeten aan de hand van het 
(netto) geldvolume per jaar, dat gevoelig is voor rentebewegingen. Dit omvat de kasstromen uit 
exploitatie, (des)investeringen en het portefeuille-renterisico. Voor de beoordeling van de 
omvang van het risico wordt het renterisicovolume gedeeld door het totaal van de verwachte 
financiering aan het einde van het jaar waar dit risico betrekking op heeft (= relatief risico). De 
totale verwachte financiering wordt gevormd door het totaal van opgenomen leningen, 
vermeerderd met het cumulatieve financieringstekort. Wierden en Borgen maximeert haar 
bedrijfseconomisch renterisico op een maximaal percentage per jaar van de totale verwachte 
financiering aan het einde van het jaar waar dit risico betrekking op heeft.  

 
Opslagrisico 
Opslagrisico is het risico dat op herzieningsmoment de opslag, die de financier/bank boven de variabele 
Euriborrente óf basisrente (basisrenteleningen) in rekening brengt, na enige tijd voor een zelfde looptijd, 
hoger is dan de huidige opslag. Dit kan het gevolg zijn van een wijziging in de kredietbeoordeling van 
Wierden en Borgen en/of door een verslechterend beeld voor de sector en/of door hogere kosten ten 
gevolge van marktomstandigheden en/of wet- en regelgeving, die de financier/bank genoodzaakt is door te 
berekenen. Opslagrisico doet zich voor bij roll-over leningen met een overeengekomen 
opslagherzieningsdatum en bij basisrenteleningen met een opslagherziening. Het opslagrisico van roll-over 
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leningen en basisrenteleningen samen is gemaximeerd op een maximaal percentage per jaar van de 
vreemd vermogenspositie per het laatst afgesloten boekjaar. 

 
Tegenpartijrisicobeheer 
Tegenpartijrisico is het risico dat een  tegenpartij in gebreke blijft en niet meer aan haar verplichtingen kan 
voldoen. Wierden en Borgen loopt tegenpartijrisico op financiële contracten waarbij zij een vordering heeft 
op de tegenpartij, zoals rente en/of hoofdsom van beleggingen en uitzettingen, positieve marktwaardes op 
(embedded) derivaten en storting van aangetrokken financiering.  
Voor tegenpartijrisico zijn de richtlijnen uit de Woningwet, het BTiV en de RTiV leidend. Voor zover 
onderstaande regels strenger zijn dan de kaders van de bovengenoemde wetgeving, gelden onderstaande 
regels.  

 
Om het tegenpartijrisico te beperken heeft Wierden en Borgen de volgende richtlijnen opgesteld: 

 
a. Beleggingen en uitzettingen vinden, conform RTiV artikel 41 lid 1 sub e. en BTiV artikel 13 lid 

1, 2, 3 en 5, uitsluitend plaats bij:  
Financiële ondernemingen waarvan het land van vestiging tot de Europese Unie behoort én   
waarvan het desbetreffende land minimaal een lange termijn kredietbeoordeling van AA/Aa2 
toegekend heeft gekregen door ten minste twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus 
(Standard & Poor’s Ratings Services, Moody’s Investors Service of Fitch Ratings) én de 
tegenpartij minimaal een lange termijn kredietbeoordeling van A/A2 toegekend heeft gekregen 
door minstens twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus; 
Collega woningcorporaties, zgn. Collegiale leningen, alleen indien de lening onder WSW-
borging wordt verstrekt; De Nederlandse staat; Verbindingen, mits wettelijk toegestaan en na 
voorafgaande goedkeuring van de RvC; 

b.    Beleggingen en uitzettingen hebben een maximale Looptijd van vijf jaar.  
c.    Bestaande (embedded) derivaten voldoen aan de in a. gestelde ratingvereisten. 
d.    Het is slechts toegestaan om nieuwe financiering aan te trekken van: 

Nederlandse overheden; Nederlandse banken; banken uit andere lidstaten die vallen onder de 
Wet op het financieel toezicht (Wft); Professionele beleggers als bedoeld in de Wft; collega 
woningcorporaties (Collegiale leningen); categorieën van instellingen, die bij Ministeriële 
regeling daartoe zijn aangewezen. 

 
Indien de kredietbeoordeling van een debiteur, dan wel het land waarin deze gevestigd is, verlaagd wordt 
(‘Downgrading’) tot een niveau lager dan de in a. voorgeschreven normen, zal de Manager Bedrijfsvoering 
dit direct melden aan de Directeur-bestuurder. Tevens zal de Manager Bedrijfsvoering direct onderzoeken 
of lopende transacties (uitzettingen en/of (embedded) derivaten) afgewikkeld kunnen worden en wat 
hiervan de (financiële) consequenties zijn. Na advies van de Treasury Commissie neemt de Directeur-
bestuurder een besluit, dat direct ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. 
Het tegenpartijrisico dat Wierden en Borgen per tegenpartij accepteert wordt begrensd door een maximaal 
bedrag, dat jaarlijks wordt vastgelegd in het Financieel Jaarplan. Overschrijding van dit tegenpartijrisico 
wordt door de Manager Bedrijfsvoering terstond gemeld aan de Directeur-bestuurder en voorzien van een 
toelichting en advies, die dit direct meldt aan de RvC. 

 
Liquiditeitsrisico 
Het liquiditeitsrisico is het risico dat niet kan worden voldaan aan actuele en toekomstige (potentiële) 
financiële verplichtingen. Wierden en Borgen wenst te allen tijde aan haar actuele (en toegezegde 
toekomstige) financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Om liquiditeitsrisico’s uit hoofde van 
financieringsacties en uit haar bedrijfsvoering te mitigeren, heeft Wierden en Borgen voldoende middelen 
en/of faciliteiten beschikbaar, bestaande uit de som van positieve banksaldi, de ruimte onder de 
kredietfaciliteit op de rekening-courant en de opnameruimte onder roll-over leningen met variabele 
hoofdsom. Wierden en Borgen streeft per ultimo van ieder jaar over een bedrag als liquide middelen te 
beschikken, conform WSW-berekening als werkkapitaal, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgelegd in 
het Financieel Jaarplan. Wierden en Borgen heeft ten alle tijde een adequate liquiditeitsprognose voor 
minimaal de komende 12 maanden beschikbaar. Bij het opstellen van de liquiditeitsprognose wordt de 
actuele informatie van de budgethouders betrokken. 

 
Herfinancieringsrisico (en beschikbaarheidsrisico) 
(Her)financieringsrisico/beschikbaarheidsrisico is het risico dat Wierden en Borgen niet in staat is om tijdig, 
tegen acceptabele tarieven, voldoende financiering aan te trekken voor de benodigde (her)financiering 
respectievelijk het risico dat onvoldoende mogelijkheden aanwezig zijn tot het doen van aflossingen als er 
overtollige liquiditeit is of dreigt te ontstaan.  
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Wierden en Borgen dient minimaal te voldoen aan de eisen voor financiële ratio’s van het WSW (zoals 
gepubliceerd op www.wsw.nl), de Aw en aan specifieke eisen van haar geldgevers.  
Wierden en Borgen hanteert een intern normenkader dat minimaal gelijk is aan de vereisten van het WSW 
en de Aw. Indien Wierden en Borgen dreigt hier niet aan te voldoen, dienen terstond maatregelen genomen 
te worden. Wierden en Borgen vermindert het beschikbaarheidsrisico door het spreiden van de afloopdata 
van leningen en faciliteiten, door voldoende (gecommitteerde) kredietfaciliteit(en) ter beschikking te hebben 
en door haar financieringsbronnen te diversifiëren. Wierden en Borgen maximeert het herfinancieringsrisico 
door een maximaal percentage per jaar van de vreemd vermogenspositie per het laatst afgesloten boekjaar 
(conform Financieel Jaarplan). Wierden en Borgen minimaliseert het herfinancieringsrisico en daarmee het 
risico van overliquiditeit door een minimaal tweejaarlijks percentage van de vreemd vermogenspositie van 
het laatst afgesloten boekjaar (conform Financieel Jaarplan) te hanteren. 
 
Valutarisico 
Het  valuta- of wisselkoersrisico is het risico dat de waarde van de ene valuta verandert ten opzichte van 
een andere valuta, zodat een huidige of toekomstige schuld of vordering nadelig is gewijzigd. Valutarisico 
wordt door Wierden en Borgen uitgesloten, doordat financiële contracten slechts worden afgesloten, 
verstrekt of gegarandeerd in euro’s. 

 
Juridisch risico 
Het juridisch risico is het risico van waardeverlies of verzwakking van de rechtspositie door nadelige 
contractuele bepalingen en/of door veranderingen in, dan wel het niet naleven van wet- en regelgeving. 

 
Juridisch risico is het risico dat gelopen wordt ten gevolge van:  

a. veranderingen in wet- en/of regelgeving;  
b. niet naleven van contractuele bepalingen en/of wet- en/of regelgeving; 
c. niet-afdwingbaarheid van contractuele bepalingen; 
d. niet-correct gedocumenteerde contractuele bepalingen. 
 

Ter voorkoming van juridische risico’s draagt Wierden en Borgen er zorg voor dat juridische documentatie 
van optimale kwaliteit is door, waar mogelijk, gebruik te maken van standaard-documentatie én, indien 
geen standaard documentatie beschikbaar is, door het laten opstellen of controleren van documentatie door 
een gespecialiseerd jurist. Er mogen geen toezicht belemmerende bepalingen, die betrekking hebben op de 
toezichthouder en/of de minister, in contracten opgenomen worden. 

 
Operationeel risico 
De operationele risico’s zijn risico’s van een potentieel verlies als gevolg van inadequate of falende 
processen, dan wel menselijk gedrag, falende systemen en/of externe gebeurtenissen. Wierden en Borgen 
vermindert deze risico’s door een deugdelijke functiescheiding tussen besluitvormende, uitvoerende, 
registrerende en controlerende functies, een goed beschreven AOIC en door toezicht op naleving van de 
afgesproken procedures zoals vastgelegd in de AOIC.  

 
De opzet en werking van het treasury-proces wordt jaarlijks getoetst door de controller. De Directeur-
bestuurder van Wierden en Borgen zorgt dat het bij de treasury activiteiten betrokken personeel voldoende 
deskundig is en blijft door opleidingseisen te stellen. De RvC zorgt ervoor om over voldoende kennis te 
beschikken van de treasury producten en de daarmee verbonden risico’s. De RvC heeft een 
auditcommissie. 

 
Productrisico en nieuwe producten 
Het productrisico is de kans dat een (nieuw) treasury product faalt in relatie tot de verwachte schade 
wanneer dit optreedt. Een (nieuw) treasury product kan falen door bijvoorbeeld de complexiteit van het 
product, onkundig gebruik, het niet juist kunnen vastleggen en/of waarderen in de administratie. Slechts 
producten en instrumenten met hoofdsomgarantie op einddatum zijn toegestaan. De volgende producten 
en instrumenten zijn toegestaan: rekening-courant krediet, kasgeldlening, termijndeposito, daggeld, roll-
over leningen met vaste of variabele hoofdsom op basis van een Euribor tarief, spaarrekening, 
onderhandse geborgde (WSW of Gemeente) of niet geborgde lening, fondsbelegging, Medium Term Note 
(MN), openbare lening.   
 
Risico overschrijding 
Indien richtlijnen of normen overschreden worden, zal dit terstond gemeld worden aan de Directeur-
bestuurder, die dit meldt aan de RvC. Wierden en Borgen zal direct een plan van aanpak opstellen om 
ervoor te zorgen dat zij binnen een redelijke termijn weer voldoet aan de richtlijnen en normen. Indien 
Wierden en Borgen tussentijds merkt dat ze haar streefwaarden onvoldoende kan halen en mogelijk de 
financiële continuïteit in gevaar komt, dan zal de Directeur-bestuurder dit terstond melden aan de Aw. 
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3.11     ONDERTEKENING DOOR HET BESTUUR  

 
Als Raad van Commissarissen hebben wij de door de directie vastgestelde jaarstukken 
(jaarverslag inclusief het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening) over 2018 onderzocht en 
hebben wij kennis genomen van de door KPMG afgegeven accountantsverklaring.  
 
Wij verklaren dat Woningstichting Wierden en Borgen uitsluitend werkzaam is geweest en haar 
middelen heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting. 
 
De bovengenoemde jaarstukken zijn door de directie vastgesteld en vervolgens door ons 
vastgesteld conform artikel 24, lid 5 van de statuten van Woningstichting Wierden en Borgen. 

 
Bedum, 27-6-2019 

 
 
 
w.g. P. van Heeswijk, Directeur-bestuurder a.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertekening door het bestuur3.10 
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Jaarrekening4 
Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming)

4.1 

1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen  (1)

DAEB vastgoed in exploitatie 574.487.142 553.452.582
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 7.915.505 8.240.738
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.742.076 3.828.276

584.144.723 565.521.596

Materiële vaste activa  (2) 2.055.900 2.219.536

Financiële vaste activa  (3)

Deelnemingen 24.789 36.394
Latente belastingvordering(en) 2.898.527 1.571.797
Embedded Swaptions 124.119 137.674

3.047.435 1.745.865

Vlottende activa

Voorraden  (4) 604.750 1.587.960

Vorderingen  (5)

Huurdebiteuren 172.919 264.194
Vennootschapsbelasting 2018 3.482.712 -
Overige vorderingen 224.332 465.512
Overlopende activa 2.717.214 504.899

6.597.177 1.234.605

Liquide middelen  (6) 3.170.418 6.028.690

 599.620.403 578.338.252

Woningstichting Wierden en Borgen te Bedum
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Eigen vermogen  (7)

Herwaarderingsreserve 217.093.329 203.457.352
Overige reserves 196.017.395 189.962.927

413.110.724 393.420.279

Voorzieningen  (8)

Onrendabele investeringen en herstructureringen 6.089.510 -
Overige voorzieningen 150.523 7.887.960

6.240.033 7.887.960

Langlopende schulden  (9)

Leningen overheid 4.670.341 4.912.633
Schulden aan kredietinstellingen 155.644.592 157.773.891
Waarborgsommen 2.680 2.680
Overige schulden 6.457.851 6.006.680

166.775.464 168.695.884

Kortlopende schulden  (10)

Schulden aan kredietinstellingen 2.308.097 2.395.722
Schulden aan leveranciers 6.200.990 2.542.044
Vennootschapsbelasting 2018 - 361.349
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 875.140 1.073.877
Overlopende passiva 4.109.955 1.961.137

13.494.182 8.334.129

 599.620.403 578.338.252
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Winst- en verliesrekening over 2018
(in €)

4.2 

2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

Huuropbrengsten  (11) 40.829.439 41.232.479
Opbrengsten servicecontracten  (12) 703.536 788.972
Lasten servicecontracten  (13) -462.017 -527.400
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  (14) -4.773.455 -3.501.041
Lasten onderhoudsactiviteiten  (15) -13.335.685 -10.606.674
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  (16) -7.686.520 -7.588.078

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 15.275.298 19.798.258

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  (17) 4.546.911 2.750.961
Toegerekende organisatiekosten -318.296 -258.773
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.542.518 -2.576.817

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 686.097 -84.629

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  (18) -8.438.942 -965.748
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  (19) 16.800.947 -1.117.339

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 8.362.005 -2.083.087

Opbrengst overige actviteiten  (20) 318.568 313.050
Kosten overige activiteiten  (21) -1.246.796 -675.983

Nettoresultaat overige activiteiten -928.228 -362.933

Overige organisatiekosten  (22) -1.469.884 -1.198.643

Leefbaarheid  (23) -426.708 -611.089

Bedrijfsresultaat 21.498.580 15.457.877

Financiële baten en lasten  (24) -6.591.856 -6.400.257

Resultaat voor belastingen 14.906.724 9.057.620

Belastingen  (25) 4.795.326 -10.214.154

Resultaat deelnemingen  (26) -11.605 -5.947

Resultaat na belastingen 19.690.445 -1.162.481

Woningstichting Wierden en Borgen te Bedum
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Kasstroomoverzicht 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode (in €).

4.3 
3                KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2018

€ €

2017

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele Ontvangsten

Huren 41.855.000 41.010.000
Vergoedingen 772.000 789.000
Overige Bedrijfsontvangsten 662.000 1.055.000
Renteontvangsten 8.000 -

43.297.000 42.854.000

Operationele Uitgaven

Personeelsuitgaven -4.844.000 -4.037.000
Onderhoudsuitgaven -7.676.000 -10.700.000
Overige Bedrijfsuitgaven -11.946.000 -9.994.000
Renteuitgaven -6.130.000 -6.500.000
Sectorspecifieke Heffing -41.000 -33.000
Verhuurdersheffing -4.000.000 -3.962.000
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering
gebonden -54.000 -301.000
Vennootschapsbelasting -8.219.000 1.082.000

-42.910.000 -34.445.000

Kasstroom uit operationele activiteiten 387.000 8.409.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA Ingaande Kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en
niet woongelegenheden 2.533.000 1.989.000
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet
woongelegenheden 2.336.000 979.000
Verkoopontvangsten grond - 56.000

4.869.000 3.024.000

MVA Uitgaande Kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet
woongelegenheden -1.336.000 -745.000
Woningverbetering, woon- en niet
woongelegenheden -3.852.000 -4.838.000
Sloopuitgaven, woon- en niet
woongelegenheden -165.000 -160.000
Investeringen overig -188.000 -402.000
Externe kosten bij verkoop -201.000 -73.000

-5.742.000 -6.218.000

Financiele Vaste Activa

FVA Uitgaven - -35.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -873.000 -3.229.000

transporteren -486.000 5.180.000
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2018

€ €

2017

€ €

Transport -486.000 5.180.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering Ingaande Kasstromen

Nieuwe te borgen leningen 12.400.000 -

Financiering Uitgaande Kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen -14.772.000 -10.198.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.372.000 -10.198.000

-2.858.000 -5.018.000

Liquide middelen

Wijziging kortgeldmutaties - 2.325.000

Liquide middelen per 1 januari 6.028.690 8.721.424
Liquide middelen per 31 december 3.170.418 6.028.690

-2.858.272 -2.692.734

-2.858.272 -5.017.734
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 december. Alle bedragen luiden in
euro's, tenzij anders is vermeld. 

Activiteiten

Woningstichting Wierden en Borgen (geregistreerd onder KvK-nummer 02033956) (verder Wierden en
Borgen), statutair gevestigd te Bedum, is een stichting met de status van 'toegelaten instelling
volkshuisvesting'. Ze is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit
Toegelaten Instelling Volkshuisvesting. De activiteiten bestaan met name uit de exploitatie en ontwikkeling van
onroerende zaken.

Aardbevingen

Wierden en Borgen heeft woningen in een gebied waar aardbevingen optreden. Dit heeft nu en in de toekomst
effect op onder meer bedrijfsvoering en risico's en daarmee ook op de jaarrekening.
In dit hoofdstuk gaan wij in op de effecten van aardbevingen voor Wierden en Borgen. Allereerst wordt
ingegaan op de risico's en de beheersing daarvan waarna wordt aangegeven om welk vastgoed het gaat.
Vervolgens wordt ingegaan op de reeds ontstane schade en de afhandeling hiervan, de vastgoedwaardering
en waarderingseffecten en de activiteiten op het gebied van versterken en verduurzamen. Tot slot wordt
ingegaan op de gevolgen voor de jaarrekening. 

1. Risico's en risicobeheersing
Door de ligging van het vastgoed wordt Wierden en Borgen geconfronteerd met diverse belangrijke risico's ten
aanzien van de waardering van het vastgoed en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van aardbevingen. 
De risico's kunnen als volgt worden geduid:
Vastgoed

- Risico op afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment in de
markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling op de demografische
ontwikkelingen in de regio (waarde

- Risico op de lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende vraag en/
of (bijvoorbeeld door onzekerheid over versterking) vertraagde oplevering van nieuwbouwprojecten en
daardoor latere start van huurinkomsten

- Risico van directe fysieke schade aan het vastgoed 
- Risico van verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te maken, dit in lijn

met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen
- Risico van hogere bouwkosten voor nieuwbouwprojecten waar geen extra baten tegen over staan omdat

deze aardbevingsbestendig moeten worden gebouwd (bouwschade). 
Bedrijfsvoering

- Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de exploitatie van
het vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbenden, overhead en

- Risico van aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als
gevolg van aardbevingsschade en/of het verliezen van de

- Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in
noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van

- Risico van extra financieringskosten doordat reparatie van schades c.q. inspanningen om schades te
behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding (huuropbrengsten en/of
externe financiering) wordt ontvangen.

Over de risico's is overleg gevoerd met de Autoriteit Woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). De AW en het WSW volgen de ontwikkelingen in het aardbevingsgebied nauwgezet.
Wierden en Borgen informeert beide partijen over de gevolgen voor haar portefeuilleplan.
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De exploitanten van het gaswinningsgebied zijn wettelijk verplicht de schade en de kosten van het voorkomen
van schade als gevolg van gaswinning te vergoeden (artikel 6:177 lid 1 en lid 4 BW, artikel 6:174 BW lid 3 BW
en/of 6:162 BW in combinatie met art. 6:96 lid 1 en lid 2 onder a en b BW). Wierden en Borgen gaat er vanuit
dat alle kosten betreffende aardbevingen door de exploitanten vergoed worden en dwingt dit desnoods via
gerechtelijke stappen af.

2. Vastgoedbezit in aardbevingsgebied

Wierden en Borgen heeft bezit in het gebied waar aardbevingen optreden. In de balans is het sociaal (DAEB)
en commercieel (niet-DAEB) vastgoed in exploitatie opgenomen voor respectievelijk € 574 miljoen en € 8
miljoen (totaal € 582  miljoen). 
Vastgoedeigenaren in de provincie Groningen, in het bijzonder Oost Groningen en in gedeelten van de stad
Groningen worden geconfronteerd met mogelijke schade aan het vastgoed als gevolg van aardbevingen
veroorzaakt door de gaswinning door de NAM.

3. Schade aan onroerend goed (herstelschade)
Er is een schadeprocedure voor fysieke schade aan vastgoed. Herstel- en versterkingsschade worden door
Wierden en Borgen slechts zelf afgehandeld als de woning muteert. Wierden en Borgen krijgt hiervoor een
marktconforme vergoeding. In de meeste gevallen coördineert CVW de schadeherstel
Sinds maart 2018 worden schademeldingen beoordeeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen (TCMG). In de 12 maanden daarvoor heeft de beoordeling van schades stilgelegen. Hierdoor is een
achterstand ontstaan in de verwerking.

4. Effecten van aardbevingen op de waarde en waardering van woningen (waarde schade)
Aardbevingen kunnen een effect hebben op de waarde en daarmee de vastgoedwaardering van Wierden en
Borgen. Dit kan effect hebben op de waardering in de jaarrekening en raakt zowel de marktwaarde in
verhuurde staat als de beleidswaarde welke daarvan is afgeleid.

Het effect van aardbevingen is onderdeel van de vastgoedwaardering op basis van de marktwaarde verhuurde
staat zoals deze is opgenomen in de balans van Wierden en Borgen. Hierbij zijn zowel de verwachte
kasstromen als de gehanteerde parameters met de huidige kennis en verwachtingen ingeschat. Gezien de
aard en complexiteit van de problematiek geldt hier een onzekerheid.

De rechtbank in Assen heeft in 2015 uitspraak gedaan waardoor waardedaling van onroerend goed als gevolg
van aardbevingen aangemerkt kan worden als schade en daarmee in aanmerking komt voor een vergoeding
door de exploitant, de NAM. De inhoud van dit vonnis is in januari 2018 overgenomen door het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden. Wierden en Borgen wordt hiermee toegelaten tot een schadestaat procedure waarin de
omvang van de schade dient te worden vastgesteld.

De uitkomst van de schadestaat procedure is, als het gaat om de omvang van de waardedaling, nog onzeker.
Enige richting kan worden verkregen vanuit de in 2016 door de Nationaal Coördinator Groningen
georganiseerde Critical Review.
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In deze review wordt aangegeven dat de waardevermindering zich waarschijnlijk beweegt tussen 2% en 4%
van de leegwaarde van een woning in het aardbevingsgebied. 

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in 2018 een commissie ingesteld (commissie
Hammerstein) die tot taak heeft een model te selecteren op basis waarvan een schaderegeling in het publieke
domein vorm kan krijgen. De corporaties (welke in C14 zijn verenigd) zijn door deze commissie gehoord. Het
conceptrapport van de commissie is begin 2019 verschenen. Dit laat op basis van het voorkeursmodel van de
commissie een waardevermindering zien die in de buurt ligt van de uitkomsten van de Critical Review.

Voor DAEB vastgoed gewaardeerd op basis van beleidswaarde zoals opgenomen in de toelichting bij de
jaarrekening, is het effect slechts beperkt waarneembaar, omdat dit vastgoed gewaardeerd is op een door de
AW en WSW voorgeschreven model. 
Het effect van afnemende verhuurbaarheid in de toekomst c.q. dalende restwaarde aan einde levensduur door
aardbevingsschade is op dit moment onbekend en daarmee niet in de waardering begrepen. 

5. Versterken, verduurzamen en eisen nieuwbouw (versterkingsschade / bouwschade)
Lopende en in planning zijnde nieuwbouwprojecten in ons totale werkgebied zijn getoetst aan de vigerende
Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbesteding bouwen (NPR). Daar waar nodig zijn bij bouwprojecten direct
aanpassingen aangebracht in overleg met NAM/CVW. De meerkosten worden geclaimd bij de NAM. Deze zijn
onderdeel van de projectbegrotingen en worden (discussies over onderdelen daargelaten) door de NAM
vergoed. In de planvorming van de overige nieuwbouwprojecten zijn de eisen van de vigerende NPR toegepast
en de kosten hiervoor geraamd. Meerkosten worden ingediend bij de NAM. Dit geldt ook voor de kosten die
verband houden met vertraging in de planvorming en/of realisatie als gevolg van onzekerheden ten aanzien
van de noodzaak tot versterken.

Van de 558 woningen die onder H3V regeling vallen, een contract met de NAM hierover is gesloten in oktober
2015, zijn momenteel 178 versterkt en verduurzaamd. De resterende woningen vallen momenteel grotendeels
niet meer binnen de contouren waarbinnen versterken noodzakelijk wordt geacht. Met de NAM wordt nu
gesproken over een afkoop van deze regeling. Daarbij wordt wel gesteld dat Wierden en Borgen deze
afkoopsom moet gebruiken om de woningen te verduurzamen. 

Verder is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bezig met een gebiedsgerichte aanpak. Dit houd in
woningen niet versterkt kunnen worden ( te kostbaar) en dat deze gesloopt gaan worden en vervangen door
nieuwbouw. Er zijn momenteel twee batches ( batch 1467 en batch 1588) getekend waarin Wierden en Borgen
deelneemt met ruim 150 woningen.
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De exploitanten van het gaswinningsgebied zijn wettelijk verplicht de schade en de kosten van het voorkomen
van schade als gevolg van gaswinning te vergoeden (artikel 6:177 lid 1 en lid 4 BW, artikel 6:174 BW lid 3 BW
en/of 6:162 BW in combinatie met art. 6:96 lid 1 en lid 2 onder a en b BW). Wierden en Borgen gaat er vanuit
dat alle kosten betreffende aardbevingen door de exploitanten vergoed worden en dwingt dit desnoods via
gerechtelijke stappen af.

2. Vastgoedbezit in aardbevingsgebied

Wierden en Borgen heeft bezit in het gebied waar aardbevingen optreden. In de balans is het sociaal (DAEB)
en commercieel (niet-DAEB) vastgoed in exploitatie opgenomen voor respectievelijk € 574 miljoen en € 8
miljoen (totaal € 582  miljoen). 
Vastgoedeigenaren in de provincie Groningen, in het bijzonder Oost Groningen en in gedeelten van de stad
Groningen worden geconfronteerd met mogelijke schade aan het vastgoed als gevolg van aardbevingen
veroorzaakt door de gaswinning door de NAM.

3. Schade aan onroerend goed (herstelschade)
Er is een schadeprocedure voor fysieke schade aan vastgoed. Herstel- en versterkingsschade worden door
Wierden en Borgen slechts zelf afgehandeld als de woning muteert. Wierden en Borgen krijgt hiervoor een
marktconforme vergoeding. In de meeste gevallen coördineert CVW de schadeherstel
Sinds maart 2018 worden schademeldingen beoordeeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen (TCMG). In de 12 maanden daarvoor heeft de beoordeling van schades stilgelegen. Hierdoor is een
achterstand ontstaan in de verwerking.

4. Effecten van aardbevingen op de waarde en waardering van woningen (waarde schade)
Aardbevingen kunnen een effect hebben op de waarde en daarmee de vastgoedwaardering van Wierden en
Borgen. Dit kan effect hebben op de waardering in de jaarrekening en raakt zowel de marktwaarde in
verhuurde staat als de beleidswaarde welke daarvan is afgeleid.

Het effect van aardbevingen is onderdeel van de vastgoedwaardering op basis van de marktwaarde verhuurde
staat zoals deze is opgenomen in de balans van Wierden en Borgen. Hierbij zijn zowel de verwachte
kasstromen als de gehanteerde parameters met de huidige kennis en verwachtingen ingeschat. Gezien de
aard en complexiteit van de problematiek geldt hier een onzekerheid.

De rechtbank in Assen heeft in 2015 uitspraak gedaan waardoor waardedaling van onroerend goed als gevolg
van aardbevingen aangemerkt kan worden als schade en daarmee in aanmerking komt voor een vergoeding
door de exploitant, de NAM. De inhoud van dit vonnis is in januari 2018 overgenomen door het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden. Wierden en Borgen wordt hiermee toegelaten tot een schadestaat procedure waarin de
omvang van de schade dient te worden vastgesteld.

De uitkomst van de schadestaat procedure is, als het gaat om de omvang van de waardedaling, nog onzeker.
Enige richting kan worden verkregen vanuit de in 2016 door de Nationaal Coördinator Groningen
georganiseerde Critical Review.
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In het voorjaar van 2018 nam het kabinet een besluit ten aanzien van de toekomst van de gaswinning in
Nederland. De afbouw hiervan zou versneld worden uitgevoerd en de verwachting van het kabinet was dat dit
al snel tot verbeteringen in de seismische veiligheid zouden leiden. Dat heeft de minister van EZK ertoe
aangezet om advies in te winnen bij de Mijnraad (met sub-vragen aan TNO, Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) en een hooglerarenpanel) over de toekomst van de versterking.
Medio 2018 is een rapport verschenen van de Mijnraad waarin de contouren worden aangegeven voor de uit te
voeren versterkingen voor het bestaand bezit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen met een
verhoogd risico (P50) en een licht verhoogd risico (P90). Van onze woningen vallen ruim 100 woningen onder
P50 en ruim 250 woningen onder P90.
Bij de genoemde aantallen moet worden opgemerkt dat deze het resultaat zijn van toepassing door de
Mijnraad en NCG van een statistisch model. Dit leidt in de praktijk tot vragen en mogelijke aanpassingen in de
verdere besluitvorming. Het model is (nog) niet geschikt om uitspraken te doen of een pand veilig of onveilig is,
maar kan wel gebruikt worden om een uitspraak te doen over de kans dat een gebouw wel of niet aan de norm
voldoet. Daarom moeten gebouwen ter plekke worden opgenomen om te controleren of in het model de juiste
gebouweigenschappen zijn toegekend. Experts moeten vervolgens beoordelen of een gebouw voldoet aan de
normen qua veiligheid en of er al dan niet versterkingsmaatregelen nodig zijn.

6. Overheadkosten
Naast kosten verbonden aan schades maakt Wierden en Borgen ook andere kosten verbonden aan
aardbevingen. Dit betreft de kosten van externen (met name woonconsulenten). In 2017 hebben de
gezamenlijke corporaties in het aardbevingsgebied een akkoord bereikt over de vergoeding van
overheadkosten voor de periode 2014-2019. Deze vergoeding dekt niet alle kosten. De corporaties hebben
besloten vanuit de bijdrage van de NAM allereerst de in het kader van de aardbevings-problematiek voor het
collectief gemaakte externe kosten te vergoeden aan de individuele corporaties. Voor de periode tot en met
2018 bedragen de externe kosten voor Wierden en Borgen € 476.000. Hiervan is vergoed ruim € 59.000. Het
restant van de vordering tot en met 2018 (€ 417.000) is in 2018 afgeboekt. Hierbij is rekening gehouden met
de verwachte opbrengsten in 2019.

7. Gevolgen voor de jaarrekening
Als gevolg van bovenstaande omstandigheden bestaan in beperkte mate onzekerheden ten aanzien van de
vastgoedwaardering per 31 december 2018. Gezien de status van de inventarisatie van de technische en
economische schade aan het vastgoed, de status van de VPR bouwen, het ontbreken van voldoende
referentie-transacties (zeker bij complex gewijse verkopen die de basis vormen voor een marktwaarde
waardering) en de lopende gesprekken en procedures met de NCG, NAM en overige stakeholders zijn de
financiële consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te bepalen.
Wierden en Borgen heeft tevens beoordeeld of zij financieel in staat is om de gevolgen van de
aardbevingsschade (waaronder het verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van schadeherstel en -
beperking en de extra kosten in haar bedrijfsvoering versus de te ontvangen vergoedingen) op te vangen en
de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen continueren. Naar de mening van het bestuur, met de kennis ten
tijde van het opmaken van de jaarrekening, is er geen aanleiding om te veronderstellen dat Wierden en Borgen
hier niet toe in staat zou zijn. Een mogelijke lagere vastgoedwaardering heeft geen effect op de
leningsvoorwaarden, de financiering is geborgd bij het WSW, waarbij per balansdatum aan de criteria van het
WSW (zijnde Interest-Coverage-Ratio, Debt-Service-Coverage-Ratio en Loan-to-Value) wordt voldaan. Deze
situatie leidt niet tot directe opeisbaarheid van de financiering. Wierden en Borgen schat het risico ten aanzien
van de continuïteit op dit moment als laag in.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers over 2017 zijn geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. Het
betreft de volgende herrubriceringen:

 Een herrubricering tussen leningen overheid en leningen kredietinstellingen van € 4.508.972 op de
creditzijde van de

 Een herrubricering van de winst en verliesrekening door de toepassing van een update van de
kostenverdeelstaat.
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Oordelen en schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit
van toepassing op de bepaling van de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van
het vastgoed is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste inschattingspost waar het bestuur
een inschatting over moet maken voor de jaarrekening van Woningstichting Wierden en Borgen.

De marktwaarde is als volgt te definiëren:
De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een
bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de
peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder dwang zouden hebben gehandeld.

De belangrijkste overige oordelen en schattingen hebben betrekking op de voorzieningen, de
waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn
vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten),
handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële
instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), gekochte
leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige vorderingen, investeringen in
eigenvermogensinstrumenten, overige financiële verplichtingen en derivaten. 

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele
rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. 
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie
aan een derde zijn overgedragen. 

Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de 
jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen.
Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel
actief, financiële verplichting of als eigen vermogen. In financiële en niet-financiële contracten kunnen
afspraken zijn gemaakt die voldoen aan de definitie van derivaten. Een dergelijke afspraak wordt afgescheiden
van het basiscontract en als derivaat verwerkt als zijn economische kenmerken en risico's niet nauw
verbonden zijn met de economische kenmerken en risico's van het basiscontract, een afzonderlijk instrument
met dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de definitie van een derivaat, en het samengestelde instrument
niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-
verliesrekening. 

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. 

Van het basiscontract gescheiden derivaten worden, in overeenstemming met de waarderingsgrondslag voor
derivaten waarop geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, gewaardeerd tegen kostprijs of lagere
reële waarde. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de
direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opnameworden meegenomen. Indien echter financiële
instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de
eerste waardering direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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beperking en de extra kosten in haar bedrijfsvoering versus de te ontvangen vergoedingen) op te vangen en
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hier niet toe in staat zou zijn. Een mogelijke lagere vastgoedwaardering heeft geen effect op de
leningsvoorwaarden, de financiering is geborgd bij het WSW, waarbij per balansdatum aan de criteria van het
WSW (zijnde Interest-Coverage-Ratio, Debt-Service-Coverage-Ratio en Loan-to-Value) wordt voldaan. Deze
situatie leidt niet tot directe opeisbaarheid van de financiering. Wierden en Borgen schat het risico ten aanzien
van de continuïteit op dit moment als laag in.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers over 2017 zijn geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken. Het
betreft de volgende herrubriceringen:
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 Een herrubricering van de winst en verliesrekening door de toepassing van een update van de
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Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie verstrekte leningen en
overige vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rente
wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden. 

Afgeleide financiële instrumenten 

Na eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde,
tenzij hedge accounting onder het kostprijshedgemodel wordt toegepast. Aan- en verkopen van afgeleide
financiële instrumenten worden verantwoord op de transactiedatum. 
Indien afgeleide financiële instrumenten of portefeuilles van afgeleide financiële instrumenten toebehoren aan
een subcategorie van financiële instrumenten, worden de afgeleide financiële instrumenten na eerste
verwerking gewaardeerd overeenkomstig die subcategorie.

Saldering van financiële instrumenten 

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de toegelaten instelling beschikt over
een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te
wikkelen en de toegelaten instelling het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan
af te wikkelen. 
Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in
aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het desbetreffende
instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is
opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans
opgenomen verplichtingen'. 

Bijzondere waardeverminderingen financiele vaste activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de winst-en-
verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum
beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere
waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere
waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een
gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat
actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd
financieel actief wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de
verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. 

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt
en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname
van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de
oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening van Wierden en Borgen is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, het besluit
toegelaten instelling volkshuisvesting en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de Woningwet
wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, waarbij uitsluitend de afdelingen 2 tot en met 6, 8, 10,
11, 13 en 16 van overeenkomstige toepassing zijn. Tevens is deze jaarrekening opgesteld volgens de door de
Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten instelling volkshuisvesting.

In artikel 30 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV) zijn de niet van toepassing
zijnde artikelen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen. 
Voorts is in artikel 35 lid 2 van de Woningwet bepaald dat overeenkomstig bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur daaromtrent te geven voorschriften de onroerende zaken en hun onroerende en
infrastructurele aanhorigheden tegen de actuele waarde worden gewaardeerd. In artikel 31 lid 1 van het BTIV
is bepaald dat de waardering plaatsvindt tegen de marktwaarde. In artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 (RTIV) is bepaald dat deze waardering plaatsvindt overeenkomstig de
methodiek opgenomen in bijlage 2 ('Handboek modelmatig waarderen marktwaarde') bij deze regeling.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing.

Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in
de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt
tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische
voordelen en risico's die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van
voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen . De resultaten van de transactie worden in dat geval direct
in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te
worden getroffen in samenhang met de transactie.

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de
rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's zijn overgedragen aan de koper.
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Schattingswijziging

Wierden en Borgen neemt met ingang van boekjaar 2018 geen latente belastingvoorziening meer op voor het
fiscale opwaarderingspotentieel op het vastgoed in exploitatie, aangezien in de verwachte fiscale afwikkeling
van het tijdelijke verschil, als gevolg van de doorgevoerde duurzame waardevermindering in het verleden,
geen rekening wordt gehouden met verwachte toekomstige waardeontwikkelingen. De totale impact van deze
schattingswijziging op het boekjaar 2018 is EUR 7,7 miljoen positief. 

5                GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vastgoedbeleggingen

(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB 
(commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria
omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens 
(huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de
bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Het commercieel vastgoed
omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens 
(huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het
overige commercieel vastgoed.

Complexindeling

Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een
waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde
partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als
een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de
toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval
wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het
sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.

Eerste verwerking

Vastgoed in exploitatie wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten.

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.

Marktwaarde (vervolgwaardering)

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde marktwaarde in verhuurde staat. Op grond van artikel 31
van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de
marktwaarde.

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.
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Schattingswijziging

Wierden en Borgen neemt met ingang van boekjaar 2018 geen latente belastingvoorziening meer op voor het
fiscale opwaarderingspotentieel op het vastgoed in exploitatie, aangezien in de verwachte fiscale afwikkeling
van het tijdelijke verschil, als gevolg van de doorgevoerde duurzame waardevermindering in het verleden,
geen rekening wordt gehouden met verwachte toekomstige waardeontwikkelingen. De totale impact van deze
schattingswijziging op het boekjaar 2018 is EUR 7,7 miljoen positief. 

5                GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vastgoedbeleggingen

(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB 
(commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria
omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens 
(huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de
bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Het commercieel vastgoed
omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens 
(huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het
overige commercieel vastgoed.

Complexindeling

Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een
waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde
partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als
een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de
toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval
wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het
sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.

Eerste verwerking

Vastgoed in exploitatie wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten.

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.

Marktwaarde (vervolgwaardering)

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde marktwaarde in verhuurde staat. Op grond van artikel 31
van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de
marktwaarde.

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.
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Schattingswijziging

Wierden en Borgen neemt met ingang van boekjaar 2018 geen latente belastingvoorziening meer op voor het
fiscale opwaarderingspotentieel op het vastgoed in exploitatie, aangezien in de verwachte fiscale afwikkeling
van het tijdelijke verschil, als gevolg van de doorgevoerde duurzame waardevermindering in het verleden,
geen rekening wordt gehouden met verwachte toekomstige waardeontwikkelingen. De totale impact van deze
schattingswijziging op het boekjaar 2018 is EUR 7,7 miljoen positief. 

5                GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vastgoedbeleggingen

(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB 
(commercieel) vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria
omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens 
(huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de
bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Het commercieel vastgoed
omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens 
(huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het
overige commercieel vastgoed.

Complexindeling

Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een
waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde
partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als
een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden van de
toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval
wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het
sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.

Eerste verwerking

Vastgoed in exploitatie wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten.

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.

Marktwaarde (vervolgwaardering)

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste
verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde marktwaarde in verhuurde staat. Op grond van artikel 31
van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de
marktwaarde.

Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de vastgoedbelegging.
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Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (
"Handboek modelmatig waarderen marktwaarde").

Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende
categorieën:
-
- bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en
-
- intramuraal zorgvastgoed.

Wierden en Borgen hanteert verplicht de full versie van de marktwaarde voor woongelegenheden, MOG,
parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. Dit is er in gelegen dat Wierden en Borgen bezit heeft in
het aardbevingsgebied.
Voor BOG hanteert Wierden en Borgen verplicht de full versie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van de niet-
DAEB tak.

Voor een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de
toelichting op de balans.

Uitgaven na eerste verwerking

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) worden geactiveerd, indien het
waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen boven het oorspronkelijk vastgestelde niveau, als
gevolg van de desbetreffende uitgaven, ten gunste van de toegelaten instelling komen. 
Bij uitgaven na eerste verwerking wordt beoordeelt of en in hoeverre sprake is van een bijzonder
waardeverminderingsverlies op het waarderingscomplex waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking
hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt ten laste van de winst-en-verliesrekening verantwoord onder
de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor renovatiewerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien zij de
gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.

Herwaarderingsreserve

Een herwaarderingsreserve wordt gevormd op waarderingscomplexniveau voor het positieve verschil tussen
de marktwaarde van activa en de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder
rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken in
exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde
van een waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs-
of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige afschrijving of waardevermindering.
Ongerealiseerde waardeverminderingen van op waarderingscomplexniveau worden op de
herwaarderingsreserve in mindering gebracht tot zover boekwaarde op basis van marktwaarde hoger is dan de
boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.   
De herwaarderingsreserve wordt gevormd ten laste van de overige reserves.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken
in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste van de overige reserves verantwoord.

Afschrijvingen

Op de onroerende zaken in exploitatie, gewaardeerd op marktwaarde, wordt niet afgeschreven.

Woningstichting Wierden en Borgen te Bedum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 68 -

___________________________________________________________________________________________________________



72  Woningstichting Wierden en Borgen in Bedum • Jaarverslag 2018

Waardemutaties

De waardemutaties in vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de winst-en-
verliesrekening in de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporteffeuille verantwoord in de
periode waarin de waardemutatie zich voortdoet.

Beleidswaarde

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking hebbende op de jaarverslaggeving
van Toegelaten Instellingen (hierna 'woningcorporaties'). In 2018 alsmede recent in 2019 zijn bepalingen van
Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar
intrede. 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningstichting Wierden en Borgen en beoogt inzicht te geven in
de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt
verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende
eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Wierden en Borgen. De
grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige
woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met
uitzondering van: 

  1 Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario
en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. Hierbij wordt tevens
uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield
wordt direct aangesloten bij de gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen.
Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast. 

2 Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment
van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie
in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen
en prestatieafspraken met gemeenten. Wierden en Borgen hanteert in haar beleid per gebied een
streefhuur tussen 55%-85% van de maximaal redelijke huur. 

3 Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de
corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het
vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt. 

 4 Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake.
Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de
verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd
'lasten verhuur en beheeractiviteiten' in de resultatenrekening. 

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat
de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 

Bij het bepalen van de beleidswaarde zijn de volgende voor Wierden en Borgen specifieke uitgangspunten en
veronderstellingen gehanteerd:

 Onderhoudsnorm: € 1.478

 Beheerlasten € 1.027

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten,
zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de
beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur,
onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in
RTiV artikel 151. 

Woningstichting Wierden en Borgen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de
beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. 

Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende cijfers
opgenomen.
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen 
(woningverbetering, herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking
hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare
kosten.

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van
geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie
onder Waardering na eerste verwerking.

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed
tegen de lagere marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het
nadelig verschil in het resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake
sociaal en commercieel vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan
de marktwaarde, wordt het verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het
resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De
afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post Overige
waardeveranderingen.

Herclassificaties

Herclassificatie van vastgoed in exploitatie naar vastgoed in ontwikkeling vindt plaats bij aanvang van de
activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling. De toegelaten instelling definieert dit als het moment dat de
zittende huurders (tijdelijk) elders zijn gehuisvest. De verkrijgingsprijs van de onroerende zaken in de
opvolgende waardering in het vastgoed in ontwikkeling geschiedt tegen de marktwaarde in exploitatie op het
moment van de herclassificatie. 

Herclassificatie van vastgoed in ontwikkeling naar vastgoed in exploitatie vindt plaats bij aanvang van de
exploitatie activiteiten. De toegelaten instelling definieert dit als het moment [klantspecifiek maken: dat
huurders zijn gehuisvest]. De verkrijgingsprijs van de onroerende zaken in de opvolgende waardering in het
vastgoed in exploitatie geschiedt tegen de kostprijs van het vastgoed in ontwikkeling op het moment van de
herclassificatie onder eventuele aftrek van een gevormde voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen. 

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienst van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het
jaar na ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
De activa ten dienste van de exploitatie worden lineair afgeschreven, waarbij de volgende
afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

- bedrijfspand 40 jaar
- transportmiddelen 5 / 8 jaar
- automatiseringsapparatuur 3 / 5 jaar
- inrichting en inventaris 3 / 10 jaar
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Waardemutaties

De waardemutaties in vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van de winst-en-
verliesrekening in de post niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedporteffeuille verantwoord in de
periode waarin de waardemutatie zich voortdoet.

Beleidswaarde

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking hebbende op de jaarverslaggeving
van Toegelaten Instellingen (hierna 'woningcorporaties'). In 2018 alsmede recent in 2019 zijn bepalingen van
Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar
intrede. 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woningstichting Wierden en Borgen en beoogt inzicht te geven in
de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt
verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende
eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Wierden en Borgen. De
grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige
woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met
uitzondering van: 

  1 Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario
en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. Hierbij wordt tevens
uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield
wordt direct aangesloten bij de gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen.
Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast. 

2 Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment
van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie
in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen
en prestatieafspraken met gemeenten. Wierden en Borgen hanteert in haar beleid per gebied een
streefhuur tussen 55%-85% van de maximaal redelijke huur. 

3 Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de
corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het
vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt. 

 4 Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake.
Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de
verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd
'lasten verhuur en beheeractiviteiten' in de resultatenrekening. 

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat
de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 

Bij het bepalen van de beleidswaarde zijn de volgende voor Wierden en Borgen specifieke uitgangspunten en
veronderstellingen gehanteerd:

 Onderhoudsnorm: € 1.478

 Beheerlasten € 1.027

Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten,
zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de
beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur,
onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in
RTiV artikel 151. 

Woningstichting Wierden en Borgen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de
beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. 

Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende cijfers
opgenomen.
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Financiële vaste activa

Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt
berekend op basis van de grondslagen van Wierden en Borgen. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarbij worden
tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden aangemerkt als
onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer Wierden en Borgen geheel of ten dele instaat
voor de schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de
deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening
gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op
vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorziening voor oninbaarheid.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde.

Overige financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke
paragraaf Belastingen.

Vorderingen

De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die indien er geen sprake is van (dis)agio en/of
transactiekosten, gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De
effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingensverliezen worden direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen die niet in exploitatie zijn en zijn aangewezen
voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van het vastgoed. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten
en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-
opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor
voltooiing en verkoop.

Onder vastgoed bestemd voor verkoop wordt tevens opgenomen vastgoed dat niet langer in exploitatie is en
waarvoor activiteiten zijn aangevangen ten behoeve van verkoop. De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis
van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit exploitatie wordt genomen.

Overige voorraden

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Deze lagere
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de overige
voorraden komt tot stand op basis van gemiddelde prijzen. Handelskortingen, rabatten en soortgelijke (te)
ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop van voorraden worden in mindering gebracht op de
verkrijgingsprijs.
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Grondposities

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van
huur- en koopprojecten.
De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na
eerste verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de
huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De
veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de post Overige
waardeveranderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de
kortlopende schulden.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Voor materiële en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat
deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een
individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort. 
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen
de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies
van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is
toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restantverlies wordt toegerekend aan de
andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat. 
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake
is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van
het actief (of een kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar
niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor het actief (of een kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill wordt niet teruggenomen in een volgende periode. 

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Financiële instrumenten die
op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd
onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in
de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Herwaarderingsreserve

De grondslag van de herwaarderingsreserve is toegelicht onder het hoofd Vastgoedbeleggingen.
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Financiële vaste activa

Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt
berekend op basis van de grondslagen van Wierden en Borgen. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Daarbij worden
tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden aangemerkt als
onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer Wierden en Borgen geheel of ten dele instaat
voor de schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de
deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening
gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op
vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorziening voor oninbaarheid.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde.

Overige financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke
paragraaf Belastingen.

Vorderingen

De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die indien er geen sprake is van (dis)agio en/of
transactiekosten, gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De
effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingensverliezen worden direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen die niet in exploitatie zijn en zijn aangewezen
voor verkoop. Vastgoed bestemd voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs dan wel
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van het vastgoed. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten
en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-
opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor
voltooiing en verkoop.

Onder vastgoed bestemd voor verkoop wordt tevens opgenomen vastgoed dat niet langer in exploitatie is en
waarvoor activiteiten zijn aangevangen ten behoeve van verkoop. De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis
van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed uit exploitatie wordt genomen.

Overige voorraden

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Deze lagere
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de overige
voorraden komt tot stand op basis van gemiddelde prijzen. Handelskortingen, rabatten en soortgelijke (te)
ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop van voorraden worden in mindering gebracht op de
verkrijgingsprijs.
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Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van :
-    een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het
-    waarvan een betrouwbare schatting kan worden en
-    het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomen
indien en voor zover noch de instelling noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt
wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in
evenwicht zijn en dit voor de instelling nadelige gevolgen heeft.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel
of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als
afzonderlijk actief gepresenteerd.  Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te
wikkelen.

 
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt
die kunnen worden gekwalificeerd als "intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd".
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en
overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructurering en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de
woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake
indien de formalisering van de verplichting en de externe communicatie heeft plaatsgevonden.

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investering gaan
behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen,
wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de
netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen
marktwaarde.

Het zogeheten onrendabele deel wordt ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de post
'Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille'.

Voorziening latente belastingen

Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingen wordt verwezen naar de
afzonderlijke paragraaf Belastingen.

Voorziening deelnemingen

De voorziening deelnemingen is gevormd in verband met de negatieve nettovermogenswaarde van
deelnemingen in het geval dat de groep zich aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van de deelneming
respectievelijk een feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen.
De voorziening wordt gevormd ter grootte van de uit de aansprakelijkheidstelling te verwachten eventuele
kasuitstromen. De voorziening wordt, op basis van de beperkte looptijd, tegen nominale waarde gewaardeerd.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen zijn gevormd voor jubileumuitkeringen aan personeel.

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit te betalen
jubileumuitkeringen aan personeel op grond van Cao-bepalingen uitgaande van het personeelsbestand ultimo
boekjaar. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening is rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen, een geschatte blijfkans en leeftijd. De voorziening is tegen de contante waarde opgenomen.
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Belastingen

Latente belastingen

Onder de financiële vaste activa zijn latente belastingvorderingen opgenomen, indien en voor zover het
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.

Deze latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt
tegen de netto rente. De latente belastingvorderingen hebben overwegend een langlopend karakter. De netto
rente bestaat uit de voor Wierden en Borgen geldende rente voor langlopende leningen onder aftrek van
belasting op basis van het effectieve belastingtarief. 

De latente belastingvorderingen hebben betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de
jaarrekening en de fiscale waardering van het vastgoed in exploitatie. 

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte
fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor
zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor de verrekening
respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en
verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat daarmee samenhangende belastingvoordeel zal
worden gerealiseerd.

Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is sprake van een zeer lange periode tot het moment
van afwikkeling van de latentie. Om deze reden is deze latentie op nihil gewaardeerd. 

De latente belastingvorderingen hebben daarnaast betrekking op langlopende schulden, derivaten en op het
afschrijvingspotentieel.

Langlopende schulden

De waardering van de langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Kortlopende schulden

De waardering van de kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financële instrumenten.
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Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van :
-    een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het
-    waarvan een betrouwbare schatting kan worden en
-    het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomen
indien en voor zover noch de instelling noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt
wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in
evenwicht zijn en dit voor de instelling nadelige gevolgen heeft.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel
of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als
afzonderlijk actief gepresenteerd.  Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te
wikkelen.

 
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt
die kunnen worden gekwalificeerd als "intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd".
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en
overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructurering en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de
woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake
indien de formalisering van de verplichting en de externe communicatie heeft plaatsgevonden.

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investering gaan
behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen,
wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de
netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen
marktwaarde.

Het zogeheten onrendabele deel wordt ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de post
'Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille'.

Voorziening latente belastingen

Voor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingen wordt verwezen naar de
afzonderlijke paragraaf Belastingen.

Voorziening deelnemingen

De voorziening deelnemingen is gevormd in verband met de negatieve nettovermogenswaarde van
deelnemingen in het geval dat de groep zich aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van de deelneming
respectievelijk een feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen.
De voorziening wordt gevormd ter grootte van de uit de aansprakelijkheidstelling te verwachten eventuele
kasuitstromen. De voorziening wordt, op basis van de beperkte looptijd, tegen nominale waarde gewaardeerd.

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen zijn gevormd voor jubileumuitkeringen aan personeel.

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit te betalen
jubileumuitkeringen aan personeel op grond van Cao-bepalingen uitgaande van het personeelsbestand ultimo
boekjaar. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening is rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen, een geschatte blijfkans en leeftijd. De voorziening is tegen de contante waarde opgenomen.
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6                GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De
kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, 
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het
oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk
toegelicht.

Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met
de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale
huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten en lasten servicecontracten

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De
opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten
worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en
beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
-    Lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het
-    Kosten klanten contact center.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder "Toerekening baten en lasten".

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit betreffen
naast onderhoudslasten ook personeelskosten en overige bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is
toegelicht onder "Toerekening baten en lasten".

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden. Onder deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud,
mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en contractonderhoud verantwoord. De lasten van onderhoud
onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van
het actief, dan wel wettelijke vereisten. 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren
van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke
kostensoort behoren. De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en
verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.
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Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde
verkoopopbrengst minus de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met
betrekking tot het vastgoed. 

Verkoopopbrengsten uit de verkoop van onroerende zaken worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt
wanneer de belangrijke risico's en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het bedrag van
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding
waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen
sprake is van aanhoudende management betrokkenheid bij de onroerende zaken. De overdracht van de
risico's en voordelen is op het moment van juridische levering (passeren transportakte).

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  

Dit betreffen waardeverminderingen, en eventueel een terugname hiervan, die gedurende het verslagjaar zijn
ontstaan vanuit aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in
nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. Het betreft hier de investeringen op de posten DAEB en
niet-DAEBvastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en vastgoed in
ontwikkeling bestemd voor de verkoop. Onder de post zijn tevens de waardeverminderingen en eventueel een
terugname hiervan met betrekking tot grond- en ontwikkelposities opgenomen. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van het vastgoed in exploitatie (exclusief het effect van
onrendabele investeringen) die gewaardeerd zijn tegen marktwaarde in verhuurde staat op basis van het
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. 

Netto resultaat overige activiteiten 

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten voor beheer voor derden en VvE-beheer als ook erfpachtopbrengsten
toegerekend. 

Overige organisatiekosten 

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden
opgenomen onder Overige organisatiekosten.

Leefbaarheid

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van
bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven
voor activiteiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling,
opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere
gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging
openbare ruimte,  schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging,
brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et cetera.

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.
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6                GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De
kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, 
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het
oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk
toegelicht.

Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met
de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale
huursomstijging) en onder aftrek van huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten en lasten servicecontracten

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor
leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De
opbrengsten worden verminderd met derving wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten
worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en
beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan:
-    Lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het
-    Kosten klanten contact center.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder "Toerekening baten en lasten".

Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten. Dit betreffen
naast onderhoudslasten ook personeelskosten en overige bedrijfslasten. De systematiek van toerekening is
toegelicht onder "Toerekening baten en lasten".

Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden. Onder deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud,
mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en contractonderhoud verantwoord. De lasten van onderhoud
onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van
het actief, dan wel wettelijke vereisten. 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren
van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke
kostensoort behoren. De groep verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en
verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.
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Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden
toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in
de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke
rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Personeel

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door de toegelaten instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover
deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst
doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. 

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele
afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Voor arbeidsongeschiktheidsrisico's die zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen voor het in de toekomst
te betalen deel van de verzekeringspremie dat rechtstreeks toe te rekenen is aan het individuele
schadeverleden van de toegelaten instelling. Als geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de
omvang van het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen
aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon, wordt geen voorziening opgenomen. 
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Nederlandse pensioenregelingen:
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum
nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per
balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de
aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum bestaande
dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden
geschat.

Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit
toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de
toegelaten instelling komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar
kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van
de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere 
(expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste
schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum
af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum van
hoogwaardige ondernemingsobligaties / rendement op staatleningen weer, de risico's waarmee bij het
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als
de toegelaten instelling de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot
naar de toegelaten instelling zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Belastingen 

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende
belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en
geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering.

Aandeel in resultaat van deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële
beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van deze
deelneming. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Wierden en Borgen geldende grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en
lasten.

Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet-
geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden,
zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden
toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in
de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke
rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Personeel

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door de toegelaten instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de
verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover
deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst
doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. 

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele
afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Voor arbeidsongeschiktheidsrisico's die zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen voor het in de toekomst
te betalen deel van de verzekeringspremie dat rechtstreeks toe te rekenen is aan het individuele
schadeverleden van de toegelaten instelling. Als geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de
omvang van het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen
aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon, wordt geen voorziening opgenomen. 
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Toerekening baten en lasten

Door middel van een opstelling zijn de kosten per grootboek over de verschillende functionele categorieën
verdeeld. Hierbij zijn onderstaande verdeelsleutels te onderscheiden:

 Algemeen: Dit betreffen kosten en opbrengstrekeningen die in zijn geheel toe te rekenen zijn aan een
bepaalde categorie. 

 Personeelskosten: De salarissen, sociale lasten en pensioenpremies zijn aan de hand van een, door de
managers doorgegeven verdeling, verdeeld over de categorieën.

 Overige lasten. Deze zijn verdeeld conform bovenstaande fte verdeling.

7                GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan
de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de
jaarrekening. 

8                GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

9                GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

Wierden en Borgen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de
enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van Wierden en Borgen zien toe op:

 Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke
middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop Wierden en Borgen een exit strategie heeft
geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-
DAEB-tak  geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEBactiviteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden
ten opzichte van het  aandeel
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Gebeurtenissen na balansdatum

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Grondslagen gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB

4.7

4.8

4.9

Toerekening baten en lasten
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verdeeld. Hierbij zijn onderstaande verdeelsleutels te onderscheiden:

 Algemeen: Dit betreffen kosten en opbrengstrekeningen die in zijn geheel toe te rekenen zijn aan een
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 Personeelskosten: De salarissen, sociale lasten en pensioenpremies zijn aan de hand van een, door de
managers doorgegeven verdeling, verdeeld over de categorieën.

 Overige lasten. Deze zijn verdeeld conform bovenstaande fte verdeling.
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 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop Wierden en Borgen een exit strategie heeft
geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.
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definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-
DAEB-tak  geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEBactiviteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden
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Toerekening baten en lasten

Door middel van een opstelling zijn de kosten per grootboek over de verschillende functionele categorieën
verdeeld. Hierbij zijn onderstaande verdeelsleutels te onderscheiden:

 Algemeen: Dit betreffen kosten en opbrengstrekeningen die in zijn geheel toe te rekenen zijn aan een
bepaalde categorie. 

 Personeelskosten: De salarissen, sociale lasten en pensioenpremies zijn aan de hand van een, door de
managers doorgegeven verdeling, verdeeld over de categorieën.

 Overige lasten. Deze zijn verdeeld conform bovenstaande fte verdeling.
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Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan
de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

9                GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB
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 Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke
middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop Wierden en Borgen een exit strategie heeft
geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-
DAEB-tak  geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEBactiviteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden
ten opzichte van het  aandeel
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Toerekening baten en lasten

Door middel van een opstelling zijn de kosten per grootboek over de verschillende functionele categorieën
verdeeld. Hierbij zijn onderstaande verdeelsleutels te onderscheiden:

 Algemeen: Dit betreffen kosten en opbrengstrekeningen die in zijn geheel toe te rekenen zijn aan een
bepaalde categorie. 

 Personeelskosten: De salarissen, sociale lasten en pensioenpremies zijn aan de hand van een, door de
managers doorgegeven verdeling, verdeeld over de categorieën.

 Overige lasten. Deze zijn verdeeld conform bovenstaande fte verdeling.

7                GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan
de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de
jaarrekening. 

8                GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

9                GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

Wierden en Borgen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de
enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van Wierden en Borgen zien toe op:

 Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke
middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop Wierden en Borgen een exit strategie heeft
geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-
DAEB-tak  geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEBactiviteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden
ten opzichte van het  aandeel
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   Reële waarde 

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld 

of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een 

transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.  

De reële waarde van derivaten waarbij geen collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant 

maken van de kasstromen aan de hand van de relevante swapcurve vermeerderd met krediet- en 

liquiditeitsopslagen. 

  Verbonden partijen 

Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden
zijn aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die
nodig is voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.
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Toerekening baten en lasten

Door middel van een opstelling zijn de kosten per grootboek over de verschillende functionele categorieën
verdeeld. Hierbij zijn onderstaande verdeelsleutels te onderscheiden:

 Algemeen: Dit betreffen kosten en opbrengstrekeningen die in zijn geheel toe te rekenen zijn aan een
bepaalde categorie. 

 Personeelskosten: De salarissen, sociale lasten en pensioenpremies zijn aan de hand van een, door de
managers doorgegeven verdeling, verdeeld over de categorieën.

 Overige lasten. Deze zijn verdeeld conform bovenstaande fte verdeling.

7                GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan
de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de
jaarrekening. 

8                GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

9                GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

Wierden en Borgen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de
enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van Wierden en Borgen zien toe op:

 Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke
middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop Wierden en Borgen een exit strategie heeft
geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-
DAEB-tak  geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEBactiviteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden
ten opzichte van het  aandeel
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Toerekening baten en lasten

Door middel van een opstelling zijn de kosten per grootboek over de verschillende functionele categorieën
verdeeld. Hierbij zijn onderstaande verdeelsleutels te onderscheiden:

 Algemeen: Dit betreffen kosten en opbrengstrekeningen die in zijn geheel toe te rekenen zijn aan een
bepaalde categorie. 

 Personeelskosten: De salarissen, sociale lasten en pensioenpremies zijn aan de hand van een, door de
managers doorgegeven verdeling, verdeeld over de categorieën.

 Overige lasten. Deze zijn verdeeld conform bovenstaande fte verdeling.

7                GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan
de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de
jaarrekening. 

8                GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

9                GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

Wierden en Borgen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de
enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van Wierden en Borgen zien toe op:

 Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke
middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop Wierden en Borgen een exit strategie heeft
geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-
DAEB-tak  geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEBactiviteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden
ten opzichte van het  aandeel
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Toerekening baten en lasten

Door middel van een opstelling zijn de kosten per grootboek over de verschillende functionele categorieën
verdeeld. Hierbij zijn onderstaande verdeelsleutels te onderscheiden:

 Algemeen: Dit betreffen kosten en opbrengstrekeningen die in zijn geheel toe te rekenen zijn aan een
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 Personeelskosten: De salarissen, sociale lasten en pensioenpremies zijn aan de hand van een, door de
managers doorgegeven verdeling, verdeeld over de categorieën.
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verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak
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bepaalde categorie. 
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De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

9                GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

Wierden en Borgen heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de
enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van Wierden en Borgen zien toe op:

 Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke
middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop Wierden en Borgen een exit strategie heeft
geformuleerd zoals verwoord in het volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-
DAEB-tak  geclassificeerd naar DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa,
verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:

 Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak

 Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEBactiviteiten, zijn deze op basis van een
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden
ten opzichte van het  aandeel
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10                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

DAEB vastgoed in exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in

exploitatie

2018

€

2017

€

2018

€

2017

€
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingswaarde per 1 januari 390.417.216 387.403.872 13.727.621 14.181.449
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering /
duurzame waardevermindering 163.035.365 165.984.550 -5.486.883 -5.581.540

Stand per 1 januari 553.452.581 553.388.422 8.240.738 8.599.909

Mutaties 
Investeringen 6.458.250 4.835.554 - -
Oplevering nieuwbouw stichtingskosten 1.393.825 - - -
Oplevering nieuwbouw lagere marktwaarde -158.263 - - -
Sloop verkrijgsprijs -194.553 - -9.852 -975.678
Sloop hogere marktwaarde -788.065 - -11.643 -
Verkopen verkrijgingsprijs -950.628 -1.300.349 -1.116.428 -84.455
Verkopen hogere marktwaarde -559.515 -1.652.783 340.453 -
Overboeking - -521.849 - 521.849
Subsidies -495.200 - - -
Overboeking hogere marktwaarde - -209.256 - 209.256
Aanpassing marktwaarde 16.328.710 -1.087.146 472.237 -30.143

Totaal mutaties 2018 21.034.561 64.171 -325.233 -359.171

Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde 396.628.921 390.417.228 12.601.341 13.727.620
Herwaarderingen 177.858.221 163.035.354 -4.685.836 -5.486.882

574.487.142 553.452.582 7.915.505 8.240.738

Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering /
duurzame waardevermindering 177.858.221 163.035.354 -4.685.836 -5.486.882

177.858.221 163.035.354 -4.685.836 -5.486.882

Uitgangspunten marktwaarde
De onderverdeling van het vastgoed in exploitatie naar vastgoedtype is als volgt:
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Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische
parameters en of schattingen (full variant). Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de
marktwaarde van de onroerende zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de geschatte
toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode). 
De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario. 

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de
DCF-periode. Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele
woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan. 
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van vijftien jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de
huur bij mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij
mutatie is te liberaliseren. 

- Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het
minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.

- Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.

Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de
volgende parameters:

2019 2020 2021 2022 e.v.

Parameters woongelegenheden

Exit Yield doorexploiteren 8,08 % 8,08 % 8,08 % 8,08 %
Exit Yield uitponden 8,87 % 8,87 % 8,87 % 8,87 %
Stijgingspercentage vrije verkoopwaarde 2,11 % 2,05 % 1,84 % 1,64 %
Markthuur (jaarbasis) 7.735 7.735 7.735 7.735
Leegwaarde (gemiddeld) 120.804 120.804 120.804 120.804
Mutatieleegstand in maanden 1 1 1 1
Verkoopleegstand in maanden 4 4 4 4
Mutatiekans 7,28 % 7,28 % 7,28 % 7,28 %
Disconteringsvoet markt en object
doorexploiteren 1,29 % 1,29 % 1,29 % 1,29 %
Disconteringsvoet markt en object uitponden 1,60 % 1,60 % 1,60 % 1,60 %

2019 2020 2021 2022 e.v.

Parameters bedrijfsmatig en
maatschappelijk onroerend goed

Markthuur (jaarbasis) 9.533 9.533 9.533 9.533
Contractduur bij verlenging nieuw contract 
(maanden) 60 60 60 60
Exit Yield doorexploiteren 9,97 % 9,97 % 9,97 % 9,97 %
Disconteringsvoet opslag sector 5,67 % 5,67 % 5,67 % 5,67 %
Disconteringsvoet opslag markt en object 1,75 % 1,75 % 1,75 % 1,75 %
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2019 2020 2021 2022 e.v.

Parameters parkeerplaatsen

Markthuur (jaarbasis) 480 480 480 480
Leegwaarde 4.509 4.509 4.509 4.509
Mutatie leegstand (maanden) 6 6 6 6
Stijgingspercentage vrije verkoopwaarde 0,50 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Disconteringsvoet markt en object
doorexploiteren 5,99 % 5,99 % 5,99 % 5,99 %
Disconteringsvoet markt en object uitponden 2,16 % 2,16 % 2,16 % 2,16 %
Exityield doorexploiteren 15,22 % 15,22 % 15,22 % 15,22 %
Exityield uitponden 13,24 % 13,24 % 13,24 % 13,24 %
Mutatiekans 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %

2019 2020 2021 2022 e.v.

Parameters intramuraal zorgvastgoed

Markthuur (jaarbasis) 6.755 6.755 6.755 6.755
Exit Yield doorexploiteren 8,76 % 8,76 % 8,76 % 8,76 %
Disconteringsvoet opslag sector 5,63 % 5,63 % 5,63 % 5,63 %
Disconteringsvoet opslag markt en object 0,64 % 0,64 % 0,64 % 0,64 %

Inschakeling taxateur
Jaarlijks wordt 1/3 deel van de onroerende zaken in exploitatie getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake
deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit betekent dat
elk derde deel van de onroerende zaken in exploitatie minimaal eens per drie jaar opnieuw wordt getaxeerd.
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 Wierden en Borgen en op
aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit Woningcorporaties (AW).

WOZ-informatie
De WOZ-waarde bedraagt ultimo 2018 € 798,58 miljoen (2017: 757,90 miljoen). 

Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is het de corporatie niet toegestaan
om de woningen die met door het WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt
recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de
verplichting aan te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve
hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet
met hypothecaire zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de
woningen van de corporatie betreffende de door het WSW geborgde financiering.

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op de
omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de
geconsolideerde balans vermeld onder de Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa.
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Beleidswaarde
Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het
Handboek en bedraagt per 31 december 2018 € 287.093.732 voor de DAEB tak en € 6.424.884 voor de Niet-
DAEB tak. Van deze beleidswaarde heeft € 0,-. betrekking op vastgoed dat is ondergebracht in
groepsmaatschappijen.

DAEB vastgoed
in exploitatie

€

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

€

Marktwaarde per 31 december 2018 574.487.142 7.915.505

Beschikbaarheid (doorexploiteren) -68.317.251 -633.829
Betaalbaarheid (huren) -145.908.803 -614.543
Kwaliteit (onderhoud) -34.302.196 -174.681
Beheer (beheerkosten) -38.865.160 -67.568

Totaal aanpassingen -287.393.410 -1.490.621

Beleidswaarde per 31 december 2018 287.093.732 6.424.884

Uitgangspunten
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten

 (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:

Uitgangspunten voor: 2018
Disconteringsvoet (gemiddeld) 7,44%

Streefhuur per maand (gemiddeld) 494,74€                               

Lasten onderhoud per vhe per jaar 1.478,00€                            

Lasten beheer per vhe per jaar 1.027,00€                            

In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een poitieve of negatieve 

aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde

Effect op de beleidswaarde Mutatie t.o.v. uitgangspunt Effect op de beleidswaarde
Disconteringsvoet 0,5% hoger € 18.076.273 lager

Streefhuur per maand € 25 hoger € 2.595.807 hoger

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 100 hoger € 21.615.250 lager

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in

ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip door de AW en WSW zal kunnen

leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de nadere

aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie

2018

€

2017

€
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingswaarde per 1 januari 4.345.499 3.011.750
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -517.223 -

Herrekende stand per 1 januari 3.828.276 3.011.750

Mutaties 
Overboeking naar DAEB vastgoed in exploitatie -1.235.562 -
Investeringen 1.939.953 1.333.749
Waardeveranderingen -1.673.005 -
In mindering vanuit voorziening ORT -835.527 -517.223
Overboekingen naar voorraden -282.059 -

Totaal mutaties 2018 -2.086.200 816.526

Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde 3.094.826 4.345.499
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.352.750 -517.223

1.742.076 3.828.276

In het boekjaar werd ter zake van vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie geen rente
geactiveerd (2017 idem). 

Voor een nadere toelichting op het verloop en de samenstelling van de jaarrekeningpost voorziening
onrendabele investeringen wordt verwezen naar de toelichting in noot 8 Voorziening onrendabele investeringen
en herstructureringen.
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2. Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Bedrijfspanden

€

Vervoers-
middelen

€

Onroerende
en roerende
zaken ten

dienste van
exploitatie

€

Totaal

€
Boekwaarde per 1 januari
Aanschaffingswaarde per 1 januari 2.798.348 616.599 646.338 4.061.285
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -1.210.795 -332.333 -298.623 -1.841.751

1.587.553 284.266 347.715 2.219.534

Mutaties 
Investeringen 10.454 35.383 80.253 126.090
Desinvesteringen -19.799 -1.914 - -21.713
Afschrijving desinvesteringen - 1.914 - 1.914
Afschrijvingen -79.466 -63.258 -127.201 -269.925

Totaal mutaties 2018 -88.811 -27.875 -46.948 -163.634

Boekwaarde per 31 december
Aanschaffingswaarde 2.789.003 650.068 726.591 4.165.662
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -1.290.261 -393.677 -425.824 -2.109.762

1.498.742 256.391 300.767 2.055.900

De andere vaste bedrijfsmiddelen betreft in erfpacht uitgegeven gronden t.b.v. een tweetal in het verleden
verkochte koopwoningen.  De kopers zijn jaarlijks vanaf 1 januari 2020 een erfpachtcanon verschuldigd. Tot en
met 2019 is de erfpachtcanon afgekocht bij de aankoopprijs. De kopers hebben het recht om de erfpacht per
direct af te kopen. Voorgaand jaar was deze post gepresenteerd onder de overlopende activa.

Afschrijvingen
De activa ten dienste van de exploitatie worden lineair afgeschreven, waarbij de volgende
afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

- bedrijfspand 40 jaar
- transportmiddelen 5 / 8 jaar
- automatiseringsapparatuur 3 / 5 jaar
- inrichting en inventaris 3 / 10 jaar
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3. Financiële vaste activa

Deelnemingen

Stand per 1
januari 2018

€

Aandeel in
het-

resultaat
waarin
wordt-

deelgenomen

€

Stand per
31

december
2018

€

Woonstade Holding BV 35.022 -11.605 23.417
WoningNet NV 1.372 - 1.372

36.394 -11.605 24.789

Woningstichting Wierden en Borgen heeft een 100% belang in Woonstade Holding B.V. Het belang in
WoningNet N.V. bedraagt 100 aandelen in het geplaatste kapitaal (0,021%) gewaardeerd tegen de
aankoopkoers van € 13,72.

Latente belastingvordering(en)

Sinds 1 januari 2008 is Wierden en Borgen voor al haar activiteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting.
Tot 2008 was Wierden en Borgen alleen voor haar commerciële activiteiten onderworpen aan
vennootschapsbelasting. Wierden en Borgen heeft de VSO2 in 2009 ondertekend. De VSO2 heeft een looptijd
tot en met 31 december 2012. Na deze periode wordt de VSO2 stilzwijgend steeds met 1 jaar verlengd, tenzij
een van de partijen voor 1 december heeft opgezegd. De VSO2 is door de belastingdienst noch door Wierden
en Borgen opgezegd voor 1 december 2017 en derhalve van toepassing op het jaar 2018.

Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde
van activa en verplichtingen voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in de jaarrekening. De latentie
heeft tevens betrekking op verliescompensatie. De waarderingsverschillen betreffen de waardering van
vastgoed (afschrijvingspotentieel van het vastgoed en vastgoed dat voor verkoop is gelabeld) en de
waardering van leningen en derivaten. Deze latenties is berekend tegen de contante waarde. Daarbij is
uitgegaan van een disconteringsvoet van 2,53%. 

2018

€

2017

€

Latente belastingvorderingen inzake langlopende leningen

Stand per 1 januari 96.346 164.779
Mutaties -96.346 -68.433

Stand per 31 december - 96.346

De actieve belastinglatentie is tegen contante waarde gevormd voor de belastbare tijdelijke verschillen in de
fiscale waardering van de langlopende leningen.
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3. Financiële vaste activa

Deelnemingen

Stand per 1
januari 2018

€

Aandeel in
het-

resultaat
waarin
wordt-

deelgenomen

€

Stand per
31

december
2018

€

Woonstade Holding BV 35.022 -11.605 23.417
WoningNet NV 1.372 - 1.372

36.394 -11.605 24.789

Woningstichting Wierden en Borgen heeft een 100% belang in Woonstade Holding B.V. Het belang in
WoningNet N.V. bedraagt 100 aandelen in het geplaatste kapitaal (0,021%) gewaardeerd tegen de
aankoopkoers van € 13,72.

Latente belastingvordering(en)

Sinds 1 januari 2008 is Wierden en Borgen voor al haar activiteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting.
Tot 2008 was Wierden en Borgen alleen voor haar commerciële activiteiten onderworpen aan
vennootschapsbelasting. Wierden en Borgen heeft de VSO2 in 2009 ondertekend. De VSO2 heeft een looptijd
tot en met 31 december 2012. Na deze periode wordt de VSO2 stilzwijgend steeds met 1 jaar verlengd, tenzij
een van de partijen voor 1 december heeft opgezegd. De VSO2 is door de belastingdienst noch door Wierden
en Borgen opgezegd voor 1 december 2017 en derhalve van toepassing op het jaar 2018.

Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde
van activa en verplichtingen voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in de jaarrekening. De latentie
heeft tevens betrekking op verliescompensatie. De waarderingsverschillen betreffen de waardering van
vastgoed (afschrijvingspotentieel van het vastgoed en vastgoed dat voor verkoop is gelabeld) en de
waardering van leningen en derivaten. Deze latenties is berekend tegen de contante waarde. Daarbij is
uitgegaan van een disconteringsvoet van 2,53%. 

2018

€

2017

€

Latente belastingvorderingen inzake langlopende leningen

Stand per 1 januari 96.346 164.779
Mutaties -96.346 -68.433

Stand per 31 december - 96.346

De actieve belastinglatentie is tegen contante waarde gevormd voor de belastbare tijdelijke verschillen in de
fiscale waardering van de langlopende leningen.
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2018

€

2017

€

Latente belastingvorderingen inzake extendible leningen

Stand per 1 januari 386.053 385.993
Mutaties 1.380.947 60

Stand per 31 december 1.767.000 386.053

Het tijdelijke verschil inzake de waardering van de extendible leningen bedraagt per ultimo boekjaar
€ 7.054.000. Fiscaal wordt dit niet gevolgd waardoor een tijdelijk verschil ontstaat dat in de balans is
gewaardeerd tegen de contante waarde van € 1.767.000.

Latente belastingvordering inzake te verrekenen verlies

Stand per 1 januari - 3.498.428
Mutaties - -3.498.428

Stand per 31 december - -

Latente belastingvorderingen inzake verkopen

Stand per 1 januari 339.185 227.264
Mutaties -19.071 111.921

Stand per 31 december 320.114 339.185

Het commercieel-fiscale verschil in waardering van vastgoed in exploitatie, kan deels worden gerealiseerd bij
toekomstige verkoop. Op dat moment leidt de realisatie tot een afwijkende fiscale boekwinst in vergelijking met
de boekwinst volgens de commerciële jaarrekening.

Voor zover realisatie van het verschil binnen een afzienbare periode plaatsvindt, dient het belastingverschil
gekwantificeerd te worden in een latentie. Bij het berekenen van de latentie is een inschatting gemaakt van de
woningen die binnen 10 jaar worden verkocht. Het nominale verschil bedraagt ultimo 2018 € 1.280.456.
Uitgaande van het verkopen van jaarlijks 20 woningen, bedraagt de latentie ultimo 2018 € 320.114.

Latente belastingvorderingen inzake afschrijvingspotentieel

Stand per 1 januari 750.213 -
Mutaties 61.200 750.213

Stand per 31 december 811.413 750.213

De afschrijvingsruimte ziet op woningen waarvan de fiscale boekwaarde hoger ligt dan de WOZ waarde, en die
daarom in principe afgeschreven kunnen worden. Het tijdelijke verschil in waardering bedraagt € 3.245.652.

Embedded Swaptions

Embedded Swaptions

Stand per 1 januari 137.674 150.650
Mutaties -13.555 -12.976

Stand per 31 december 124.119 137.674

De embedded swaption bestaat uit het verschil tussen de berekende waarde van de vier extendible leningen
op basis van de marktrente ten opzichte van de contractuele rente op het moment van afsluiten.
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3. Financiële vaste activa
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€
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VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Kantoor Hoogkerk - 1.350.000

Voorraad materiaal

Voorraad materiaal 305.015 220.285

Grondposities

Diverse grondposities 299.735 17.675

De diverse betreffen grondlocaties ten behoeve van toekomstige ontwikkelprojecten die nog niet in realisatie
zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere opbrengstwaarde. De
opbrengstwaarde is gebaseerd op de intern uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo
boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede van de lokale
ontwikkelmogelijkheden.
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5. Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Huurdebiteuren

Huurdebiteuren 372.919 464.194
Af: Voorziening wegens oninbaarheid -200.000 -200.000

172.919 264.194

31-12-2018

€

Aantal maanden Aantal huurders

1 252 75.343

2 56 47.269

3 of meer 112 250.307

Totaal 372.919

2018

€

2017

€

Voorziening huurdebiteuren

Stand per 1 januari 200.000 209.073
Mutaties - -9.073

Stand per 31 december 200.000 200.000

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Vennootschapsbelasting 2018

Vennootschapsbelasting 3.482.712 -

In de post vennootschapsbelasting is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde licenties automatisering - 48.796
Overige debiteuren 218.084 356.765
Overige vorderingen 6.248 59.951

224.332 465.512

In de overige vorderingen is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

Overlopende activa

Te vorderen inzake aardbeving 2.620.214 229.837
Te verrekenen in verband met fusie - 180.311
Erfpacht en overige inventaris* 97.000 84.034
Pensioenen - 5.620
Overige - 5.097

2.717.214 504.899

* Betreft in erfpacht uitgegeven gronden t.b.v. een tweetal in het verleden verkochte koopwoningen. De kopers
zijn jaarlijks vanaf 1 januari 2020 een erfpachtcanon verschuldigd. Tot en met 2019 is de erfpachtcanon
afgekocht bij de aankoopprijs. De kopers hebben het recht om de erfpacht per direct af te kopen.

In de overlopende activa is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

6. Liquide middelen

Bank 3.169.977 6.027.673
Kas 441 1.017

3.170.418 6.028.690

Per balansdatum heeft Wierden en Borgen de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de
Rabobank, tot een bedrag van € 500.000,-.

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.
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PASSIVA

7. Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

2018

€

2017

€

Stand per 1 januari 203.457.352 214.135.218
Overboeking vanuit overige reserve 14.267.015 -9.574.988
Realisatie uit hoofde van verkoop -631.038 -1.102.878

Stand per 31 december 217.093.329 203.457.352

Per 31 december 2018 is in totaal € 217 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen
begrepen (2017: € 203 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het
vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het
Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de
jaarverslaggeving. 

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 289
miljoen in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden
gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het
te voeren beleid van Woningstichting Wierden en Borgen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk
door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in
exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals
demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de
corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien,
zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van
de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke
onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde
kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.

Overige reserves

Stand per 1 januari 189.962.927 181.381.572
Resultaat boekjaar 19.690.445 -1.162.481
Overboeking naar herwaarderingsreserve -14.267.015 8.640.958

195.386.357 188.860.049
Realisatie uit herwaarderingsreserve 631.038 1.102.878

Stand per 31 december 196.017.395 189.962.927

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. De toegelaten instelling stelt zich tot
doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.
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8. Voorzieningen

Onrendabele investeringen en herstructureringen

2018

€

2017

€

Voorziening onrendabele investeringen

Stand per 1 januari - -
Dotatie 6.924.566 -
Onttrekking -835.056 -

Stand per 31 december 6.089.510 -

De voorziening heeft betrekking op de in ontwikkeling genomen pojecten.

Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting binnen 1 jaar wordt afgewikkeld bedraagt € 4.199.183.
Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting na 2 jaar wordt afgewikkeld bedraagt € 1.890.327.

Voor de volgende projecten is een voorziening opgenomen:
 - Bederawalda 2e fase te Bedum
 - Folkerdastraat te Bedum
 - Tammingastraat te Ten Post
 - Standwerker Centrumplan Ten Boer
 - Badweg te Loppersum
 - Ticheldobbe te Middelstum
 - Wilhelminastraat en Beatrixstraat te Uithuizermeeden
 - Gebr. Gootjesstraat te Baflo
 - H3V projecten te Loppersum en Middelstum

Overige voorzieningen

Voorziening latente belastingverplichtingen

Stand per 1 januari 7.724.535 576.397
Mutatie -7.724.535 7.148.138

Stand per 31 december - 7.724.535

Wierden en Borgen neemt met ingang van boekjaar 2018 geen latente belastingvoorziening meer op voor het
fiscale opwaarderingspotentieel op het vastgoed in exploitatie, aangezien in de verwachte fiscale afwikkeling
van het tijdelijke verschil, als gevolg van de doorgevoerde duurzame waardevermindering in het verleden,
geen rekening wordt gehouden met verwachte toekomstige waardeontwikkelingen.
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2018

€

2017

€

Voorziening Jubilea

Stand per 1 januari 163.425 146.199
Dotatie - 17.226
Onttrekking -12.902 -

Stand per 31 december 150.523 163.425

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het
dienstverband. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen en leeftijden. Bij de bepaling van de
voorziening is een disconteringsvoet van 2,53% gehanteerd. 

Het bedrag van de voorziening dat naar verwachting binnen 1 jaar wordt afgewikkeld bedraagt € 0,- Het bedrag
van de voorziening dat naar verwachting na meer dan 5 jaren wordt afgewikkeld bedraagt € 14.154.
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9. Langlopende schulden

Leningen overheid

2018

€

2017

€

Leningen overheid

Stand per 1 januari 4.912.634 7.162.093
Aflossing -242.293 -2.249.460

Stand per 31 december 4.670.341 4.912.633
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Schulden aan kredietinstellingen

Lening kredietinstellingen

2018

€

2017

€

Leningen kredietinstellingen

Stand per 1 januari 157.773.892 170.731.536
Opgenomen leningen 12.400.000 -
Af: Aflossing -14.529.300 -12.957.645

Stand per 31 december 155.644.592 157.773.891

De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de toekomstige
aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen de actuele rentetarieven. De marktwaarde per 31
december 2018 bedraagt € 213.753.641.

Borging door WSW
Per ultimo 2018 is er in totaal voor een schuldrestant ad € 159.921.000 borging verstrekt door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor een schuldrestant van € 393.932 zijn er garanties door overheden
verstrekt.

Gewogen gemiddelde rentepercentage
Per 31 december 2018 is het gemiddelde rente percentage 3,37%

Gewogen gemiddelde looptijd
Per 31 december 2018 bedraagt de gewogen gemiddelde looptijd 15,1 jaar.

Hieronder is de lening portefeuille uitgesplitst naar rentepercentage en naar resterende looptijd. 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van € 8.814.375 zijn
begrepen in de hieronder genoemde bedragen en niet opgenomen onder de kortlopende schulden.

Rentepercentages  € Renteherzienings-periode  € Resterende looptijd  € 

Roll  over 12.900.000 van 1 tot 4 maanden 13.496.140 < 1 jaar (kortlopend) 7.500.000

0% - 2% 5.000.000 van 6 maanden tot 1 jaar 276.763 van 1 tot 5 jaar 15.560.520

2% - 3% 18.103.236 van 1 tot 5 jaar    2.765.406 van 5 tot 10 jaar 28.449.726

3% - 4% 61.037.060 van 5 tot 10 jaar 6.500.000 van 10 tot 15 jaar 23.549.977

4% - 5% 62.409.338 10 jaar en langer                   -   van 15 tot 20 jaar 35.716.326

5% - 6% 865.298 20 jaar en langer 49.538.383

> 6%                   -   

160.314.932 23.038.309 160.314.932

€ € €
Leningen overheid Leningen kredietinstellingen Totaal

Vastrentende leningen 4.670.342 132.244.594 136.914.936

Variabel rentende leningen 0 8.400.000 8.400.000

Extendible leningen 0 10.000.000 10.000.000

Basisrenteleningen 0 5.000.000 5.000.000

Totaal 4.670.342 155.644.594 160.314.936
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Waarborgsommen

Waarborgsommen 2.680 2.680

Overige schulden

Marktwaarde extendible leningen 6.457.851 6.006.680

Dit betreft de marktwaarde van vier leningen met een optie-element, oftewel leningen met 'embedded
derivaten' of 'extendible leningen'. De vier leningen hebben een nominale waarde van in totaal € 9.000.000.
Aan deze leningen is een collar constructie (combinatie van een cap en een floor) met een knock-in floor
gekoppeld. 

10. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Nog niet vervallen rente leningen 2.114.167 2.191.684
Vervallen rente en aflossing 193.930 204.038

2.308.097 2.395.722

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 6.200.990 2.542.044

Vennootschapsbelasting 2018

Vennootschapsbelasting - 361.349

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 670.466 946.092
Loonheffing 107.666 101.342
Pensioenen 64.810 -
Premies sociale verzekeringen 32.198 26.443

875.140 1.073.877
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overlopende passiva

Vakantiedagen 129.266 143.128
Accountantskosten 50.000 30.000
Aandeel verkoopresultaat Nijestee 191.840 -
Huurvoorstanden 529.809 475.518
Renteswap derivaat 734.268 823.985
Aardbevingsschades - 459.240
NAM bijdrage sloop nieuwbouw 2.457.000 -
Overige 17.772 29.266

4.109.955 1.961.137

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen

De toegelaten instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de toegelaten instelling blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en
liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft de toegelaten instelling een beleid inclusief een stelsel
van limieten en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de
financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de toegelaten instelling te beperken. 

Kredietrisico

De toegelaten instelling loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste
activa, handels- en overige vorderingen, liquide middelen en de positieve marktwaarde van afgeleide financiële
instrumenten. 
Kredietmitigerende aspecten

De vorderingen uit hoofde van de huurdebiteuren ad € 372.919 zijn gespreid over een groot aantal huurders.
Op basis van betalingsgedrag uit het verleden zijn hier geen grote risico's uit voortgevloeid.

Valutarisico

De toegelaten instelling is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico's. 

Renterisico

De toegelaten instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering
van bestaande schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de toegelaten
instelling risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en
schulden loopt de toegelaten instelling risico's over de marktwaarde. Met betrekking tot bepaalde variabel
rentende schulden heeft de toegelaten instelling rentederivaten afgesloten, waarbij de variabele rente wordt
omgezet naar een vaste rente. 

Prijsrisico

De toegelaten instelling heeft geen aandelen in beurs- en niet beursgenoteerde aandelen en loopt derhalve
geen prijsrisico.  

Liquiditeitsrisico

De toegelaten instelling bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het
management ziet erop toe dat voor de toegelaten instelling steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om
aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare
faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

WSW obligoverplichting

Leningen van toegelaten instellingen, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het
WSW stelt zich borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze
borgstelling zijn corporaties verplicht een obligo aan te houden ter grootte van 75% over leningen met een
variabele hoofdsom en een bepaald percentage (2018: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun
aangetrokken en door het WSW geborgde reguliere leningen. Met deze obligoverplichting staan toegelaten
instellingen als deelnemer van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2018 heeft Woningstichting
Wierden en Borgen een aangegane obligoverplichting van € 15.133.559 (2017: € 9.958.860).
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen)
van het WSW niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van
WSW-deelnemers over te nemen.

Aangegane verplichtingen

Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw en renovatie van woningen tot een bedrag
van € 10.962.420.

Bijdrageheffing kosten Autoriteit Woningcorporaties

In artikel 61c van de Woningwet is bepaald dat toegelaten instellingen moeten betalen voor de kosten van de
Autoriteit Woningcorporaties. Hiertoe moet de Autoriteit Woningcorporaties jaarlijks uiterlijk op 1 oktober bij de
toegelaten instellingen een bijdrageheffing innen. Artikel 121 van het BTIV bevat de wettelijke grondslag voor
de berekeningswijze en de procedure.  

De bijdrageheffing is een jaarlijks terugkerende heffing. De begroting van de Autoriteit Woningcorporaties voor
het jaar 2018 is door de minister vastgesteld op EUR 15.300.886 . Dit betekent voor de toegelaten instellingen
een tarief van circa EUR 3,21 per woongelegenheid en circa EUR 0,0223 per EUR 1.000 WOZ-waarde van de
woongelegenheden in eigendom van de corporatie en haar dochtermaatschappijen. De meerjarenbegroting
van de Autoriteit Woningcorporaties (voor de jaren 2019 en verder) is nog niet vastgesteld. Aangegeven is dat
de jaarlijkse kosten van de Autoriteit Woningcorporaties (voor de komende jaren) circa EUR 15 miljoen zullen
bedragen en dit betekent voor de toegelaten instellingen een tarief van circa EUR 3,15 per woongelegenheid
en circa EUR 0,025 per EUR 1.000 WOZ-waarde van de woongelegenheden in eigendom van de corporatie
en haar dochtermaatschappijen. 

Niet-verwerkte activa en verplichtingen

Heffing voor saneringssteun

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd.
Het WSW heeft bij de opvraag van de prognose-informatie 2018-2022 aangegeven dat rekening gehouden
moet worden met een heffing voor saneringssteun in de jaren 2018 tot en met 2022 van jaarlijks 1,0% van de
jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages en de geschatte jaarlijkse huursom verwacht de corporatie
dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:

- 2019:
- 2020:
- 2021:
- 2022: € 42.000.

Deze heffing is niet als verplichting in de balans opgenomen.
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Juridische claims

Wierden en Borgen heeft tegen de (voormalige) gemeenten Winsum, Bedum, Loppersum, Ten Boer en de
Marne een procedure aangespannen over de hoogte van de aanslagen rioolheffing vanaf 2014. 
In  april 2019 heeft de eerste zitting plaatsgevonden tegen de gemeente Winsum en Loppersum. De zitting
inzake de gemeente Ten Boer en Bedum stonden ook gepland maar hebben nog niet plaatsgevonden.
Onduidelijk is wanneer deze zittingen zullen plaatsvinden. Dit geldt ook voor de zaak tegen de gemeente de
Marne.

Tijdens de zitting met de gemeente Winsum en Loppersum  is er een compromis bereikt met de gemeente
Winsum over de aanslag 2014. Uitkomst is dat de aanslag wordt verminderd met 20%, zijnde € 57.582. In de
zaak tegen de gemeente Loppersum zal de rechtbank uitspraak gaan doen over de aanslag 2014.

Juridische geschillen

De corporatie heeft diverse geschillen lopen. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan
worden voorspeld, wordt – mede op grond van ingewonnen juridisch advies – aangenomen dat deze geen
nadelige invloed van betekenis zal hebben op de  financiële positie.

Verhuurderheffing

Over 2018 is de verhuurderheffing wettelijke vastgesteld op 0,591% van de WOZwaarde van de woningen en
loopt op tot 0,593% in 2022 en is vanaf 2023 0,567%. Het tarief 2019 van 0,0561% is indicatief. Het voor 2019
geldende tarief is gelijk aan het tarief genoemd in artikel 1.7 van de Wet maatregelen woningmarkt 2014II.
Over het voor 2019 geldende tarief is nog parlementaire behandeling gaande.  

De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de huurwoningen (tot EUR 710,68 per maand),
verminderd met 50x de gemiddelde WOZ waarde van de woningen. Rijksmonumenten worden vrijgesteld van
deze berekening. Voor de WOZ-waarde per object wordt maximaal EUR 250.000 ingerekend. Deze grens
wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Verkoop Folkerdastraat

Wierden en Borgen heeft in 2017 een complex verkocht aan een zorgpartij. Hiervoor is destijds niet tijdig
toestemming gevraagd en achteraf is deze geweigerd. Hiermee heeft Wierden en Borgen niet voldaan aan
vigerende wet- en regelgeving. Op dit moment vindt overleg plaats met de Autoriteit Wonen over de te nemen
vervolgstappen.  Hier kan een financiele verplichting uit voortvloeien waarvan de omvang op dit moment niet
betrouwbaar te schatten is. 

Niet in de balans opgenomen activa

Voor het kantoorpand aan de Bedumerweg in Onderdendam is het recht van opstal verstrekt. Dit recht is
verleend tot en met 2021.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 20184.11

11                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

11. Huuropbrengsten

2018

€

2017

€

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen 40.502.297 40.644.646
Onroerende zaken niet zijnde woningen 262.948 271.866

40.765.245 40.916.512
Huurderving -498.713 -304.378

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 40.266.532 40.612.134

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie
Woningen en woongebouwen 336.841 389.362
Onroerende zaken niet zijnde woningen 252.126 246.433

588.967 635.795
Huurderving wegens leegstand -26.060 -15.450

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 562.907 620.345

Totaal huuropbrengsten 40.829.439 41.232.479

Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. De nettohuur is per 1 juli 2018 verhoogd 
met gemiddeld 0,01% (2017: 0,29%).

Vanaf 2017 geldt de nieuwe huursombenadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde huursom voor
zelfstandige woningen in het kalenderjaar met maximaal inflatie + 1 procentpunt stijgen. Het gaat dan om de
jaarlijkse huurverhoging en de huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie). Het inflatiepercentage
van 1 december 2016 tot 1 december 2017 wordt daarbij gebruikt voor de bepaling van de maximale
huursomstijging 2018 en dat is 1,4%. Het maximale huursomstijgingspercentage voor woningcorporaties
bedraagt over 2018 dus 2,4%.

12. Opbrengsten servicecontracten

Leveringen en diensten 769.150 841.259
Vergoedingsderving -65.614 -52.287

703.536 788.972

Alle huuropbrengsten en serviceopbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd.

13. Lasten servicecontracten

Lasten servicecontracten 462.017 527.400

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende
zaken zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk,
aangepast. 
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het
voorgaande jaar.
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2018

€

2017

€

14. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Toegerekende organisatiekosten 4.296.547 3.446.917
Kosten Aedes en AW 476.908 54.124

4.773.455 3.501.041

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat. 
Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige
bedrijfskosten, op basis van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij
wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen 3.623.497 3.060.532
Sociale lasten 587.505 490.324
Pensioenlasten 545.412 485.529

4.756.414 4.036.385

Personeelsleden

Het gemiddelde aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar
activiteiten, bedroeg:

2018 2017

Onderverdeeld naar:

Directie 1 1
Staf 6 4
Woondiensten 22 18
Bedrijfsvoering 45 45

74 68
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Pensioenlasten

De gehanteerde pensioenregeling van Woningstichting Wierden en Borgen iis ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste
kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

- Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
- Er is sprake van een middelloonregeling.
- De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar. 
- De regeling kent zowel een partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is

verzekerd door middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het
ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds
jaarlijks een premie vast. Deze is momenteel vastgesteld op 25% van de pensioengrondslag
gecorrigeerd met de deeltijdfactor.

- Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane
pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de
consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt dat het bestuur streeft
naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. De toeslagverlening is
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en in
hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks
in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
- Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van

de toegelaten instelling.
- De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval

bestaat een verplichting tot bijstorting.
- Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.

De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2018 110,3% (ultimo 2017: 116,2%). De
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2018 115,9% (ultimo 2017 113,4%). Met deze beleidsdekkingsgraad
voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,2% die is voorgeschreven door De Nederlandse Bank
(DNB). Er is daarom geen sprake van een dekkingstekort. Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de
vereiste dekkingsgraad van 125,6% is er wel sprake van een reservetekort. SPW zal daarom in het eerste
kwartaal van 2019 een herstelplan indienen bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht
dat binnen tien jaar tijd de dekkingsgraad herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Het bestuur
heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen
worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan
herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen.

Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds in 2018 besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen)
deelnemers en de ingegane pensioenen per 1 januari 2019 te verhogen met een gedeeltelijke toeslag. Er was
ruimte voor een gedeeltelijke toeslag omdat de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2018 hoger was dan
110%. Het fonds had echter onvoldoende middelen voor een volledige toeslag. Daarvoor moet de
beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 126%. Voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden betekende
de gedeeltelijke toeslag een verhoging van de opgebouwde aanspraken met 0,79%. De ambitie van het fonds
was 1,70%. Voor actieve deelnemers is geen toeslag verleend, doordat er in de branche Woningcorporaties
geen sprake is geweest van een loonstijging in de periode van 31 juli 2017 tot en met 31 juli 2018. Per 1
augustus 2018 heeft overigens wel een loonstijging plaatsgevonden van 3%. Deze loonstijging vormt voor
actieve deelnemers de basis voor de toeslagverlening per 1 januari 2020.
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2018

€

2017

€

Toerekening organisatiekosten

Lonen en salarissen 4.756.414 4.091.794
Uitzendkrachten, inleen, et cetera 1.485.602 873.296
Overige personeelskosten 440.769 353.521
Huisvestingskosten 173.266 128.394
Overige toe te rekenen kosten 3.151.816 2.829.472
Afschrijvingen 269.925 235.686

Toe te rekenen organisatiekosten 10.277.792 8.512.163

Organisatiekosten toegerekend aan:
- Lasten verhuur en beheeractiviteiten 4.296.547 3.502.326
- Lasten onderhoudsactiviteiten 3.129.849 2.651.332
- Kosten overige activiteiten 703.763 590.513
- Toegerekende organisatiekosten verkoop 318.296 258.773
- Overige organisatiekosten 1.469.884 1.198.643
- Leefbaarheid 359.453 310.576

Totaal toegerekende organisatiekosten 10.277.792 8.512.163

De organisatiekosten zijn toegerekend op basis van een kostenverdeelstaat.

15. Lasten onderhoudsactiviteiten

Onderhoudslasten cyclisch 6.428.337 5.425.461
Onderhoudslasten niet cyclisch 3.777.499 2.529.881
Toegerekende organisatiekosten 3.129.849 2.651.332

13.335.685 10.606.674

16. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Belastingen 3.566.380 3.520.319
Verhuurdersheffing 4.000.077 3.990.480
Overige 120.063 77.279

7.686.520 7.588.078

17. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in
verhuurde staat. Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de
boekwaarde de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting. 
Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve
beperkt, gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.

Verkoop huurwoningen (sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie)

Verkoopopbrengst 4.691.210 2.926.283
Af: Verkoopkosten -144.299 -175.322
Af: Toegerekende organisatiekosten -318.296 -258.773
Af: Marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.542.518 -2.576.817

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 686.097 -84.629
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Pensioenlasten
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- De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar. 
- De regeling kent zowel een partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is
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- Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane
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WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
2018

€

2017

€

18. Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen -7.609.641 -448.525
Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie -829.301 -517.223

-8.438.942 -965.748

19. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Waardeveranderingen Niet-DAEB vastgoed 472.237 -30.143
Waardeveranderingen DAEB vastgoed 16.328.710 -1.087.196

16.800.947 -1.117.339

Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de vastgoedobjecten in exploitatie (exclusief het
effect van onrendabele investeringen) die gewaardeerd zijn op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Voor
een nadere toelichting op de niet gerealiseerde waardeveranderingen wordt verwezen naar de toelichting op
het vastgoed in exploitatie.

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

20. Opbrengst overige actviteiten

Overige bedrijfsopbrengsten 256.518 267.354
Opbrengst beheer woningen 49.084 45.696
Erfpacht 12.966 -

318.568 313.050
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2018

€

2017

€

21. Kosten overige activiteiten

Kosten beheer woningen 29.803 51.062
Toegerekende organisatiekosten 703.763 590.513
Kosten in verband met aardbevingsdossier 489.417 30.700
Overige bedrijfslasten 23.813 3.708

1.246.796 675.983

22. Overige organisatiekosten

Toegerekende organisatiekosten 1.469.884 1.198.643

23. Leefbaarheid

Leefbaarheid (fysiek en sociaal) 67.255 300.515
Toegerekende organisatiekosten 359.453 310.574

426.708 611.089

24. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 17.658 5.179
Rentelasten en soortgelijke kosten -6.609.514 -6.405.436

-6.591.856 -6.400.257

25. Belastingen

Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels
volgens de door de sector met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De
toepassing van deze regels is op een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar.
Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de
toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een fiscale
winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal
blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om
die reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen
onderhevig zijn.

Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bestaat uit de
volgende componenten:

2018

€

2017

€

Vennootschapsbelasting 2017 -858.151 -361.349
Vennootschapsbelasting 2018 -3.397.788 -
Mutatie actieve latenties 1.326.730 -2.704.667
Mutatie passieve latenties 7.724.535 -7.148.138

4.795.326 -10.214.154
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WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
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€

2017

€
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Commercieel resultaat conform winst- en verliesrekening over 2018 na resultaat deelneming 14.895.119

Bij:
Fiscaal geen waardeveranderingen 8.438.941
Fiscaal opwaardering onroerende zaken in exploitatie 8.139.270
Beperkt aftrekbare kosten 14.573
Boetes 0
Vrijgesteld resultaat splitsing 111.964
Fiscaal lagere lasten onderhoud 0
Fiscaal lager resultaat FVA 375.009
Fiscaal hogere boekwinst materiële vaste activa 792
Saneringssteun 425.758

17.506.307
Af:
Fiscaal geen niet-gerealiseerde waardeveranderingen -16.800.947
Fiscaal geen dotatie voorzieningen -12.902
Fiscaal hogere afschrijving materiële vaste activa -541.115
Fiscaal verkoopopbrengst gedoteerd aan HIR -563.037
Fiscaal lagere opbrengst verkopen -691.054
Vrijval (dis)agio op leningen kredietinstell ingen (last) -150.261
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek -10.958

-18.770.274
13.631.152

Af: te verrekenen verlies 0

Belastbaar bedrag 2018 13.631.152

Tarief Belastbaar
1e schijf ==> tot € 200.000 20,00% 200.000 40.000
2e schijf ==> vanaf € 200.000 25,00% 13.431.152 3.357.788
Te betalen vennootschapsbelasting 3.397.788

Te betalen vennootschapsbelasting 3.397.788
Betaalde voorlopige aanslagen 3.550.000
Terug te ontvangen vennootschapsbelasting over 2018 152.212

Balanspost
Vennootschapsbelasting 2017 -3.326.194
Vennootschapsbelasting 2018 -152.212
Correctie beginbalans 2017 -4.306

-3.482.712
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12                OVERIGE INFORMATIE

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen die na het einde van het
boekjaar zijn opgetreden.

2018

€

Accountantshonoraria

Onderzoek van de jaarrekening 157.720
Andere controle opdrachten 20.715

178.435

Bovenstaande honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn in het boekjaar ten laste
gebracht van de toegelaten instelling,  een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.
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WNT-VERANTWOORDING 2018 WONINGSTICHTING WIERDEN EN BORGEN

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Woningstichting Wierden en Borgen. Het voor Woningstichting Wierden en Borgen toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 156.000 conform klasse F welke voor Wierden en Borgen van toepassing
is.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1 R.T. Kramer A.R. Burema

Functiegegevens Bestuurder w.n.
Topfunctionaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 11/11-17/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,89
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 126.520 7.198
Beloningen betaalbaar op termijn 27.960 1.264

Subtotaal 154.480 8.462

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 156.000 15.814

-/- Onverschuldig betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 154.480 8.462

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens Bestuurder N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 N.v.t.
Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0 N.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.316 -
Beloningen betaalbaar op termijn 26.973 -

Subtotaal 140.289 -

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 151.000 -

Totaal bezoldiging 2017 140.289 -
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

Bedragen x € 1 P. van Heeswijk

Functiegegevens Bestuurder

Kalenderjaar 2018 2017
Periode functievervulling in het 18/12 N.v.t.
kalenderjaar (aanvang - einde) 31/12 N.v.t.
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in het kalenderjaar 0,5 0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief dat geldt voor het kalenderjaar 182 -
Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 11.426 -
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 11.426

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja
Bezoldiging in de betreffende periode 7.740 -
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 7.740

-/- Onverschuldig betaald bedrag -

Totaal bezoldiging 7.740

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
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WNT-VERANTWOORDING 2018 WONINGSTICHTING WIERDEN EN BORGEN

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Woningstichting Wierden en Borgen. Het voor Woningstichting Wierden en Borgen toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 156.000 conform klasse F welke voor Wierden en Borgen van toepassing
is.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1 R.T. Kramer A.R. Burema

Functiegegevens Bestuurder w.n.
Topfunctionaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 11/11-17/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,89
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 126.520 7.198
Beloningen betaalbaar op termijn 27.960 1.264

Subtotaal 154.480 8.462

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 156.000 15.814

-/- Onverschuldig betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 154.480 8.462

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens Bestuurder N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 N.v.t.
Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0 N.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.316 -
Beloningen betaalbaar op termijn 26.973 -

Subtotaal 140.289 -

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 151.000 -

Totaal bezoldiging 2017 140.289 -
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1
E. Wiersma

MPM
M.G.

Berghuis J. Poorta
J.M.

Vaneman

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 10/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 5.500 8.511 8.511 8.511
Individueel toepasselijk maximum voor de
betreffende periode 23.400 15.600 15.600 14.702
-/- Onverschuldig betaald bedrag - - - -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Bedragen x € 1
 
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 10.321 8.255 8.255 8.255
Individueel toepasselijk maximum voor de
betreffende periode 22.650 15.100 15.100 15.100
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Bedragen x € 1 M. Hilbolling K. Blok

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/7 - 7/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 8.511 3.440
Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 15.600 6.838
-/- Onverschuldig betaald bedrag - -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Bedragen x € 1
 
Functiegegevens Lid N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 N.v.t.

Bezoldiging

Totale bezoldiging 8.255 -
Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 15.100 -
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13                GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

Gescheiden balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

DAEB

€

Niet-DAEB

€

ACTIVA

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie 574.487.142 -
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie - 7.915.505
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.742.077 -

576.229.219 7.915.505

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2.055.900 -

Financiële vaste activa
Deelnemingen - 24.789
Interne lening 4.500.000 -
Latente belastingvordering(en) 2.898.527 -
Embedded Swaptions 124.119 -

7.522.646 24.789

Vlottende activa

Voorraden
Voorraad materiaal 305.015 -
Grondposities 299.735 -

604.750 -

Vorderingen
Huurdebiteuren 165.632 7.287
Opgelopen rente interne lening 212.000 -
Vennootschapsbelasting 2018 3.482.712 -
Overige vorderingen en overlopende activa 2.941.546 -

6.801.890 7.287

Liquide middelen 909.418 2.261.000

 8.316.058 2.268.287

 594.123.823 10.208.581
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DAEB

€

Niet-DAEB

€

PASSIVA

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve 216.103.754 989.575
Overige reserves 191.517.779 4.499.616

407.621.533 5.489.191

Voorzieningen
Onrendabele investeringen en herstructureringen 6.089.510 -
Overige voorzieningen 150.523 -

6.240.033 -

Langlopende schulden
Leningen overheid 4.670.341 -
Schulden aan kredietinstellingen 155.644.592 -
Waarborgsommen - 2.680
Overige schulden 6.457.851 -
Interne lening - 4.500.000

166.772.784 4.502.680

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 2.308.097 -
Schulden aan leveranciers 6.200.991 -
Opgelopen rente interne lening - 212.000
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 875.140 -
Overige schulden en overlopende passiva 4.105.245 4.710

13.489.473 216.710

 594.123.823 10.208.581
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Gescheiden winst-en-verliesrekening over 2018

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Huuropbrengsten 40.266.532 562.907
Opbrengsten servicecontracten 676.781 26.755
Lasten servicecontracten -438.281 -23.736
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -4.532.202 -241.253
Lasten onderhoudsactiviteiten -12.702.719 -632.966
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -7.651.945 -34.575

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 15.618.166 -342.868

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.262.792 2.284.119
Toegerekende organisatiekosten -302.534 -15.762
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.510.143 -2.032.375

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 450.115 235.982

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -8.438.942 -
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 16.328.710 472.237

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 7.889.768 472.237

Opbrengst overige actviteiten 197.162 121.406
Kosten overige activiteiten -1.156.458 -90.338

Nettoresultaat overige activiteiten -959.296 31.068

Overige organisatiekosten -1.397.723 -72.161

Leefbaarheid -426.708 -

Bedrijfsresultaat 21.174.322 324.258

Financiële baten en lasten -6.485.856 -106.000

Resultaat voor belastingen 14.688.466 218.258

Belastingen 4.689.660 105.666

Resultaat deelnemingen - -11.605

Resultaat na belastingen 19.378.126 312.319
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Gescheiden kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

DAEB

€ €

Niet-DAEB

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele Ontvangsten

Huren 41.284.000 571.000
Vergoedingen 745.000 27.000
Overige Bedrijfsontvangsten 629.000 33.000
Renteontvangsten 8.000 -

42.666.000 631.000

Operationele Uitgaven

Personeelsuitgaven -4.605.000 -239.000
Onderhoudsuitgaven -7.392.000 -284.000
Overige Bedrijfsuitgaven -11.349.000 -597.000
Renteuitgaven -6.130.000 -
Sectorspecifieke Heffing -39.000 -2.000
Verhuurdersheffing -4.000.000 -
Leefbaarheid externe uitgaven niet
investering gebonden -54.000 -
Vennootschapsbelasting -8.219.000 -

-41.788.000 -1.122.000

Kasstroom uit operationele activiteiten 878.000 -491.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA Ingaande Kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur,
woon- en niet woongelegenheden 2.533.000 -
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon-
en niet woongelegenheden - 2.336.000

2.533.000 2.336.000

MVA Uitgaande Kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet
woongelegenheden -1.336.000 -
Woningverbetering, woon- en niet
woongelegenheden -3.852.000 -
Sloopuitgaven, woon- en niet
woongelegenheden -165.000 -
Investeringen overig -188.000 -
Externe kosten bij verkoop -156.000 -45.000

-5.697.000 -45.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.164.000 2.291.000

transporteren -2.286.000 1.800.000
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DAEB

€ €

Niet-DAEB

€ €

Transport -2.286.000 1.800.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering Ingaande Kasstromen

Nieuwe te borgen leningen 12.400.000 -

Financiering Uitgaande Kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen -14.772.000 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.372.000 -

-4.658.000 1.800.000

Liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 5.568.689 460.001
Liquide middelen per 31 december 909.418 2.261.000

-4.659.271 1.800.999

Woningstichting Wierden en Borgen te Bedum
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 118 -

___________________________________________________________________________________________________________



121Jaarverslag 2018 • Woningstichting Wierden en Borgen in Bedum  

Ondertekening van de jaarrekening

Bedum, 27 juni 2019

Bestuurder voor akkoord Raad van commissarissen voor akkoord

P. van Heeswijk K. Parie

 F. Haven

 M.G. Berghuis

 M. Hilbolling

 M. Sulter-Zeinstra
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OVERIGE GEGEVENS

1                CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring vindt u op de volgende pagina.

2                Statutaire regeling winstbestemming

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. De toegelaten instelling stelt zich tot
doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.
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