
Bijiage 2: Overzicht openbaar te maken stukken deelbesluit Wob-verzoek inzake Woondiensten Enkhuizen

Soort stuk Afkomstig van Oordeel GrondslagNummer Datum
openbaarheid

Voortgangscontrolelijst, 
verslagjaar 2008______
Oordeelsbrief 2009 
L1737

Openbaar0 CFV

Deals openbaar, 
met uitzondering 
van namen en 
handtekeningen.
Niet openbaar

Weigeringsgrond: art. 10 lid 2 e.27 Minister WWI/CFV1
november
2009

Rapport van feitelijke 
bevindingen inzake het 
volkshuisvestingsverslag 
Stichting Woondiensten 
Enkhuizen

Weigeringsgrond: art. 10 lid Ic, 10 lid 2d, 
artikei 10 lid 2g

Price Watherhouse 
Coopers (PWC)

2 14 mei 
2009

Volkshuisvestingsverslag, 
jaarrekening en 
accountantsverklaring 
Woondiensten Enkhuizen 
2008 (inclusief integrale 
opname van stuk 
nummer 2 in het 
jaarverslag)

Directeur bestuurder 
Woondiensten Enkhuizen

Deals openbaar, 
met uitzondering 
van namen, 
handtekeningen en 
foto's en het 
accountantsverslag.

Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, artikei 10 lid 
2e, 10 lid 2g

3 Ontvangen 
26 juni 
2009

Oordeelsbrief 2010 
L1737

29 Minister BZK/CFV Deals openbaar, 
met uitzondering 
van namen en

Weigeringsgrond: art. 10 lid 2 e.4
november
2010

handtekeningen.
5 Assurance Rapport 

Stichting Woondiensten 
Enkhuizen

21 juni 
2010

PWC Niet openbaar Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, 10 lid 2g

Volkshuisvestingsverslag 
en jaarrekening inclusief 
accountantsverklaring 
Woondiensten Enkhuizen 
2009

Directeur bestuurder 
Woondiensten Enkhuizen

Deals openbaar, 
met uitzondering 
van namen, 
handtekeningen en 
foto's en het 
accountantsverslag.

Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, artikei 10 lid 
2e, 10 lid 2g

6 24 juni 
2010

1



7 Oordeelsbrief verslagjaar 
2010

29 DG WWI (Ministerie BZK) Deels openbaar, 
met uitzondering 
van namen en

Weigeringsgrond: art. 10 lid 2e.
november
2011

handtekeninqen.
8 Rapport van feitelijke 

bevindingen inzake het 
volkshuisvestingsverslag 
Stichting Woondiensten 
Enkhuizen

1 juni 
2011

PWC Niet openbaar Weigeringsgrond: art. 10 lid Ic, 10 lid 2d, 
artikel 10 lid 2g

9 Assurance Rapport 
Stichting Woondiensten 
Enkhuizen

1 juni 
2011

PWC Niet openbaar Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, 10 lid 2g

10 Volkshuisvestingsverslag 
en jaarrekening inclusief 
accountantsverklaring 
Woondiensten Enkhuizen

Ontvangen 
13 juli 
2011

Directeur bestuurder 
Woondiensten Enkhuizen

Deels openbaar, 
met uitzondering 
van namen, 
handtekeningen en 
foto's en het

Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, artikel 10 lid 
2e, 10 lid 2g

2010 (inclusief rapport 
onder 8) accountantsverslaq.
Oordeelsbrief verslagjaar 
2012/L1737

11 25 Minister voor Wonen en 
Rijksdienst/ DG WWI

Deels openbaar, 
met uitzondering

Weigeringsgrond: art. 10 lid 2 e.
november
2013 van namen en

handtekeninqen.
12 Assurance Rapport en 

Assurance verklaring 
Stichting Woondiensten 
Enkhuizen

14 mei 
2013

PWC Niet openbaar Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, 10 lid 2g

13 Controleverklaring van 
de onafhankelijke 
accountant jaarrekening 
2012

14 mei 
2013

PWC Niet openbaar Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, 10 lid 2g

14 Accountantsverslag 2012 
Woondiensten Enkhuizen

16 mei 
2013

PWC Niet openbaar Weigeringsgrond: art. 10 lid Ic, 10 lid 2d, 
artikel 10 lid 2g

15 Volkshuisvestingsverslag 
en jaarrekening inclusief 
accountantsverklaring 
Woondiensten Enkhuizen 
2012 (inclusief rapport 
onder13)_______

Directeur bestuurder 
Woondiensten Enkhuizen

Deels openbaar, 
met uitzondering 
van namen, 
handtekeningen en 
foto's en het 
accountantsverslaq.

Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, artikel 10 lid 
2e, 10 lid 2g

2



Oordeelsbrief
2013/L1737

16 9 maart 
2015

Minister voor Wonen en 
Rijksdienst/inspecteur 
ILT Wonen

Deels openbaar. Op 
pagina. 1 onder 'uw 
kenmerk' zijn 
afkortingen 
opgenomen die tot 
personen te 
herleiden ziin.

Weigeringsgrond art 10. lid 2e

17 Reactie WelWonen op
oordeelsbrief
2013/L1737

Directeur bestuurder 
WelWonen

Deels openbaar. Op 
pagina 1 naast 'ons 
kenmerk' zijn 
afkortingen 
opgenomen die tot 
personen te 
herleiden zijn en de 
ondertekening

Weigeringsgrond art 10. lid 2e17 maart 
2015

18 Oordeelsbrief 
2013/L1737 (in reactie 
op brief 17/3)

3 juni 
2015

Deels openbaar. Op 
pagina 1 onder 'uw 
kenmerk' zijn 
afkortingen 
opgenomen die tot 
personen te 
herleiden zijn.
Pg. 1 eerste zin na 
'2015' wordt het

Weigeringsgrond art 10. lid 2eMinister voor Wonen en 
Rijksdienst/ ILT-Wonen

kenmerk herhaald. 
Pg. 2 regel 6, na 
'de heer' is een
naam opgenomen.

19 Reactie op oordeelsbrief 
2013/L1737 d.d. 3 juni 
2015

15 juni WelWonen/Woondiensten 
Enkhuizen Hoofd 
financiele zaken

Deels openbaar. Op 
pagina 1 naast 
'kenmerk' zijn 
afkortingen 
opgenomen die tot 
personen te 
herleiden zijn en de 
ondertekening.

Weigeringsgrond art 10. lid 2e

Pg. 1, regel 4, na 
'2014' wordt het 
kenmerk herhaald. 
Hierin zijn________
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afkortingen 
opgenomen die tot 
personen te 
herleiden zijn en op 
pagina. 1, de 
ondertekening

Oordeelsbrief
2013/L1737

20 8 juli 2013 Deels openbaar.
Op pagina 1 onder 
'uw kenmerk' zijn 
afkortingen 
opgenomen die tot 
personen te 
herleiden zijn.

Minister voor Wonen en 
Rijksdienst/ ILT-Aw

Weigeringsgrond art 10. lid 2e

Oordeelsbrief
2013/L1737

21 24 Minister voor Wonen en 
Rijksdienst/ILT-Aw

Deels openbaar, 
met uitzondering

Weigeringsgrond: art. 10 lid 2 e.
november
2014 van namen en

handtekeninqen.
22 Oordeelsbrief

2013/L1737
WelWonen/Woondiensten 
Enkhuizen Hoofd 
financiele zaken

17 Deels openbaar. 
Digitale telling: 
Pagina 1 naast 
'kenmerk' zijn 
afkortingen 
opgenomen die tot 
personen te 
herleiden zijn en op 
de ondertekening

Weigeringsgrond art. 10, lid Ic, 10 lid 2d, 
artikel 10 lid 2e, 10 lid 2gdecember

2014

Pagina 2 op de 
ondertekening

Pagina 3 t/m 9 
bevatten 
schermafdrukken 
met individuele 
persoonlijke 
huurdersgegevens 
ten behoeve van 
inspectie.

Pagina 10 t/m 14 
beslaat een
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emailwisseling met 
een externe partij 
die geen 
toestemming tot 
openbaar maken 
heeft gegeven en 
aan Aw/BZK/ 
voorganger 
vertrouwelijk ter 
beschikking is 
gesteld ten 
behoeve van 
inspectie en 
toezicht.

Pagina 15 t/m 19 
betreft een 
privaatrechtelijk 
contract dat 
vertrouwelijk is 
gedeeld met 
Aw/BZK/ 
voorganger ten 
behoeve van 
inspectie en 
toezicht. De 
contractpartij heeft 
geen toestemming 
tot openbaar 
maken gegeven.

23 Oordeelsbrief
2013/L1737

14 juli 
2015

WelWonen/Woondiensten 
Enkhuizen Hoofd 
financiele zaken

Deels openbaar. Op 
pagina 1 naast 'ons 
kenmerk' zijn 
afkortingen 
opgenomen die tot 
personen te 
herleiden zijn en de 
ondertekening.

Weigeringsgrond art 10. lid 2e
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Pagina 2 de 
ondertekeninq.

Jaarverslag 2013 
Woondiensten Enkhuizen 
inclusief controle 
verklaring onafhankelijke 
accountant

Directeur bestuurder 
Woondiensten Enkhuizen

Deels openbaar, 
met uitzondering

Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, artikel 10 lid 
2e, 10 lid 2g

27 juni 
2014

24

van namen, 
handtekeningen en 
foto's en het 
accountantsverslag.

23 juni 
2014

Niet openbaar. Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, 10 lid 2g25 Assurancerapport 
verslaqjaar 2013

PWC

Accountantsverslag 
controle jaarrekening 
2013

Niet openbaar. Weigeringsgrond art. 10 lid 2d, 10 lid 2g26 8 mei 
2014

PWC
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Bijlage 2 nummer 0

^ *•C'.:

Indiy i(|u^| pbrdeejf yerslagjaar ^008

L-nummi^f: LI 737
Naarri: WboVidiehsten Enkhuizen

Uiterste
datum

Datum eh Qhmhrkihgeh'Stappieh 1 t/m 4 lopeh Via het CfVnh
paraaf

01-07-09 di\d5-09:-^Dossier aangelegd1.

Qntyangst vpor
H Vpjledighad bepaald,
V; Gritvarigstbevestiging yerzpnden 
^Giivblledigheid bhjpaalid 
y/^khjisbrief yiereb

2.

d7.07A09
07-07-09
i)7hb7rdb

07-07^09

---------- -- rrrrrrr
yitetsiy^rzhcKjt

il^el Vl^jeend J(ten 4:

vyefteny

3.
dBOTrOd i ••

:

^7-Q7^d :!

Jaarshikkieh niet bhtVahgehrgle^^^ 
uitstei yerzochl 
y Hennnering.Yerzbndpn 
S/ Jaarstukkeh niet;tintVangeh;ha

V Bestuurlijk pvbrleg 
y Sanctie gefrpffen 
y geirifprmeerd;

4''

07.07^09 .

18-08^09
Ji-di-d9
25-08^09

Jaarstukken hiet ohtvangen door 
j^cFv ; 

h Sanctie getroffeii

5^

dirddidd



•ft

Wqnen, Wijken en Ihtegratie 
MmisterievanVolkshuisveiting, 
Mmielijlx brderiihg enMilieubeheer

Bijlage 2 nummer 1
pirectbraat^eneraaj, 
Wonen, wijlceii en 
Integratic''

Rijhrtraat;8 
POS^S 3^i: 
ZSPttGX: Den Haag 
yroiiy.yroifi^hl

Li737

Stichting Woondiensten Enkhuizen
t;a.V; het b'estCiur

Pdstbus 151.
leOO AD ENIKHUIZEN

Kenmerk;
ymi/m/Lt737

27 noveifibifer 2009 
Oo rdeels&rief 266^.

Datum
Betreft

Geadht^jestuyi^

leddr jaar stuurjk:u3s^dril'deirember de zogendeniide'bordeelsbrief; Hierbrj trefiSi 
deze brief aanf ln deze brief heb ik odrdeleri en;signaleringenvdpgehom^ 
prestatied jri 2008; Peldprtelefi ertisi^nblenh^eh zijn vQdral/Ofit^seefd op de; 
Pcdspectieyle en Verahtwdbrdingsirtforrhatie dle;ij;:heeft:ingediehd. Voor de 
sighalefinfgen op bet gebied van integfiteitiheb ik dn'derzoek'iaten'dden ddbr bet 
Genfraal ^onds vgiksHuisvd'stirig..

Ow prestabe^zyn in;belarigrijke^rnate bOpalend yddrde mate waarin>ik,mijh 
doeistellinge'n en die van hefekabinety kan realisefen. Ik vind ihet daarom'yan 
belang dm jaarlgk's' eeh dorde^^^ uw pfesteren eri'daar waaf^n^^^
vefdere vei^ietenng te-vrage

be dndefwerpen die d in deze brief aanffeft zijn ;;
^ DeTihancidle positie ya'n uW inst'ellihg (ohdefdeel A
•; peVmaterwaann u de wetteben felevante fegeld heeft nageleefd (ondefdeel B 
r De intemeVorganisatie en gbyefriarice yan Uw instelling (onderdeel G).

Finahcieie jpdsitie

Vodr de bedbfdeling van de cdntinuiteit en de sdlvabilitelt yah Uw cdfpbfatie heb iik 
mi| lateh adviseTen dddf bet Fdhds; baarhaast heb ik hebFdridd gevraagd te kijkerv 
haaf de ontwikkelingcen Het hiveau Van d bedfijfsiasten bij cgrpdfabes/Qet
FOnds heeft coiporaties met.een rejatief stefke stijging yan^^d^^^ eh/pf
met pen felatief hopg hiveau van bedr^bsiasten gesdlect'eefd;: ^Die corporaties 
ttrijgeh indeze bneb hlityerzpek orp eefi. toelichting te geyerv;

iContihuTteits'odfdeel
bp basis yah eehdpdr bet Fpnds uitgeyperd ondefepek kpm ik tot het.oordeel dat 
de yppfgehdmen act|yiteitehjh:de perip 1669 tof |n met ^OiO passend zijn bij 
de Rhahciele mpgelijkHddeh-^

A.

ragira i yanvS;



Bijlage 2 nummer 1

Solvabillteitsoorde^l
iUit;het;doqr het Ronds in dityaar uitgebrac^t financieei;qqr<jeei override 
vermogensRpsjtie.bnikt daty yitgaande van v^oortgezette^yerhuur^yan^hefibezit; do 
solyabilitejtultiiTio iMS vyoiSponde is. C>ijf^betekent datde cOrRoretie, aari |haar 
.Yerplichtingen.kanjyoldoen
l^k Ben tot het pGrdeergelomenidatdw corpdrai:ie,een;zddan(b^^^^n 
ibeheer-heeft geyderdidat haar yOdrtbestaa^h,,;zonder ^
^ffecten van :de ydoi^erySmen aGtiYiteitehniri^'flnancieebbpzicHE is-gewaarborgd.

jMettd^bednifslaisteni
Hetivraagkuic?$’ah het-fiiv.eaD5eri de bntvvikkelirig vOri dO'.nettb'bedrijfsIasteniis de; 
afgelbponljaren veelvuldigraah'de;drde;gek'6meri iri.rapportages vah h'et/Gentraal 
Fdnds%n mijn-mihi hebb'eri de bpdrachtde volkshuisvestelijke
O^aveTsobeKefi ddflmatidy!tte,vberdn. Hbge fnettGJibedrijfsIasten .hebben eeh 
negatlef effect-op de.financiele ppsitie vameen corporatie en yerminderen de 
verdierica(»dteib;van Het-bezitiilk achthetKypn belang dat^co’rpdrattesiw^^ 
geattendeVrd op een eri/of een ontwikkelingWan n'et£6:b'edfijfslarten die
stertc-afwijk'end is yan de?'gejdidd'eid,eieijfers:i^ de\^ectori HebFonds' heeft om die; 
re'derijGdjFppraties- g'eseledeerd die^emiddeld over-2007 eir^GOS pen niveau 'aan; 
rietto bedrijfslasteri heb'ben;dat ruim' boveri het^sectorgemiddelde pitkomtl 
Daarnaast zijn ook de sterkste stijgers In beeld gebracht. Cezien de seetoraal forse 
ontwikkelmg'van de'netto bedrijfsiasten vraag ik dok aah de nlet geselecteerde; 
corporaties om aan dit onderwerp deoodige aandaeht te besteden;

pe yerantyvpdrdingscii^^^ betrekkihg-tdbdeinetto bednjfsiastep he 
geleid tot eeniselectie van uwxorporatid De publicatieCorporabe m Perspectief 
geeft inzifcHbin uw ppsitie,fen ppzichte vah-vergelijkirigsgroepen.

Rechi^atig>i§id

Mijn beojordeling pverideanaieying^^ y^^ :en regelgeying |n .het:yerslagjaarry!Q68; 
is gebaseerd op uw volicshuisvestingsverslag; op de jaarrekening en op de 
accountantsverklatingen bij de verantwoordmgsstukken dVi 2008. Mijn oordee^i 
over hebjaarverslag-2008 gaat niet jn op een mogelijkeiafhandeltng ivanjeer^er 
'geconstateerde pnfecbtfpstjgbed Dit-js yiareen separaat-tfaject in be|andelin 
of is /reed s afgehandei d

Ten aanzien’van'ide naleving.van wet- en<rege!geying door.uvy|in 
basis yahidebedbrdeeideiStukikengeenpptTierkingen;,,

Goyernance

Gopd gpyemance fean gedefinieerd wprden ais een stelsei yan activd^ 
maadregejen dat de.ondehinge samenhang 'van. de. wijze van dturenjibeheersen^^ 
yerantwpprdenpn,;tpeziclithpudenyanr;een;prganisatieyvaarborgt." Paarbij richt 
governance zichop een efficidntepn eddcticye realisade yan de 
be(eidsddeiste!(ingen en het;pp eeh transparanteverantwoording afleggen ten 
beHoeye yan;beianghebbende^
Good gpyemance !s?ypbr'mij een 'nopdzakelijke'vbopwaarde'pm gbed ihiziCtit te 
knjgendd devprestaties/yan uw'cojrpprati,e;;en hetfunctionereri;(eri daarmee de; 
kwaliteit) yan;bet: gpyernancestelsei.^

bire'^braat-peneraaT 
WpneniiWijlien en 
Integratie'

Kenmerk: 
WVyi7CFV/l'l737-

B;:

yRagiharZ vans
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Bijlage 2 nummer 1

f^ijh bebordelin^ van de'governance yan uw drganjsatreTis gebaseeird
Bp S^doriM ifig^ Rrpspec^leye en Verantvyoordingsinfprr^'aije 20^^ met 
;,uit±ondering|iyan'hBt onderdeebrntegriteit.; i?e B^ary 
jk;Bp’ondetlpek'Jppr'h^^^^

Ondef gpyernancejhjB ik djt^jaair de ^ De ma|e;yvaanp
een corporatiejer in sjaagt happpi^pgnoses ppi<;daadvyer^^^^^ reajiseren M 
oyjer de wjjze^^aarop-penic^rppratie funf^pneerl^,^^
^^gByethan.cei ^eryoigens'treft u/ide.signa|enraan, .Bie;uit'het^ 

ivan hef Fpnds>qaar'ypren;z|jn;gei<pmen. paarnackomen^aansdesp 
oyer de^ijdjgheid en^pyej .de fyyallieityap uyy ^f’rpspeciieye.en 
A/eranByypprdmgslnfpnT!atie.;i^ijnCtpezicht iigebaseei^ pp yertrouwen; Gpede>en 

.tijdlge,‘rndiening zijn

Realisab'erindex
in^de afgeippen jarpnIs; regelmatlg'aandacht:gevraagd;vpor'de;igenriiSde(B 
genomen gro'te .yersGhillen tussenide'fprognose van .de aahtailen njeuvybpuvy, sloop 
en ve^pop van ide cqrppraties en.'de feitenjlce realisdtiejdaaryan; Heit yerschi!' 

tussen<de;;prpgnose;,en realisatie over:een',aanta! ;jaren;ieyert;opkseenindicatie ;pp^ 

van de matesvan voorspelkracht van corporatiesi Een relatief slechte 
yoprspeikracht i%een beiangrijke'aanwijzing;'dat,;daadwerkelijke programmeringien 
dejdaaraan yerbonden beheersing van’bedrijfsprocessen mpgejijlc riietop brdefls: 

pat^kah dtii'deh;;pp mogelijke problemen met Ke^f*"inVcpntFdl zijn^yan^deiCGrpbratie’i 
al;itunnep ;er natuurlijk odk verkfaringenszij'n die te makenLihebben metibjjvporbeelB" 
pyerfnacht; zpais onverwachte tegenslagen bij het.verj<rijgen yan de nodige; 
vergunriingen..Eenigroot>versehil tussen prognoses en reajisatie belernmert een 

goed beeld ;van de financieleiontwikkeling van de corporatie in de komende jaren.

,\/oor het aan de ordefsteiien‘yan‘het versehil tussen prognoses en5realisatie heefe 
het Centraal Ponds de:Reajisatie-index ontwikkeldi Met:de indices wordt;het 
y.erschil .tussen de door corporaties opgegeven prognoses en deifeitelijke reali^ties' 
weetgegevens De indices biederi inzicht in de;mate waarin de corporatie realispeft 
■wat'zij zich In haar jprPgnoses heeftbvoorgenomen. Er zijn drievafzonderiijke 
indices:‘voori;nieuwbouVv.;yanhuur-enkbopwoningen/voor:sloop van 
huuryvoningen en vbpr verjcoop van huurwoningen. Elk-van deze Indices is- 
opgebouwd op basis <yari realisatie van de prognoses uit drie verslagjaren. De 
Reallsatie-indices voPr uwrcprpdratie-tfeft u'aah In de bijgeyoegdje 
bedry|ftyergeiijkir^;G6rporatle.ihiPerspectleMW tabelleh 2-3^2 tot^eh:;met:2i3.g;

,Uit"deze.tabellen bijjkt dat uw cdrpbratie'de^geprpgnosticeerde:aantalien'vborreen 
deel ook-daa"dwerkelijk realisebrt. Gelet:pp defmate waariri-^ Is'gebeurd verzbek; 
ik U'eeri nadere?ana!,Y^^^ voereh riaat de bb'rzakeri van het'niet;realiseren'yan 
eeii dbel van uw prbgnbses^omibinibgelijk'luw'vobrspelkracht’fe verbeteren.

latMoteU:
Niet'ihteger hahdeleri'.ieyert een belangrijk risicb bp vbbr^welke brganisatie.dah 
bbki Het Is dan' bbk ‘nbbdzakelijk=d bestUur eni het toe'zichthbUdehd bf-gaah’
van eeii tbrporatie-izich ;hiervari' bewust'zijh en rriaatregeleh nerheh dm integer 
handeleh bi'nheh de organiisatie'ih 'al zijn geledingen'te, beybrderen: .Belan 
hierbij is dat.beleid bmtreht integer:handeien ;(gericht pp GUltuur, .structUu 
procdssen)j:SYSte^^^ is vprm'pegeyen yppr^^^

pirectoraatrOerie^iai; 
Wonen;;yyiJken en" 
int^rat)^'

Keni^rk.,
WW1/CFV/L1737



Bijlage 2 nummer 1

Een 'belahgrijKfgegWeh;is -dat het^gedragwan-menseh ifii een'dfganisatie iii 
belangrijke mate wordt-ibepeiaid ^door de' bedrijfs£Ujtuurl Bestubr ;ied''de-Raa^^ van 
Gommjssafissen hebben daarbm ben/yqgt-feelb^^ die in belangrijke'mate 
bfepaiehd is vdoV de^edrijf^ujbpur en daarmee pbk voof de jnteg^^
■geheie organi^tie; De mate varf’SiJ^erking, van beleid en preyentieve^maatregelen- ;Vvwi/c^;^i737 
'|gnd ;mt^gdr;babdg|eni2ijn daar^ eyfena^en^expiiciebt^

iDe berangrljkstd elerndn^teii van het;instmni,entanum qua qp.zetjjnteger 
Kandeien te ,bevpfderen>!;zijn yoor u op een nj gezet tn^
deze brief; iUit heboyerzicbt blijkt welke eleiTient'en yojg^ uw;ppgaye,,binnen:qw 
?prganisatie izijn ingevuld, maar ook op wel|<e;;6ndetde!,enpj:; nog eyeriiueel 
yerbeteringen mpg^UkfZ'jg- Jn dezdjfde, bijlage zijn;tevens:deimees^beiangrijke 
elementen van;hetinterne;ioezicbt op Het jnieger'handeien.van de bestuurder en; 
de interne toezichtHp.uder en hetjinstrumentarium dat-.Kiertoejten behpeyeiyan de 
geheleprgariisabeijs, pntwikkeid,:op'een rij-gezet; Hieruit blijkt op welke 
lond'erdelen volgens de opgave van de Raad van Commissarissen bet toezicht Js 
iingeyuldpn waar nog eyentueei verbeteringen'mpgeiykiZijn.,

Hetreedsrontvyikkeldejinstrument’anum om.integer handelenibinnen uw prganisatid 
te beyorderen; geeftinilj hetyertrouwen datLU daar. waar eventueej npdi9»>6^n dd 
;ander. nog verder;;Zulf ,optimailseren.fIk gafervan ujtdat.uw Raad lyari} 
iGpn;irnissarissen in 'zijn toezichtvdaar waar'mogelijk.odk4verbeteringfen zal 
aaribrerigen en dat :de; inventa'nsatie'daaraan een "positieve bgdrageJeyertv

^dioheid van informatie.
rU'hebbaHeibenodigde RrOspectievefehWefantwdo'rtingsinWWab'^

'corporatietijdig' ingediendv!

Kwaliteit van ihfdrmatie^
In overieg met u zijri aanpassingen vertieHKih de ddof u aahgeleVerdegegeyens, 
vyaarvand in een5eerder;stadium?reeds benehbheeft-dnt>/angen.'^k verroek u dm 
adequate; maatregelen terhemeh drn fouten in de aangeleverde gegevens te 
vooficdmen-en daarmeede kwaliteit van de;inforirnatievborzieniffg te t^.vdrderen>:

Tot slot

Warineer in deze brief 6m»uwireactie v66r 1 februari>20i0 is gevraagd, dan yerapek 
iik.ii die reactie te Wrzehden aan 'het Centraal Ponds .Vdlkshuisyes'ting,;Rostbus 
5075,4410 AB Naarden*; Ihdien u vragen heeftdvef deze brlef verzoek jk'U cdnia(S= 
op te nemeri- met het Fpnds|(^

Een'^safnerivattend ;beeld van de prestaties van de cdrporatiK zaj ikPah de Tweede,
Kamef'stufen en vodr het^einde van het jaar dpd,e webVite van; mijn ministerie en 
Ket Ponds laten.publiceren. Deze’brief is dpenbaar en op verzpek zal aan derdeh 
een afSGhfiftsworden vertrekt; In he't kader van.die ope'nbaarheid'zijn aj nriijri hedeh, 
.Vetzdndeh'pfestatiebpt'dejen, tezarron'mebde! bijbehorende 
Refspectief; dpk bp'de;

Eeh a^feliirire^n deze brief doe ikj^ge|ij^^ditpielpni^n dan liw Ra^'^n 
(Eommissafissent

pirertora^-Geheraal;
w’onen',^;wijl(en;en
Integyatie'

Kenmerk

:Pagirie;4, yan.S
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Hoogachtend, Direct oraat-^eneraal 
W6nen,'Wljtien en 
lintegratien Integratie,

k^merk
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2 nummer 3

Jaarverslag 2008

Met dit jaarverslag 

verantwcwrden wij ons naar 

de samenleving over de in 

2008 behaalde resuttaten als 

gevolg van ons gevoerde 

beleid.

Dit doen we op andere wii^e regefrnatig via overteg met onze betanghouders, via in- 

foimateverstrekkng op onze website en via ons bevA>nersblad In en om de Vest. 

In 2008 heeft net bedcijf Pertascope ons gevfsiteerd, helgeen irtvxidt dat objectief 

is beoordeeld of Woondiensten Enkhuij»t ach vokloende Iwijt van haar maat- 

schaopelijke opdracW. Met een 7.1 pfesteren we hierbg boven de norm. Het jaa’- 

versiag en het vi^talierapport woroen gepubUceerd op orize website en zijn in eersie 

inslanlie bedoeid voor prize belangr^te belanghouders de txjurders. denken 

echter dat het merendeel van onze huurders niet op deze dikke rapporten zit te 

wachtea maar meer is geinteresseerd ^ hot onderhoud en de leelbaarheid in en 

om hun hi^ en de huurpr|s die ze ttearvoor irweten betaien.

Verder zip deze verslagen bestemd voor de gemeente Enkhuizen. de Huurders Be- 

langen Vereniging Enkhuizen, stichfing Wetzijnswerk Enkhuizen, stichting Milieu 

Et^atief Centrum de Witte Schuu in Enkhuizen. dKiefse zorginsteilingen, cotega- 

corporaties, banWnstelSngen. ontwikkeiaars, aannemers en eenieder die daarin nog 

is geinteresseerd.
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Bijlage 2 nummer 3

.^ia^ngheffing
Elk wnekaj'rig atiider refi wCOTr^cb^ratie betaail uitslLiit^d

yerriootschajisbeiasting wefwnslg^rKle actiyiteitenvBw^fen fne^ 

op genVaa)|e winsi.vwSesin miWering wqrden gebrachtrOpaize 

is door het.hiiidige kabpet een. negaliew iiitzondering ^maakt.. Sinds 

J2pp^drag8.n yypr^cofip;atte'frte^^,^nr^s^a|K6ei^ing ai oyer, 

■;z6wel huh vyihstgei^hde (corhmexidle) als yeHieslatehae'actiy^^ ipals 

; onrBndai>ele„touyy ,en yari so^e huuryvqningen.

. AahgdTOfTien wordl dat geld feifeh thbeilOker'ehduiiider' 

.wprdi. \4tT^ 2609 yervyaclriten yyij ,een t'lOTgibpiepde 

.'verkbop.yari t»staahd wdhir^Bezitl.Eherzrids pmdai er 

.rrtnder ypof;yeirkopp;besternde vyonihg^ wpidenpp- 

.igez^d.;'Ahde®jds qmdat de'TOowi^^

Jyerstrekken yah^aen hypolh^kzijn yefzwaard. 

V^'i^deze wwaf^iing ^
:we;pnzPplanhendd9 vsrder naarbened^ 

i^e|^;dan waartpede;!Maii»i.in9'
-gelen oris al dwirigt; Id^rierdaiitste sceriafio;vyptdOT' 

m^%^apf»lj|k gndernemer^.vy^Jcte^yrpegwe)  ̂

iwii^ejlSeHeerder'

” yyorden dus duBbel benadeejd ten ppzi^^^ 

i erils'geShs'ijralre^vari'eehget^ spedlield; Orindat uittredirig'^ riet bestel 
: afendg'©eri;^gatie;.yan;gelijlce mpnriikeg en ^ge^0:

■fare^'eri.h'ebtJ^ vyy‘sti^:bi^ujgd aari de Veste iri Orririil^^^^ 

inmiddels jOpdrac^'s^pgri he^ u1tgezet;^arii)gerdeze'^cces^^^^^ 

feridyeriye^ri nawlgir^. onrfil^’hiefn^ejdra irive^err^sStmiewSr 

■■prize lokale bpgaveri'wordt gesKhaperi. Dit'VoItehuisvestlrigi^ld:ibkt nu 

-.■nog w^ na^’de algemene middelen de rjlffiovafheid rnel eenlsSiir. 

■tends begrotingalsvoomaamste doel.

rinjdris-bedrijfsbiari^aari'Wd'hier vddralsiii^ riiet 

^fiferin'h^ben wijsfneerdere arribite gefprr^

•wiHen'.vwj dnzedialoog'met betanghouders meer struc- 

tuur,'geven,':onze woningvoorraad ;yerd8rjaanpassen 

iaan de veranderende. wpbnwensen, sociaal buurtbe-! 

■heer rr^etlea de Want (nog) centraler stellen, wonenen* 
■weizjn ats tw^eenheid latentogerenv.i^ijker-huren: 

■inyperen, vyppnfulmteyercleling ‘brrjzetten naar woon-:, 

.■marketing.’onM rriMtsch^peljk .yaslgo^rol;(^ 

'yvaardefijk) Verbred^’eri woiyeh'in’dakT;^ thuislozeri. 

^ppyang. We.hppOT datwilctezegrot^cl^s.poke  ̂

“cbricreet jcjnrieri'iTi'akeri.:Dat Ka^tlf ^i(t)actc»myai' 

•■bj3ter!ai:waa(;op;yyii;-hel^f^;geCT'inylbed,l^^

'defSien ■ ;Daafdm:iaiOT m 
lyerde^iTSparirtrig^ enriiat ;pp resufeteri^^^^

V t^dgewridit ■t<urihdri wij riiet tot ’ hdt dhmogelijke ■ gehdd- 

..cfen vyorc^n.,.

;:Sarrfflri‘metMri'QTpbl:aarila],lslpbrdrl)ip.llapridM 

imaaW ,^en;de;.yerpifc|W,iprgi^Seun 40‘Zpgeg(*m^ 

\wijkeri;'E)it g8ld. wd!dt;e^gerifilki irigezet^.TOdr^aridere‘5rriaats^ 

doelen d3n;y,gor yyonen en .waS daarmee annexJs. Daarifoml bj dat dit- 

.wordt gedone^ aan oarporafies die ditgezien hun.(inaric!appositie-,vol; 

/steld-ni^ npdg hebben/Onyi^l collectlet'^iQedterde'beayaai^^ 

.t^'eri' deze heffirigiisde' aarislagpiTi'^necht^jke ihrilrig'te wriTyjderiover’

MeyrpPw.ypgelaar is navM rnaartden tT^sterach^dporlngr^PSri.Win 

FSrdA^leWfi^ y^arigeri d de heer der Caari'/ Of'dai het beteid 

vaniijn yocyg^^^'aj dari nietjygprtzetfr^^ 

V\^r^;ditori>ierriddptdrigeCyijigdblijft;jsde^^

. iijtQ J tot 8 hprxierd duizerid eurofaan het Rijk'Wjyeri'^dr'a^

;ri^idit bedrag'riietdiWrldl^l iruri^ to

idal yoprgi^mert proiecten;ry»dgedwcw)gen.vvoiden stopgezet of efridig

-■verira^d,

pretties eh Ontwi kkeiiiigen 

Jri het verslagjaar 20W

jNa eendoprl(^pti^ykri;7-i^Js eirid.2p08,het gecdfhy^ 

bineerde. Wodn'r ; "Wdzin eri Zorgcomptex-aari de 

Meeuwerilaan^inide.wijk pude IGpgw dpg^ 

lorhvat M^senibrenappartehiOTti^'eeri zorgdiustVm^ 

;dnder rneef’huisafK^I-^fysidUy^'ai^ diSlisten en

:een ron^itatietwready ren j^tsc^ .blok met •. 

;eeri;.wijkcentrurii arinex'soclaa! wijkreslaur^ biblip-’., 
ilheekyen .gymzai eg daarnaasPspygestaperfde vyogn- 

.ewhed.Brf- yopr meriseri .triet ',eeri yerstarideliike'i 

-tepeftog. Mrtyecht'yyordt dit gei^ ate maatsc^p- 

,■ petijkv.waardeyol riieuw: vddriienirigerihart 'aan^riie'kt. 

■WijiWillOTdiet onvermeld laten daf^t^ sociaal wijkrps-

Bednj^piari,

gn;pnsdieuwe.bed,nlfspten?voof.(:te jaren'2009jtpt‘eririiet'20ll g 

prizpv&ei iri^ie eri onze.kemwriajden ide^l yari aard eg

. prtafh^keliik^yan'dejypB eriLypgelaartieffif^"'de;tded 

^ mischia reces^; bit, gelOT nadrul^llikT^Bt yoor

■ h^de.-jaren graag willeh;waarrh^^. ;pe ha^baarheid /.wpfdt bijVde

fc^^Id door de 'fjn^didje ar^jag wa^yer/  ̂>uno^ 1^-

s<^iik^;:;pe'nadel^ gwpigen y^de y
■ K^d; pevcU] de huiSge.econcmls^eorisisdaajw
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Bijlage 2 nummer 3

taurant als g^rftegreerd ondardeel van hat vMjkcentam 

londer de persooele verbnding tussen Woondiensten 

en Wetzijnswerk Enkhuzen niet tot stand zou zijn geko- 

men. W% zijn dan ook verheugd dat de eerdere aanw^- 

zing tegen deze cor»tnjctie door de minister is 

ingetrokken en een legale status heeft gekregan.

I/Vij reattseren ai langer zorgwoningen voor mensen met 

eenverstanOeSjketjeperking Inmiddets doer we dit ook 

voor gehospitaKseerde GGZ- cSWen met een ctironisch 

ziektebeeid. Om deze een meer rnenswaardig bestaan 

te bieden is biervoor een oude vervallen boerder^ aan- 

gekocht. Nadat deze historisch is gerestaureerd en uit- 

gebouwd hebben 12 mensen sinds maart 2009 Nerin 

een nieuw donvciSe gekregen.

Op de vaireep van verslagjaar is begonnen met de 

sloop van een voorm^ige worsterrfabriek ten behoeve 

van in totaai 18 woon zorgappartementen mot mensen 

met een verstand^k beperking Met hel oog op ver- 

schilteride vormen van zinvolle da^sesleding wordt in 

het compl®< ook een actMleMerV en wirtteirwmte on- 

dergebracht.
Breadstraat - oude centrum

verd. In het kader van pfoductverrveuwing twnen onze woningvoorraad 

is met dit berkijf begin 2009 overeengekomen 16 verkoopwonngen over 

te nemen en vervolgens ir> verhuur le brengen

Desgevraagd hebben we ook nog voorzien in hUsves- 

ting voor 5 RIBW cienlen Dit is gedaan door een voor 

verkoop bestemd pand vveo" in verhuur te n«nen.

In 2008 ziin w^ begonnwi met de voorbereicling van een m de binnen- 

stad van EnldHizen te realiseren zogenoemde GOED (Gezonctieidscen- 

trum ondereen dak). Naar het zich nu laat aanzien lijkt oplev«ing in 2010 

haalbaar.

In 2008 z|n 8 appartementen aan de Breedstraat voor 

starters opgeleverd waarmee weer verder is tegerrxset 

gekomen aan een hi«over rr^t de ^meente vastge- 

legde prestatleafspraak.

Op basis van een daartoe strekkerxJe verpSchting in de AEDES Code voor 

'Good Governance* hebben w^ ons in 2008 uitgebreid lalen visrteren, 

Samen met de ministef plaatsen ook w^ vraaglekens bi de waarde hier- 

van en zien ook w^ in plaats daarvan meer in verscherpt horizontaal 

toezichl.

Na de zomer 2008 z»n lasegew^s 42 seniorenappj^e- 

menten in het complex de Fruittijinen opgeieverd.

In lijn met orize eigen doelsteKng is Nerb§ bewust ge- 

kozen voor huurprijsdifferenlitrtie en worungvanafie. Net 

als bj rveuwbouwcomplex is ook hier een bewo- 

nerscommissie gevorrnd die meedenkt ovei beheer en 

ieetbaarheidb^ioud. Een aanlal voor verkoop bestemde 

woningen in cfit complex is vanwege de huicfige mark! 

noodgeowongen naar verhoir omgezet.

«

cUl
cIn 2008 IS met de bouwer hiervan overeenstemming be- 

re** over nog 14 te bouweo grofxlgebonden woningen 

in de wijk Kad^cen die n 2010 zulen worden opgeie-
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De verwoorde visie, missie, 

kernwaarden en ambities 

golden al (deels) in de 

visienota “De Koers" voor 

2006-2008, maar zijn 

geactualiseerd in een 

nieuwe visienota 

"Van wrijving komt glans" 

voor de periode 2009-2011

Visie, Missie S Strategic 

Op basis van daze nieuwe visienota is recent een bedr|fsplan opgesteW met on- 

derstaande herqking van idee^n, die in de Balanced Scorecard worden vertaald 

naar spedfieke, meetbare. acceptabele, reatstische en tijdgebonden doelstelin-

1.1

gen.

Visie

Woondiensten Enidxjizen is een sociaal maatschappelijke ondememmg die tussen 

5 en 8 jaar streeft naai een samenhangend aantxxl van Wonen, WeUjjn en Zorg- 

diensten vanuii organisatie. HierbU houden wlj rekening met sectoraie Kaders 

waaronder de AED6S Code en het meuwe Arrangement Ovettieid- Wormgcorpo- 

raties. Maar citeraard ook wettelijke regiems zoate het BOSH en de Won^gwet.
co

je
Missie & Strategic

Volgens het nieuwe arrangement overheid - woningcorporalies bestaat het werk- 

domein voor de corporaMe uit drie onderdeien. Het eerste werkdomein belreft orvze
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Bijlage 2 nummer 3

Onzs ^nbities bij het derde deeklomein zi/n:

• IntensivefBn sociaal buurUseheer door actief bij 

huurders op bezoek to gaan,

• De sociale verbiriding Wbnen & Welzijn 

OF^imaliseren;
• Ondeizoek naar de mogeiiikhed bujrtzorg aan 

or^e organtsatie te tnken.

kemopdracht Deze Is het met voorrang huisvesten van mensen de hier 

vanwege irrf^omen of persoooijke omstarKS^ieden niat zetf in kunnen 

voofzien. Hieraan ontlenen wij ons fundamenlele bestaansrecht. Wanneer 

daze voidoende wordt vervUd doen we hetzelfde voor eenieder die kever 

(weer) huurt dan koopt. Met een gedHferentieerd en gevarieerd woonmi- 

lieu bieden we onze klanten keuzevr'^^.

Ooze ambifes bij het eerste deetdomein zijn;

• Voidoende beschikbare en belaabare sociale hourworungen;

• Utbreiding van onze gedifletentieefde woningvoorraad;

• Een meer gerchte klantsturing;

• WoonruinrrteverdeSng traisformeteo naar woonmarketing;

• Huren op bass van het inkomen ter bevordoring von een eert^ 

huuiprijs;

• Optimaliseren betrekken belan^iouders bij opstelling en 

verantwoording beteid.

In het bedrijfsf^ zijn de^ ambtties inmiddels gecon- 

cretiseerd, hetgeen te ver voert <*t huer ^ nu te vermel- 

den. We nemen deze ambities uitwaard op onze 

(meerjaren-jbe^lmg Hwttj sturen we ook op interne 

organisatorische kwaMeit. De SMAFTT ambities worden 

opgenomen n onze BalarKed Scorecard, zodat perio- 

dieke monitoring en eventuetebijst^ing plaalsvindt.

Penodiek doen intern en extern verslag over de ge- 

piarxie vocxtgang kt de realisatie van strategische doe- 

ten aan de RvC. Naast de driemaandeHjkse RvC 

Voortgangsrapportage worden de toezichthoucters ook 

moTKleling g^ormeerd. Extern verstaan we ons Ner- 

over zeswekel'^ met de Huurder Belangen Vereniging 

Enkhuizai (HBVE). Ook het*en we regeimalig overleg 

met meerdere zorgmstellir^en waarvoor we bouwen. 

Een ander verantwocxdirrgsmedium is ons bewoners- 

blad In en om de Vest en onze ivebsite

Analoog aan het nieuwe arangement overheid - woningcorporaties kie- 

zen we er bewust voor invUSng te gevai aan de nieuwe rolen in het 

tweede en derde deeldom^. Woondiensten Enkhuzen wk in de rol van 

•wijkregisseijr" integrate gebiedsontwikkeling vormgeven door orKter voor- 

waarden *in de markt' te zi|n voor maatscha{^}elyk vastgoed zoals bij- 

voorbeeld gymzalen. peuterspeebalen, scholen. w^cenlra. gebouwen 

voor kinderdagopvang. jongerencentra en buurthuzen. Woornliensten 

Enkhuizen Is werkzaam »i een ktetee historlscrie VOC stad, hetgeen voor 

ons reden gerKieg is omtewiltenU|venb^ragen aan het behoudhiervan.

1.2 Samenvatting ambities en prestaties ht 2008 

De hierooder genoemde ambities zijn voor wat betrefi 

»nbitie1totenmet6opgenomenindeprestatieafspra- 

ken met oe ganeente EnWiuizen. De nieuwe ambfte over 

energe & duurzaamheid wordt opgenomen in de pres- 

tatieatepraken voor 2009. Ambitie 8 is zowel opgenomen 

in de prestatieafspraken nr^ de gemeente as in die van 

de HBVE. De prestatie -afspraken worden jaarl^s 

godvaueerd. Voor een nadere uitwerkrig van de presta- 

tieatspraken verwiizen wij naar Hoofdstiic 2 “Maat- 

schappeUpre inbeddrg'.

Onze ambities b| het tweede deeldomein z^;

• Verbreding van on^ maatschappelijke vastgoedfot

• Realiseren van dak- en thuislozen opvang;

• De fysieke verbinding Wonen i Welzipi optimaliserm

Wbnen meer Is dan een goed {TKkis. WoorxSensten Enkhuizen wil graag 

dat haar prestaties positief bijdragen aan het aigehete woocv en leefkli- 

maat. Omdat ctt zowel door fyseke as sociale factoren word! bepaald. 

zien wt Wonen en WeU^ as natuuHijke twee-eenheid. Vbora de verplichte 

BBSH prestatievelden Leefbaarhad. Wipr- en Butrlbeheer bitten in deze 

combinatie nagenoeg congruent met bijvoorbeeld het Opbouwwork. 

Dcxxdat we Wonen en Welz^ inmiddels via een Personete LNe hebben 

samengebrachl bereiken we meer dan teder afzonderifk. Ambitie 1
Beschikbaarheid betaalbara huurwoningen

De viste van een samenhangend aatxxJ van Wonen, Welz^n en ZorgcSen- 

sten vanut 6en organisatie s mede ingegeven door de inlormafie die we 

hebben gekregen na gespradien met onze Ixiurders. Woondiensten Enk

huizen gaat daarom onderzoek doen naa- aawuing van onze bedrfsacti- 

vtaten met zorg gerel^eerde ckenslen; de deitie peter lit onze visie

Doeisteltlng

• Het beochkibaar houden van nwwnaa 76%

P008: 2384 x 75% = 178^ v»i onze woningvoor

raad met een huuiprijs onder de attoppingsgitins
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Bijlage 2 nummer 3

van f 535,33 (1-7-2008) vooronzeprtmaire 

doeigroep. Dat ajn huishoudens met een bruto 

gezMSinkomen tot rrwdaa! (tn 2008: < 30.500,-; 

schatting2009 <31-659,-)

diencapaciteit nog beter kan/rmet worden benut. De gemiddetde 

streeftiuur is daarom vasigesteld op 73% van de maximaa) redelqke 

huurpr^.

Ambitie 3
Biizondere doelgroepen, inclusief wonen en zorgFteafisatie

• Bnd 20(£ bedroeg het aantal woningen onder de 

afloppingsgrans 2228 zijnde 93,45% van onze totaie 

vwningvcxjrraad.

Doelsteiling

• to jongefenappartementen tn de Breedstraat;

• 70 saniorenappartementen aan de Groenhig, Fruatuinen 

met pffikeergarage van 37 en 74 plaatseo;

• 32 appartementen voof zor^nstelling Leekerweide aan de 

Kwartelaan:

• Hiisvesting vai 18 statushouders.

Conclusie

• Door het ontbreken van actueie inkomensgegevens 

(omen wij Diet nagaan hoeveel huishouder^ met een 

inkomen boven modaal op dit moment een sociaie 

huunwning van ons huren. In 2009 proberen w? via 

gericht marktonderzoek de werketijks omvang vavi 

onze primatre doelgfoep beter in kaarl te brengen.

Resdisatie

• 8 jong^enaftoadementen in de Breedstraat. Aantal venwderd in 

verband met bezwaren in de buut:

• 28 ser))orenapp»tementen aan de Groaning met parkeergarage van 

37 plaatsen, 42 seniorenappartementen aan de Fnittuinen, waarvan 

13 koop, met parkeergarage van 74 plaatsen;

De 32 appartementen voor zorginstelling Leekenweide zijn 5 januari 

2009 verhuurd;

• Huisvesting v»i 18 statushcHxters in 10 woningen.

Annbttie 2
Betaalbaarheid sociaie huurwoningen

Doelsteiling

• Wij streven naar een huursom v»i 73% van de 

lot^ maxknaal redekjke huurprijs. Wonin^n 

onder de altoppingsgrens worden in huurpri|S 

geharmoniseerd na rerxjvatie, herstructurering en 

na mutalie op ba^s van markfk»vnerken zof^s 

Igging en gewildheid.

Conclusie

• Devraag naar huurwoningen voor bijzond^ doelgroepen bliittonver- 

minderd hoog, De FSjksverplichttog om in 2009 naast 12 statushou- 

ders, ook nog eens 18 wnmalig gepardormeerden le huisvesten is 

voor Woondiensten Enkhuizen een zeer laslige, zoraet onmogefi^ op- 

gave. Op basis van onze nieuwbouyvproductie dier>en ook ongeveer 25 

huishoudens in te slopen wcning^ opnieuw te worden gehuisvesf. 

Daairtaast verkopen we in 2009 nog eens 20 sociaie huurwoningen, 

waardoor de druk op de sociaie huurmarkt alleen maar toerveem* Ook 

de in Enkhuizen opererende lanoeijke sociaie corporaties moet^ 

hierop door de gemeente worden aangesproken

Realisatie

• Huurprljsaanpassing alte woningen 

regulier 1,60% (mflatie 2007)

• Huuprilsaarpass'ng na harmonisatie 0,23%

• Huurpr^saanpasstog na renovalie 0,29%

Conclusie

• Hi 2006 is extra aandacW « geschorrken aan de 

MStheid en voledigheid van ons Waning V^rdering 

Systeem. DU resiiteerde achteraf to een dermate 

toevoegng van kwalHatieve WWS-purrten, waardoor 

de gotiiddelde huurpnis ten cfizichte van de maxi- 

maal rcdelijke huorprjjs, ondanks nieuwbouw, huur- 

verhoging en huurhamKXVsatie in 2008 ten opzichte 

van 2007 is gezakt van 66.3% naar 66,1% \^ge- 

stekJ is dat de pr^-kw^ertverhoudtog nog verder 

to evenwicht gebratol kari wcxden en de latenie ver-

Ambitie4
Leefbaaitieid, inclusief wonen en welzijn

ce
Doelsteiling

• Optover^ wqkcentrum Bonte V/aer, bibliotheek en gymzaal;

• Formakseren Personele Unie tussen Woorxliensten EnWxiizen en 

Welzijnswerk Enkhiizen

• Start wikserviceleam sooale ieelbaarheid op basis rveuw betod 

"W^kgericht werkan" gemeente Enkhuizen
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Bijlage 2 nummer 3

Realisstw

• Individueie woningrenovatie na rrujtatje

28 woningen

• Aankoop Parklaan 30 - een woning met

6 kamers voor hel Pegionaal Inatituut 

begeleid Wonen 

Pepefstraal 1 - een woning met 

2 kamers voor iorginsfeMng 

Esd6g§-Reigefsdaal

• Verkoop 21 sociale bestaande huufwomngen

6 koopappartementen Fnjittuinen

Realisatie

• Wijkcentrum de Bonte Veer met sociaal wijkreslaurart, bibtiotheek 

on gyimaal. Clifinton van zorginsteing Leekerweide werken onder 

begeieiding in het sociaie w^krestaurant.

• Op 21 augustus 2008 is door WWI ottoae farmote goedkeurng 

toegezegd voor de Personele Unie tussen Vtoondiensten EnWmizen 

en Welziinswerk EnkhUzen. De schrtflei#re bevesti^ng is op

25 maart 2009 ontvangon;

• Start wijkserviceteam ijt^steid na^ 2009 in verbaxt met vertragng 

gemeenteiike besluitvorming

Conctusie

• De prakt^ wijst uit dat (te inmiddels leg^ personeie unie, c.q 

bestuurtijke verbiixling tussen Wonen en Wel2|i voor Enkhuizen voor- 

d^w biedt tweespe^g sociaal ai lysiek wijkbebeer en le^baar- 

heidbevordering. Maar ook Uj maatschappelijk vastgoed waarbj 

Woondiensten bebeert en Welz^ expioiteert. 2009 zal deze 

samenwerking met centrale regie en aansturing vert^ geoptm^see-d 

en uitgebouwd worden.

Condusie

• DegemeenteEr^rhuizengeeft naderveuwbouwwfk 

Kac^en voorrang aan de onlwikkefing van het 

terrain Westeinde Semirris. Het bestemmingspiffli 

voor woningontwikteling hel gdxed Gommetv/^ 

west- west s door de gemeenteraad (voorlopig) 

afgebiazen. Dit gebied zou eerder kunen worden 

ontwikkeld. Hierdoor lopen w^ voor de middelange 

termifn de riarwbouw van ongeveer 120 nieuwe 

huurwoningen mis. Ondanks zich nu aandienende 

nieuwe projecten, vertraagt hierdoor op termijn ons 

treintiesmodel om door middei van vwkoop- 

opbrengsten nieuwe vronmgen te realiseren. Gevolg 

is ook dat het tempo van de herstructurering van 

Plan Noord neerwaarts bigesteid moet worden

AmbitieS
Overige bouwproductie

Doetstelling

• Start bouw 14 ^ondgeborKlen eengezinswoningen

Realisatie

• Start bouw wawsch^lijk in September 2009

• Ovemame extra 16 eengezinswoningen; start bouw waarsctiitnlij^ 

September 2009.

Ambitie 7
Energie & Duurzaamheid

Conctusie

• zijn onder voorwaarden bereid om prciecten van ontwikkelaars over

te nemen. Passendheid in onze vastgoedportefeuille en een luisle pr^ 

zijn de befangrijkste. Hef probleem is dat barren, ondariks onze Vt®W 

garantiestaxduur een hoge risico-op^ag doorber^<enen voor de wo- 

nugfinanoering; dit ligl zo'n 60 tot 100 basispunten boven de nwkt'

Doetstelling

* Wij streven afhartke^k voor iedere irxkvidueie 

woning naar een kwalilatief optimale energetische 

isolattewaarde met een Energie Prestatie Advies 

(EPA) van hel label C.

• Wi streven naar ERA tebeis voor al onze woningen 

(2384 per 31 -12-2008) btnnen 10 jaar.

AmbitieS

Stedelijke vemieuwing Reatisalie

• In 2008 bedraa^ de gemiddelde ERA kwatteit van 

de gelabeide woningeni ,43. De grenzen van label 

C Bggen tussen de 1.31 en 1.60;

• In 2008 ziin 178 woningen voorzien van een EPA 

label. Dit bip lets achter bij onze doetstelling 

omdat de ERA acMseurs een nieuw verzwaard

Doetstelling

• Individueie woningronovatie na mutatie . 36vvoningen

• Aankoop . 2 woningen

• Verkoop : 23 sooale huurwoningen

13 koopappartementen Fruittuinen
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Bijlage 2 nummer 3

examen moesleo aleggen en daarckxx taler 

koncJer begirmen met hel vaststellen vaai de labels.

en marueren van participatie van Kansspel, irvesteringsspel tot een 

ArenabijeenKomst

Conclusie

• irmiddeis hebbei wij tjverleg gehad mel VABl-soft- 

vvare. Wi schaften in 2009 een aantal modules aan 

omonsgehelebez# op ieder moment energelisch le 

kimen doorrekenen. Hefmee wfler opttmaal vol- 

doen aan hel energieptreslatie convwiant tussen 

en Aedes. Woondwnsten Enkhuizen voert al aim 15 

laar een duufzaamheidbeieid. vvaardoor ons tiezit vol- 

gens scbattlng al gemiddeid een C bbel noteert. In 

2009 gaan actief aan de met zonnebolers en

-panelen en arxiere innovatieve energiebespar«xie 

maatiegelen Voonvaarde hiervoor is vird dal M Wo- 

ning Waardermg Sysieem wordt aangep^t eo dai 

net Rijk/i.c. Senter Novem ons tiiervoor een sub- 

stanti&ie subeidie verteent. Daamaast is het van be- 

lang dal ook hel bewusizin van wiergieverbriik bq 

huishoudens wordt gestimiieerd.

De reaisatie van de ambities heett ook in 2008 bqgedragen aan de ver* 

wezenhjking van onze rnssie en strategic. Het aanpassen en litbreiden 

van een hoog kwaSlalief gecSflerentieerd betaabaar worwtgaarbod, aan- 

gevuld met ma^schappelijk vastgoed in de vorm van een wijkcentrum 

met sociaai wijkrestaurant en een bibiiothe^ wordt door onze belang- 

houders gewaardeerd.

Maar wie zijn wij om le bepalen of onze ambities en prestattes in 2008 

een maatschappetijke bi|(^^e hebben geleverd. Beter is het om anderen 

daarover te iaten oordelen hetgeen wq hierbq doen door vermelding van 

het oordeel van de visit^iecommis^

Missie, ambities en beleid

Woorxliensten Enkhuizen presteert goed op het geoied van mis^, am

bities en beiaid. Dit belreA de verhouding tussen de ambities en beleid van 

WooTKSensten Enkhuizen enerz^, de opgaven in hel werkgebied en de 

financeie mogell^rheden van de corporalie anderz^ en dat ates gezien 

door de ogen van de belanghouders. De belanghouders herkennen over 

hel aigemeen de huk)^ en gewenste positionering van Wooncfensten 

Enkhuizen. Voigens de belanghouders wordt er goed gepreaeerd naar 

de opgaven cfie in het werkgebied liggen. Er weWg aanmerkingen van 

de belanghouders over hot presteien naar vermogen.

AnnbitieS

Bewonersparlicipatie

Ooetstelling

• 5 X overieg met de Huurtierbelangenvereniging;

• lx overleg niel ale bewonerscommissies;

• 1 X overleg met ale belan^ioucles;

• 5 X overieg commissie woningbouw met gemeenfe 

Enkhuizen over prestabecontract.

Prastatias

Woondensten Er^<huizen presteert goed naar de verwachtingen en wen- 

sen de belan^xiuders. De btisnghouders waarderen in hei ^gemeen de 

prestaties WoorxSenslen Enkhuizen ongeveer hetzelfde ate Woon- 

diensten Enkhuizen zelf. De amtKlies van Woondiensten Enkhuzen Sggen 

lets hoger. Er valt een grote overeenstemming te constaleren tussen 

Woondiensten ErMxizen en de betanghouders over welke themats men 

belangrqk virxlt.

FteaUsatie

• 5 overieg mel de Huiaderbelangenvereniging;

• 1 X overieg mel ale bewonerscommissjes in het 

kader van diverse projecten;

• lx overieg met ale belan^xxxleis op 27 maart 

2008

• 5 X overieg commissie woningbouw met gemeente 

Enkhuizen over prestatiecontracl.

«
Conclusie

• Mede vanuit tie opmerkingen in het visitalierapport 

wordt parlidpatie van belan^ouders in 2009 op- 

nieuw ingevuld. Met het burMu van Nimwegen & 

Partners wordt dt vender gestructixeerd. gaat 

hieibii om overiegfrequentie, mate van betnoW<enheid
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Bijlage 2 nummer 3

Totaai-oordeelIII (10%) IV (10%)II (10%)1(70%)Presteren naar eig«n ambitiM 

en doelen

7 7.87 88Beschikbaartieid 

Belaalbaarhaid 

Bijzondere doelgroepen 

Leelbaarbaid 

Bouwproductie 

Stedeiike vemieuiA^ng 

Energie 4 liuurzaamtmi 

Bewonerspartidpalie

8.577 89

8.0569 6
6.46 56.7 6

7 7.1877

7 7.587.5 7

6,66 57 6

6 5 5.96 6

7^Eindoordaal prasteran naar aigen ambities an doelsteilingen

Bron: Wsitatierapfjort Pentascope

Een ander crtlerium is dat bf cle overnarne van hat 

maatschappelijk vastgoed de invuling van actnnteiten 

word! veaorgd door de aan ons geiieertie stichting Wei- 

zinswetV Enkhuizen, orxtef de voorwaarde dat daar vol- 

tedige germer^eliike subsicSe voor word! verstrekl.

1.3 Inhoudaiijk afwagingskader

Woondiensten Bikhtizen hanteert en eantal aitena bj de beocrdeling van 

baar voorgenomen investeringen bestaande uit zowel fysieke als sociale 

maalregeien.

Vtoor irwcsteringen in bouwprc^ecten gelden ^ volgorde van belangnjWieid

de;

Actualtseran van de strategie

Onze str^egsctie kaders leggen om de diie jaar vast 

in een ^rategis&ie visienota De laatste heefl ‘Van wiif- 

wng komi glans' als titel meegbrregen en betielsl de pe- 

ncxle 2009 - 2011 Oe strategienota is voor het bestuur 

leklerxl en kadersteiiend. Aan de nieuwe visier>ota is een 

SWOT- analyse voorafgegaan. De wtkomsten hiervan 

zijn vertaakt in nieuwe annbities, die SMART worden op- 

genomeo in onze Balanced ScorKard.

Periodiek doen intern en ext«n versiag over de 

geplande voortgang in de realisatie van strategiscbe 

doelen. Kaast de driemaandeli?<se RvC Voodgangs- 

rapportage worden de toezichthouders ook mondeiing 

geirtformeerd. Extern verstaan we ons hierover met de 

gemeenle Enkhui/en an de Huurders Belangen Vfereni- 

gif>g Enkhuizen. Ook hebben we regeknatig overleg met 

meerdere zorginstelSrigen waarvoor we boowen

• maatsch^peiijke relevantie;

• hoogte van de indMduele nvestering. huurprqs en kostermiveau re- 

sbterend in een orvendabeie top;

• invtoed op de totale fnanoeie positie met als cntaiign de 12.5% sol- 

vabiMetseis;

• externe subskJieverstrekkmg.

1.4

\A»r de hoogte van de orvendabeie top bif fysieke investeringen geldt (in 

prinbpe) een maximumbedrag van ( 750,- per m2 BVO, dal b^ w^e van 

uiUondenng kan worden cx/ersclveden op grond van de maatschapoeSike 

relevantie. Dit meet unaniem (toor het managementteam worden goed- 

gekeutd. Voorbeelden hiervan kunnen ajn woningen voor dak- en thus- 

Ipzen, appartementen voor jongeren. semoren, zorginslelingen; in teder 

gevai alleen irwesteringen voor de primare doelgroep.

Vbor investeringen in maatschappel|k vastgoed zeals wijccenfra. scho- 

ien, gymzalen, peuterspeelzalen e.d. geldt ki ieder gevai de eis dat de ge- 

meenteli|ke rijksvergoeding voor onderhoud- en exploitatielasten voiedig 

aan ons wortit geckMeerd. Voor wat belreft het beheer zijn wi coder voor- 

waarden berekJ personeel over te nemen van de nsteling dke het vast

goed venffeemd o( wasv het beheer was orKlergebrabil. Op basis van 

schriflel^e afspraken wordt de functie van het maatschappel|k vastgoed 

voor een aant^ onderfeig overeen te komen jaren vastgelegd. BovencSen 

word vast^legd wat er nadien met het pand kan/mag g^^euren

1.5 Maatschappeliik gedachtegoed en 

-opbrengst

Woorxliensten EnkhUzen wS vooral (h)erkend worden 

als maatschappel^e ondernerr^. Hieitoe wiSen we 

werkzaam zijn op ale «n het nieuwe arrangement ge- 

noemde deeHerrerten te weten:

• Bouwen, verhuren en verkopen van wonmgen;
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Bijlage 2 nummer 3

• Irwesleren in de woonofngevmg, in maatschappe- 

ijk vastgoed en

• [}e \M|k- en buurtaanpak

Positionering Woondiensten Enkhuizen

Fmancieel econotnisch rendement

Wij werken aan een gwJifterentieerd woningaanbocJ met 

velge, kwaKtatiei goed onderhouden en gei^oleerde 

wooingen in schone teefomgevingen. Herbij vinden we 

het detangrifk dat huurdw^ levreden zijn, met eikaar 

kumer samenleven en, eventueei met behi4) van onze 

teetbaarheidmedewertw en opbouwwerker van WWE. 

met etkaar buurtactivit^ei ortwikkelen ter tevordering 

van een stuk soci^ cokesie. meten we penodiek 

met schnnel#« onderzoeken, maar ook gaan we gaan 

de in cm met huuders te pralen ovef hui woon- 

wijkwonsen. Hierb| werken we s»nen met de gemeente 

wi Welz^nswerk Enkhuizen.

Wonen ® een middel cm te voidoen aan een behoefte, 

maar staat niet op zwh. Mensen werken, stiKteren. 

sporten, wirketen, ontsparmen etc. Woondiensten Enk

huizen w4 de mens zoveel mogeftjk central stelen en is 

bereid zich onder nadae voorwaartten op middeiznge 

termijn ontwkketen naar v^kregissojr om vervolgens uit 

te groeen tot EmartcipattemacNne. Wij wiSen hierb^ de 

Engeise Housmg Action Trust als voorbeeld hanteren.

# vasteoc<>ona«n«<rwi9

Smat:
vastgotd

Breed:
vastgoed

Oewentt

• voorzicnngeneoroMit •flrwiMMritartacttin*

Maatschappelljk rendement

Bron: Visitatierapport Pentascope

den. Met het wilten verbinden van wonen en wetz^ rnaar ook door het 

realiseren van woonvormen voor taijzondere groepen.

Kernwaarden - cultuur van de organisatie.

Bij de lotstandkoming van ons communicati^)eleidsplan hetsben we met

het gehele personeef een aaital organisatofische kernwaarden benoemd.

Wij vinden het belangr^k dat we zowel ntem als extern vt^gerts deze kem -

waarden handelen Zij zi^ typerend voor onze houding, regels en gedrag. 

Dezezjjn;

• Vartrouwen; men riKtet erop kunnen vertrouwen dat we onze 

^spraken r^komen;

• Betrokken: via persoon^ contact bieden w^ hulp bij ftnancifile eVrt 

sodale probtemen;

• Dichtb^; door onze schaatomvang kennen w^ onze ktarrten en welen 

w^ wat er zich in wi^en atspe^:

• Vamieuwend: door voonit te (open en drngen te doen die anderen 

nog niet aandurven;

• Maatschappefijk oncternemend: kenmerkt ach docxdat wij ptimair 

vaak initierend bezig z^n met (de ontwiW<eling van) sociaat maat- 

schapp^i?<e «aiviteiten.

Onze rol ats w|kregisseur heeft zkti in de afgslopen drie 

jaar at deels ontwOrketd doordat wij Wonen en Welz^n 

m een Pwsonete Unie hebOen samengevoegd, waar- 

door we integraal, zowet fysi^ ais social probtemen in 

wiken kunnen anatyseren en rrxsgelik optossan, Onze 

ideeen hierb< z^t om op termip buurtzorgvertenmg te 

irrtegteren en Wrastructurele werkzaamheden op ver- 

zoek van de gemeente Enkhwzen ut te voeren. 0# laat- 

ste hebben we at bq w^ze van i^oef gedaan in de 

projecten Oe Mieuwe Baan en bet nieuwe Woon Zorg- 

complex aan de Meeuwedaan.

De loczde beeldvorming over WDE is aanzienlijk beter 

dai die van de tarKfeS^ poStiek over de aectcx als ge- 

heel. Wij piven ons geMkkig dat deze niet naar ons 

woidt doorverta^d. Als corporatie worden we beoor- 

deetd en gewaardeerd op orrze prestaties voor de Erfc- 

htiizer samenlevktg. Veeigenoord is dat w^ de goede 

dingen ook goed doen Dat we Iransparant en be- 

trouwbaar z^n en onze loezeggingen nakomen. Maar 

ook dat we voor een kteine ccxporatie rel^iet vee) pro- 

jecten onfwikkelen en hiermee dynamiek tentoon sprei

c»
Maatschappeiyke opbrengst

Door de integralie van Wonen & Weiz(n. door onze positionermg als maai- 

sch^jpeh^ orxterneming en door ortze maatschz^^pelijke Inbedc&ig zien 

wij een dudelijke veranderende roi van onze woningcorpofatie. Wij z^ ac- 

tiel bezig met onze visie van het iniegreren van Wonen. Wetzijn en Zorg. 

waardoor wij actief z^ op meetdere terreinen in de gemeente Enkhuizen
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Bijlage 2 nummer 3

Weloinswerk Enkhuizen a^igebcxten sodaal cuKurele 

activileiten.

Het als maatsch^jpelijk vastgoed door ons gereali- 

seerde jongerencentrum Cayen wordt ook steeds druk- 

ker bezocht. Teg0W<erti|d funded dit centrum als koffe 

ontmoetingsplek en filmhiis voor sonioran en als scho- 

N»en‘carf6".

Via het opbouwwerk en het (ongerenwerk z^ zeer 

waardevdle cortfacten geiegd met orue alk)chtone in- 

woners. Er is een cutturete oitwisselingsdag georgani- 

seerd tussen Nedertandse en Turkse of MaroM^aanse 

vrouwen. \Aa de moskee ^ Zaandan ging het naar een 

Turks restaurant en ward de dag muz^raal af^sloten h 

wijkcentrum de Bonle Veer.

Via het pKiiec\ “Goed Wee' Is een meWenavond geor- 

ganiseerd onder de naam "Gkticious' waaraan een 50- 

tal zowei autochtone als tfocWone meiden de^namen. 

Daarnaast worden via dit project mensen in w^ken ge- 

stimuleerd om zelf kteefin te bedenken die met betyp 

van onze opbouwwerker annex medewerker leefbaar- 

heid worden onder^eurW.

Eerstopaal Torenstraat

Wq zjn duidelijk niet meer de verhuurder van sociale huurwonfengen, maar 

een spin in een zeer Weressant maatschappel^ web. Or® imago is ver- 

anderd en verbid van tauter verhuurder naar sociaal rTiaatschappelijk 

geengageerde organisate

Dit heefl inmiddels geresulteerti in een actieve padicipafie bij het nieuwe 

gemeerteiijke beletd "Er op aT dat in 2009 wordt gaiTwIementeerd Va 

een wiikserviceteam bestaarvde uit woonmaatschappelijk werk, schUd- 

hulpverlening. opbouwwerk, jongerenwerk en ouJerenwerk wordw huis- 

hoodens met alleriei problemen bezocht om ze b^iUpzaam ta z^ 

het integral opiossen hiervan. De huisbezoeken zi^ ook bedoeW om 

mensen die nnaatschaf^jelqk en sociaal (dreigen te) vereenzamen weer te 

actveren. Hertoe ridt ook een door de gemeente vo8edig gesubsideerde 

belmobi^ tend om minder mc^jiele rner®en op te halen en weer thuis te 

brengen. Oft vowziet in een enorme behoefte omdat het aantal rilten in ttat 

eerste kwartaal (zo’n 1200 ritterri!) al me^ is dan voor het gehele laar was 

begroot.

En last but rx3t least is in 2008 varxit het jongerencen- 

trum Cayen h^ Bevrijding^esthal nieuw leven ingebla- 

zen. Dit lestiv^ met een regionaie uitstrating werd 

geoperW door de bugemeester met het ontsteken van 

het bevrjjdiftgsvuir, waama een aantal barWs "tosgin- 

gen". Het (estiva) werd bezocht door ongeveer 4.000 

bezoekers vanwt Enkhuzen an regio en zal no wear 

jaartijks worden georganiseerd

Om atertei veroninistegedachten wegte nemen ^ ale 

genoemde welzijn- c.q. leelbaarheid activiteiten voledig 

door de gemeente Enkhuizen gesubsWieerd. Ons kost- 

bare vokshuisvestingsgeld rne^ hter immers op last van 

het ministerie van WWI terecht rti^ aan besteed wor-

De opievering van ons eerste Woon Zorg- en welzfTcomplex de Bonte 

Veer heeft geresulteerd in nieuwe corftacten met aanbieders van 1e ^ 

gezorxtheWszorg, waaronder huisartsen en een polMniek (dependarce 

van het Westiries Gasihuis in Hoorn) voor nieuwe huisvesting in de bin- 

nenstad. Eris regeknatig overieg met aanbieders van zorgwoningen zoals 

LeekerweWe. Dijk en Duin, Phftadetphfa, Esd6g6-Beigersdaa en het Re- 

gionaal Ir^ituut Begeleid Wonen voor het verzoigen vai hun huisvesting

den!

De samenwerking met de slichting Stadsherstel heeft 

b^ geleid tot de gezameniijke acsikoop van een histo- 

lisch pend dat met behulp van subsidies aan de buiten- 

kanl weer m oude luister zal worden hersteW en inwendig 

van pakhuis tot drie jongereriappsBtemerften getr^^or-

oo
a
o
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a> Het in november geopende social witkrestaurant wordt inmiddels uftste- 

kend bezocht. Oaamaast maken ^eeds meer mensen gebruik van door
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Oe Bonte Veer

nale woorrt/isie. Oeze pos^ie is ontangs ckxx de gemeente nog eens her* 

bevQStigd. Via wedsrzijdse prestatieafspraKan met de gemeente Enk'xii- 

zer worden jaarfiks prioriteiten gesteld aan nieuwtsouw, renovatie en 

heretructurering. In ErWuiUen is er op gebted van herootwikkeling geen 

samenwerkrig met de landeli|k opererende corporaties.

meerd zou worden. Hiermee dragen wf bq aan hel be- 

hood van historisch ertgoed Ook zijn wi sponsor van 

stichting de Drommedaris; een 15e eeuws karaktenstiek 

Enkhuizer pand waarin cultuur wordi aangeboden

In 2009 onderzoeken we samen met de gemeente ds 

eigenaar de mogefijktwd van nieowe htisvesting voor 

een Milieu Educatief Certirum en een kindertjoerdenj van 

sticnting PbHadelphia.

Vestiaheeft 13 zeltstandige vestigingenmet 72.000wonngen, 5.000 win- 

kels en bedrijfenimten en is werkzaam in zo'n 40 Nederlandse gemeen- 

ten. m Enkbuizen Oezit zij ongeveer 80 woningen aan het Spaans Leger, 

Snouck van Uoosenpark en Jan Gooskaa.

Woonzorg Nederland verzorgt hiisvesling voor sentoren en heeft 26.500 

zeltstandige wonjngen en 18.500 verbSiteenbeden in verzorging- en ver- 

pieegtxiizen. In Enkhuizen bezit zij ongeveer 120 woningen in verzor- 

gngstehuis de Torenvalk. verzorgingslehuis Overvest. verzorgingstehuis 

Hertstzon en verzorgingstehuis Westerhof. Daarnaast hebben z^ nog 

3 iongerenwoningen en een aantal 55 + woningen in het Doeienla^tie

1.6 Poeitie in de Enkhuizer markt 

VVoondiensten s, oixtanks zi|n beperkte schaakxnvang 

de grootste sociale corooratie die inEnkhuiz^ actiet is. 

Daarnaast ^ de landeli)ke organisaties Woonzorg Ne

derland. Vestia en Mootend Vildis tver w^kzaam. Van 

de ongeveer in Enkbuzen aanwezige 3.100 buirvonin- 

gen heeft Woondiensten Enkhuizen er 2.384 in haar 

bezit. Dt bezit is gevarieerd en bestaat Ut diverse types 

eengeznswoningen, appertementen met en zander kft. 

duplexwoningea woorv zorgboerderijen en specfieke 

zorgappartementen voor biizondere aandachtsgroepen 

Daarnaast zijn we eigenaar van maatschappelqk vast- 

goed in de vorm van twee wi|kcentra. waarvan 66n met 

een sociaal eetcaf6 en een aituu- en longerenoentrum

MoOiland Vifalis verhuwl zo'n 12.000 woningen in 146 Nedertandse ge- 

meenten voor jong en ood en is werkzaam op het gebied van Wbnen, 

Zorg en Welajn. In Enkhuizen bezit zij ongeveer tOO woningen aan de Ge

rard Brandtweg, Roerdompstraal. Reigerweg. Meeuwenlaan en koe- 

koekspad
coN

JZ
CRegicnaal voert Woondiensten Enkhuizen via het olatform Westfhese Wo- 

ningcorporaties overleg met Het Gfootslag. WermanaHoeksleen en de 

Woooschakdt. Hierttissen getdt een ‘Herenakkoord''om net in etkaars 

werkgebieden te opereren.

UJ
c
o
COWoondief^en Enkhuizen « voor de gemeente Enkhi> 

zen *voorkeurspartr>er” bq de uilvoering van de regio-
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aJhr’TiWi V.

•&

Maatschappelijl
inbedding III

I
I

■

Betrouwbaar en doorzichtig handelen

Woondiensten Enkliuizen 

heeft de SEV identificatie van 

maatschappelijke en 

zakelijke belanghouders 

overgenomen als 

beleidsuitgangspunt. Het 

onderscheid bepaalt de mate 

van invioed en zeggenschap 

op onze beleidsvoering.

2.1 B«langhouders en hun posHie

In het schema op de volgencte bladziide is een aartal belanghouders opgenomen 

die Woondiensten Enkhuizen in meer of mirKlere mate b| haar befeid wi) oetrek 

ken. De H staat voor de Huidige situalie en de G staal voor de aanvuNende Ge- 

wenste situatie.

c«>
De locale overheid is democratoch gekozen en uit hoofde hien«n vertegenwoor- 

diger van het aigemeen belang. De HBVE is pteitbezorger van beiangen van onze 

huLTders. Deze rangschMcen we daarom onder de noemer van maatschappeliik 

belanghooder Ale overige denkbare parliien rekenen wij tot de categorle zakekjk 

Met een zorginsieling als vootbeeld z^ deze te zien als coproducent en elndafne- 

mer van een door ons te ontwikkelen specifiek product.
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Huurcter Betonpen VAgraniBlng Entihuizen (maatacheppeipi betenghoudetj H HH H H H H H

H H H HGemeente Enkhuizen (tnaatochappa^K bdanghoudei) H H HH

H GG HH

GG H H H H

GG GOnderwlisiostelingen

H GPolitie

H HCoDega-oorpcxaiie in hetzelMe gebied/aanpaiende gebieden H

Bron: VisHatierapport Pentascope

Verwachtingen en beeM van de balanghouders 

He! beeid van een groot deal van de beianghouders (waaronder de ge- 

meente) over de typering van WooncSensten EnkhuUen is enerajds dal 

de corporatie ztch presenteert als een klanlen- en voorzieningencofpora- 

tie: het leveren van vastgoed ten behoeve van de pivTiaire doelgroepen 

van beieid en insieHingen, rekening houdend met de beboeften van de 

klanten. Anderz^s wordt door instellingen die gebnik maken van het 

rnaatscbappeijk vastgoed opgemerkt dat Woondiensten Enkhuizen zich 

presenteert als een wijkregisseur danwei emancic>atiemai:hine

2^ Gorging belanghoudersparticipatie 

Oe gemeente Enktxjizen heeft aangegeven dat zf voorai 

plannen van ons ontvangt en geen beieid. Deze op- 

merking bevreemdt ons, omdat Woondiensten Enkhui

zen de gemeente voorziet van haar visienola en de 

gemeente Enkhuizen er van op de hoogte Is dat Woorv 

diensten haar kerr4aken inviit overeenkomstig de ver- 

pBcHe prestatieveidan van het Beskiit Beheer Sodale 

Huuraector.

Zj heeft ook aangegeven dat zi lets meer betrokken wil 

worden bj de opsteHing van ons beieid Ook deze ch> 

merkmg bevreemdt ons:

A) omdat wfl met de gemeente Enkhuizen votkshuis- 

veslet^ie prestatieaf spraken opsteten die jaarti^

De mening over de positionering 1^ sterk afhankeiijk te zip van de erva- 

hngen van de betanghouder met WoontSensfen Enkhuizen. Over het al- 

gemeen bestaat het beeld dal WoorxJiensten Enkhuizen een zeer 

mensgerichte corporate is behoeften van klanten staan voorop.

Woondiensten Enkhuizen Beianghouders 

Huidg

Prestaties op thema's

GewenstGewenstHuidig

89 8gBeschikbaarheid 

Belaalbaarheid 

Bizondere doelgfocpeo 

Leefbaarheid. inclusief worten en welzitn 

Boovrproductie 

Stedelijke vernieuvvng 

Energie & duurzaamheid 

Bewonerspartidpatie

8886

88 88

7 87.5 8

8 S77

8867.5

6 77 8eo
o
o 78 76.5cv
□9
CO

CO Prestatie op thematt Wootdiensten Enkhuzen en beianghouders 

Bron: Vtsiiatierapporf Pentascope
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Oostefhaven Enkhuizen

worden geactualseerd en gedvalueercl. Deze z?n be- 

schreven in scxxten woningen, aantaten en huuri^x^ 

zen. Dit zijn de meeteenheden waarop we prestatiel 

worden afgereKend.

B) Degemeerte&ikhutzengeen locate VVoonvisiehppW 

geformuieerd. waarop Woondenslen Enkhuizen ais 

sociaal maalschappeiik ondememer haar beteid en 

plannen kan afsternmen De gemeente slu# aan bq 

een regionaie woonvisie. de zlch lastig laat vertalen 

r\aar de loc^ sKuatie.

met als centraai thema MaatschappeSjk Presteren. Oit is biigewoond 

raadsleden. coHegeleden en beteidsambteriaren van oe geme«ite Enk

huizen. vertegenwootxiigers van zorginsieBing Leekerweicte, Esdeg6-Rei- 

gersdaal en Philadekihia, de ouderenwerker en de Oplxxiwwerker van 

Welzijnswefk Enkhuize<i. vertegenwoordigef van diverse projectontwikke- 

laars en de verentging Oxl Enkhuizen. \tenuit de woningcorporatie waren 

de drecteur-besluurder en de twee management-tearrBeden aanwezig

Woondiensten been hier een aantal onderhanden en nieuwe pnoiecten ge- 

presenieerd. utgelsgd wat maatschappelqk ondernemen en maatschap- 

peCtk vastgoed betekent en welke invioed dat heett voor diverse par1i|en 

in Enkhuizen. De dag ward gepresenteerd door Movr. M. van Velzen van 

Faot. een organisatte advesbureau. Hoewel de dag een succes werd en 

Woondiensten Enkhuizen atom ward geprezen over haar werkzaamheden 

en voornemerts, is er helaas geen inhoudeli^ verslag gemaaki

Met de voltallige gemeenteraad, het coBege van B&W 

en vertegenwocrcSgers van zorgsistelkngen. de H8VE 

en de wijkraden wordt nu tweejaartijks (maar zo moge- 

tjk jaarijks) een thematische uitwisselingsbiieenkomst 

georganseerd varxiit Woondiertslen Enkhuizen is her 

het voKalige rnanagementteam bf aanwezig en indien 

de Ihemals daartoe aanleiding geven een vakinhoudelqk 

specialist.

Gedurende het jaar betrekken we de H6VE zowet b§ beieid- als beheer 

aangelegenheden. Zy krijgt de rrx^geNjkheid zich uK te spreken over onze 

driejaarkikse strategienola en het hiervan afgeleide Vtoorraad Beheer Plan 

(V6P). Daarnaast bepalen we samen het partiopatieproces bij de her- 

structurenng. In dit kader is met de HBVE ook een Sociaal Statuut en 

Baamwerk Parlicipalie opgesteld

c
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c2.4 Belanghouderoverleg

Op 27 maarl 2008 heeft Woondiensten Enkhuizen in de 

Drommedahs een beianghouderoverteg georganiseerd
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Er van te const^eren dat de belanghouders de missie 

en ambities van WoondiensJen Enkhuizen onder- 

schrijveo;

• er wordt regetrrwtig radruk gelegd op de thema^s 

bescnikbaartaid en betaaft>aartieid ais 

beiangr|kste taken van de corporanie:

• tevens worden er hoge verwachlingen uitgespro- 

ken ten aanzien van leefbaarheld. weizin, bitzon- 

dere doeigroepen en maatschappeiqk vastgoed.

2.6 Prestatieatspraken gemeente

Do woderzijdse prestanieafspraken met do gemeente 

Enkhuizen worden ssKis 2000 jaarlijks opgesteld en ge- 

fivalueerd. Ze z^ onderverdeeld w\ een aantal bootd- 

groepen

1. Voofzien in bet bescNkbaar houden van een kem- 

voorraad voor de primairB doelgroep

m hrt kader van het in 2004 va^gestelde regional 

Kwalite4shandvesl Wonen hebben wij gezamerni^ 

de kernvoorraad. dat zijn wonmgen onder de be- 

taaibaarhwdsyens van € 535.- (prispeil 1 -7-2008) 

bepaald op 75% van onzo tolale woningvoorraad. 

Kantlekenrig Herb^ is dat WooncSensten Enkhuizen 

op geen enkele manier k»i rtaga^ of dit aanlat ook 

door de primaire ck>etgroep wordt bezet, omdat wii 

geen hzitdtt hebben In de inkomenssituatie vzn onzB 

huurders.

2. Voofzien in de twisvestingsbeho^e v»i oudoren 

Hoewel de doelgroep ocideren niet is gedet^ieerd, 

betnaflen dit de senioren van 55 jaar en ouder.

3. Voofzien in de hwsvestingsbehoefte van jongeren 

Hoewel de doelgroep jongeren niet is gedefir^eerd, 

betrefien cSt de jongeren van 18 tot en met 30 jaar.

4. Voorzien in de huisvestingsbehoette voor merwen 

met een verstandeSike en/of Bcharteli^e beperking.

5. Voorzien in de huisvestingsbehoefte van status- 

houders.

□e at spraak is gemaakt dat bi) geen aanmeldirtg van 

didnten of weig«Hng van di^nten na drie maanden 

de woning alsnog via het normale aarVaodmodel 

wordt verhuurd.

6. Uitvoering herstruduroring Plan Noord.

De fasering van dezo herstacturwing betreft ^obaal 

drie perioden van vf jaar. Afhankeli^ van marktom- 

standigheden kunnon deelprojecfen uit cte rtie fases

Belmobiel Welzijnswerk Enkhaizen

Ftegelmatig wordt met meardere zorginsteliingen. zoals Leekenveide, 

EsddgS-Reigersdaal, Philadelphia, Regionaal Instituut Begeleid Vitonen, 

GGZ-TtLgesprokenoverdevoortgangvanlopendefxojectanendebe- 

hoefte aaneventueei nog extra tebouwenwoningen. Maar ock met meer- 

dere efdekngen van de gemeente Enkhuizen, met stichting Stadsherstel 

Enkhuizen, met stichtirvg cte Baanbreker en de Hervormde Diaconie voor 

maatschappelijke opvang. Ook worden raakviakken gekventariseerd met 

het Natiw en Mieu Educatief Centrum de Witte Schuur in Enkhuizoi met 

name betrettende hun speofieke kemis inzake duurzaamheid en atterna- 

lieve energietxwrien.

2.5 Opgave door de ogen van de belanghouders

De belanghouders zien dal Woondiensten Enkhuizen bezig is met wonen 

en welz^n dat hoog wordt gewaardeerd. Aixlerz^s wordt een aantal 

malen opgemerkt dat er een uitstekend begm is gemaaki maar dat de re- 

sullaten rtog moeten bl^ke^ Wat betreft de (%>gaven in Enkfuizen zijn de 

belanghouders in het algemeen van mening dat de ambities v^ Woorv 

ctensten Enkhuizen passen bij de lokaie en l^tdelijke opgaven.

Ten aanzien van de regionaie opgaven « er niet zo'n duidel^ beeld orTKfat 

Woondiensten Enkhuizen zich exclusief rx^Tl op Enkhuizen. Veel belang

houders spreken zich daarover cfcjs ook niet De vraag is door een aan

tal belanghouders wel gesteld of dit zo zou moeten blijven of dat een 

samenwerking of fusie binnen de regio overwogen zou moeten worden. 

kt (to ketendiakxig Is tegelijk^lijd de kletoschali^ieid en de daaraan ge- 

koppetde stogvaardigheid geroemd
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worden ulgesJed of evenlueef geheei worden stop- 

gezet

m beperkte niaie) financleel bijc^agen aan projecten die zijn gesitueerd op 

een tastiga bmneostadslocatie en/of maatscPappeliik zeer worden ge- 

wensl.

'In 2008 heed Woondiensten Enkhuizen in het kader van 

de gemeenlelijke subsdiabele regelmg dne woningen ge- 

renoveerdvoof een tofateinvesfering van €158.077,- De 

si£>sicSe in 2008 bedraagt dan € 9.075.-. Oe hoogte van 

deze inveslering voidoet aan de gesleida mulbpier van 12'.

Hef ontbreken van een gemeenteCik kader c.o. een gemeentei^ locale 

woonvise bemoeWjkt hel corxa'eliseren van de orestaiieafspraken. De ge- 

meente is verantwoorde^jk voor het opstelen van locaal volkshusves- 

tingsbefeid waama Woondiensten Enkhuizen ctt als Ftreferred partner kan 

invulten rnet op de vraag afgestemde huisvesting en maatschappetitk vast- 

gned. Oil was in met 2005 al de bedoeCng van de commissie de BoerOver de BBSH prestatievelden wordt laarlijks via het 

votkshusvestirtgsverslag de gemeenie geirrformeerd 

over de voortgang en uitvoering hlenran. De reaisatie 

van de prestaties is verwoord in hoofdstuk 1

ct>
De laatste regionaie woonvisie dateen echter van augustus 2005.6r is 

wel een wonir\^)ehoetteonderzoek gehouden met als bastsjaar 2007. 

Hierin zijn aantalen bestaande en gewer^ste worungen, vethuisgeneigd- 

heid, gezinsgrootte. inkomens rsgonaat onderzochl. Dit zou de basis kun- 

nen zijn voor een nieuwe woonvisie. Die is echter zowel regionaal als locaai 

nog niet gemaakt

3
JZ
cUi
cDe prestatie van de gemeenie ait zlch vooral in hel juist 

en tijdig verzorgen van de Ruimlelljke Ordening proce

dures, hel investeren in de infrastructuur en het (zij het

«
V)
co
T3
Co
o
$



Bijlage 2 nummer 3

2.7 Prestatieafspraken Huurder Belangen Veraniging 

Enkhuizen (HBVE)

Eind 2007 is hst bestuur van de HBVE weer optimaal bezet an bestaat uit 

de volgende peraonen;

Dhf. W. Bosgra 

Dhf. M. Vaenstra 

Dhf. H. To(

Dhf ESchoonhoven 

Dhf. K. Banked 

Ohr, A. Ensink 

Mevr. M. van de Bor 

Mevr, L, Valk

Voorattef

Voorzittef {aftredend 1 -2-2009) 

Besluursid regnzaken 

Secretahs

BesluursM algemene zaken 

Aspirart t)esluursid 

Aspirant tjestuursSd 

Pomingfneester a.i.

De afspraken met de HBVE zip ais voIgt:

• MinRTtaal 5 keer per jaar wordt voodgangsoverleg gevoerd rnet 

Woorviensten fcnkhiizen;

• De HBVE heeft vaiaf 2009 een adviesfunclie het opsteBen van de 

dri^aariijkse visienota;

• De jaarbegroting. meerjarenbegnoting en jaanekening \Morden 

besproken, waarbij adviezen van de HBVE In de begrotvigen kumen 

worden venwerkt;

• Jaarh^ wordt overleg gevoerd over de huurverhoging;

• In overleg met de HBVE wordt de minimale verhuiskosterwergoeding 

bepaaid conform adlkel 11;g B8SH Oeze bedraagt per einde 2008 

€5.135,-

• Er is een scctaal statuut opgesteld waahn afspraken zijn gemaakt 

over verhus- en herinrichtingskosten bj sloop en renovatie. vergoe- 

dingsrsgeting bij Zelf Aangebrachte Vfoorzieningen;

• Er is een raamwerk bewonersparUcipatie opgesteld, woarin zowel de 

HBVE als WDE verantwoordebjk zijn om de leefbaarheid van buurten 

en wijken te bevorderen.

I-Serin z^n vertegenwoordigd onze medewerker leef

baarheid, de Brijderstichting. GGZ. de gemeente, PoB- 

tie. stichting MEE en Maalschappelijk werk 

Met de stichting Welz^nswerk Enkhuizen vormen we 

een Personele Unie. woondlensten Enkhuizen en Wef- 

zijnswerk Enkhuizen werken al dhe jaar samen vanuit 

epn centrale regte. Deze draagt bij aan een betere on- 

dertinge afstemmkig van fyslek en soctaai buurtbeheer. 

maar ook aan projecten cfe zonder deze verbinding niet 

tot stand zouden zijn gekomen. Meer concreet kan wor- 

den geduid op een in 2007 geopend jongerencentnxn 

waarvan Woondlensten Enkhu'zen vastgoedbeheerder 

is en Welzijnswerk Errkhuizen expfoitant. Dit geldt ook 

voof het nieuwe wf<centrum Bonte Veer met het soo- 

aal wijkrestaurant.

2.8 Prestatieafspraken oveiige belanghouders

Zoals wij aan het begin van dt hoofdstuk hebben aangegeven baseren 

wij onze indeling van belanghouders volgens de SEV identificatie van 

maatschappeBjke en zakeHjke belanghouders. Met de twee maatschap- 

peiijKa betanghouders maken wij langlopende prestatleafsprakea omdat 

de gemeente Enkhuizen en de HBVE een txede vertegenwoordigfig heb

ben in Enkhuizen.

Met zakekjke belanghouders rnaken wij afspraken op projectbasis. Zo zijn 

wij vertegertwoordigd In de sluurgroep Integrate Vsigheid. Oeze Komt 2 x 

per )aar bijeen. l-fierin zijn ook vertegenwoordigd de gemeente. polite, on- 

dememers en stichting Welzijnswerk.oe
oo
eg
o> Daamaast voeren wi| 4 x per jaar overleg in het Meldpxjnt Vangrvel & Ad- 

vies. In dH overleg worden huurders met afwijkend gedrag besproken.
a
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3Organisatie in controle

Woondiensten en 

Welzijnswerk Enkhuizen zijn 

middels een Personele Unie 

aan elkaar verbonden. 

Hoewel VROM hiervoor in 

2001 toestemming had 

verleend werd deze in 2006 

met een sanctionaire 

aanwijzing ingetrokken.

3.1 Organisatiestructuur 

De cxganisatie van Woondiensten Enkhi^zen ziet er als votgt urt:

fliad van Co'rmissa'tisen 
5 leden
I

Orectow
Ceatyurder

Onectinsc^^VRrlaal
1 rrcciiwijfVor

—HIL 
Klanl0t90rvfot 

10 rrNKiewertiers
1 ,*TGSinbc*it ft littHtilrir** |Flnanaftit zifctr
i ^ MMn > 10 rrwdcwwltertft medewertters 9

JiC
CHet aanial FTE V m 2008is ets gestagen van 20.25 naar 20,61. Per 100 wonin- 

gen had WDE 0,86 FTE in <ienst (2007 ; 0,87),

Het managementteam bestaat uit de direcleur-bestuurdef. het hootd tachnische 

zaken en het hootd fnancidle zaken

co
to
co
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marisHoeksteen Hoom. tie Woonschakel urt Medem- 

blik, het Grootslag uit Wervershoof en Woondiensten 

Enkhuiaen hebben eind 2006 een gezamenh|ke klacb- 

tencommissie ingesteld. Deze commissia bestaat uit 

dhe leden en heeft in 2008 nog geen klachlen hoeven 

behandelen. Het lage aantat klacbten was zo wie zo 

reden voor instefling van een regionale klachterxxxn- 

missie.

3.2 Verbindingen

Op 7 September 1999 heefi Woondiersten Er*huzen het Rode Paard BV 

opgericht, waarvanzijdeaandeienvoor 100%bezit. Delaatstejarenvin- 

den er ieftefijk geen wetkzaamheden plaats in de BV en heefi Woonden- 

sten Enkhuizen de BV aangehouden om daar op termijn werkzaamheden 

in te kunnen orxJertyengen die niet tot de kemtaken van de woningcof- 

porate behoren. inmiddels « Woondiensten Enkhuizen vanaf 1 januan 

2008 integraal beiastrigplichtig voor de vennootsctu^sbelasting en word) 

in afwachtng van de discussie ovw de nieuwe rechtsvorm ‘Maatschap- 

pelijke onderneming* en de nieuwe diectesie over kern- en nevenactivi- 

teiten de BV rxig aangehouden. Oe dagelijkse administralie en het 

opstelten van de jaarrirtcening van Het Rode Paard BV geschiedt door 

Woondiensten ErMxizen. In 2008 is door de BV een nettoverlies na be- 

lastng behaaid van € 12.187,- (2007; verSes € 6.654,-).

3.3 Bestuitefi

In 2008 heeft het bestuur beslurten over o.a de vol-

gende onderwerpen gerxxnen:

• Problemen inzake Legionellabacterie appartemen- 

tencomplex Stuurboord;

• V^steftng laarrekervng 2007. Jaarbegrotiig 2009 

en finanddle meer)arenbegrotng 2008-2017;

• V^tsteSen Balanced Scorecards;

• Huutverhoging 1 M 2008 na overleg met Huurder- 

belangenvereniging Enkhuizen;

• Ginning nieuwbouw zargtx>erderij Wesleinde;

• Ginning nieimrbouw pxigerenappartementen 

Breeds! raat;

• Gunning gitbreiding wijkcentrum Usselzand;

• Voorcalculatorisch resultaat 6 zorginits Parklaan 

voor flegionaal Instituul Begeleid Wonen;

• Afrekeniog jongerencentrum Cayen;

• Vaststelen trends en oniwikkeiingen voor het 

nieuwe ondememingsplan 2009-2011;

• Het definifief stopzetten van het herstructuremgs- 

project Piet Rodenburg (6.0 mJjoen) in verband 

met cte in deze ecorxxnische crisistiid onverant- 

woord hoge maatschappeliike txjdrage ad 3,0 ml-

Na een korte ondertxeking zi^ Woondiensten en Welzijnswerk Enkhuizen 

midd^ een Personele Unie aan elkaar verbonden, Hoewel VROM hfer- 

voor in 2001 loestemming had verteend werd daze in 2006 met een sane- 

tionaire aanwijzng ingetrokken. Oe Personele Unie werd aangemerkt als 

een ontoeiaatbare bestuuniike verbndng in striid met het B8SH. Hierte- 

gen is uiteraard bezwaar en beroep aangeleksnd. Op 21 auguslus 2008 

werd ons meegedeeld dat de aarrw^zing zou worden ingetrokken met als 

argument dat deze verbexling past cte maatschappelijke taakverbre- 

ding vETt corporaties. Inmiddels is op 25 maart 2009 de formele brief van 

minister van cter Laan orrtvangen.

Meerwaerde en voordelen van deze verbindng en samertwerking zijn:

• Een WoonWelzijncorporatie heeft duirzaam meer aandacht voor 

Wi^beheer met langeterrnjn doelen, is beter in staat de vraag van de 

burger (het probieem) te signaleren en sneller te schakelen tussen 

probleem en een mte^ale of^jssing;

• Het onderbrengen van fysieke en sociale peters in ^ Personele 

Unie kunnen hierdoor optimaal op elkaar worden aigestemd;

• De regte van Wonen en Welzijn onderbrengen In 66n Personele Unie 

geeft ir4erne efficiencyvcxxdelen en minder beslag op gemeen- 

schapsgeid;

• Al naar geiang Oe kwaMeit van de wijk kan een Personele Unie van 

Wonen en Welzte sneller een veel meer gerichte aanpak kiezen om 

deze te verbeteren,

• Wetzijn ift mee op de professionalleit van de woningcorporatie en 

andersom maakt de woningcorporatie gebruik van de sodaal maat- 

schappei^ ervaring van de Watzljnstichting.

joen.

3.4 Vennootschapsbelasbng 

Het traject van de partidie belasting^iicht is afgewMield 

Met Ingang van 1 ^nuari 2008 zijn wij Integraal belas- 

tingpfchtig gewortten voor de vermootsch^tebetasting. 

Inmiddels is de VSOH gereed. Wexindiensten Ertexizen 

Is vcxxnemens de VSO-II te onderlekenen. Wj zijn het 

overigens zoals zoveel corporaties niet eens met cte vexx- 

waarden waaronder de integrale bdastingplcht is opge^ 

legd Net als bij de fiscale hefting voex de 40 wijken wordt 

geen rekenhg gehoucten met de locale ma^schappeijke 

opgave. WocxxJensten Enkhuizen vol^ daarom m^ be- 

langsteitng de trajecten van de corpcxaties uit Ommen 

en Den Helder om uit het cxxporatiebestel te treden.

00oo Bron: SEV rapport de Wporrwstzjinstxxporafw04
a>
<n KlacMencomrnissm

Het Platfcxm Westfnese Wcxwigcorpcxaties (PWW) bestaande uit Inter-
«
>
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Teveos vragen wij ofw af of een specifieke belasling 

maairegel ten nadeie van 66n bepaalde branche op Eu- 

ropees niveau juricSsch hooctbaar btjkt. In isder ^val 

rrxjeten wij onze motiv^ie om maatschappel^ te in- 

vesferen ni^ zoeken Pij net ministene v»i WW1 en h- 

naroen.

3^ HefTing 40 wijken

Woondiensten EnWioizen heeft met 12 andere Noofd- 

HoCandse colega-axporati^ bezwaar aangetekend 

teger de heffing voor 20(%. De gezamenlijke advocaat 

heeft diverse rectenen aao^geven Nvaarom de heffing 

naa’ ain inzicht juridisch niet ^jst is. Een reden is dat 

corporaties uH het bestaande foods stem kinnan aan- 

vragen. hdien zi) de financiering van bepadde projec- 

ten met rood tajnnen krijgeo. Wj hebben de heffing voor 

2008 ad € 122.020,- uiteindefijk betaaW. Indten de cor

poraties In het gel^ yesteld worden, beta^t het Cen

tral Fends de bijdrage weer terug. 

iA/at het effect is van de integrate VP6 en de bijekage 

aan de 40 krachfwijken op de financiaie positie van 

Wooncier«ten Enkhuizen word! in het hoofetetuk Finan- 

cien verder aangegeven.

7.66.0
OpgavsnGovtmsnc*

7.1
WOondiMMrtiNi

7.7 7.2
S^langhoudtn

diaiogen georganiseerd. In een ketendidoog is een aant^ belanghouders 

aanwezig die elkaar ri de discussie kmnen aanvUien, waardoor er em 

synergievoordeei optreedt en er daardoor meer informatie besohikbaar 

kona dan in 6m op 6^ gesprekken. Er is ook em ketentteloog georga

niseerd voor een groof deel van de eigen medewerkers

3.6 Accountant- en advieskosten

Op grond van het nieuw in werking getralen artikef BW 

2:382a doen wf opgave van de kosten inzake on<^- 

zoek jaarrekening, honoraria controleopckachten. ho

noraria adviesdienst op fiscaal tmein en honoraria voor 

niel-controtediensten. uitgevoerd door or^e accountara 

PricevvaterhouseCoopers,

Controlekosten jaarrekening 

Fiscal® adviseong

Controie DVI-2007 (WSW/CFV) € 1.875-

Ibtaal

Daarnaast heeft het bestuur, de RvC in overleg met de auditraad een nor- 

menkader bepaaid. Da heeft geieid tot de voigende themals:

• Beschdebaarheid sociale huurwoningen

• Betaalbaarheid sociale huunrvoningen

• Bijzondere doelgroepen inclusief Wonen en Zorg

• Leefbaarheid inclusi^ Wonen en WelZ(n

• Bouwproducfie

• Stedei#<e vemieuwing

• Energie & CXjurzaamheid

• Bewonersparticipatie

• Investing in aarKlachtswijken

€ 26.495.-

€ 920.-

€ 29.290,-

In 2008 heeft Woondiensten Enkhuizen zich laten visi- 

teren door het bureau Peraascope. Oe kosten hiervoor 

bedroegen € 56.600.-

c«
3.7 Maatschappelijke visHate

Als verplichting vanuit de Aedascode heeft Woorxflen- 

sten &>khuizen zict) in 2008 laten visiteren. t-tet doe! van 

de visitatie is te onderzo^ren of Woondiensten Enkhui

zen voldoende maatschappetijk presteert in lefat® tot 

haar fHnanci^) mogeliikheden,

Het biweau Pentascope heeft hiertoe een aaital keten-

Over bovenstaande onderwerpen heeft Woondensien Enkhuizen eerst 

een zetfevaluatie opgesteld. efie gaande het proces is getoetst aan de me- 

ningen van de externe belanghouders en de eigen medewerkers.

De uteindelp® score is onderverdeeld over vf hex^dgebteden de teder op 

zk^ ook we» uit een aaraal prestatieonderdelen bestaan. Met voert te ver 

die hier aHemaal te benoemen.

De uNeindelllke gemkldelde score vrordt n^lelg beinvtoed doa on-

3JZ
c
Ui
cV
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nod^ « Over facitering en bekostiging hiervan 

reeds afspraken gemaakt;

• Oe integriteitcode, de klokkenluiderregefng. het re- 

gtement wertwvijze Raad van Commissanssen en 

hel visitatierappcirt waden In 2009 voor zover dat 

nog niet is gebeurd, op de website geplaatst:

• In overleg met belanghouders wordt nogegaan of 

zf jaarlijks (conform de Govemancecod^ in plaats 

van iedere twee jaar wilsn worden geinformeerd 

over de voortgarig van de activiteiten van Woon- 

dier«ten Enkhuizen; enof zij 6n welke mate) in- 

vtoed op onderdelen van ons beleid wensen;

• Van het overteg met belanghouders wordt voortaan 

een schrifteli)k verslag gemaakt en gepubliceerd op 

de website:

• Er worcX een belangboudersregister opgestela dat 

op de website wordt geplaatst.

• In het nieuwe bedrijfsplan worden Visie, Strategie 

en ArrMies duidel#ier en meer kwaniitatlef en 

kwaHtatief geformtJeerd. In 2009 zal de Balanced 

Scorecard him^p worden aangepast;

• Voor het meer beleidsmafig verwoorden van de 

prestatieafspraken met de gemeente, heeft Wbon- 

cfiensten Enkhuizen al naar de gemeente toe aan- 

gegeven dat dH slechts kan gebeuren incten deze 

een heldere locale woonvisie formuleert; tot nu toe 

skit de gemeente Enkhuizen zich aan bq een regio- 

nate woonvisie. Oaarin is nauwelqks plaats voor 

kwantitatieve en kwaKtatieve doelstellingen op >o- 

caal niveau:

• In 2009 wordt nadrukkelqker aandachi besteed 

aan. en extern gerapporteerd over de synergie - 

voordelen die (zqn) cntstaan uit de combinatie van 

Wonen en Wetzijn.

derdeel Governance Hoewel wq de Govemancecode toepassen en daar- 

bij het principe‘pas toe of leg uit* hebben gehanteerd voor onderdelen die 

wq niet lit do Govemancecode hebben overgenomen. vindt de visitate- 

commissie desondarSrs dat hierin nog een verbelerslag kan worden ge

maakt. door bijvoorbeeld meer mlormatie op de website te plaatsen.

Oe gemiddelde score van 7.1 wordt door Penlascope aangedud als een 

prestatie boven de norm. De range voor een prestatn boven de norm ligt 

tussen de 7.0 en 8.0. Vxx hot onderdeel Governance presteert wel-

iswaar aan de lage kant, maar nog wei conform de norm

Bq het hoofdonderdeel A-nbitie & DoelsteKng worden de onderdelen be- 

taaibaarheid en bouwen voor bijzondere doelgroepen hoog gewaavdeerd 

met respectieveiqk een 8 5 en een 8.0.

Qq hel onderdeel Belanghouders worden de reiatie en de atsprakei met 

belanghotxlers beiden gewaardeerd op een 7.6. Het onderdeel betrok- 

kenheid in de mate waarin WDE de belanghouders betrekt bij beleids- 

voofbereicfing en beslukvorming kan met een 6.2 nog verbeteren. Bq het 

onderde^ Pnasteren riaar vermogan scoren de onderdelen treasury ^ ef

ficiency hoog met respeclevei^ een 7.8 en een 8.8. AMe v^i onderdelen 

scoren Her boven de 7.0.

Conchtsie

Woondier«ten Er^uizen verviit haar maatschaopel^ taken concenti- 

eus. Dit btijkt uit de scores die exclusief Governance uileenlopen van 7.2 

tot 7.7. Op onderdelen zoais hierboven genoemd is verbetering mogelqk. 

Dit worcfl in 2009 In gang gezet en is Neronder verwryjid in een aantal 

actiepur4en. Het onderdeel Governance wordt opnieuw door het bestuur 

en de Raad van Commissarissen besproken.

Oe bemerking over de langere zittvigstermijn van de voorzitter van de 

Raad van Comrrvssarissen is wat ons betreft nauwdijks relevant De voof- 

zitter is in 1994 slechts ^ jaar RvC-id geweest en vervolgers in 2000 

weer benoemd als RvC-Bd, waarbq zi^ zittngstermjp op twaalf jaar is ge- 

steld. KijverAjltdefunctio van voorzitter op een bfooncterintegereen ade

quate wqze, waar de organisatie Woondiersten Enkhuizen in de afgeiopen 

jaren niets anders dan vaordeei heeft mee behaakt. Hier wordt verder dan 

ook geen actie op ondamomen.

3.8 Het QIazen Huis

Met ingang van het verslagjaar 2005 is door de Suur- 

groep Experimenten Volrshusvesting (SEV) in samen- 

wertong met PricewaterhouseCoopers de Glazen 

Huisprijs irtgesleid Via het Glazen Huis worden jaarver- 

slagen van corporaties beoordeeld op transparantie en 

vciledigheid wan gegevens volgens door het Glazen Hus 

gestelde criteria. Deelname is overigens niet verpSct^.

hebben vanaf het begin ervoor gekozen om wel deel 

te nemen. Oe reden Nervoor is dat een ortafhar^el^ 

objecttef orgaan volgens vooraf vastgesteide criteria ons 

jaanrersiag en volkshiisvestingsversiag beoordeeld op

Acties

• Als concrete uitwerking van een betoxipte visierota wordt een dri^- 

rig bedrijfsplan opgesteld met visie, strategie en ambities. de worden 

vertaald In SMART (SpeciHek, Meetbaar, Acceptabel, Realstlsch en 

Tijdgebonden) indkatoren.

• Om meer gel^aarckg gesprekspartner van Wooodensten Enkhui

zen te zijn onderkent de H8VE dat verdere schoing en vorming
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Overziehl verbetering jaiirverstaggeving 

BencbmaHi: Giaxen Huis 

Bttoordelingscntoria 

Missie, cpgave en strategie 

Governance, maatscbappel^ mbedding 

Governance, bestuurtijke organisate 

Seteid, verdier^ en atoceren 

Niet Rnancigie resultaten

Punten Score Punten

200e
Score Punten Score

200720(K 2005 2006 2007

150 18 100 55 100 66

100 14 150 51 150 45

150 15041 41 150 69

100 38 100 32 100 28

100 41 200 38 200 25

Franbele resuMaten 100 39 100 66 100 58

Toekomst 100 26 100 44 100 48

ConvTKncatievvaarde 100 43 100 68 100 64

Transoarantie maatschappeSjk vermogen 100 40 100 36 100 32

1000 300 1100 1100431 435

Gewogen score indusief ®<tra ttiema 

Toegehende ecore door SEV

3,3% 6.2% 5,2%

3,3 4,8 5,8

Een adec^ate planning & controlcycius 

GericW risicomanagenieni

contirwileit- en sdvabWeitsoordeel Cet>{raal Fdnds Volkshiisvesling. 

Accounlantscontrole door een onalhaf^relifk acCountantskanloor 

In controte verWamg

voofnannelijk transparantie en aanwezi^reid van gege- 

vers,

Ook vieni de laatste twee jaar speci^e aandacM ge- 

vraagd voor een extra therm. Het eerste jaar cteden er 

iO'n 75 corporalies mee en in de jaren 2006 en 2007 

waren dat ar nwn 150.

Ot ovoracht geeft aan dat Woondiensten Enkhuizen de 

kwaWert van haar jaarverslaggev^ op transoarantie en 

inlormatiedetaiBering heed vertseterd De score 5,8 

word! door het Glazen Huis als vokioende beschouwd

1.

2.

3,

4.

5,

Een adequate pianning 8 conirohyclm 

Woorx£ensten Enkhuzen actuEiseeii op basts van een SWOT analyse eHre 

drie laar haar sirategsch voorraadbeteid. Met een gevarieerd woningaan- 

bod in de sociale sector ds uitg^spunt worden alle incSviduele Roduct 

Mark! Combmaties (PMC’s) bedrtlseconomsch en markttechnsch op- 

nieuw beoordeeld. Deze beoordefing kan leklen tot renovatie, sioopnieuw- 

bCHJw. hersirocturwing of verkocsJ. Vervoigwts worden deze oMkomslen 

vertaaW in een r*euw onclememingsj:y»t, Deze is onderhevig aan goed- 

keoring van de RvC.

3.6 Risicoprofiel

Woondiensten Enkhuizen heett sinds 2CX)7 risicoma- 

nagement organisatiebreed Ingevoerd met onderandeie 

als doelsteling integral risico^ in beeidte kr^gen, zowei 

voor boowjyojecten, automatiserrig. personele bezel- 

tiig. het proces van verhuur. risicols voor leefbaarhetd 

en txjt,tlbeheer etc.

De fisico^ worden voofzien van een kans van oplreden 

en wek scmdebedrag dit tot gevolg zou kurrwn 

hebben. Kwartaalgewiis worden de tien hoogste be- 

drijfsrisico^ gemonitored, waarbij de desbetreffende af- 

delingen maatregelen moeten onlwikkelen cwn deze 

risKob le vemninderen.

Wlj zjn voorldui^ alert op hel waarborgen van orTze 

linarxaSle contmutteit. Woordiensten Enkhuizen wil haar 

risicob en onzekerheden zoveel mogefijk beperken 

door;

Voor hel nieuwe ondememingsplan 2009-2011 Zfln de visie. missie en am- 

bities geactualiseerd. De ambities worden geconcretiseerd in haalbare en 

meet baa prestatie-indicaioren en opgenomen in de Balanced Scorecard. 

Zij worden voor de duur van het ondemertxn^pl»i voortdurerrd door het 

m^iagementteem beoordeeld en waa- nodig bygesteld. Oaarnaast is de 

RvC acM belrokken en beslutt z^ over de strategische koers van de ty- 

ganisatie. Jaartjks wordt aan de hand van de jaarrekening en (meeriaren- 

jbegroting de ontwikkeling hiervan vastgesteid en waar nodig bijgesteld.

cw
3£je
cUl
c

mQericht risicomanagemeni

Woondiensten Enkhuizen orderkent hrt belang van adequaat hsicoma- 

nagement. Daartoe hebben wij het webbased risicomanagemeni pakkel
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Vervaikalender leningen Woondiensten Enkhuizen
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Maris aangeschaft. ons rsicobeleid beschreven, dil gemiplemenleerd in 

ofue organaatie en opOmaSseren wij kwartaalgewjs de risicols en maat- 

regeien tef beperking van deze risicols. Er Is 66n risicomanager benoemd 

on 7 risicogeba^ers die alien voor hon orgarvsalieonderdeel risicols en 

maatregeten acfualoeren. Maatregelen ler voorkomhg of beperking van ri- 

sico's worden via bet Managefnentte^n besproken en vervolgens na 

goedkeuring in het Naris-systeem geimpfemerrfeefd. Herdoor hebben we 

voortdurend inzicht in het totate organisatierisico en weten cxDk weik deel 

van ons vermogen wif als weerstandsvermogen moeten aartouden (er 

financiering van eventuete schades (risIco’S die zich daadwerkeliik 

voofdoen)

Oil weerstandsvermogen sMt (nog) niet aan bq de methodiek van hel Cen- 

traal Fonds Volkshoisvesting. Zij beoordelen voomame^k de gehanteetde 

parameters in de bedrjfswaarde met een eigen risico-inschatting. 

Maris- systeem maakt ondersched in prefect ICT- personele - en fl- 

nanoeringBrisdo’s etc.

Ter voorkommg van onvoorziene operationeie risico's is door onze ac- 

courtant PWC een conlrotplan opgesteld waarin regels voor de adm«- 

stratieve organisatie en interne uitvoerlngscontroie djn r>eergeiegd. Naast 

dit controk>ian zyn voor de kemtaken prpjectontwikketng, franciering, ver- 

huur en onderboud procesbeschrijvingen met da»t)^ beborende interne 

controlemaatregelen opgesteld

De finanderwigsrisico^ wordwi afgedekt overeenkom 

stig de reg^s van c»is Treasuryslatout. Om de finande- 

nngskoslen te boporken woidt inzictil in de 

teningenportefeUte verkregen door gebruikmaking \«n 

een vervaikalender en een rkiejarige kasstroomprog- 

nose Bq de toewijzing van nieuwbouwprpjecten wordt 

voorrang gegeven aan onze zittende buurders die een te 

verkopen sodale huurwoning ^^bteriaten. Oeze toe- 

komstige verkoopopbrengsten dragen bij aan lagere fi- 

nancieringslasten.

De jaarfijkse percentages aflossing en herfinanciering ten 

opzicbte van de lenlngerra^ zljn als voIgt:

2009 0.0%

2010 5,6%

2011 2,5%

2012 2.0%
2013 9,6%

2014 5.9%
2015 6.0%

2016 6.0%

2017 0.0%

2018 20,4%

Het percentage betfiwiciefing in 2018 w^zigt rog sterk 

(neerwaarts), omdat vervolgrinanciering na herfhantie- 

ring in de jaren 2010 tot en met 2017 deals r>og niet in
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Gemiddeld rerrtepercentage leningenpoitefeuitle
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1 I I I0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

d6 vervalkalencler is verwerW. Ook zulten in d&ze peri- 

ode nieu\Me protect en worden ontwi<keid waarvoor nog 

financiering meet worden aangetrokken.

De benodigeJe bixJgetten voor de neuwDouw. rerxjva- 

tie en herstructLraring worden 20 nauwkaurig mogeliik 

begroot via investeringenanalyses die vervolgens wor* 

den geksetst met de bedr^vvaardeberekeningen. Oaar- 

naast vinden ook berekeningen f^aats door exteme 

kostendeskundigen. Wij hanteren een protocol voor 

aanbesteding van projecten. waarbii de mteirKl^ ge- 

selacteofde aaviemor aan dverse eisen moet voldoen. 

Onvoofziene rfeico^ kurmen we echter noo* uitsltxien. 

De nimteSjke orderangprocedure geldt daarbi| afs een 

van de grootsie risico's.

11.2% bedraagt: 

Marktrisico

Macro-economisch nsico 

Operationeei risco

2.511

10,593

1.068

e,6%)

(10,8%)

(1.1%)

Contimfteftsooraeef 2006 • 2012

Het Centraai Fonds Vokshuisvesting (GFV) heeft ons in 2008 op het con- 

timAeitsoordeel A beoordeeid Dt houdt dat Woexidiensten Enkhuizen 

passend op basis van haar vermogen sociaal maatschappeilke actMiei- 

len orttplooit Het oondeel strekt zich tM over 2006 tc4 en met 2012. Het 

votkshUsvestelijke vermogen eind 2006 is berekend op 33,9% Ket 

baianstotaai en in 2012 zoo dat 34,8% bedragen. De bovengrens be- 

c^aagt 40,0%. Onze berekende betWjfswaarde van € 102.001 is door hot 

CFV geuniformeerd rtaar € 92.835. Het totals risioj bestaat uH drio riskx>- 

gebiedert, waaivan het gewogen gemiddeide 9,5% bedraagt:

Solvabmteitsoordeel verstegfaar 2007 

Het solvabilitetlsoordeel bepaall of wij aan onze tot^ 

verpiichtingen kunnen voldoen. Het Centraai Fonds 

Vblkshoisvesting (CFV) heeft WoorxJierrsten Enkhuizen 

voor het verstagjaar 2007 eon solvabitrtlsoordeel *Vtol- 

doende' toegekend. Het totale risico bestad lit ciie ri- 

sicogebieden, waarvan het gewogen gemiddeide

co
Marktnsico

Macro-economisch nsico 

Operationeei risico

5.728 ( 3,7%)

13.106 (8.5%)

3.001 p,0%)
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AccourTtanfscontrofe tktor een onaflhankof# accountantakanfoor 

ledere drie jaar wordt indien gewen^ een ctfenerorxte gehouden. Indien
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Bijlage 2 nummer 3

de RvC het za(fde accountantskantoor opoieuw contracteert wordt he( 

wensei|k geacN na een t>epaalde termijn van tekenend partner te wisse- 

len In de RvC vergadering vraarin dejaarrekening wordt besproken is de 

accountant aanweaig om het proces en de inhoud vwi de jaarrekening 

nader toe ta Bchten. m die zelfde vergadering wordt in afwezigheid van de 

accountant zijn werkwijze en rol besproken. Oaarbiiten vindt een evalu

ate ptaats vddr het afopen van de driqaar- ternifn waaitiy de merang van 

de Destuurder en het hoofd Bnarxaeie zaken meoe een rol spelen.

iin van de bevindingen riierbi is dat de RvC de kwaiteit van de accoun

tant zeer hoog in het vaandel heeft staan onder andere door de WHze van 

rapporteren van het accountantsverslag, het adviseren tijdens da jaarver- 

siagvergadering over de algehele, maar ook tnancieie voortgang van onze 

corporate, waarbi| ook belangrjjke aandachtspunten de in de r\ab^ toe- 

komst gaan spelen worden besproken.

Het accountantsverslag wordt jaarHjks als advies gebrukt om verbeter- 

slagen mogel^ te maken h de algehele bedrijfsvoehng

In overieg rret or\ze accour^arrt is voor orute bouwprc^ten een besiuit- 

vormingstraject o( besisboom opgesteid, waarbf ieder atzonder^k pro

ject mtyet managementteam in twee lases wordt geaccordeerd. Aan het 

eind van de eerste (onderzoekHase wordt tevens een “go-or-no-go" be- 

stesing genorrmi. De herstructurering van Plan Noord is opgedeeld in 3 

hoofdfasen met een geschatte doortooptijd van ieder 5 jaar. Bk van deze 

fasen kriigt alhankelijk van de finanddn en marktomstandigheden een 

ap»1 voortgangsbesKjit.

org^mate. de jaarli^ functionering- en beoorde- 

lingsgesprekken en het systeern ter bepecking en rrwni- 

toring van risicp's bij het aangaan en uitvoeren van 

projects en de processen verhuur, onderhoud. be- 

dhjfewaarde en treastry.

Interne verMaring bif het stelsal van interne beheeraing 

Vcx}r interne nsico'S bepaalt de Governance code dat in de organisatie 

een intern risico- en beheersing- en controlesysteem aanwezig moel lift 

En dat in het jaaverslag wordt verUaard dat dit systeern adequaat en e(- 

foclief is en dH wordt onderbouwd. De verklartng die mo^ worden gege- 

ven is een zogenaamde “In control slalemenf, die befrekking heett op het 

irVerne risico beheersingssysteem. Onder emdveranlwoordeiqkheid van de ctrecteur-be- 

stuurder is het hoofd Financiaie zaken belast met het 

opzetten en in standhouden van het stelsel van nteme 

nscobeheersing- en contiolemaatregelen. die minmaal 

aan de eisen van Woondiensten Enkhuizen dienen te 

voidoen.

De systemen zijn bedoeld om een optimale beheersing 

van interne en exteme risico^ mogeiijk te maken.

Zij kimen echter nooit de garantie bieden dat de doei- 

steltngen van Woorxtiensten &ikhuizen worden be- 

haald. of maleriaie vertiezen, fraude en overtredirig van 

geldende wet- en regeigevrig niet optreden.

Daamaast rapporteerl de accountant aan de bestuurder

Risk Managementscan

Op een aantal organisatiegebieden van Woondiensten Enkhuizen wordt de 

ambitie en de realisatie hiervan jaartijks vorgoleken met de benchmark en 

de Best m Class. Hieronder staan de diverse scores vermekl. waarb< het 

groene vlak de score van Woondiensten Enkhuizen vertegenwoordigt.

Bnnen Woondiensten Enkhuizen opereren de aldelingen min of meer zelf- 

standig. Da drectie is op basis van getormuleerde richtlinen en bestaande 

systemen verantwoordelijk voor het (eiteijk functioneren van de gehete or

ganisatie. De richttfien behelzen orxJer meer de interne en exteme Intor- 

matievoorziening, het stelsel van interne controle en administratieve
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Bijlage 2 nummer 3

over de wertung van de rrieme beheersingmaatregelen 

en het interne nsioobeheersing- en controlesysteem van 

Wooodenslen Enkhuuren

Met ingang van 200? hebben wij uit hoofde van onze 

verantwoordeijkheid penodiek de preslaties. de be- 

heersomgeving en de risicols van Woondiensten Era<- 

hui2en opnieuw geanalyseerd en beoordeeld en is 

intagraal onderdeel geworden van de jaart^oe control- 

cyclus. Op basis van ons nscc^xofiei en utgaande van 

de genoemde beperkingen, zijn wij van oordeei dat de 

interne risicobeheersing- en controlemaalregelen een 

basis vormen om met ^n redeiijke mate van z^ferh&d 

te kxrinen verklaren dat:

Wf inzicbt hebben in de mate waarin onze 

doeisteingen in 2008 ajn gereafeeerd; 

tAkxxidiensten Enkhutzen zich hoodt aan geUende 

wet- en regelgaving;

Oe Interne financieie rapportages van 

Woondiensten Enkhuizen betrouwbaar zijn;

Geen riskx)^ z^ gelooen cKe niet voorat waren 

gedefimeerd en beleidsmafig goedgekeurd en 

Geen rrMdeien been aangewend die niet ten bate 

van de votkshwsvesting zijn besteed.

Risk Management Scan

1, Interne organisatie, 
Strategie & Ooelen

8. CSenehek, 
informatievoorziening 8 Monitoring

2. Pr(^ectontwi<keling.
Risco kJentiScatie & Analyse

7. Fnancieel Bebeer, < 
Hsico Respons & Beheersing

3. ProjectontwStkeiing.
Risico Respons & Beheersing

Ambitie

Gemiddeld
6. Financieel Beheer, 

Risico Identrficatie & Analyse
4 VaslgoecSDeheer, 

Risico Identificatie 
& Analyse

BIG5. Vastgoedbeheer,
Risico Respons & Beheersing Wooridiensten Enkhuiz^
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Iff:-

verslag
van de raad van
commissanssen ir

Het belang van intern toezicht

De Raad van

Commissarissen houdt 

toezicht op het functioneren 

van het bestuur en werkt 

conform het reglement 

werkwijze Raad van 

Commissarissen.

4.1 ReglenMnten en publicaties

De teden worden benoemd op basis van een profielschets voor een periode van vter 

jaar Daze oenode kan rnaximaal met twee maal vier jaar wofden veflengd. Zq tre- 

den a( volgens een vaststaand rooster van aftreden. AJe dne documenten zijn ge~ 

pubiiceerd op onze website.

4.2 Taak en wertcwijze bestuur

Het bestuur work! conform hot Oirectiestatuut en is belast met het besturen van de 

corporate. Met inacbtname van zowel landekjk als lokaal bepa^de voSrshiisves- 

tingsopgaven alsmede wet- en regelgeving is het bestuur verantwoordeKjk voor 

(strategische) beleidsonlwikkeling. risicobeheersing. interne controle en (niel) fi- 

narxaete resultatenontwikkekog

Het bestuur legt Nerover kwartaalgewi|s veraniwoording at awi de Raad van Com

missarissen en iavtiiKs aan haar maatschappeijke betanghouders. Het bestuur ver- 

schaftde Raad van Commissarissen tifdigallerelevanteinformatie de nodig is voor 

de uitoefening van hun taak.
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Bijlage 2 nummer 3

keuringsbeskirten zowel in de noluien als sepmaai 

vastgelegd.

In onsonctemenntngsplan 2009-2011 isopoieuwopge- 

nomen dat de kernopdracht van WooncSensten Enk- 

huizen het goed en belaabaar huisveslen vw de 

primaire aandachtsgroep is. Het ondememingsplan is 

vcxK de FIvC het toetsing^cadef voor reatisatie van deza 

kemopdrachl.

De RvC wordt door de deecteur-bestLwrder geinfor- 

meerd via de (meerjaren-)begroting, de 8alax:ed Sco- 

recad. voortgangsrapportages en het voksfujisvesting- 

en jaarverslag. Daamaast worden de beoordelingen van 

het lA^arborgfonds en het Centraal Fonds Volkshuis- 

vestir^ ter kenrNsname aan de RvC beschMiaar ge- 

steld. Bnd 2008 wordt het visitatiera(HHXl inte^aai met 

de RvC besprtjken.

Beloning en beoordeling bestuur 

het laatste kwartaal van het jaar wordt het (strategisch) furx:tiooeren van 

de directeur-bestuirder via een beoordeiingsgesprek getoetst aan de am- 

bities en doelstettingen cfe zjn opgenomen in het ondememingsplan Af- 

hankeiijk hiorvan wordt een bruto eindejaarsuitkering toegekwid van 

maximaal 4% van het )a2rsalaris. Deze regeSng geldt overigens voor het 

gehele personeet.

4.3

Woondiensten Enkhiizen voIgt de wet inzake pubtcatie van de beloning 

van de bestuurder. Een opgave die herteid kai worden naar 66n natuurlijk 

persoon behoeft nfet te worden vermeW. De beloning wordt jaarljks wel 

aan h^ Mnsterie v^ Bnnenlandse zaken opgegeven. Woondiensten Enk- 

huizen verktaart hierbij dat de b^ontng conform het beloningsbeleid van 

de convTtisse Izeboud is vastgesteid en ruim ondo^ de Bal^nende norm 

ulkomt. Ef is geen vaiiabele prestatiebeloning afgesproken en geen lease- 

overeerrfromst voor een bedrijfsauto. Oe beloning is overeenkomstig pro- 

fiel C en vol0 de ontwikkeino van de CAO Woondiensten.

AfwijkingQn Govemmncocode 

Op 25 juni 2007 heefi de Raad van Commissarissen 

in een aparte vergadering de litweriwig van de Cover- 

nancecode besproken. In deze vergadering is het 

standaard document inlegtaai doorgencMnen. De aan- 

beveSngen in de Govemancecode zijn grc4endeete over- 

genomen.

Enkele afwiikingen voigens het “pas toe of leg prin- 

cipe worden Neronder weergegeven;

• De bezolcSging van de (ftecteurbestuiB'der vd^ de 

CAO WoontSensteo. Hwdoor is er geen lenumera- 

tiecomrrMssie ir^esteld;

• Oe vermelding van de bezokSging van de directeur- 

bestuufder wordt niet in het jaarversiag opgeno

men omdat er wettefi|k is bepaatd dat als dit te 

herleiden Is naar 66n persoon de vermeWng 

terwege kan btifven;

• De voorzitter en de vice-voorzitter bespreken jaar- 

lijks het functioneren van de dkedeur-bestuurder 

eerst buiten z^ aanwez#ieid ^ de vottailige Raad. 

Oaama voeren de voorzitter en de vice-voorzitter 

het Ajnclioneringsgesprek samen met de drecleur- 

bestuurder;

• Er zi|n geen kemcommissies ingesteld. omdat de 

Raad uit 5 leden bestaat en er sprake is van cdec- 

tieve ver^itwoordelijkheid.

• De amtacten met de onctememingsraad vinden 

met msternming van de Raad van Commissarissen 

uitsliitend plaals rnet de cirecteurbestuurden

Het Bestuur bestond eind 2008 wt 

vanaf 1 maart 1996 b^ Woondiensten 

dinctetjr-beatuurcier op 1 mei 1999.

werkzaam

tot

4.4 Tegenstrijdige belangen bestuur

Op 24 maarl 2009 heefi het Ministerie van WWl de personete unie trssen 

Woondiensten EnkhUzen en Welzijnswerk Enkhuizai formeel bekrachtigd 

en goedgekeurd. Wdzi^»werk Enkhuizen is "slechts* utvoeringswgaan 

van he! gemeentelijke welziinsbeleid, De cfrectew-bestuurder van Woon

diensten Enkhuizen s oc* directeur-bestuurder van Welz^nswetk Enkhui- 

zen, CM is zijn eniga nevenfunctie. In 20C» hebben zich geen transacties, 

actrviteiten dt ontwikkelingen vtxr^daan waarin sprake zou zijn geweest 

van tegenstr^tge belangen.

Taak en werkwijze Raad van Commissarissen 

De RvC heeft tot taak toezCht te hooden op het bestuur, de algemer^ 

gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden on- 

dememing en steal het bestuur met raad ter z^. Oe RvC richt zich bij de 

vervuKrig van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt 

daarloe de in aanmerking komende belangen van de woningcorpora 

tie betrokkenen af. De RvC is verffilwoordefc|k voor de kwalteit van zijn 

eigen functioneren. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, belo

ning, schorsing en ont^ag van bestuurders.

4.5

De RvC functioneert op basis van de Aedescode Good Govemance. 

Gezien de omvang van de FIvC, de bestaat uit maximaal 5 leden geen 

kerrKxmmissies ingesteld. Er is spraSre van conectef gedragen verant- 

woordefijkheid. Voor zover aan de orde of vereist worden RvC - goed-
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Bijlage 2 nummer 3

• De Govemancacode gaal werving en selectie lit 

van een advertenie en iVxjir via een setecfiebu- 

reau. Wek instalment wij ^zetten wordt bepaald 

op het moment van vacaturesteling. Betangnjkste 

seiecte-eiement blijtt uiteraard het gestelde tunc- 

tiepfofiel Tatien en verantwoordeS^ -heden van de 

(ftectecir-bestuurder zijn vastgelegd In statuten, di- 

nectiestatuut en fitfictiebeschriiving;

• De Raad van Commissanssen ziet af van een be- 

stuuramandaat voor (telkens) 4 jaar. Do beoorde- 

ling of persoon en koers nog op (jn liggen vindt 

fedei^ etc jaar plaats. Wanneer deze niet rneer 

goed aansluiien. vomit een contract voor ortie- 

paalde dour geen betemmerkig om <St te verbw- 

ken. Daarnaast zi|n wij wi mening dot een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meet 

waartxxg voor noodz^ef^ bestuurii^e continuT- 

teitbiedt:

• De Code sMt een huurcter ate Id van de Raad van 

Commissarissen in beginsel uit. Deze heeft eigen 

belang en kan (dus) met onafriankotik on kritisdi 

azri besytvorming daarbirvien b^ra^. Een 

zjenswijze die vanwege onze ervaring niet word! 

gedeeld. Oveiigens gaat deze uitstuting voorbij 

aan het rechl om vanuit huurderskringen eigen 

Raad van CommissarissenkarxSdaten voor te dra

gon. Maar tevens aan de voorwaarde dat d6k voor 

een huurder geldt dal deze aan een gestek) profiel 

moot boantwoorden. Prindpieef Woondien- 

sten Enkhuzen zeKs deeiname van een huurder 

toe Zij vertegenwoortNgen immers de betanghou- 

deragroep waarvoor we ooit zijn opgericht en in de 

kern nog steeds ons primaire bestaansrecht aan 

cntlanen.

Do Raad vai Cckumissarissen heeft in 2008 drie keer 

vergaderd. Belangrijkste onderwerpen van gesprek 

warwi:

> Vorkoopbeieidi 

• Diverse nieiMibouwprojecien.

4.6 Onafhankelijkheid en deskundighekt 

Naar het oordeet van de RvC is ook « het boekjaar 2008 voldaan aan de 

bepakngen inzake de onafrvankefi|kheid. Er zfi geen onderwerpen aan de 

orde geweest, waarbi) de onafhardii^^iheid van de RvC feden In het ge- 

cing haJ kimnen komen Op aangeven van het bestuu-is ^ substanti- 

eel bouwproject geannuieerd vanwege een te grole maatschappelqke 

bijdrage, die In verband tT»t de huidige marktomstandigheden achteraf 

met kon worden verantwoord De RvC heeft daar unaniem mee in^- 

stemd Daarnaast is z^ op voorstet van het be^uur opdrachtgever ge

weest voor de visitatie, waarmee ook de RvC de beiangrijkriad van 

maalschaipelijke transparantie heeft bevesligd.

De hokSge RvC te samengesteid op basis van vooraf geformuleerde pro- 

flelschetsen waarrkxx deze ^ geheel zijn taak naar b^xven kan vovulen.

4.7 Tegenstrijdige belangen Raad van Commissarissen 

2008 hebben ach geen transacties. activiteiten of ontwikkeSngen voor- 

gedaan waarb^ sprake is gewees van legenstr|lige bela'^en. De zeer 

beperkie neventuncties van de leden van de Raad van Commissanssen oi 

fKin integere handelswijze tqdens vergaderingen en besluilvorming geven 

geen enkele aanleiding om anders te veronderslelen

4.8 Controle financKte verslaglegging

De Raad van Corrvnissarissen is veranfwoordeljk voor het aansteil«i van 

de exteme accointant

MkJdete een besfuurl^ voorstet wort# eens per drie jaar beoordeeld of de 

opckachl aan de accountant moet worden herzien, of dat er een ander 

bLBieau moet worden gecontracteerd De Raad wordt per kwartaal ge«v 

formeerd over de finarxiele stoid van zaken via de Balanced Scorecard. 

Daarnaast worden belangri|ke onderwerpen met e«i grcie firwicieie im

pact zoals \fennoolschap8betasting en Vogelaarheffing tussentijds apart 

door het bestuur aan de Raad gerapporteerd 

In de vergadering vraarin de jaarrekening wordt besproken is de accoim- 

tani alt^ aanwezig Het volkshusvestngsverslag de jaanakenng wor

den door de accountant toegelcht en er wordt geadviseerd over nieuwe 

oniwdikelingen en mogeljke optimatisaties. In oktober van het versf^jaar 

wordt de raad ai gefnformeerd door de tussenrapportage van de ac

count^!.

VaststeKng van de jaarrekening 2CX)7; 

GoecSieurkig van de Fnanctele Meerjaren 

Prognose 2008-2017;

Bespreking rieuw ondemenrwi^ilan 2009 - 2011; 

Goec^eurng Jaarbe^cfting 2009;

Ettecten Venrxxitschapsbetastng en Vpgelaar- 

hefting op fnanodle positie;

Voortgang niegratie Wonen en Welzyi; 

Visitatetraieci:

c
eN
3

CProfiel. samenstelling en rooster van aftreden

• Deskundgf^d op mirmiaal HBO niveau;

• Het snel kumen doorgronden van comptexe vofkshiisvesteiijke 

vraagstukken;

4.9 ui
c

Kfl
c
<s>
“D
C
o
o
$

■ ■■■I



Bijlage 2 nummer 3

Melanie Hoftnger is tsenoemd op 1 januari 2003. Haar 

termijn einpigt op 1 januari 2013.

Affinileit met hiisvesfng met betrrttking tot divefse (primaire) 

Poetgroepen,

Het kunnen verlalen van poWieke en maatschappel)ke signaten 

near de organisatle;

Het vemiogen om op "afstarKl' toezicht te houden op het 

functioneren van het bestuur;

In de RvC moet votdoende tinandae experti^ aanweag 2^.

secretans

Docent Economw Scholengemeenschap TABOR, to- 

c^ie Wefenfridus Hoom. 

op 1 juli 1098. Ziin term^ einctgt op 1 Mi 2010

isbenoemd

lidYooncittier

manager Fraociftn & Cor^rol/Adjunct Secretaris 

gemeente Monttooft

Neventunctie: Voorzittor Raad van Commissarissao van cte sttehting 

WelPjnswerk Enkhuizen.

Adviseur favnfliebedr^ven BDO CampsObers 

Accountants & Adviseurs

Nevenfuncties: Advseur BDO CampsObers Business 

Control B,V.

is benoemd op 1 Mmari 2003. Zijn termip 

eindigt op 1 jarujari 2015.

is benoemd op 28 december 1993 tot 1 december 

1994. Freek Herrselor is opnieuw benoemd op 1 januari 2000.

Zijn terTrijn eindigi op 31 j^mari 2012.

4.11 Verantwoording aan belanghouders

Eens p^ twee jaar orgarfeefen Wf een specif dag 

voor onze belanghouders. Op basis van de opmerkvig 

in het visilatierapporl gaan wij na ot belanghouders 

behoefte hebben aan een jaarlijkse b^eenkomst. De 

tweede beianghoudersdag Is gehouden op 27 maart 

2008. Het thema was Maatschappelik Presteren 

Hiervoor waren uitgenodgd ambtenaren, Raads- en 

coHegeleden van de gemeente Enkhuizen, diverse 

zor^Darlijen, wipvaden, Welzijnswerk Enkhuizen, de 

F©VE. Zf waren litermate te spreken over de otiatieven 

win Woondionsten - en Weiz^werk Enkhuizen, hoe- 

wel volgens de visitatiecormiissie cM achteraf niel vol-

)) \ncc-\foorzitter

Neventunctie: Vice voorzitter Raad van Commissarissen stichting Wel- 

zinswerk Ertkhutzen

is b^Kremd op 4 maart 2003. Z^n term^ eindigt op 4

maart 2014.

l^/d

Bfwisbegeteldingsdiensi.

Nevenfuncties:

• Vborzitter PvdA afdeing Enkhuizen

• Secretary van de Woonadvies comrresse 

in Enkhuizen

4.10 Beloning

Vasfe koston Tofa/oVaste

honorcfingNaam Functie fronorering vergoeding

3.627Voorzitter 3.627 0

Vce-voorzitter (huirzeteQ 

Ud (huurzetel)

3.135 0 3135

0 31183.118

3.135 0 3.135Lid
00

31233123 0Ljdo
o
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Totaal 16.138cs
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door de Raad van Comrnissarissen goedgekeurde WokkKiMdofsregelng 

ingesleki. Dare regding moet de transparanbe, feflsoensnormwi an inle- 

grile« van onze ofganisatie bevestigen. Er hee*t zich in hat verteden en tof 

op heden nog geen enkele siluatie vixxgedaan, waarop de regeling toe 

gepast zou moeten worden.

doende was gedocumenteetd. De bestuurder en de 

twee ove-ige MT-teden waren b| deze bdanghouders- 

dag aanwezig Ideeen, suggesties etc worden meege- 

nomen in de totstandkoming van ons nieuwe 

bedrijfsplan vocx 2009 tot en met 2011,

Integritutsprotocol

Om hel onderdeei "Wegriteit' le optimaSseren is op 10 foi 2007 door W 

bestuur tevens een lntegnleitsprotci(X)l opgesteld en door de Raad van 

Commissarissen goedgekeurd. Een ander woord voor Wegrit^ s «xxt>- 

koopbaartieid. Bij ortroping moet worden gedacht aan een medewerker 

die ten nadele van de organtealie voordeel voor zichzetf verwerft (diefstal. 

intemelfraude) of dw tegen een beioning gunsten aan een butenstaander 

verieent (cxxruptie, bei£»igenveretrenge»n^. Dergei^^e inodenten hebben 

zich in de bestaansgeschiedenis van Woondiensten Enkhuizen nog nooit 

voorgedaan.

^etfevafuatrc
Eind 2007 heeft de RvC In een aoarle vergadering hel 

functiorwrienvandeindivickjaieledengeavaluaertl. Oaar- 

naast stood een veidere ptofessonalisering van de indi- 

vidueie leden op de agenda. D# heeft ptaatsgevcmden 

onderextemebegelekfcTgvanzellsIancligadviseorDrs. P. 

Md. DaamaasI heeft een bTat»aaf oveileg plaatsgevon- 

den tussen de voorzitter van da RvC en de drecfeutbe- 

stourder. Deze laatste heeft de zelfevaluatie in goed 

overleg mei de externe adviseur en de voorzitter van de 

RvC met persoonlik bigewoond. bi 2008 is mevrouw M. 

Hoinger mede op basis van de profieischets unsmem 

herbenoemd voor een periode var» nog eens vier jaar.

Ook is er een reglement voor het gebruik van Internet, dat ieder perso- 

neeteW he^ rroeten ooderlekenen. Via een beveUginci^ogranxna wordt 

het surfen naar diiiieuze sites onmogetifk gemaakt.

Omdat de RvC onder normale omstancJgheden drie a 

vier keer per jaar vergaderd heeft ziq besloten de zelfe

valuatie eens per twee jaa' te organiseren. De zelfeva- 

luatie virxit dan zo wie zo twee keer piaats twvien de 

geldende aanstellingstermjn van via jaar. De RvC kan 

hiervan indien nodig, afwqken

4.12 Bestemming jaarresultsat

Conform de geldende richtlijnen geeft dit jaarverslag zowet verantwoor- 

ding over onzemaatschappe^prestabes ate over deNermeegemoeide 

ftnanbete (orvendabele) xwesteringen. De jaarrekening is na accourftants- 

controle vastgesteid door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van 

Commissanssen in de vergadering van 14 ma 2009. Hel verslagiaar 2006 

wordt afgesloter met een positief resoltaat na venrxxjtschapsbelasting 

van € 436 852,-
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Woondiensten Enkhuizen 

voIgt al enige jaren het 

inflatievolgende rijks- 

huurbeleid. Om het 

scheefwonen enigszins 

tegen te gaan en de 

huurmarkt meer te laten 

aansluiten bij de koopmarkt, 

zijn wij voorstander van 

huren op basis van het 

inkomen.

5.1 VerhuurbeMd

0ns ve'tHJurbe^eid is voa net overgrote dee) begrenst cJoor het r^kshuufbeleid. Wi 

volgen daawn met belangstslling de SEV-pilot "Huren op maat' en z>^ dit beteid 

implementeren zodra cM van rechtswege mogeijk is. Natuurkjk in overleg met alle re- 

levantelocale organsatles. zeals gemeente Enkhuizen er Huirderbeiangenvereniging 

Enkhuizen (HBVt).

Onze gemiddelde streetxiur op organisatieniveau bedraagt na harmonisatie^renova- 

tle na mutatie en herstructurering 73,0% van de gemddeide maximaal redefine huur- 

prijs. Op het nweau van de Product -markteombinatie (PMQ varieert dit van 60% lot 

100%. Oe totade huurpnjs per 31 -12-200B bedraagt 66.1 % van de mawmaal redel|ke 

huurpfijs. Alhankelijk van de mutatiegraad, de ontvyitkei.ngen met betrekking tot de 

vermootschaosbelasting en de hetllng aandacntswijken. de or^wiktekngen van het 

preiect "Huren op maat’ en onze huidige mutatiegraad willan we dH niveau birvren 

5-10 jaar hebben berefct. Zoels verder uit dK hootdstuk bliikt zullen we hierbij de in- 

komenssttualie van onze primaire doelgroep voortdurend in beeid moeien hebben. 

Het to»roegen van kwaMeit door rervivalie. herstructurering, nteuwbouw en energie-
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Bijlage 2 nummer 3

Huurderving

Doelsteftngen bj cte huurderving gecMlerentieerd 

naar soorten huurderving en betreffen het maximate 

aantal dagen leegstaid van een woning totdat een 

nieuwe huurcontract van kracht wordt.

Per wide 2008 is c* gedeettelp^geha^:

Werkelijk 

Odagen 

67 dagen 

59 dagen

Norm

5dagen 

60 dagen 

60 dagen

Mutabeondertxxid:

RenovaTie:

Vartoop;

Oe huurderving bedraagi € 156.985.- (2007; € 77.691.-) 

De huurderving bedraagi 1,35% van cte brutc^ur 

(2007:0,69%) Oe hogere huLxderviog is onteta») door- 

dal 1 grool comptec is aangemerkt voor sloop vuaarvan 

Mn aanai wonmgen as gerusne teeg staat. De denying 

wordt verder veroorzaaW door verhulangen, vertoop, re

novate en woningaanpassingen voorgehandteapten.

Openmg complex Fnntttxnen

bespatende maatregeten betekeni namely rvet dal je ook orrbepetk! huur- 

prfzen kunt harmoniseren.

Huurachterstand

De jaafl^«e doeteteHing is mawmad 1,0% huurachlw- 

siand van de te Innen hour. De htxirachterstand be- 

droeg eind 2008 € 102.200,- (2007: € 108.459,-). Dit is 

0,88% van de brUohuur (2007:0,99%). m 2008 is een 

bedrag van € 20 608,- ^s oninbare huur a^)eboekt 

(2007: € 17.628,-).

Per 01-07-2006 is de huwscjm inflattevolgend verhoogd met 1,60%. De 

genvddelde huurverhogng voor het jaw 2008 beckoeg (1,10% 1,60%y

2« 1,35%. Oe intoie in 2008 beckoeg 2,50%. Tot op heden passenwj in

flattevolgend huurbel^ toe enckfferentterenwaarmogel^ in huurpnjzen. In 

de jaren 2006 tot en met 2008 was hter geen Snanctele ruiirte voor. Per 

1 ^li 2009 bedraagt onze hcwrsom 2,25%, waardoor een kwart prcx»nt 

ruimte is gecaefeerd voor diftefantialfe, omcfefl de huurprfs van indMduete wo- 

ningen met 2.50% mag worden verhcogd 5.2 Doelgroepen

Woondtensten Enkhuizen heeft haar doelgroep in een 

vijflal teeflijdsegmenten verdeeld met als argumerl dat 

deze groepen zich in verschillende woonfases c.q. 

wooncarrteres (kurmen) bevirvlea Spieciate aandacht 

geven we aan de jongeren toi 22 jaar (de starters) en de 

senioren ouder dan 64. In West Friesland, is ut onder- 

zoek geblelten, bestaat geen kwantitatieve woningncxxl, 

maar wel een kwaNatleve In de praktijk zien we dal 

terug bij het aantal gegacigden voor een nieuwe senio- 

renwoning. Die nieuwe woningen zijn aim, goed geiso- 

leerd en aangepast aan (hulpbtftoevende) servoren, 

maar de nieuwe bewoners komen vrijwel allemaal til 

Enkhuizen en laten een andere oudere huurwoning 

achler.

Htmnwrhoginfl p«r 1 jUi

5.0
4.5 —
4.0
3,5
3.0
2.5
2,0
1.5
1.0

0,5
0.0oo 2004 2005 2006 2007 2008O

T 1 MO i
I. »» -1

•erkhumn
InXaVe

cv zao ISOi.eo ISO i
a 1JO 1.70 f.w
CO

i/i

>
<0
“3
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Doafgro^p tnkomtnt HTS 

i <€27050 >€27050

Tota»l Inkonieot Modaal Totaal RoacVe Totaal

< €30.500 > €30.500 welactief nialactie/

<22 2141 143 142 1 143 30 113 143

>22-35 

>35-49 

>49 64

498 93 591 519 72 591 162 429 591

200 147 347 226 121 347 102 245 347

155 249 404 258 146 404 51 353 404

313>64 147 460 343 117 460 27 433 460

h-
Totaal 1307 638 1945 1488 457 1945 372 1573 1945

67.20% 32,80% 76,50% 23,50% 19,13% 80,87%

Hat aantal woningzoakendan dat per 31-12-2008 

wooriachtig is in Enkhuizen bedraagt 1945huishoudens 

(2007:2117). Eenwonrng/oekendeSactietalshijvanaf 

1 januari 2006 tenmnste eenmaal op een vrijgekomen 

Aoning heeft gereageerd. Per doel^oep en inkomens- 

categone is de indeling als voIgt:

5.3 Woningtoewiizing

Bl] de woningioew^z^ hanteren geiamenl^k met coltega oorporaties 

Hel Grootslag en Intermaris-Hoeksteen het Aanbodmodel hefgeen in- 

tnudt dat de kJant zett moet reageren op een aanbieding. Dit kan via ad- 

vertenties in een regionaJe krant en via internet. Criteria vervat in de 

gemeenteiiike huisvestingsverordening, waarbij artikel 4 aangeeft dat io- 

caal maatwerk irogelijk moet zijn.

Hujrdets komen in aarvnerking voor een andere huunAoning op basis van 

hun insctv^duur. Deze inschrijfduor kan worden aargepast op basis van 

het feit:

• ol temand een huutwoning achteriaal b4 vwtxjizing;

• of de huyrder in een waning van Woondiensten Enkhuizon woont;

• van urgentie door relatieverbreking waar kinderen deel litmaken van 

het gezm. op bass van een mec^sche oorzaak, de eenmaftg gepar- 

donneerde asielzoekers en de statushouders

Woondienslen EnkhUzen twiteert voor haar primaire 

doelgroep een bruto inkcmen van modaal. OH bedroeg 

volgens het CBS voor 2008 € 30.500,-. Van de wo- 

ningzoekenden woonachtig in Enkhuizen hebben 1307 

(67,20%) huishoudens een inkomen lager cten 

€ 27.950,-: 181 (9,30%) huishoudens een inkomen 

tussen de € 27.950,- en € 30.500,- en 457 (23,50%) 

huishoudens een inkomen boven € 30.500,-.

Nadat urgente huurders zijn gehuisvesi hebben huurders van WoorKken- 

sten Enkhuizen een zekere voorrang op niet huurders die nog maar voor 

een korle pertode staan ingeschreven. Ook de Inachrijfduur is mede be- 

palend voor de toevvszing. Na verhuizing vervalt de inschrijfduur.

Wi) hebben een aantal specilleke Product Markt Combraties PMC Is) ge- 

deSrieerd voor jongeren tot 23. voor senioren ouder dan 65 en voor ge- 

zinnen. Dit betreft nngeveer 30% van onze totaie voorraad Voor de 

overige woningen zijn ale beperkende criteria losgelaten: eenieder kan 

ZiCh daar voor inschnjven. Voor ons beperkte aantal gelberaliseerde wo- 

ningen geldt een minimale inkomenseis van € 35.000,- belastbaar inko

men. Hierbi) gekJt voor detoewijzing het critenum: "wie het eersi knmt die 

het eerst maall'.

c4>
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cBnd 2008 Iteten 537 huishoudens via Woondtensten Enkhuizen de huur- 

toestag verrekenen (2007 : 588). Somrmge huurders hebben naast huur- 

loeslag ook nog racht op gemeentelijke woonkostentoeslag. OH betroflen
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Bijlage 2 nummer 3

Overzicht toewijzingen per leeftijds-, gezinssamenstelling- en inkomenscategorie.

1 AantaHen eenpersoon$t'tdshoudens

>• KK-grens, <» LA~grens 

348,99 - 499,51

>= LA-grens 

499,51

KK-gmns

348,99

Inkomensklasae 

Ultimo 2008

Loefti/d

02635<- 20.600.00 

> 20.600.00 

<= 16.525,00 

> 18.526.00

< 65

< 65 20 ! 310
7170>*■ 65 

>=65 570

2 Aaf^alhn two^)orsoonshulstyoudans

>* L4-^efis 
499.51

>= KK-grens, <■ LA-grens 

348,99-499.81

<m KK-grens 

348,99

InkomervklasseLoeftiid

0275<= 27.950.00

> 27.950.00 

<- 24.625,00

> 24.625,00

< 85

< 65 65 18

10 50>- 65 

>= 66 1680
3 Aantallen drie- en meerpersoonshuishoudenM

I >= KK-grerm, <= LA-grens !

348.99 - 535.33

>= LA-grens 

535,33

<* KK-grens 

348.99

InkomenskiasseLeeftijd

0182< 65

< 65

<- 27.950,00

> 27.950.00 

<= 24.625,00

> 24.625,00

290
000>=65

>=65 00 0

KK-grensi Kwalteitskartrtggrens, LA-grens: Laagste altoppingsgrens

end 2008 176 huishoudens (2007; 146). De stijgng worctt waarsch^ijk 

veroorjaakt door hogere gemeente^ke laslen, de enei^i^asten en verder 

pereoonljke omstandigheden

De gemeente heeft eind vorig jaar een tsevoSongs^oei 

aangenomenvai ongeveer 70 huishoudens per jaar. D4 

Igt tussen het Pearl en IPB model «i. De mgratie he^ 

in verhouding lot de geboorte en sterfte het grootste ef

fect op de bevoikingsgroei. De geboorte en sterfte bSp 

vriiwei constant, maar de migratie fluctueert aanzienkjk. 

vanaf 2003 is het totals saldo wear positiel, zodat er 

voorzichtig sprake is van een structurele groei. Bnnen 

die groei neemt in Bikhutzen het aantal ouderen vanaf 

eOjaar sterk toe met ruin 1.500 personen. Hot Mntal 

huishoudens behorend tot de middengroepen neemt 

icht af. terw^ het aantal jortge huishouclens tot 30 jaar 

licht toeneemt.

5.4 Demografie

Op basis van het laatst recente woningbehoefte onderzo^ van de ge- 

meento Enkhuzen van 2007 word! een doorkfr gogeven naar de bevol- 

kingsopbouw en -samensteitng lot h^ jaar 2025. Er ^lfn drie modeten 

gehanteerd: het Inter Provinciaal BevoStingsmodel. het landeljke Primos- 

model on het sinds 2CX36 verschenen Pearl-model dat voor het eerst h de 

nota Krimp en Riimte is gebruikt. Voor de Westfriese resultaten lopen de 

modelen Primes en Peart het sterkst uiteen Volgens Pearl daalt vartaf 

2006 tot 2025 de bevoMng van &ikhuizen, maar neemt het aantal huis

houdens rxDg toe. Het IPB en Primos laten voor Enldiuizen een bevoi

kingsgroei zien.

Prognose Pearl 

Prognose IPB.

Prognose Primos: toename van 2,250 tuishoudens

5.5 KlarrtbelekI

h de prestatieafspraken met de gemeente Er*huizen 

hebben wrfj het aantal woningen voor de primarB (to^- 

groep bepaald op minmaal 75% van ons v»oningbez<

ISoo toename van 430 htishoudens 

toename van 1.650 huishoudens
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Bijlage 2 nummer 3

Netto inkomen huishoudens InclusM vakanti»geki 

per maand, in euro's

1.250 24% 1906 huehouciens

1250 - 1.850 25% 1985 hushoudens

1.850 - 3.050 31% 2461 huehoudens

3.050

In verband met de nuctuatte van het bezit door nieuw- 

bouw en verkoop is dit aantai gefixeerd op 1800 sod- 

ale huurwoningen. Wi| hadden eind 2008 2384 

woningen In ons bezl.

<

Het modale netto inkomen indusief vakantiegeld be- 

droeg volgens het CP8 in 2008 ongeveer € 1.593,- 

(2007: e 1.570,-) per maand. Het totaJe aantal huishou- 

dens eind 2008 bedroeg op basis van l&O research on

geveer 7.940. Het aantal huishoudens rnet een netto 

nkomen tot rrvxlaal bedraagt dan 38.3%. Dit betekent 

dat 3.040 huishoudens tot orue primaire doet^oep ge- 

rekend zouden rrtoeten worden

20% 1588 huishoudens

100% 7940 schatting eind 2006

Via de website kunnen huirders onder andere intormatie opvragen. een 

klacht mdden en zich aanmelden voor orue digitale nieuwsbriet en de 

vooftgang van de projecten bekijken. Op donderdagavond S » een 

avondopensteling tot 20.00 uur.

Oil e In zoverre niet redel omdat uit eerder onderzoek 

biijkl dat een deel Nervan een eigen woning bezit en 

(waarschijnlilk) niet voomemens S te gaan huren. Om 

de omvang van de bereikbare voorraad voor de aan- 

dachtsgroep te kunnen bepalen was het aantal huS- 

houdens met huurtoeslag + een opslagpercentage van 

25% onze rekenmaatstat. De betrouwbaarheid hiervan 

S niet meer re6el omdat een aantal hutshouderts met 

huurtoeslag dit rechtstreeks op hun eigen rekening laat 

storten, Daarom zal in 2009 onderzoek worden verrichl 

naar de omvang van onze doel^oep.

Huurders kunnen id worden v»i de HBVE zodat hir betangen en even- 

tuele klachten centraal aan de orde kunnen komen. De HBVE heefi 743 

leden.

De HBVE heeft een adviserende ^em bij de totstandkoming van ons 

meefiarenbeleid. De overige preslatieafspraken zijn verwoord in hootdstuk 

2 "MaatschappelijK inbedtCng'. Op proieclbasis word! ook ovedegd met 

eventueie bewonerscommSsies. Op dit moment zi^ er 8 actieve bewo- 

nerscommissios.

Beierd Zelt AangebracMe Voorzieningen

Huurders kumen een verzoek indieren om huri huurwoning zowel in- als 

uitwendig aan te passen. Oe aanpassing dient te worden gemeld bij 

Woondiensten Enkhuizen en in geval van een noodzakel  ̂bouwvergun- 

ning ook bij de gemeenle Enkhuiz»i. Woondiensten oontroleert de voor- 

ziening op kwaiitatieve deugdel^kheid. Ook kan een overnameregeiing 

vyordenafgesprokenindiendehuurderalsnogbesiuittevefhuzen. DeZAV 

betrefi meeslal aanbouw van een serre, een verbouw met piaatsing van 

eigen keuken of het plaatsen van een extra dakraam.

Huurthrcommunicmtie ft -partrc/patre 

Huurders worden vier keer per jaar gentormeerd over 

onze activiteiten en beteidsvoornemens via ons bewo- 

nersblad in en om de Vast. Daarnaast ontvangen ze 

jaartiks een huurderwegv/ijzer helgeen diert als en soon 

huishoodBlijk reglement van Woondwisten Enkhuizen. 

Hierin wordt verwezen naar de klachtenafhandeling Cj- 

der« h^ weekend of vak^tes, de wecking van de wo- 

ninginachnjving, de working van huurtoeslag en het 

woortestenlonds, de working van Zell Aaigebrachte 

Voorzieningen, ons keiirenbeleid en geett een indcalie 

van het komende planmaiig onderhoud in de diverse 

wijken.

KeukenbelM

HuLKlers kunnen na 15 of 20 iaar(a1hankeiijk van het type keuken) in aan- 

merking komen voor een nieuwe keuken ongeacht het feit ot hun hUdige 

keuken nog vokloet. Hierloe kunnen huurders cigitaal een geheel eigen 

(ALNO) kei^cen samenstelien uit het aarbod in onze woonwinkel. Ook het 

tegeiwerk wordt gelijk vervangen en aangepast op de nieuwe keuken. De 

huurder betaall alleen extra koslen voor niet slandaard eiemer4en; bij- 

voorbeeid een mengkraan, een extra keukenkastje. een niet starxiaard 

keukenblad etc.

c
u

op basis van eerdere klanttevredenheid onderzoeken 

rrxxitoren wij via een vertrekkerserx]u&e per kwaitaai de:

• Servicebereidheid

• Telefonische bereikbaarheid;

• De snelheid van de klachtenafhandeing;

• De Wanttevredenheid bij het verhelpen van de 
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Bijlage 2 numraer 3

Ok

L

een leefbare buurt

Prettig wonen

De wijken in Enkhuizefi 

kennen een grote 

verscheidenheid, 

die in hoge mate bijdraagt 

aan de leefkwaliteit van de 

stad. Dat willen we vooral 

koesteren en waar nodig 

zelfs versterken.

6.1 Kwal'teitsbeleid

Enkhutzen kan warden opgedeeld in zes woongebieden met elk een eigen karak- 

ter. Uteaniopend van bonr^netedefl^ tot tuindorpachtig. Mensen kunr«n dus kie- 

zen uit verscNIende woonmfeus. Deze verscheideniieid draagt in hoge nnale bq 

aan de leelkwaliteit van de stad. Dat wilen we voor^ koesteren en waar nodig zeils 

versterken, Wijken en buurlen verschilen van ekaar. Dat geldt ook voor hun be- 

wtxiers. Sommi^ zijn qua bevolking gemdieerd en andere n>eer eenzqdig samen- 

gesteld. In verg^king met de ^x^e steden cnfbreken echle proUeembuurten in 

Enkhuizen. ErzqnerecWerweibuwlenmetverDutefdewoningenofonvoldoende 

sodale infraslructuur, die wij met vemieuwing en herstructuterkig Oekomendejawi 

Wien verbeteren.
0)

Kwalitmt van hat onderhoud

Ate wonngen van Woondiensten Enkhuizen worden kwalitatlef technisch op hoog 

niveau onderhouden. Eeris per drie jaar wordt een lechnische opnama gedaan in 

heikader vandeactuaiserngvanhelvocxraadbeheerpian. Danvindenafwegirxgen 

plaats van doorexploiteren, herstructureren, renoveren, sloop en nieowbouw.
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ren op het energieverbruik van de wonngen. Woon- 

diensten Enkhiuen wi hieraan graag voldoen rnts de in 

he( convenant afgesproken d voorgeslelde aanpassing 

van het woningwaardering systeem ook feitelijk plaats- 

vindt. Het kan rdet de bedoeing zijn dat de woringcor- 

porate de gehele inveslering voor zijn rekening neemt 

en de huurder volledig profiteert van de bezuiniging op 

de energielasten.

Oe woningen de in expioitaHe worden gehouden moeten mnimaai vol

doen aan:

• voRedig voorzien van dubbeiglas met hardtxKiten kozijnen;

• optimale vioer, dak- en spouwisoiatle:

• minimaal een HR cxxnbiketel:

• voldoende ventiatieniogelijkheden:

• veihg (poGtiekeurmerk) hang- en skitwerk;

• een energieiabel C.

Uit dit overzicht biijkt dat 35 woningen p>ec einde 2006 

niet voldoen aan onze kwaWeitsnofm, Dat is 19.7% van 

de totaal gecedificeerde worwigen.

Op basis van de ERA advezen is ook een nofmverbfuik 

te berekenen voor gas, elektra en de C02 -uitstool. 

\Axx 2006 hebben vv| de volgende gemiddelde norm- 

waarden per v««nffig berekend voor ons gecertflceerde

bezit:EPA certHicering en Energiebesparing

Eind 2007 heefl Wooocfiensten Enkhuizen zich gecerllficeerd om EPA ad- 

viezen op te stellen voor haar woningan. W| hebben hiertoe twee mede- 

werkers opgeleid. Op basis van het energie prestatiecontract tussen 

Aedes en het ministene van WWI hebben wij de volgerKle doeiste»ngen 

gefomxieerd:

• Wij streven alhankel^ van de leeft^ van de woning naar een 

kwaMatief optima energetische woning met een gemkJdeld Energie 

Prestatie Advies (ERA) van het label C.

• Wij streven naar ERA labels voor al onze woningen 

(2384 per 31-12-2008) binnen lOjaar.

Op 10 oktober 2008 is er tussen AEDES en het minislerie van WWI een 

Convenant Energiebesparing corpor^iesector aigesproken. hSerin is af- 

gesproken dat corporaties k) de periode 2008-2018 20% moeten bespa-

6.2
Gasverbnik gemiddetd 1.295 m3 per jaar

Elektraverbruik gemiddeld 1.036 KWH per jaar

Co2 uitstoot gemiddeld 2.872 kg per jaar

Via voorfichtingcampagnes moeten bewoners worden 

genformeerd over hun energieverbruik en de mogeiyk- 

heid hierop te besparen. Ot heett pas echt zin als 

dtideijk wordt hoeveel eiro^ dt voor de bewoner ople- 

vert. Woondiensten Enkhuizen laat zich op drt moment 

informeren over een sonwarepalo<et waarin het effect 

van strategische beleidsvoomemens tot uiting komt in 

relatie tot kosten en besparing energetische maat- 

regeten.

Zeer goed h*

Goed A

Ruim voidcxinde B

\totdoende C

O^na vcHdoende D
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o
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Verwarming

Woningen met eeo enkele CV ketel (warm water via geiser) 

Wotwgen met een HR ket^ ind. warm water (HR- combiketeO 

Woningen met een cxjtectieve HR ketel incL warm water 

Woningen met een gaskacbel (wamt water via gaser)

Totaal

2007 2006

491 277

1588 1895

34 34

225 178

2338 2384

van de 1895 woningen rrwt een HR ketel hebben er 798 tevensen warmteterugwrtnstatetie. Oil is aM(d in comtwiatie met een HR ketel

Dubbete beglazing

Woningen vollerSg voorzien van dubbete begla;^ 

Woningen deels voorzien vai dubbete beglazing 

Totaal

2007 2008

2182 2250

156 134

2338 2384

tsotabe

Wonirigen met vloeria^latie 

Woningen met dakisolatie 

Woningen met gevel-/8pouwisolatie

2007 2008

1306 1309

1811 1814

2206 2209

bij 70 woningen de gehete gevel gereinigd. voorzien r^euw

voegwerk en is de geveiisotetie hersteld;

bij 80 woningen de CV ketel vervangen in een HR- combiketel

bi] 44 woningen eei warmte terugwininstalatle gepiaatst:

bij 38 wontegen het er^elglas vervangen in nieuwe tozijnen met

HT4-+ glas;

bj 26 woningen de nokvorslen vervangen

lnorxterstaandov»Z)Chtwotdtweergegevenwatvv|in- 

rnddels aan energiebesparende maatregeien in orvs wo- 

ningbestand van 2384 wontegen per eincie 2006 

hebben aangebracht.

Het is uileraard rtxigel^ dat woningen zowel vioer- , 

d^-, ats spouwisolatie hd3ben 

In 2009 orrderzoeken we de mogel|<heid van zonne- 

boilers In combnatle met zonnepanelen voor al onze 

muterende woningen; dat z^ er zo’n 250 op jaarbasis. 

Vxv deze investering zou het miristeie van VROM i,c. 

Sente- Novem gedeeltd^ subsidie kurmen vestrek-

Groot onderhoud
In 2008 is eaan 28 woningen (2007:34) grootonderhoudgepteegd De 

wekzaamheden bestaan het vemieuwen van teidirvgwerk, aepassing 

van de badkame, vervangen boarctel^onds, vervangen kedren, isoieren 

van de vioer, dak en spouw en bet vo#eclg schiWeren en stuken van de 

woning.

Na mutatte wordi de woning naar de hUdige verantwoorde marktlechni- 

sche hggrprits geharmoniseerd Op basis van een genormeerrte vedeling 

van feiteifke werkzaamheden wordt 20% van de kosten voor verbetering 

geactiveerd in de betreflende PMC; de overige 80% wordt direci als on- 

dehoudstast in de veriies en wnstrekenteg opgenomea

ken.

6.3 Onderhoyd

Het jaadi^ onderhood is bij Woondiensten Enkhuizen 

verdeeld in de boofdgroepen planmatig ooderhoud, 

groot ondettxxid. beheerpianmaatregeten, klachten- en 

mutatieonderhoud. c
V
N
3

Bchcerplanmaatragehtn

Dit betreffen werkzaamheden cSe niet orxjer het gan^jare planmatig on- 

derhoud valen, maar- op basis van vernieuwde inzichten uit bjvoorbeeld 

verbetering van de leetbaarheKl of het strategisch voorraadbeheer alsrvog 

worden uitgevoerd.

Pfanmstig ooderhoud

Het planmatig onderhoud « afranke^ van cydi. Hier- 

door vfflteren jaarfijks de werkzaamheden.

In 2008 is onder andere:

• het contractuete schild^werk uitgevoerd:

c

c
<D
lOc
s>

o
o
5

ti



Bijlage 2 nummer 3

Onderhoudsuitgaven 2005 t/m 2008

3000

2500

2000

1500

1000

it)
X 500I

0
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12370 5869 2005
a 2006
a 2007 
a 2008

2239 1593
25 667 1541652 2636

1773 1209 366 855 174
883 174895 5011900

keukens vervangen. Oeze vervanging heeft een sterke 

rMoed op de kosten per Wachl Bovenaemsdestofm- 

schade incidenteei van grote irwioed op deze koeten, 

omdat een groot deel niet door de verzekerlng is ver-

In 2008 is onder andere;

• bi 21 appartementaocomplexen een ondergrondse vufconianer 

gepiaatst;

• bi 2 complexen een doocberenovatie op verzoek of bij mutatie 

opgestarl waarb) ook de venWatie- moge^theden woiden verbeterd;

• bij 1 complex de mogelpthekl g^xjdan voor het aantxwgen van een 

vierde slaapkamer;

• bq 2 (xmplexen ter vervanging van de kachei een centrals 

verwarming aangelegd;

• n 1 senkxencorrplex in ieder appartement een beeidtelefoon 

geplaatst:

• vffli Averse complexen het trappenbuis geschWerd en voorzien 

vaninoieum;

• b< 1 jongerencomplex de centra berging vervangen in aparte 

bergingen

goed

Mutabeondertioucl
In het jaar 2007 zijn er totaal 250 (2007:233) woningen 

gemuteerd. De gemiddelde mutatiekosten per woning 

bedtoegen € 694.- (2007: € 747,-). De nxjfaltegraad be- 

droeg in 2008 10,6% (2007:9.9%), Deze sti)^ng wordt 

onder arxiere veroorzaakl door de opleverkig van ckie 

rxeuwe wonhgcombexen met in totaal 97 woningen.

6.4 Verfcoop bestaand bezit

Met de verkoop vwi bestaande sociate huurwoningen 

zijn al In 1995 begcmen. (te per einde 2008 voor 

verkoop beschikbare 730 wofimgen zijn er rw 471 

verkocht. In 2008 hebben we 21 woningen verkocht, 

terwip we er 23 hadden begroot. De woningen biaden

KlacMmnonderhoud

In 2008 zijn er in totaal 3691 (2007; 3725) reparatieverzoeken uilgevoetd. 

De gemiddelde herst^cBten bedroegen € 201.- (2007; € 229.-) per 

klacht In 2(X)8 conform het gektende keukerA)e>eid 124 (2007:144)
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Verfcochte tociaie huurwoningen
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wij eerst aan de zinende bewoners aan. Overigens wel 

tegen een va^e en niet orx)ef1^anciett>are getaxeerde 

prijs. Wanneer deze van dt a^ibod afzien waditen vv|

lot de wonirvg opgezegd word! om ze daarna op de vrp maikt te verKo- 

pen. In 2008 Z?n er geen worwigen verkocht oncter 90% van de ge

taxeerde waarde

Via onderzoek onder and^ md behug vw klantenpanels is gebieken 

dal in Enkhuizen najwel^ks tot geen behoefte bestaal aan hwjr en/of 

koopvadanten. VVat wei werkt is cte starterslervng die de gemeente Enk- 

txizen verstreW a^ kopers md een bnito gezinsir4<omen tot € 40.000,- 

en een maxknale koopprp van de wooing vat € 180.000,- incl. kosten 

koper. Hiervan er in 20(B vff aangevraagd en v^rekt.

Er zijn in 2008 ge«i projecteo In eigerKkxn verkregen waarvan de gemid- 

deide stichtincpkosten p» woning een bedrag van € 200.000 te boven 

ging. De gemiddekle netto buurprijs van de woningen bedroeg € 411,89 

(2007; € 399,31). Het gemiddeide aantal WWS-punlen bedroeg 140,09 

(2007:137,76). Op basis vai de VROM-ndetng 530 worwigen goed- 

koop < € 348,99; 1698 woningen betadbaar > € 348,90 en < € 499,51; 

131 worwigen duur > € 499.51 en < € 631,73 en 25 woningen boven de 

€631,73.
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I

tip

/

dewijken

Zes wijken nader beschouwd

Uit eerder door ons 

uitgevoerd bewoners- 

onderzoek blijken de 

Boerenhoek en de 

Vissershoek het meest 

geJiefd en gewild te zijn.

7.1 Vissershoek [ : j

In de oudste bsmenstadswijk van Enkhut^en heeft Woondiensten Enkhuizen zo’n 

220 wonmgea Ons bezit in deze wijk is echter redelf< nieuw: op enkele woningen 

na van de laatste 35 jaar en bestaat uH jongerenappartementen. senkxenapparte- 

menten en eengezinswoningen Uit eerder door ons uHgevoerd bewonersonder- 

zoek bli|kt deze buurt na de Boerenhoek het meest gekefd en gewild te zijn. 

Dl komt door de figging dchtbij havens, aVenei voorzieningen en uitgaansgelegen- 

heden.

OoetsMUngen strai»ghch voorraadbehew

• De VKOoneenheden worden odimaal onderhouden en doorgeexpiotieerd tot 

einde levertsdiAJ';

• 13 a^jpartementen van het complex WBigenburg zilfn bestemd voor verkoop;

• Oeappartementen worden primairaansenioren (>66 ja»^)en(ongeren 

(< 30 jaar) verhuurd;

• Het Energie Piestatie advies is per individiiele woning vastgesteld op 

rrwxmaal een C:

• De huurpr^en worden na mutalie marktconform geharmoniseerd tot 

gemiiJdeld 85% van de maximaal redeljke huurpriis:
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gersdaal. De inveslering is begroo* op € 3.500.000,- 

waarvan rum € 1.160.000,- orrendabel. De gemeenie 

draagt € 91.250,- in verband met extra Investeringen 

voor behoud van historische eiementen van de be- 

staande panden. Daarrtaasi betaaH Esd^g^-Reigersdaal 

€ 114.000.- voor aanvUlende speciSeke ergonomische 

zagvoorzieningen waaronder ook alarmering. Wij ver- 

wachlen de opieverlng begin 2010

¥

Acht ybngererxapparternenten Breedstraat

Groot onderhoud

h deze wijk zjn acht oudere wwiingen voor ^oot on- 

derhoud a^^gemerkt, waarvan er tot en met 2008 zes 

ziin utgevoerd Groot onderhoud vindt edeen piaats na 

mutabe. De werKzaantieden bestaan in deze wf( lit hel 

aartirengen central verwarming met een HR-ketei met 

warmwatervoorziening, rveuw sanitair met tegelwerk. 

een rieowe keuken, het stucken vevi ane moren, op- 

nieuw sc14deren van al het houtwerk, het verw^deren 

van oude rookkanalen en het (eventueel) isoteren van 

vloeren. dak en muran Deze aanpak kost gemiddeld 

zo'n € 45.000,- waarvan ongeveer 20% in de huurprijs 

wordtdoorberekend In verband met de levwisduurver- 

lenging. DH resuSeert in een huurverho^ng van gemid- 

<Wd € 90, per meiand De woningen Mjven hiermee 

onder de betaaibare huurpriisgrens van € 499.- fixljs- 

pei 1-7-2008).

• In deze wijk voenan wij een actief aankoopbeleid van voor Woondien- 

sten EnWxjizen geschide workngen < £ 200.000.- en voa parxien 

die voor transformatie in aanmerking komen.

Niauwbouw

In het oude centrum aan de Breedstraat zijn in twee verbouwde histori

sche panden in januari 2008 6 appartementen en in oktober nog eerw 

2 aangrenzende appartementen opgeleverd voor jongeren tot 30 jaar. 

Deze appartementen dragen bij aan de doeislelling om vanaf 2004 tot 

2008 50 jongeren -apparlementen te realiseren. Met deze 8 z^n er nu 23 

getealiseerd. Wegens gebrek aan locaties bopt de reaisatie lets achter 

op de planning. In 2009 wordt ook het aarrtzi van 50 heroverwogen in ver- 

band met een tekcxt aan aniTTX} bij geadverteerde jongerenapparlementen. 

De inveslering bedroeg € 1.237.000.- waarvan njim € 580.000.- als on- 

rerxlabel is afgeboekt. De gemeenie draagt € 30.000,- b^. orrxJat het oor- 

spronkel^e plan van 9 appartementen uitging en nog eens € 80.000,- via 

een laagrenlende lering van 1,0%. Het orvendabele deel van da investe- 

ring is nameijk sibStarSieel hoger dan onze norm van € 750,- per m2 6VO 

omdat wq hierbij tevens bijdragen aan behoud van cutturael historisch 

erfgoed.

In oktober 2008 z^ na zo’n 10 jaar voorbereiding en uitvoenng 42 

appartementen opgeleverd. Hiervan pjn 20 sociale huurapparlwnenten. 

9 duurdere markthuur appartementen en 13 koopappartementen. Drt ge- 

heelisofxJert<eWertmeteenparkeergaragevan74plekken \foordebin- 

nenstad een unieke mogefijkheid om veibg en droog te parkaren. In 

verbard met de comptexiteit van ctt protect is (iscaai advies ingewonnen 

bij PricewaterhousaCoopers. De totale bruto investenng voor de huurwo- 

nngen inclusief parkeren bedraagt € 8.066.486.- waarvan onrendabet 

€ 3.201.848,- is afgeboekt. Opieverlng vndt mecto 2008 piaats De bruto 

investering voor de koopwoningen bedraagt inclusief parkeren 

€ 2.790.000,- Tot maart 2009 zjn zes appartemwifen verkocht.

Aan de Torertstraat en de Baansteeg midden in het ^adshart tsopISfe- 

bnjari 2009 de 1e paal geslegen voor nog driejongerenappatlementenen 

13 appartementen met 4 gemeenschappeiijke ruimten voor mensen met 

een lichame^ erVof geesteiijke beperking d« client zijn van Esd^g^Rei-
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dagetjkse huishoudet^ hUp. maar ook deelname aan gezamenl^ke re- 

aeatieve activtteiten

7.2 Boerenhoek

Oeze kenmerkt zich<looregn v«stngwal met daaracMer veie gracht- 

jes met weekjerig groen.

Een wi?( waarin vroeger de agrandrs gevesligd waren Rent een luindorp- 

achtig karakter: de reactiegraad op aangeboden woningen in deze wijk is 

het hoogsl. Woondienslon EnWxjizen heefi in deze wijk zo'n 425 vooral 

grondgetxxxten woningen en Mn woongemeenschap van 35 woningen.Beeki Boerenhoek

Doelstelfingen atrategisch voorreadbeheer

• De wooneertieden woroen optnnaal ondertxxxlen en 

doorgeSkpioiteerd tot etnde levensduur;

• 6 woningen aan de Molenweg zijn aangemerkl voor verkoop;

• De appartemenien en woningen worden respectieveti< pmnair aan 

senioren (> 65 jaa^ en gezimen verhuurd;

• Het Energie Prestatie advies is per individuele woning vastgesteld op 

mirvmaa een C:

• De huurpnjzen worden na mutatie marWcontorm geharmoraseerd tot 

gemiddeld 85% van de maximaal redeKjke huurpriis,

• Vier woningcomplexen. bestaande tit 70 woningen worden re 

mutatie gerenoveerd,

• In deze w^ voeren wij een actiet aankoopbeleid van woningen

< € 200.000,- en van panden (Se voor transformatie in aanmerking 

komen.

Leefbaarheid en buurtteheer 

Bij de appartementancomploxen Denenburg en Palu- 

danusnof z^ In 2006 ondergrondse vuilcontairwrs ge^ 

plaatst voa een bedrag van € 27.365,- Oit zorgt voor 

een sctxxw straatbeeld. In een apparfementencompte* 

zijn een cofiec^ieve berging individijele bergingen ge- 

meiakt. In de cxitectieve berging werOen vaak vemteHn- 

gen aangericht en orandjes geslicht.

In het kacter van verbetehng van sociale leetbaartieid 

wordt intensiel samertgewerkt met de stchting Wel- 

zijnswerk Enkhuizen en de gemeerrte Bikhuizen. Bq de 

vorming van dit nieuwe beleid 'Wqkgericht werken* vakt 

de gemeente Enkhuizen dat medio 2009 van start gaat, 

worden onze medewerker leefbaarheid, de medevrer- 

ker huumcasso en de Opbouwwerker betrokken. Ken- 

merk van dit meuwe beieid is een integrale aanpak van 

fysieke, mentaie, flnancieie en sociaal rnaatschappeHjke 

probiemen door middel van actiet hui^jezoek in navoi- 

ging van het programma *Er op aT. Hwrbij wordt ge- 

bruik gemaakt van hulpverleningsinstanlles zoais 

maatschappelqk werk, GGZ, Br^jerstchting etc. Finan- 

ciering van hi4> vindt plaats vaniit de WMO en vanuit 

het budget teeftiaartieid van Woondiersten Enkhtizen.

NieuMiOiiw

De lintbebouwing aan het Westetrtde rekenen we gemakshalve ook als 

onderdeel van deze wipe C3p 24 juni 2006 hebben we een bestaarxle oude 

boerderii aangekochl die we votedig restaureren tot 12 appartementen 

met twee gemeenschappekpte ruimten. Hierin komen cli^en met een 

geesieiiike stoomb zods bjvoorbeeld schizofrenb. Er is 24 uw begeieidrig 

door GGZ West-Friesland Zowel in de grote achtertiin als ki de achler 

aan te bouwen actMfeitenruimte worden een aantal dagactivifeiten geor- 

ganiseerd De begrote investering bedraagt € 2.000.000,- waarvan 

€395 000,- als onrendabel zal worden afgeboekt. De opievering heett op 

16 maart 2009 plaatsgevonden.Wonenerrzorg

Met zorgieverander Wigaerden zi|n atspraken gemaakt 

om huurders van Wbondertsten Enkhuizen le informe- 

ren over de mogelil4ieid tot zorgverlening aan huis. 

Huurders la«nen hervoor een contract afskiten Een 

aantal huurders van het wonirrgeorT^x Hoomseveer, 

dd tysiek is verborxJen met het aangrenzende verzor- 

gk>gstehus Westerhof, heeft dit inmiddeis gedaan. Het 

contract bestaat onder andere uH petsonenalarmering.

Groot onderhoud

Indezewijkziyiintotaal 70 oodere woningen voor groot onderhoud aan- 

gemerkt, waarvan er tot en met 2008 39 zqn uAgevoerd. Groot ondertxxid 

vindt alleen plaats na mutatie. In 2008 zijn er v^ woningen uitgevoerd. De 

werkzaamheden bestaan in deze wipr uK het aanbrengen oentrale ver- 

waiming met een HR-ketel met wamnwatervoorziening. nieuw sanrtair met 

tegelwerk, een nieuwe keuken, het stucken van alle muren, opnieuw schil-
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schoner straatbeeld In de Orar^raat wordt de gevei- 

kachei vervartgen door een votwaart^ CV installatie. 

De huurprils bl^ subsidabei voor (ongeren

Wonenenzorg
Met zorgl««rancier Witgaerden afspraken gemaakt 

om huurders van Woondiensten Enkhuizen te intorme- 

ran over de mogel^rhetd lot zorgverlening aam huis. 

Huurders kjrwen hiervoor een contract atskiten. Een 

aanta) huurders van het womgcomplex Oe Nieuwe 

Baan dat grenst aan verzcvgeigstehuis Hertstzrxi, heefi 

dit kvniddets geda^. Het contract bestaat onder an- 

dere uit p^sonenaterrrtwing, daget^rse huishouttel^ 

hUp, maar ook deetnarne aan gezamenijke recieatieve 

activiteiten.

Tom Kranenburgstraat voor en na wtfkvefnieurving

74 Plan Noord

Deze eerste naoodogse nteuwbouvwv^k kenmerkt zich 

door Jange ewzidige straien tie zo’n 40 lot 50 jaar ge- 

teden ^tendeels een kwantitatiet probleem moesten 

opiossen. Deze wi^ kent gemiddeld de laagste huurprijs 

en is beslemd voor huurders met (agere inkomens. Er 

heerste een grote sod^ ojntrole Woondensten Enk- 

tnizen he^ in deze wjk zo'n 600 vvor*i^n hetgewi 

neerkomt op 80% van het tcAztfe astal wonkigenli deze 

wijk. De wijk bestaat uit veei *kleinere' eengezlnswonin- 

gen, duptexwor^'ngen en een aantal appartementen- 

complexen variSrend van drio tot vf vOfdepmgen.

Doelsteilingof) strategisch voorraadbeheor

• De wooneenheden worden optimaai onderhouden 

en doorgeexploiteerd tot ekide levensduur;

• 41 woningen aan de Goudsbkjwnstraat, Begonia- 

straat. Violenstraat en Dahfiastraat z#i aangemerkt 

voorverkoop;

• Het monotone beeld van deze w^k wordt doorbro- 

ken door herstructurering van de gehele wi^ r drie 

fasen van ieder ongeveer v^ jaar, Hierdoor moat 

de vvijk meer levenstoopbesterxlig worden;

• De appartementen worden zowel sankxen

(> 65 ja»} als aan jongeren {< 30 ja^ vertxiurd en 

de woningen hootdzakelljk aan gezinnen;

• Het Energie Prestatie advies is per indviduele 

worwig vastgesteld op minimaal een C:

• De huurprijzen worden na mutatie msrktconform 

geharmoniseerd tot gerriddeld 70% van de rnax- 

maaJ red^jkc huurprijs;

deren van at het houtwerk, het verwijderen van oude rookkaralen an het 

iaoleren van vloeron, dak en muren. Deze aanpak kost gemidOeld zo’n 

€ 45.000,- waarvan ongeveer 20% in de htK^jKijs wordt doorber^nd in 

verband met de levensduurvertenging. Dt resulteeH in een huurverhoging 

van gemiddeld € 90, per maand. De womngen bliiven hiermee onder de 

betaatoare hiRjrprijsgiens van € 499.- (pr^speil 1-7-2008).

Verkoop

In deze wfk zyn in totaai 16 woningen voor verkoop aangeboden. waar

van er tot eind 2008 feitel^ 10 zifi verkocht. De opbrengst van deze wo

ningen is direct gereiateerd aan de h 2002 geeedgekomen hisiorische 

nieuwbouw van 56 woningwi aan de PatrimoniumstraatCO
o
o
eg
u> tee/baartierd en buurtbeheer

Bij de woongemeenschap Kwakershot wordt in 2008 een ondergrondse 

vu8container geplaatst voor een bedrag \ffln € 9.125,- Dit zorgt vow een
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Piratensch^ voor wijkcentrum IJsselzand

• 13 woningcompleter, bestaande uit 470 woningen 

warden na mutafie gerenoveerd

nieuwe kozv'en mm di^jbelglas. net stuKen van aBe muren. opnieuw schl- 

deren van al het hci4werk. het isoleren van vioersn, dak en muren. Daze 

aanpak kost gem ddeW zo'n € 50.000,-vvaarvan ongeveer 20% in de huu- 

prip wordt dooromekend in verband mel de levensduurveftenging. Dt re- 

sulteert in een hujrverhoging van gemiddeld € 100, per maand. De 

woningen btijvon hfermee onder de betaatbare hgurpr^sgrens van € 499,- 

(pTSpeil 1-7-2008)

De herslructufering van deze wijk is om markttechni- 

scha en bedrijfeeconomische redenen in drie lases van 

ieder on^veer vy) jaar opgedeekt en bestaat uit 

sloop/nieuwtiouw, grootschalige nwendige en uitwen- 

dige rarKJvaiie, hel aanbrengen van parkeeroptossingen 

en fmspaden en hm verncWen van vwligheidsbevofde- 

tertde maalregeien zo^ net atsMten van trappenhil- 

zen en het aanbrengerv van nbraakwerende kozi|nen.

Vfenkoop

Nog voo«im een start gemaakt werd rrot de herstnxturering z^n in cteze 

w^k41 woningen voor varkoopaangeboden. Oeradenhiervmiwasomde 

samensteiing van deze grote huuwijk enigszins te wijzigea t^arnaast 

bood hel ook de mogeliltheid voor zittende huurders de wooing te k<:^)en 

om zo in bun te kunnen dijven wonen. Van de 4i aangeboden 

v/onkigen z|n et tot nu toe 18 vei1\ocht.

AJs 2e project van de 1 etase wordt in 2008 gestart met 

de sloop van 49 woningen en de nieuwbouw van 42 

woningen aan de Tom Krar«r4xjrgslraat ztiid. Dt ge- 

beurt in combinalie met de wtwendigo twfstruclurBdno 

van 65 appartemerton aan de F^et Smitstraai en Mees- 

ter Fluitnwistraat. De start van dit prefect is gepland 

Bind 2010.

Lsefbaartmid en buurtbeheer

B4 een aanlal Ocpiaxworingen en een flat zijn in 2008 in totam 5 onder- 

grondse vnfcontairws geplaatst voor een bedr^ van € 46.000,- D« zorgt 

voor een schoner straalbeeld. Begin ax)9 zijn wij gestart met de uHbrei- 

ding van wi^rcentrmn Usselzand dat mecAo aprl 2009 wordt opgeleverd 

Hleraan wordt een ruknte gebouwd die bestemd is voor de jongeren knut- 

selclub JeegdbelaTgen. De in dt pand gevestigde kinderdagopvang van 

KkKjyworld mag/kan Ner ook gebrult van maken.

Groot onderhoud

In deze wi< zijn 470 woningen voor groot onderhotn 

aangemerkt, wa^\Qn er lot en met 2008 al 370 z^n 

uitgevoerd. Groot ondertxxK) vtrrlt a»een peats re mu- 

tatie In 2008 zijn er IS woningen uitgevoerd De werk- 

zaamheden bestaan in deze wyk uit het aanbrengen 

centrale verwarming met een HR -ketel met warntwa- 

tervoorzienirg, nieuw sarntair met tegelwerk. hel ver- 

vangen van een slaapkamer door een nieuwe bcKlkamer, 

het aanbrengen van gipsplafonds »i plaats van zaert- 

boardpialorxls. een nieuwe kaii<en, hm aanbrengen van

c
it

Womn a^zorg

m deze w#t is naast de aanwezighed van een paar buurtwinkels en het 

buurthuis Usselzand geen andere voorziering aanwezig. Voor de dage- 

l^kse boodschapoen is men aangewezen op een winkei -centrum onge- 

veer 800 meter verder ol de bnnenstmJ. m de w|k Plan Norxd is geen 

verzor^igstehuis aanwezig en warden op dit momerri nog geen zorg-
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BitliotneeK/-

Ze staan naast het medio november opgelevefde 

Woon-zcvgcomplex. Dit bestaat utt vier artsenpraki jken, 

1 pr^ljk voa lysiotherap«. een consuttafebureau. kin- 

derdagopt/ang, een sodaal VMjkrestaurant een gymzaal 

en een apotheek. Oe investehng van d« commercieie 

en zorgactMterten hebben w? in verband met nacobe- 

heer overgedragen aan een externe beheer BV.

Op 5 januari 2009 nog eens 32 aKJartementen met 

gemeenschaopeli|ke ruimlen voor veretandelijk gehan- 

dicaplen van Leekerv\«ide opgeleverd met een huurprls 

van € 598,- (pr^speil 1-7-2008) De tolale inveslering 

bedroeg C 12.957.000,- waarvan het onrendabele deel 

€ 4.642.675,-bedraagt.

Sodaal wijkrestaurant Oe Boote Veer

contrjcten door Omring erVof WHgaefden aan onze huurders aangebo- 

den. Men zou hierb^ aangewezen zijn oo het verzorgingstehus Overvest 

in de naastgelegen wfk Oude Gotuv.

Oe investering ad € 1.350.000,- van wikcentrum de 

Bonte Veer, waarvan het sooaal eetcaW onderdeel urt- 

maakt, komt votedig voor rekening van de gemeente 

evenais de inrichting van zo’n € 150.000,-. Het cer^rum 

wordt “om niet" in eigendom overgedragen aan Woon- 

diensten Enkhuizen, waarbij wij de kosten van onder- 

houd voor onze rekening nemen. De keus van de 

gemeente voor deze overdracht is ngegeven door de 

opvatting dat accommodatiebeheer niet langer lot hun 

kerr«aak wordt gerekerxi. Het restaurant heeft een ont- 

moetingsfunctie voor vooral senkxen. Immobiele senio- 

ren kunnen met de belmobiettxjs gehaald en gebracht 

worden Wdonctensten Enkhuiz»i is beheerder en Wel- 

zijnswerk Enkhuizen is u3voerder van het inhoudelijke 

programma van de accommodatie. Hierbq vkseit geen 

vo8<shu«vestingsgeid naa- weizijn en andersom.

7.4 Oude Oouw

Deze wi|< kenmerW zich door grata eengezinswoningen gebouwd in do 

jaren 70. Ook zijn er appartementencomplexen tot vijf verdiepingen. In 

deze wijk staan een redelijk wirrireicentrum, vanaf eind 2008 het wijk- 

centrum Bonte Veer met ©en sociaal wijkresfauranf, een bibliothe^, vier 

arlsenpraktiiken. een praktik voor fyskjtherapie en Wndertysiolherapie, 

kirxlerdagopvang, twee gymzalen. een verzorgingstahuis Overvest, een 

paar basisschclen en een peuterspeelzaal. Deze wipr biodt dus meer veei 

meer voorzieningen dan Ban Noord. 0ns bezit hier omvat zo'n 570 

woringen.

DodstaHIngen strategisch voorraadbeheer

• De wooneenheden worden optimaial onderhouden en 

doorgeexploiteerd kX einde levensouur;

• 475 worxrgen uit de Oude Geuw-2 zin aangemerkt voor

verkoop;

• De appartementen worden zowel aan serwren (> 65 jaar)

als aan jongeren (< 30 jaar) verhuzd en de wonmgen hootdzaketjk 

aangezmoen;

• De huurpr^zen worden na mutatie marktconform geharmortseerd 

tot 75% van de maximaal redei^ke huurpri(s;

• Het Energie Prestatie advies is per odividuete wooing vastgesteld 

op minimaai een C;

• vier woningcomptexen, bestaande uit 397 woningen worden na 

mutatie gerenoveerd.

Oroot ondertioud

In deze zijn 397 woningen voor groot onderhoud 

aangemerkt, waarvan er tot en met 2008 al 202 zijn 

uitgevoerd. Groot onderhoud vindt aleen plaats na 

mutatie In 2008 z^ er 13 woningen uitgevoerd. De 

werkzaamheden bestaan in deze wijk urt het aanbren- 

gen centrale verwamung met een hW -ketel met warm- 

watervoorziening, nieuw sanilar met tegelwerk. een 

nieuwe keuken, het aanbrengen van nieuwe kozijnen 

met dubbeigias, opnieuw schilderen van al het hout- 

werk. het isoleren van vloeren, d^ en muren Deze 

aanpak kost gemiddeld zo'n € 45.000, • waarvan onge- 

veer 20% in de huurprijs wordt doorberekend in ver- 

bard met de levensduurverlenging. Dit resulteen in een

Nieirwbouw

End oktober zijn 28 huurappartemenlen voor senkxan opgeleverd aan de 

Groening met een huixprjstot € 631^)0 (prijspei 1-7-2008). Deze huur- 

woningen hebben een parkeergarage met 37 parkeerplekken.
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Impnssi9 V9mieiiwing Tom Kranenburgstraat • zu«d

huurveitoging van gemiddeld € 90.- per maand. De 

woningen bS(ven onder de betaalbare huurpffsgrens van 

€ 499.- (pr^speil 1-7-2008). Om meer ouderenwonin- 

gen ta raaiseren is een aantai bestaande scxa^ huur- 

woningen opgeplust en met een Hft toegar^eli^ 

gemaakt.

zorg vsniil Overvest aangetxxten kunneo worden, waartxj we eenzelfde 

contract voor ogen hebOen ^ via zorgleverancier WIgaerden.

7.5 Qommerwiik

Daze wijk kenmerkt zich door eengezkiswoning^ met lage schukie 

daken, kleine appartemerlen -comptexen voor jongeren (de zogertoemde 

HAT -eonheden) gecombineerd met een redelk aantai koopwonkigen. Dit 

zijn nieuwbouwwijken vwr de jaren ’80 in een waterr^ gebied. WOon- 

ctensten Enkhuizen heeft zo'n 390 woningen in deze wijk.

Vterkoop

Vanaf 1995 v^kopen w; si woningen in deze wpc. 

Orrder arxlere ki verband met de groeiende doelgro^ 

senkxen hebben wi| besloten w^ grote eengezinswo- 

ningen te verkopen om met deze oporengst senioren - 

woningen lerug te bouwen. ki deze wijk zijn vanaf 1995 

475 worsngen voor verkoop affigeboden en zip er tot 

end 2008 309 verkocht. De behoelte aan grote eenge- 

zinswoningen is echtcf alliid g*teven eo dear hebben 

we er nu. gezien de vraag. eigerijk tekcxt van.

Doefste/fngon stmtegitch voorraatitxheer

• Oe wooneenheden wonten optimaai onderhouden en doorgefixplcii- 

teerd tot einde levensduur;

• 183 wonkigenKtoet. beun.Steker. Kweekwal. S. Cerkenweg zp 

aangemerkt voor verkoop;

• Deappartementen worden aan jongeren (< 30 jsar)verhuurdencte 

worpgen hoofdzakelp aan gozinnen;

• De txiurprijzen worden na nurtatie marktoonform geharmoniseerd tot 

70% van de maxinnatf redeye huLxprp;

• Het Energic Prestatie advies is per indiwduele woning vastgesteid op 

rrPimaal een C;

(.eeftwarfrerd en buurtbeheer 

Bij 66n senorerKomplex en vjf appaiemeniericom- 

piexen xi/n in 2008 in totaal 6 ondergrondse vt*loontai- 

ners geplaalst voor een beckag van € 5‘t.750,- Dit zorgt 

voor een sctxxter straafbeeid. Daamaast zp in een 

servorerxxxnplex alie appartementen voorz^ van 

beeidtetefoon en een oproepinstalatie. Vbn een yoot 

appartementencomplex is de gehele kiarrstelting gewi-

kerkoop

In doze wp zp 183 woningen aan de Kweekwal, S. Centenweg, Kloet, 

Beun en Steker beslemd vcxx verkoop. Gezien de relalief lage verkoop- 

{x^zen van deze appartementen widen ze gretig aftrek orKler met name 

jongo starters. Met verkoop ITikt dus in een diidelp aanwezige vraag te 

worden voorzien. Inmkldels zijn er 132 woningen verkochl.

zigd

Wonen en zorg

In deze wijk is een verzorgingstdims aanwezig dal 

word! gerund door zorgleverancier De Omring Incnd- 

dels zp er gespr^rken met het Welzijnswerk Bikhiizen 

en zorgleverarxxer De Omring opgestart om to eerste 

inslante voor de bewoners van het WoZoCo deetoame 

aan (sport-) activiteiten te regelen. Op termijn zal ook

c

Otoderhouef

Mazr Sefst 175 woningen heoben een ir^Mtodige douche in comtNnalie 

met natuurlpe vochtafvoer. Condens btjft daardoor lang hangen en zorgt 

vooral to doucherutoitas bij grote gezinnen voor regalmatig lerugkereride 

voctot- en schtoimeiplekken. Deze douches zutten we de komende jaren 

altemad ver -nieuwen en van mechanische afzuigtog voorzien Hermee is

N
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Bijlage 2 nummer 3

een investering gemoeki van zo’n € 1.150.000,- In 2008 ain er in PMC 

25 11 badkamers gerenoveard voor € 62.122,- en in PMC 48 9 bacfl^- 

mers vtxjf €67 840,-

grotere grondgebonden eengeznswoningen. Het is een 

bestaand ontwerp dal wij van een coSega corporatie 

hebben ^regen. De begrote investering bedraagt 

€ 2.450.000,- waarvan we naar verwacbting 

€ 910.000,- ate onrendabel moelen alboeken. Begin 

a*yil hebben wij nog e«is 16 voor verkoop bestemde 

woningen overgenomen van een projeclontwikkelaar 

Deze woningen gaan vrij verhuren onder de mawmale 

hujr prisgrens van € 647,- per wortng.

LeefbearMd en buurtbeheer

In het verleden werden er iaaniiks grote schoonmaakdagen ^organiseerd 

in deze wf< cm zwertvo*, winkeKvagentjes. uHgebrande auto's en veel on- 

kruid enzovoort te verw^eren. Na verkoop van een substanlieel dee) van 

deze woningen zijn die proWerren vrijwei geheel verdwenen. Een aantal 

lastpoeten is ook verspreid gehuisvest, waardoor de problemen mede zijn 

weggedbd. Anderzijds worden wij niel langer geconironteerd met be- 

heerproblemen die het gevolg waren van het doorgan^karalder dat deze 

‘Hatjes’ als huurwoningen hadden.

Naar onze menng dtent de gemeente een deel van de 

dtxx t\en or4var\gen grondprijs aan ons le cxxtkiense-

In 26 HAT eenheden te ter verbetering van het binnenrrvlieu bedotan die 

na muiatie le voorzien van een cxxnbi HP-ketel met CV installalie waar- 

door oe geiser geheel kan verdwften. Ook Is b^ deze PMC een onder- 

grorxtse vuiicontainer geplaatst.

7.6 Kadijken

Oeze jongste wijk van Enkhuizen bestaat voor 90% uil koopwoningen van 

uiteenlopende groolte en p'ijsklasse. UiteirKtellik moeten hier zo'n 1000 

woningen komen Inmiddete is 50% bebouwd. Er was nog plaais voor 

een 74 huurwooing@i,vwaanranertemiddets60zikrgerealiseerd. Deze60 

bestaan Ut 24 patiowoningen, 32 zorgapparterrxmlen wxx Riilacielptiia en 

het WBW m 4 eengezinswonvT^, waarvan 6^ te aangepast voor een 

gezin met een geharxScapt kirxJ. Verder worden in deze w^ een aantal 

speelvoorzieningen voor kinderen gerealiseerd. Mx>r de dag^frse bood- 

schap zijn deze bewoners aangewezen op h^ winkelcentrum Kopenviek 

in de Oude Gouw.

m deze wijk bouwt WDB14 ■* 16 meuwe huurwoningen

DoelsteHingen strategiech vooiraadbeheef

• De wooneenheden worden optmaal onderhouden en doorgeexploi- 

teerd tot einde levensduur; weicht komen op lermijn een aantal van 

deze won«gen voor verkoop in aanmerking;

• De appartementen worden vertiuurd aan gezinnen en aan mensen 

met een verstandelijke beperking,

• De huurpr^zen worden r« mutatie marktconform geharmonisee'd tot 

80% van de maxmaal redelijke huurprijs;

• HetEnergtePrestalieadviesteperindividtjeievw)ningvastgesteld<x3 

minimaal een C:

ren t^ dekking van de onrend^ieie top Zo werken we 

met z’n drieen naar draagkracht aan een gedeeltstip« 

opiossing van de huidige crisis op de woningmarkt.

Nieuwbouw

In het 3e kwartaal 2009 starten we met de bouw van de laatste 14
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Bijlage 2 nummer 3

Overzicht projecten

Projecten vanaf 

planvormingsfase II

Totaa/ W^stmnde 76 tJsmbsnd Tofenstmat 7

2009 2009 2010

Sodale huufwxwig

Mark! huunMxing

Zagwoning

\^oop nieuw

Hersiructurenng

Parkaren

Maatschappefijk

33 3

0

27 12 15

0

0

0

318 1 A

ActiviteilennjirTiten Acthflieilennjimte Activiteitenrumten

17.811.000 2.000.000 126.000 

77 000

3,500.000 

1 160,000

Inveslering

Onrendabei 3.932.000 395.000

PeaisatieF’rojecMase

Wijk

Realisatia Retfeatie

Boerenhoek Boeienhoek Vissershoek

Zorg Zorg Vferstandelijk-/

lirharrwl^

gefwxlicapten

Ooeigroep Maatschappefjk 

vastgoed Walzijrv 

jeugdwerK

Psychiatrische

dienlen

BTW-Irrtegratiehefling 

Aanbestedtng 

Opievering gepland 

ArcNiect 

SuOsidie

nee neenee

EAB R80 EAB

1-9-2009 

G. Hartog

1-5-2009 1-5-2010

Intern A)t-M

2(».250 i
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Overzicht projecten

Kadiiken Kadi/ken MoienwegProiecten vanaf 

planvoitningsfase II 2010 20112010

16Sociale huurwoning

Markt huurwoning

Zcxgwoning

VBfkoop nieuw

Herstructurerng

Parkeren

MaatschappelijK

14

10 zofgpraktf^en 

en PoBdinlek

2.470.000 2.915.000 6.800.000Irrveslemg

Ofvendabel 1.115.000 250.000935.000

PlanvofTTWig II 

KacSjken

Pianvorm^

Boerenhoek

Planvorming II 

Kadip<en

Projectlase

Wijk

v»iaf 23vanaf 23 Maatschappetjk

vasigoed

OOED/apotheek PolMiraek

Doelgroep

BTW-WegratieheHing 

Aanbesleding 

Opievering gepland 

Architect 

SiA)^ie

nee nee nee

Sctxiltens SchoHerts Ruitenberg 

1-10-2011 

Van Hoogevest BV

1-9-2010 

Bob Nieuweboer

1-12-2010

Bob Nieuw^xier
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i"
Wt*■.

8Om adequaat te kunnen 

inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen worden 

medewerkers voortdurend 

geschoold via cursussen, 

opieidingen en coaching.

8.1 Interne organisatie

Ophtidmgen

In 2008 h^Dben diverse medewerkers cursussen gevolgd voor cxxJer andere Ener- 

gie Preslat® Advtsenng. comrmr^alieadviseur, ftjnctlonerino- en beoordelingsge- 

sprekken, projectletding bij rrieuwbouw, ronoval® en sloop, actuaKtsiten voor 

jaarverstaggeving. vennootscbapsbeiasting en herhalngscursussen bedr^shulp- 

vertening. OeCLVSuskostenb^iroegan 1.4%var>deloonsom

Om adequaat te kurvien inspelen op nieuwe ontwikkelingen worden medev/erters 

voortdurend geschoold via cursussen, opieidingen en coaching fri 2009 gaan een 

aantat medewerkers een cursus WE Seheer volgen. Het hoold FmarxJien en de 

Acknirestrateur volgen een herhadingscursus V^mootschapsbelasting ® de Prak- 

t8< De Bedriifshulpverteners volgen jaarlijks de herhatmgscursus. Mectewerkers wor

den gecoacht in persoord^e efiectiviteit en verder worden medewerkers geschoold 

m actu^eiten betretferKle hun vakgebred.
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Bijlage 2 nummer 3

Bnd 2008 zijn twee coffega 5s /nef vroegpensioen gegaan. De vacatures die daardoor ontstonden z^n beiden opgevuld. Tevens « 

ien nieuwa coHega aangenowen op de afdeiing Projecteo. Op 31 december 2006 ttadden wij 27 medewerkers kt dienst, be- 

sfaande urt 13 mannen en 14 vrouwen ats votgt over de afdelingen verdeetd:

1.5 FmanciSn

HiRjrincasso

Perscneel & Organisatie

Renovatie & Pt^vnatlg onderhoud

Projeclen

Vakiieden

3.0Directie & secretahaat 

Public Relations & Mari<eting 

Woondionsten

Kiachtsn & nrxjtatie onderhoud 

Systeembeheer 

Gebouwenbeheer 

Ktanteneervice

1.01.0

3.5 1.0

2.51.5

2.00,5

3.03.0

3.5

He* smrOa! fulMmers versus parttimers bedroeg respectievel^ 13 om 14. Het totaat aanfal Fuittime p/aafsen bedroeg eind 2008 

20,06 (2007 20,25). De gemiddelde leeftijd mn hetperaoneel was 47,4 jaar f47,0/n 2007).

beidsasspectie op bezoek geweest. Speerpunten 

waren; agressie en gewdd, seteuele irtimidatie en 

werKdni^. De arb^dsmspectie heeft geen tekoitkomin- 

gen geconstateerd. Wei zijn er een aartfal adviezen ge- 

daan in het kader van agressie en geweidbeieid. In 2009 

knjgen alle relevante medewerkers een opfriscursus 

agressie en gewoW. De preventiemedewerker gaat het 

agressie- en geweidbeieid in 2009 ^laiseren.

Maatschappeliike stage*

Woondiensten Enkhuizen onderhoudt nauwe banden 

met een aarrtal scholengemeenschappen (Martinuscol- 

lege en RSG) om stageplekken in te viJen. Zo worden 

er frequeit voor het VMBO tweeweekse stages inge- 

vuld op het gebied van administratie, secretariaat en 

techruek. Het afgeiopen jaar is er gedurende 5 maan- 

den stage geiopen door een tweedeiaars studeri van 

hogeschool IN HoBand Ut Diemen, ^deing Personeel 

en Afbeid. Zij heeft zich beziggehouden met het opzet- 

ten van de HRM-cyctus. Me«’ specifiek s z| bezig ge

weest met het bepalen van de competenties per (unctie. 

In 2009 zal het stokje worden cswgenomen door een 

afstudeerstagiasre van hogeschool IN Holland. Deze 

gaat met de reeds bepaaide connpelenties per functe 

resuHaagerichte funcOeprofieten maken.

Ook vOTden 2009 rieuwe VABt opteidingen gevolgd voor strategische 

beieidsadvisering van energiebesparende maatregelen. Hertoe wordt een 

nieuw V/ABI pakket beheer & Analyse aarigeschaft.

Reden hiervan is om in de toekomst te kunnen meten erf wij aan de af- 

spraken van het energe presiatiecontract voktoen.

Sponsoring

vartuit de afdeing PR & Cormmnicatie is een sponsor- 

beleid opgesteid. Enkhuizer verenigingen m activiMen 

worden gesponsord tot een in de begroting opgenomen 

bedrag rrats dit social, culturele maatschappeliike ac- 

livileiten betreflen Jaarl^ wordt hiervoor ongeveer 

€ 5.000.- beschikbaar gesteW. In 2008 h^rfsen w^

ArbeidsomstarKligheden (ARBO)

De trend die in 2007 is ingezet met het Fit 4 Valigiaar ® in 2008 doorgfr 

zet via het up to date houden van aHe onderdelen eke in 2007 aan de orde 

zjn geweest (o.a. werkhouding. workpiekken. etc), tedere maand ® er een 

arbospreekuur wazr medewerkers hon bevirxiirtgen erf klacrfrfen kunnen 

doomemen met de preventiemedewerkers. In September 2006 b de ar-
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Mu^Mkverenigng Patrimonium, Mifeu educatief Car- 

trum de Witte Schuur. Wielerronde van Enkhiizen, Vfeet- 

balvereniging Westfrisia OP, VEKWtK gymvefeniging, 

een vaarpuzzeUocht wow jongerwi. de WV Enkhtwen 

en da Westfriese djkktop gesponswd. Oaarnaast heb- 

ben vv| een dieiarig sponsorcontract afgesloten met het 

bestuuf van stichtmg Cultureel centrum de Drwnmeda- 

fis vow een bedrag van € 10 000,- per jaar. In verband 

met verrekening van de BTW wordt dit bedr^ via onza 

BV betaald In 2009 eirxiigt deze overeer^omst. Een 

van de argumenten Nervow is de mogelijke vervreerrv 

ding van Nsiorisch cuHureel ertgoed dcxx de gemeente 

Enkhuzen.

Oestaan zulen wwden gewijzigd m een Persooniijk ontwikkeiplan (POP) 

De bestaande beoordelingsfofmulieren worden aangepast. In 2010 wwdt 

de HRM-cydus geimpiementeerd. NaastdeDermanenteelementenuitde 

cydus wordt in 2010 de werving- en selectieprocedure aangescherpt en 

verbetend

Zmktvwm/im

Het gemddefde ziekteveraimpercerttage beWoeg in 2008 3,45% (2007 

4,13%). 04 is 1.55% lager dan de norm en 0.68% lager cten wwig jaar. 

WooncSensten Enkhizen sUmdeert gezondheidsbevordefende actMeilen 

dow bijvoorbeeid de nwgdi^thad om belastinglechniscb via de orgaii- 

sa^ ewi fiets aan te schaffen vow woort-werkverkeer en een vergoeding 

vow een abonnement b^ een sportschool. Ook is er rte mogeiijkheid twee- 

wekeijks in tel kantow een stoelmassage te ondergawi. 04 is voorai be- 

lan^j^ vow mensen met vaei repeterend werk kt hun functie. Die lunctiss 

kennen overigens via het beeldscherm ook hun pauzemomerten.

Ue/dere ontwikkeHng HRM

In 2008 is een aanzet gegeven tot moer competentie- 

gerictil werken 04 wotdt in 2009 vwder u4gewerkt. De 

personeetetunctionaris gaat m samenwerking met de 

stagiaire van Hogesctioo! INHolland conpetenfiogere- 

lateerde functieprofietwi maken. De Wdige functione- 

ring- en beoordefngscyclus wordt Nerdow verbeterd en 

aangescherpt. De functioneringtormulieren zoals die nu

B^imrkoatan

0ebeheerkostenztnoptotadniveauvh[welge^kaan2007. In2008heb- 

ben er op onderdelen wd verschuMngen plaalsgehad. Oe salarissen zijn 

gestegen dow het aar4rekken van een aclra medewerker. het verhogen in 

uren van een aantal contracten en de pripaaipassing contorm de CAO.

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal gerriKweld

■ 2(X)5 6,20 6,60 5,10 5,80 5,93
1■ 2006 4,60 4,20

2,40 3,40■ 2CX)7
■ Norm 5,00 5.00
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De aigemeoA kosten ofn stark banv4oed door po8it«ve afrakeniog uit 

2007 ten behoeve van de kosten van de gezamenlijke woningloewijzing 

ad € 28.861en substantieel (€ 21.000,-) lagere exieme advieskosten cie 

geen betrekking hebben op boowprciecten. Oaamaast zijn de algemene 

kosten negalief beiinvtoed door de kosten van de visitatie ad € 56.600,- 

Desondanks zjn de algemene kosten totaal € 60.000,- lager dan in 2007.

2005 2006 2007 2008Beheerfcosten

1.265 1.292 1.349 1 433Personeelskosten 

Huisvestingskosten 

Algemene kosten 

Automat ise'ing 

t^rgoedingen

90 8894 68

239 304 271330

191250 230 190

27- 27- 35-21-

1.9321.827 1.867 1.948

206-245- 197- 220-Af: doorbetasting vakleden 

NIetto algemeen beheer 1 582 1.670 1 7281.726

700 729 733Kosten per woning 

Aantai woningen **

667

23572373 2386 2368

h0tairitalwciningmzpgaragesvoof25% enovwye 

parkeerptaa/sen way JO* cpgenomen.

8.2 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad beeft zes keer vergaderd met de diectie over uit- 

eenlopendeonde*werpen.DeORadviseerdeoverde(meefjaren-)begro- 

ting en de jaarrekenng. In (to vergaderingen 2^ onder andere de votgerxle 

orxtenftwpen besproken:

• ARBO beteiO;

• Irrtegratie Wbnen & Weiztn;

• HRMbelek);

• Ziekteverzulmbeleid;

• Vervolg thema Fit &

• De nieuwe bouwprojecten irdusiet herstoidurenng,

• NIeuwbedrijtsplan 2009 - 2011,

• Organisatiebrede Visitalie

In 2008 bestorxl de Ondernemingsraad lil P. Sniiders (vooratter), Mevr 

A. Muskee en Mevr. A. Jager. De voorzitter is ria de verkiezing van 2006 

herkozen voor een periode van dne jaar. Bekto dames zijn met ingang van 

2007 ntouw gekozen ook voor een periode van drie jaar en vnsselen het 

secretariaat met eikaar at. De OR neemt deel aan het regkxiate platform- 

overteg dat twee keer per laar wordt gehouden
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Meer dan ooit te voren 

is het van belang te weten 

hoe de financiele positie van 

Woondiensten Enkhuizen 

zich ontwikkelt.

9.1 Sturen op waarde

Het fi|ksbeled b^^erkt zkti via de Vbgeiaarheffing en de Vennootsctiapsbelasting 

tot het eenvoudig afronrien van corporatievernx^gens zooder zich daik te msken 

om atleria maatschappel^e nevenetfecten. Zo wordt de locale invesleringsopgave 

niet meegewogen m de afdrachl, viraj«Joor sodale nieuwtxiiAV en herstacturering 

wordt heroverwogen, uitgesteld ol zeKs algesteid; voe<shuisvestingsgeld iekt weg 

naar de welzijnsseclot; finand^e middelen voor vaak noodzaketiike investerngen 

in maatschJNDpeli|k vastgoed drogen op: het nieuwe energie prestatieconiract tus- 

sen Aedes en het mkTisterie van VRO/ \oo(A gevaer ab er niet voldoende midde- 

len zijn om energlebesparende inve^eringen te ptegen; kortom er is niet goed 

nagedacht toen woningcorpocaties inlegrazd beiaslingpichtig gema^. Het 

enige antwoord van het ministef ie van VROM b dal er dan maar meer sociale huur- 

vroningen moeien worden verkocht; de worden rog wel verkocht. maar mondjes- 

ma^
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Hoe moet |e correct err veftg sturen ate er constant cJoor anderen aan je 

stuur word! getrokken?

Dit ieHde beleia heeft in de j»en 8a«) van de vorige in Groot Brittarmie 

geleid tot een zeer beperki percentage (ongeveer 15%-20%) sociede huur- 

woningen. De beeldvorming (en feitetike praktiik) daar is dat sociate huur- 

woningen door de alerarmsten worden bewoond, de w^en litpcden van 

de sociaal maatschappe^ probteemgevallen en daardoor verworden 

tot sooaie getto^. Is d^ ons voortand?

Via de Hous^ Action Trusts wordt getracht ai die probtemen weer op te 

lessen. Een wijs man heeft eens litgesproken: “voordat k e«r foot maak, 

maak k hem niet*!

jidchen het overigens hade toe dat er een commissje in heA leverr 

geroepen sArvordt om rrrfsstarrden bi) corporaties te onderzoeken m te 

saneren. Dit zou near onze menirig ook uitgeOretd moet en worden naar de 

geheie zorgsector

Financieie contimiteit is rket alleen een van de prestatievelden in h^ 

B6SH, maar nog steeds de kurk waar de corporatiesector op drijfl. Onze 

doelstelirrgerr betreffen:

• een mininrrfte solvabiSteit van 12,5%;

• een interest dekkingsratio van mjwnai 1.25;

■ een Loan to vakie van maximaal 75%;

• een totaal {diect en indkect) exploitatiererrdemerk vastgoed van

2% boven nflate. \toor de waardesti^ng van ons v^tgoed hanteren 

wij de mutatie van de WOZ-waarde.

rekening gehouden met de \A)geiaartiefrmg en VPB-af- 

drachf. De extra rente voor finandemgstekoden is In- 

gerekend tegen 5,5%.

Het totaal rendemeni bestaarxJ vastgoed vvordl ook ge- 

haaW. De inflaite over 2008 bedroeg 2,5%. De jaren 

hierna is de inflatie rigeschat op 2,0%. De st^ng vm

De irterest ctekkkrgsratio wordt de komende jaren op basis van ons hui- 

dige strategisdie meetjaren vocvraadbeieid gehaald. Hierbtj is uiteraard

2000Sturen op rendement

Bedrijteresiitaal

B^orrdere erVof eenmalge posten 

Verkoop onroerende zaken 

Overige waardeverandertngen 

Atschrjvngon 

Operatiorrele kasstroom

2008 20122010 2011

2993 561 2.980 3.098 3.534

0 0 0 0 0

2.529-2.185- 2.368- 2.062- 2.409-

827 4.525 1.115

3.033

917 1.000
2,954 3,157

SJlilO
2 388 3178

5.3034 023 5.511 4.760

Firraroeel resiitaal 2322 2.522 3.7682.822 4.068

intrest dekkngsratio 

Norm

Gemrddelde bedrijfewaarde

1,73%

1,25%

109692

2,19%

155%

121.826

1.36%

155%

133.391

1,30%

155%

142.399

1.69%

155%

128.057
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2008 2009 2010 2011 2012

Direct rendemeni bestaand vastgoed 

Indirect rendement vastgoed (WOZ)

3.7% 4,5% 3,7% 3,8% 3.7%

1.1% -0,5% 0,5% 1,0% 1,5%

Totaal rendement 4,8% 4.0% 4.2% 4.8% 5.2%

Norm 2,0% boven intlatie 4.5% 4.0% 4,0% 4.0% 4.0%

Rendemeni boven de norm 0.3% 0.0% a2% 0.8% 12%

Bi) bet kengetal Loan to value wotS een relatie getegd tussen de verwachte bedrijlswaarde en het aandeel wal daarv^ extern word! ge- 

linancierd, Als maximumpercentago g^di hierbij 75% exteme finandenng. beoordelen bq iedere investering op kasstroombasis of de 

rente van de Unandering (op term^) weer wordt lerugverciend va de txjuinkomsien.

Loan to valua 

Leninganporteteollle 

Afi viottende activa 

Netto schuidpositie

2008 

71 187

2009 2010 

71 680

2011 2012

68.209

2.075

66.134

81.648 80.685

4 141 350 350 350

67 046 71.330 81.298 a).335

Bedr^swaarde ind. invesferingen 129.323 137.458116.861 126.790 147.339

52,2%Aandeel exteme financiering 57.4% 55,2% 59,1% 54,5%

Zoals oil <M overacbt vokJoen we bij voorfzetting van or® huidige bated aan onze norm

Het overzictit Invesleringen versus fnancieringen geeft aan welk deel van de investeringen met extern geld is gefinsrx^ted. 

Ook voor dit kengetal geidt een maxmate norm van 75%.

Inveatwingen versus financiering 2008 2009 2010 2011 2012

13.034 100% 6.658 100% 6.232 100% 7.383 100% 5.095 100%Investeringen

2.185- -17% 2.529- -38% 2 368- -38% 2.062- -28% 2.409- -47%veriropen

4,129 62% 3864 62% 5.321 72% 268610.849 83%PorWoNo kasstroom 53%

Exploitatieresuttaat 1.701 13% 2.989 45% 1 938 31% 1.342 18% 1.235 24%

1.140 17% 1.926 31% 3.979 54% 1.451 28%9.148 70%Mutabe netto schuidpositie

c
«

basis van onze voorgenomen betedsbesisstngen. Deze beteddjesSssm- 

^n resulteren In een porttofiokasstroom. Deze wordt inlegraal meege- 

wogen met onze kasstroom uit financieringsacfiviteilen en onze 

operationele kasstmom

Het volgerxle WSW overzicht dal wi via Corpodata aan hen hebben toe- 

gestuurd is nog gd^aseerd op onze vorige meerjaaenbegrating van 2008- 

2017. Het overzicht dende al ulert^ op 1 tebruan 2009 b« hen binnen le

de WOZ waarde in 20C® bedroeg 1,1% en ontwikkeif 

zich van 2009 tot en met 2012 op basis van een voor- 

zchtige nschatting.

Het Waarborgtonds Sociale Wontngbouw beoordeett 

iaarl^ de finanoeie positie van onze wonirtgcorpora- 

tie. Uit deze beoordeSng wort* een (acJiteringsvokjme 

berekend. DH is het bedrag dat w^ kixinen lenen op

3
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201320122010 2011

4.344

FacHiteringsvolume Corfjodata

PocKoliokasstroon

FirMncieringskasstrooai

2009

1.718-9.605

2.098

11.703

5.276 1.019

1.791931967 874

735.2756.243 1.893

290350 569171 445Ooerationeie kasstroom

217-11.1344.9256.072 1.448

15.379

6.000
10.379

11.784 16 845 

1.500 

15.345

Komende drie jaar 

Voorgenomen ler«ngen 

FaoWenngsvoK/ne

8.000
3.784

(RW-correctie) bedraagt € 116.860.602,- (2007; € 104.793.445,-). De 

RW-corredie bedroeg and 2008 € 2.520.936,- (2007; € 2.270.349,-). 

De RW-correcfe is he( positieve vaschil tussen de norrTvente van 5,5% 

en de Aerkeljke gemddelde vemnogenskostenvoel van Woondiensten 

Enkhiizen berekend over de reslerende loopt«d van alie leningen. Oe 

marklwaaKte van one best hebben bepa^ door op PMC niveau een 

veiKoopwaarde te berekenen al naar geiang de marklomstandigheden 

Deze v/aarde is ten opzichle van 2007 loegenomen door de Matie van 

2,6% per einde 2008, een herbeoordeling van alle Product Matkt Combi- 

naties en de opteverlng van net nieuwe complex FmiWuinen, de Breed- 

straat en het Woon Zorg complex aan de Meeuweniaan en bedraagt and 

2008 € 344.618.657,- (2007 € 326.842 432,-). Pa wooing (2384) be 

draagt de marktvraarde € 144.555,- (2007 • € 139.795,-).

zijn, waardoor het voor ons niet mogeSik was dit aan de 

laatste meer)arenciiters aan te passen.

(3e opaatoneie kasstroom wijkt sterk at van het o/a- 

zicht "Sturen op rendement* en van het ovazicht 'h- 

vesteringen versus finandering’ omdat b< Corpodata de 

atlossirtgen op de leningen worden meegenornen in de 

operationele kasstroom.

9.2 Ontwtkkeling jaarresultaat

Het jaarresultaat 2008 na belasting bedraagt 

€ 436.852,- posHief (2007; € 2 396 684,- posHiet) Het 

jaarresunaat wordt structureel sterk bdnvioed door de 

at- en bijboekngen via de Impairmenttoets. (vergel^kirrg 

bedriffswaafde - boekwaarde) Deze aanpassing van 

de toekomstige verdiencapaciteit is een uitkomst van 

orue beieidsparameters. Vbrvolgens unitormeeri het 

Centraal Foods deze wa^e op een aantal onderdelen 

weer naar een Volkshiisvesteipre expkxtatiewaarde.

OntwikkeNng jaarresultaten na vennootschapsbelasting

2000:9.3 Waarde bezit

&j de berekening van de bednjfswaarde hanteren we 

de in ons strategisch voorraadbeieid bepaaide parame

ters voor de aanpassing van hour, onderhoud en Infla- 

tie. Deze parameters worden vermeld bij het onderdeel 

"Waardertngsgrondslagen". Tevens wordt de restart le- 

vensduur bepaald naar aanleiding van maatregelen die 

we voor de respectieveSjke Product Markt Combinaties 

(PMC3 in petto hebben Daarmee is ortze bedrijts- 

waarde geifk is aan orue beieidswaarde Via altema- 

tieve scenarpis ver^liiken wy ons beleidsscenario met 

eventuele gewijzigde marktomstancig heden. De be- 

drflswaarde 2006 inctueaet rertefcxliteitswaardecorrectie
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Mutatie'b^rijfeWaarde.
be^jf^aarde 3,i - 12;2p07, 

-be'drilfs\^rde 31 ?12r2008

1G2:523;096 

114 339,666

Miitatie in de bedrijtswaarde;van <le MVA' 11,816:570i

A Jaam'sutteat 

autbnotfia'mOtalte ,1.3i^28,

B Gevcriger^yw aanpassih^n van beleidsparam^rs c»i ui^rigsptiiiiten' 

':in,a8,pnderlibudsl^lOT- 

.'inctePyert^ja^erj 

Ifi'de vermdgetis?<QBienyoel,< 

rnxte levensduuf 

In de reslwaa'rderinsc^ttii^' 

jngarag^ ma^liuur cofnppn^ 

in WdnWgen'mafidiiiff 

;in.de;yoidrg^jdtTven ki^ 

in.d'e infetie^

2:377,959 
3:670:7^,. 

2,887^9^

'1;.;116:762'
aigilGoe';

68343,

o’
—'t-

MutiAie als^Wblg yah aanpassihgen'yan beieidspaiannetera.en uitgangdpw l3l6.7Mi

C ^Geyoigen yan,mutajte^.ih;l>e2^^^^ 

itoeirtiji^ng beat; 

y^o^fbsa 

'gesidoptbezit

^.440/160;

4M;8i6i

9,■‘'j'

lyiutatie als geypig 'yaainutaties in.liet bezit' 8.973.344

Mutatie in:de’bednifswaa'rdeM" ^ 11,816i57Q]

D ' Bentabiliteitswaairdecd»Tectie'2067/: 
Ben^ii.iteitswaardecoiTectia 2M8;

2.270.349

232(1336

M6.587

26i .780,

: jn\4^d rieuw ieningen 

aflosa'ngOT 

rentecpnversi^ 

hl^nandenn^n
0

72.768

256,587'
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9.4 OntwiKkeling eigen vennogen en 

operationelo kasetroom

Op basis van de meerjarenbegroting van 2008 -2017 

heeft de organisatie In 2008 beleid bijgesteki 

Door invoering van de Vogelaabeffing en de Vanndot- 

schapsbelBSting dteigden we orxler cvue solvabitelis- 

grens van minimaal 12,5% te zakken. Dit had een 

zodang negatief effect de fnancieie continLiteit, dat 

bestoten is de pro^ctporirtetile te berzien. Dil resul- 

teert nu in een gematigd neerwaaiise ontwikkekng van 

het eigen vennogen. De sotvabiliteff igt met gemiddeld 

21 % ecWer riOT boven de frtnimale norm 

De aanpassingen zjjn divers:

1. m 2006 was het ptoject Molenweg al opgenomen. 

Off bestaat lit eer^ GOED, apotheek, pdMiniek. 

GGZ, bibiotneek en een aantal kteirwre zorgaanbie- 

ders in een voormalig postkanloor aan de Molen

weg; De Investefing bedraagt € 6.800.000,•. De 

hourpnjs is zorg conform aangepast waardoor de 

onrendabele top rw nihil is;

2. Het herstructureringproject Piet Rodenburg be- 

staande u# het renoveren van 30 bestaande appar- 

temffTten en het btMJwen van 19 meuwe 

appartementen is stopgezet vanwege de zeer hoge 

onrendab^ top; De investering bedroeg 5,5 m^oen 

vaarvan 3,0 miljoen onrendabel;

De nieuwbouw aan de Tom Kranenburgstraat zuU is met een tientai 

woningen vemwiderd. Van de naastgelegen 65 appartementen is tret 

herstructurerngprogramma neerwaarts b^gesteld;

Oe gemeenteraad is niet akkoord gegaan met woningbouw in het be- 

stemmingsplw Gommerwijk west- west. Dt beperkt ons sterk in onze 

voorgenomen nteuwboowpfoduclte. Wij hebben daardoor voor de 

jaren 2011 tot an met 2013ruim 125 nieuwbouwwonrtgen geschr^t 

lit onze meerjarenplanning,

De invoenng van de bijdrage aan de 40 prcff>leemvvf(en in voomame- 

Sjk de grote steden heeff in de periode 2008 tot en met 2017 een ne- 

gatief effect van € 1.320.000,- op onze operaliorfflle kasstroom;

De iivoering van de integrate verwwotschapsbelasting heeff in de pe

riode 2009 tot en met 2018 een negatief effect vai € 9.483.000,- op 

oize operationeie kasstroom!

3.

4.

S.

6.

De ortwMrelrig van de kasstrornen is iv en exclusief atlossing weerge- 

geven. Het Waartxx^orKls Sodale Wontegbouw wit graag vsieten ol w| 

aan or«e reguSere affosstegsverplichfing kormen voldoen. De gehanteerde 

attossirgsbedragen komen uff ons pakket Prt^icon waarmee de financtele 

meerjaren -begrotteg is berekend Daarm slaan ook de terwigen opgeno

men geheet conform de aflossirigsschenirals van de geldgevende r®tel- 

lingea Als in enig jaar een extra atlossing pleiatsvindt op basis van de 

teningovereenkomst is dat meegenomen in de kasstroom. Daarom wijken 

in 2011, 2012. 2013 en 2017 de kasstrornen negatiet at. Oe negatieve 

kasstrornen worden via herfinanctemgen weer “rechtgetrokhen*.
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Ontwikkeling kasstroom

6000 r

'HXXI h

X

-1000
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AA -3000
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-5000 r 

-6000 -
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 »jaar20102009

inci Bftossfig -128 -676 -1 877 -16^ -3 484 -266 50 1.129 -5 237 2.837

end. aHossing 2166 1.632 1.668 1.671 1.020 1 933 2 291 3.352 3 741 4 841

houden wjj de toegestane vertxxjdmg korte/lctfige fi- 

nandering nauwtettand in de gaten. Op 5 januari 2009 

heOben een 7 jarige Rxeiening van € 5.000.000,- 

aangetrokken tegen een vast renteperc^itage van 

4.28%. Onze vteemde vefnnogenskostenvoeit eind 2008 

bedraagt 4.57% (2007 ;4.55%). ongew^igde onri- 

standigheden beweegt de rentevoet zidi in laleneiafen 

20 rand ds 4,70%

De operationele kasstroom s inclusief verkoopopbrengsten. On de eer- 

ste te verbeteren zullen we extra nkomsten moeten geoereren. Via onze 

reguliefe huorinkomsten is dit niet mogdijk. Ktet huurbeteW staat immers 

vast op riBatieniveau. Daarom hebbwi wij begin 2009 van a! orue Pro

duct Markt Combinaties een huurharmonisatiepercentage bqaaald het- 

geen wordt doorgevoenJ na mutatie van de desbetreffende wooing.

9.S Financtete positie

Woondiensten EnKMui^ beett ais beieid vastgesteld dat het eigen v^- 

mogen (solv^xliteit} mnimaal 12.5% van het balan^ctaai zou moeten be- 

dragen. Dit percentage is afgelsid van het door het C«itraal Foods 

bepaalde bes>snsico van 5.0%. De aanvulende 7,5% 6 bedoeld voor n- 

sico^ ten aanzien van sodaie projectontwikkeling, nerxivatie en herstnjc- 

turering. Het etgen veimogwi bedraagt eirxl 2008 28,0% van het 

baianstotaai. De soivabiiiteil ontwikkett zich els voigt waarbij wij ai onze 

proiecten in de RnanciSe Meerjarenbegroting hebben ingerekend.

Seteggtngen

Overeenkomstig onze beteidsutgangspLXiten beleggen 

wij onze overtoBige tniddelen voomameiik op korte ter- 

mijn (depositor < 1 laar). Deze fiquide middelen dienen 

in eerste instantie voor aftossmg van teningen van com- 

piexen waam huurwoningen worden verkochi en ten 

tweede ais finsrxiiering voor nieuwbouwcomptexen. re- 

novatie, herstructurehng en beheerplanmaatregeten. 

Bnd 2008 beclroegen de beteggmgen € 0.00.2009 24.6%

2010 24,7%

2011 23,3%

2012 24.2%

2013 25,1%

2014 26.2%

2015 26,8%

2016 27,0%

2017 31,3%

2018 36,9%

AentabrVtert, HcfukMtmi en eolvabtHteit 

RentabHiteit is de verhouding tussen de opbrengst en 

het vermogen waarmee die oj^reng^ is vrerkrogen. 

Men spreekt hiertHj van rentabiiteit op het vreemd,- 

eigen,- en totale vermogen. De rentabSt^ van het totale 

vermogen kan positief worden beanvioed door meer te 

tinancieren met vreemd vermogen. De benvtoeding van

CO
o
o Renta ontwikkeling

Wij streven naar een zo la^ mogelijke vreemde vermogenskostenvoel op 

onze leningenporlefeuiHe tegen ©en aanvaardbaar rteicoprc^iet. Oaarbij
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Compagnioshaven Enkhuizan

9.* VennootschapsbeiasUng (VPB) en de VSO*ll

Wij hetoben in hoc^dstuk 3:6-en aan hat begin van dH hootdstuk aange- 

geven we het niet eens met de voofwaarden waaronder aan cor- 

poraties de integrate belastingpticht is opgetegcJ. Wij hopen dal er afeiog 

een versoepeling plaatsvincfl waardoor investerir\gen in sociaal ma^- 

sch£^:^)ei#< vastgoed geSnienstveerd kunnen worden. He! rma^tele eneci 

van de VPB raakt ons hard. Voor de periode 2009 -2018 rekenen wj vol- 

gens onze meest recerrfe meerjarerteegroting met een belastingafdracht 

van € 9.483 000. De VogetearhefSng voor de periode 2008 - 2017 be- 

draagt € 1.320.000. Tezamen een bedrag van € 10.803.000. Hierdoor 

vertiezen we, rekening houden met een onrendabeie top van 35% van 

onze tevesleringen, een inveslehngsbedrag van € 30.865.000 over een 

periode van 10 jaar Dat is een verlies van zo'n 170 nieuwe sociate hour- 

wonngen.

de REV. door gdDruik te maken van vreemd verrrwgen 

noemt men het hefboometfect. 

indlen de RTV groter is cten de RW spreek je van een 

posilief hetboomeffect Des te posittever de financtete 

hefboom. des te groter is de mogeSprheid om firwncie- 

ringen aan te gaan met vreemd vermogen zonder ctet 

dit nadeig werkt voor de tot^ rentability van Wbon- 

diensten EnkhUzen.

RTV 3.51

4,15RW

REV 1.69

64.750.539

25.809.170

2.5(»82

W*

EV

VsrtxxxJog W/EV

8^ hot bepaten vsn de hoogte van de belastingheffing hanleren we de re

gels van de nieuwe VSO-I. We proberen met de betastingdiery een inte

grate afspraak te maken voor wel/niet activeren van het onderhoud. De 

junsprudenlie Irierover is zo oneindig zodat we hiermee uitgebraide dis- 

cussies willen voorkomen. Oe VPB afdra&hi voor 2008 is berekend op 

€222.7t0.-.

1,88Hetooom

• Leningmt, vooraening en egaltsaXe

De SqukJiteit. het verrirogen om op korle fermijn aan 

onze financtele verpiichtingen te kunnen voldoen, is be

rekend via de current ratio en bedraagi emd 2008 0.5 

(2007; 1,^. Herbq worden de vtottende activa gedeetd 

doordeviottendepassiva. DesolvabiteitishelvefTno- 

gen om op lar>ge term^ aan onze financtete verpiich

tingen te kunnen voldoen. Deze bedraagt ultteto 2008 

26.3% (2007: 26.9%) De solvabitity zal zich de ko- 

mende jaren negalief ontw'ikketen. DH is hootdzakelSk 

het gevolg van de gestage stroom verii«iatende oro- 

lecten dte we zuSen reaHseren.

9.7 Benchmark

W| hanteren als erige berchmark “Corporafie in perspectieT van het Cen- 

traal Fonda Matkshwsvesting. Herin wordt onze corpoiatie vergeteten met 

regio -, tandei^ke - en referentlecorporaties. Over het algemeen scoren we 

hierbij beter dan de regio • of de referenttecorporaties. Deze gegevens 

vrorden voorzien van een korte loeSctiting ter kenmsname verstrekl aan 

anze Raad van Commissahssen. Gezten de adrrtnistfatieve test en het 

koslenaspecl doen wij niet mee aan de AEDEX
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Bijlage 2 nummer 3

Kengetallen in aantallen of euro's

2006 200520072008Boekjaar per 31 decernber

G«g«vens bezit

Aantal verriuureenheden in expfoitatie

- Woningeo an woongdxwwen

- Wcxiingen in beheer

- Garages

• Overige voftxwreenheden

23522.36323352381

3 333

101627160

125124 123237

2.5812 56125332 681Totaat

Mulaties S het aantal verhuuraenhecten

- AantaJopgel8vBrd/aa>gekocW

- Aartal verkodil

- Aantal gesloopt

- Aantal sarrrengevoegd 

• Aantal overig

952 3167

26-34 .21 - 28-

56-3 •

5-12-2 -11 -

2- 3-113

29.364

39.829

116.288

27.062 

35 559 

116.419

32407 

42 648 

127 947

29 994 

40475 

125 789

Germddelde boekwaarde per vertiiwreenfieid 

Gemidcielde bedrijfswaarde per vertunreenneld 

Gemddelde WOZ-waarde per verlxioreaiheid

Aantal woningen naar huurprijsklasse 

Goedtoop. Lager dan € 349,- 

Betaatoaar: 349.- tot € 500,-- 

Du.r: € 500,- lol € 632,- 

Commercieet: hoger dan € 632,-

634580530 557

1.673 1.6541.698 1 667

3089131 100

371425 14

2.338 2.356 2.3552.384

01-07-07 01-07-06 01-07-0501-07-08ToeScMing aantal woningen naar huurpr|sklasse

< 343,49 

<491.64 

<526,88 

<621,78

<339,06

<485,33

<520,12

<615,01

<331,78

<474,88

<508,92

<604,72

<348.M 

< 499,51 

<535,33 

<631,73

Kortingagrens en maxinrBle huurgrens jOTgenan < 23 jaar 

Kortingsgrens 1 ert 2 persoonshtishoodwis 

Kortingsgtens 3- en meerpersoonshuishoudens 

Maximale huur^ens voor personen > 23 jaar

KwalHeit (betreft 2338 woningen)

1 Aantal reparMieverzoelon per wontng 

2. Kosten klachtervonderhoud per woning

3 Kosten mutatie-onderhoud per woning

4 Kosten planmatig onderhoud per wonrig 

5. Overige otxJerhoudskosten per woning 

6 Totaatesten onderhoud per vwyiing

7. Percentage woningen woningverbetering

8. Kosten worwigverbetering p» woning

1,331.59 1,54135

326335 289 241

56 5273 74

746 938797 698

0210 157 11CD
o
o 1.3!» 1,054 1.2311 415CM

O) 1.17 1,45 2,21 1,78CD

CO 44,452 50.402 37.93839.938
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Bijlage 2 nummer 3

Boekjaar per 31 decewber 2008 2007 2006 2005

Prijs- kwalittitvtrhouding

1. GemicJdeld aantal punlen WWS

2. GerrMdelde netto huurpnjs

3. Gemiddetde pontpr^

140.09

411B9

137,76

39931

137.40

390,90

13635

373,83

2.94 2,90 2,84 2,74

Het verhuren van woningen

1. Mutatlegraad totaal aantal verhuutaenheden in %

2 Aartal huurtters met huurtoeslag in %

3 Hujrachterst^ in % van de jaarhuur * servicevergoedingen 0,^ 

4, Huurcleiving in % van de jaafhuur + senncevergoectoTgen

939 9,89 10,40

25.93

12,46

30,7925,1521.69

0.99 0,96 1.13

135 0.69 1,07 1,39

Financtele continuiteit

1. SoivabMeft

2. Current ratio

3. Rentabifeit eigen vetrnogen

4 RertoWteil vreemd vermogen

5 RentaWitert totaal vermogen 

6. Interne finaixie'ing per wonir^

7 Cash flow per woring

8 Wrest dekking rMb

9. Exploitafierendement van gerniddelde bedrijfswaarde in %

10. Loan to value {vrwrtKjvemiogen In % van becJr^fsvraarde)

263 26.9 19.6 24,5

0.6 1.6 0.5 1.0

9.61.7 4.8- 6.6-

4,2 4.2 3,3 4.1

3.5 6.7 2.6 1,5

10.826

1.185

10,508

2.041

9.422 9.879

32 181-

2.0 23 231.7

5.9 5.83,6 4.6

53.6 583 52,654,9

Balans- en winst en veriiesrefcening (x t.000,->

1 Eigen vermogen

2 Voorzieningen 

3. Huren

4 Vergoeckngen 

5. Jaarresultaat voor belasiingen

22.198 

2 682 

10.843

23.264

2.395

10.365

24.56825.839

251798

11.18511.427

172 128173 145

2.396 1.531-660 1,066-

0,850.88 0,87Aantal formatieplaalsen per 100 wonlngen 

Werkeiijk aantal personeebleden per 100 woningen 1.151.11 1,191.13

«
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Bijlage 2 nummer 3

Balans na voorgestelde resultaatbestemraing

2007Ref. 2008ACTWA

VASTE ACTIVA

9.2MateriEie waste activa

76.309.609

6.507.952

1.431.471

86.883.312

5.566.318

1.401.755

OnroefefxJe en roerende iaken In exploitalie 

Onroereode en roerende zaken in onlv/ikk^ng 

Orroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

«3 851.385 84.249032Totaat rnaterifile waste activa

9.3Financi#te waste activa 

Te vorderen BWS-subsidies 

Oeelnerning Rode Paard B.V 

Overige rmanciete waste activa

266.098

44.619

16585

32.452

258 568

49.295 311.285Totaal finanddle waste activa

93.900.680 84.560.317Totaal waste actiwa

VLOTTENOE ACTIVA

1.664.406 16.5799.4Voorraden

0 1.120.489Ondertianden projecten 9.4

Vorderingen

Huurdebtteuren

Gerneente

Latente belaslingvordering 

Overige vorderingen 

Overtopende activa

9.5

97.107

117.762

7<».284

829.471

22.415

9.5.1 106.459

73.0069.5.2

9.5.3 0

9.5.4 115.270

81.2409.5.5

Totaal vofdenngen 1.769.039 377.975

Liquids middeten 9.57 707.198 5.113 255

Totaal vtottende activa 4.140.643 6.628.298

eo
o
o Totaal 98.041.323 91.188.615CM
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Bijlage 2 nummer 3

PASStVA Ref. 2008 2007

EIGEN VERMOGEN

25.809.170 24.568,402Eigen veimoger 9.6

EGALISATIEREKENINGEN 9.7

0 21.427Egaiisatierekeningen

VOORZIENINGEN 9.8

VAxxziening onrend^jele investeringen 9.81 797.984 250.503

LANQLOPENDE SCHULOEN 9.9

226.612

64.523.926

9.9.1 266.036

61.836805

Leningen overheid 

Leningen kredelinsteingen 9.9.1

62.103.61164.750.538Totaal ianglopende schiMen

9.10KORTLOPENOE SCHULDEN

2,132.430

265,079

1.833.577

408.551

2043.993

1,959872

160,320

Sdmlden aan leveranders

Belaslingen en premies sociale verzekeringen

Afwikkeling integratieTietfing project Meeuwenlaan

Ov^rige schulden

Overlopende passive

391.372

1.733108

4.244.6726.683 630Totaal kortiopertde schulden

91.18861598,041.323Totaal c
N
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Bijlage 2 nummer 3

Winst- en verliesrekening

Ref. Begroting Werkefifk

2008

Werkeigk

20072008

Bedrijfsopbrengsten

11.184.973

172.409

36.822

1.999.880

1.120.489

333429

10,1 11.414.000

222.000

50.400

2.616.900

11.427.093

173.192

29.930

Huren

Vergoedingen 

Overtieidsb^agen 

Varkoop onroefende zaken 

Wijziging ondertwiden werk 

Overige bedqfsoobrengsten

10.2

10.3

10.4 2.184.705

10.5 526.990

92.19429.80010.7

14,333.100 14.434.104Som van de bedrijfsopbrengsten 14.848.002

Bedrijfslasten

2.675.000

1.023.100

891.600

135.200

177.300

3.201.500

1.736.650

2,387.533

827.131

Alschniwigen op rnateri§b vaste actn/a

Ovehge waardeveranPering matenaie vaste activa

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Lasten mderfioud

Ovonge bedriifslaslen

108 2.401.055 

333.630- 

857.008 

108.701 

171.860 

4377.016 

2 494.946

10.9

^.824

117.963

186.700

4.352.539

2.669.059

10.11
10.13

Som van de bedrijfslasten 9.840.250 11 440.749 10.076.956

Bedrijfsresuttaat 4.492.850 2 993.356 4.771 046

Financiele baten en lasten

Rentebaten

Rentelasten

10.18

1018

631.200 

2.936.300 -

679.021 

3 000.647 -

433.300 

2 802.007 -

Som van de financidle baten en lasten 2.3(».100. 2.321.626- 2,368.708-

JaanesuHaat uit gewone beck^fsuitoefening voor belasting 2.187.750 671.730 2.402.338

Belastingen 1.453.500-10.20 222.710 - 0

Resirftaat deelnetmig Het Rode Paard B.Y 10.17 12.167 - 6.654-10.000-

Jaarresultaal uK gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 724.250 436.852 2.395.684eo
o
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Bijlage 2 nummer 3

Waarderingsgrondslagen

Grondslagen voor waardering 

van activa an passiva

De hdefing sluit aan op de wi|2e waarop het interne beleid en de bedrljrs- 

voering is gedefinieerd. AansMing Is daarbij gezocht bij de differentiatie in 

het hour- en ondertxxjdsbeleid en levensduurschattingen. Jaar^ks vindt 

toetsing piaats van de boekwaarde en neeie waarde. De toetsing gesch«dt 

op compiexniveau. Si) de toets tussen de historische kostpr^s en re^ 

waarde wordt de egaKsatierekening beln^d^.

5.1 Algemeen

5.1.1 Vmy^^king met voongaand jsar 

De gehanteerde grondsiagen van waardering en resul- 

taatbepaiing zijn rvel gew^zigd ten opzichte van voor- 

gaandjaar.

De bedrijfswaarde wordt gevormd ctoor de contanie waarde van de ge- 

prognostlceerde kasstromen uit hoofde van toekomstige expkxtalteop- 

brengsten en tod<omstige exptoitatielasten over de geschatte resterende 

loopt(d van de investering. Daarb^ word! rekerwig gehouden melde voor- 

genomen bestemming en aard van het bezit. Onderscheid wordt gemaakt 

In woningen besiemd voor de \«fhiAJr, woningen bestemd voor de ver- 

koop en bedrijfsmatege / overige onroererKle zaken.

5.3 Materiele vasts activa

S.3.1 Onroerende en roerende xaken in mtploltath 

De oofspronke^e investeringen »i conr^plexen waden 

gewaardeerd tegen verknjgings- of vervaardi^ngspr^s 

onder aftrek van csjmulalieve ^scfv^ngen en bijzon- 

dere waafdeverrrwxleringen.

Bij be bednjfswaardeberekervng gelden de vc^gende uitgangspunten:

2008 2007

2,0% 2,0%- jaariijkse huLsverhogingen van

- jaarii^rse huurderving van

- mutatiegraad g^niddeld

- jaartykse st^girrg variabeie la^en 

iaar)|kse staging onderhoudsiasten

- genormeerde variabeie lastan

- gertormeerde ktachten- mutafieonderhoud

- kosten planmatig oriderhoud: volgens 

ondemoudsbegroting inclusief inflate.

• restwaarde grond: geschatte grondwaarde aan het einde 

van expkjitate onder aftrek v?v> sloop- on uttptoatsingskosted.

- Dtsconteringsvoet ale VkC Is

- contante waarde: wordt berekeod over de restant levenckiur

De verkrijgvi^- of vervaaidigingspr  ̂wordt bepaaW ais 

de som van alte direct toe te rekenen uitgaven, eventu- 

eel vermeerderd met na-investenngen. Tevens wortien 

hierbij cte rente t|derts de bouw op vreemd vemogen 

en cfcect toerekenbare Werre kosten alsmede transac- 

tiekoslen geactiveerd. \foor zover vwkregen subsidies 

gekwatifceerd worden ais investeriigssubadie worden 

deze in mlnderhg gebracht op de verkr^^ngs- of ver- 

vaardigingsprjs. De geactrveerde rente wordt berekend 

fegen de g^*narktrente.

1.0% 1.0%

10.0% 10,0%

2.0% 2.0%

2.5% 2.5%

€ 719.- 

€353,-

€ 705.- 

€295,-

5.5% 6.5%

De lasten v»i orxlerhoud ooderscheicten zich van acti- 

veerbare kosten door het felt dat er geen sprake is van 

waardevethogmg van het aclief. De lasten van onder- 

houd iworden dkect in het resuflaat verantwoord.

De heffwigsb^age van het Centraa! Fonds Voftrshuisvesting en de te 

betalen vemootschapbelasting maken geen orxterdeel uit van de be- 

drijfswaarde.

De comptexkxteltng is ged^meerd op basis van onder- 

staande product-ma'ktcorrfeinaties welke zid^ ais voIgt 

laten orrachr^ven:

Bij de bepaling van de bedhjtswaarde wordt rekervng gehooden met de 

rentabiMeitswaardecorrectie van de bestaande lenmgenportefeulle De 

rentaMiteitswaardecorrectie betreft het verschil tussen de contante 

waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde vai lenrigen en beleg- 

gmgen en de waardanng van deze poeten op de balans.1. Producten a. eensgezvwwoningen

b. appartementen zonder Ht

c. appartementen met lift

d. duptexvipningen 

a van 18tol23jaar 

b . van 23 tot 35 jaar

c. van 36 tot 55 jaar

d. vanaf 55 jaar 

a. vanaf 65 jaar

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfs

waarde vindt voor zover er nog geen herbestemming van de grorxJ heefi 

plaatsgevonden plaats op basis van de huk^ vergei^rbare kavei of vier- 

kante meterpr^ voor een socae hmswoniog. Deze kavelprijs wordt 

dexeerd rvaar einde van de levensduur en vermindeid met de verwachte 

sloopkosten, kosten v»i uitplaatsing herinrichttig. Indien felleS|k dan 

wel in rechte afdwngbwe verplichtingen zjn aangegaan die consequen-

2. MarktenCO
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Bijlage 2 nummer 3

5.4.2 D«^fWfningon

De de^neming is gewaardeerd voigens de netto vefmogenswaardeme- 

Ihode De netto vermogenswaarde wordt berekend voigens de grond^- 

gen die geiden voor deze jaarreker^.

lies hebben voor de bes'emming van de grond dan 

wofdt met deze gewijzjgde bestemming in de waarde> 

nngrekening gehouden.

S.3J Onroerends ert roerende zakon In omwrUcetrng 

Dit botreflen complexen in aar*)ouw de word»i ge

waardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten 

van het werkapparaat ut txxi^ van voorbereiding. toe- 

zicht en drectievoerHig onder aflrek van een bl|Zondere 

waardevormindering dt txx)tde \«n te dekken stich- 

iingskosien. Bij de bepaiing van de bijzonddB waarde- 

vennndenng worden de boekwaarde en de redle 

waafde van de kasstrocmgenererende eer^ieid waar- 

toe de onroerende zaken gaan behoren betrddcen 

Voorts wxdt rente ti^tew de bogw toegOTkend. U#- 

gangspunt van de geactiveerde rente is de geldmarkt- 

rente. Als de b|zond»e waardevormindering hoger is 

dan de waarde van de onroerende zaken in onfwikke 

ling, dan wordt de onroerende zaak op r^! gewaar- 

deerd en worcft een voorziening aan de creditz^ van 

de balans opgenomen. Ingenomen grondposities wor

den onder deze po^ verwerkt tegen aanscha^ijs en 

b^komeode kosten & vhdt een jaari^kse renteloereke 

ning plaats.

5.4.3 Over^ finami&e vaste activa en effecten 

Oe overige finanoSe vaste activa, die bestemd zin om de liioeferkng van 

de werkzaamheid van de ondememing duurzaam te dtenen. worden ge

waardeerd tegen verkrijgingspfiis of lagere marktwaarde.

5.5 Vborraden

5.5.1 Veonaden

Vtemlering van voorraden vindt plaats tegen vaste verrekenprijzen, Te- 

verts wordt rekerring gehouden met inccuxanthekt.

5.5.3 Ondmfmnden projecten

Ondertianden projecten worden gewaardeerd tegen vervaardigingspriis 

zijnde c&ec^e mala^iaal- en arbeidskosten, direct toerekenbaa^ uitbesteed 

werk en overige exteme kosten hcAjs^ een opslag voor aan de produc- 

lie gereiateerde indkecte vaste en variab^ kosten.

Voor projecten, waarbij de wmst op de reeds verrichte prestaties op ver- 

antwoorde wijze kan worden bepaaid, wortfi de winst aan hel boekjaew 

toegerekend naar mate waarin de verrichte prestaties hun aarxleei hebben 

g^rad in het totaal v^ de voor het project te verrichten prestaties. De 

vcxxtgang van projecten wordt bepaaid eg base van kostprijsvan het ver

richte werk in fi^ietot de verwachtekostpf|s van het protect ais geheei. 

Winstname gesebiedt met machtneming van de daadwerkeHike gereali- 

seerde verkoopcontracten. Als de winst niet op verantwoorde w^ze kan 

worden bepaaid wonjt deze verantwoord « het boetsaar waarin het pro

ject wordt op^leverd.

Bij gecombineerde projecten wordt het aandeel van de 

koopwoningen verantwoord onder de post voorraad 

orxlettianden werk.

Afschniving vkidt eersl plaats riKlat de betrelfende com

plexen in exploifatte z^ genomen.

5.33 Onroerarxte en roerende zaken ten dierste van 

da axploitaiie

De orvoerende en roerende zaken ten dienste van de 

exploiiatie worden gewaardeerd op basis van aan- 

schafwaarde onder afrek van ineare afschrivingen

Verder zijn op de post ondertianden proiecten de gedeclareerde term^ 

nen en voauH-ontvangen belalingen in mindering gebrachi.

5.6 Vorderingen

S.6.1 HmmMu'teurm

Waardering gescbiedi tegen rKxrwiale waarcte r^tening houderxj met een 

voorziening voor mogefijke onribaarbeid gebaseerd op de stalische be- 

nadering.

5.4 FinanciUe vaste activa

c
«
N54.} Te vordeeen BWS-mdssidi^

De vofdering uii hoolde vai binnen bet BesUt Woning- 

gebonden Subsidies loegezegde bodragen word! jaar- 

Hjks vemiindeitl met de door de budgethouders 

besctvkbaar gesteide bedragen De UtbetaiirigstetTTiijn is 

^hankeijk gesteld van de disconteringsvoel en bekxipt 

vanaf de vaststeing van de subsidie maximaal % jaar.

a

c
ui
c552 Uquide mkktelen

Liqude middelen beslaan lit kas, banktegoeden en depositos met een 

looptijd korter dan twaaif maanden.

(D
tfi
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den het eigendom n«t Woonctensten Enkhuizen 

igt, worden verantwoord als operational leasing

5.6.3 Latente beiastingvoKhring

Oe opgenomen latenie belastingvordering heeft betrekking op verschMen 

tussen de txsekwaarde van a^igetroM<en geideningen en de belasting- 

grondsiag. Oe opgenomen latentie is gewaardeerd tegen ncxm^ 

wa^ude. De alname van de latentie is gerelateerd aan de duration van be- 

treffende geidteningen.

6 Grortdslagen voor bepalirrg van hot resultaat

6.1 Algemeen

5.8 Egalisalierekenif>g Het resuitaat wordt bepaald als versdii tussen de op- 

brengstwaarde van de geleverde prestaties en de kos- 

ten en andere lasten over het jaar. De resultaten op 

tr^^acties worcten verantwoord in jaar waarin zii zin 

gereaSseerd; verliezen reeds zodra zi voorzienbaar zijn.

Oe recliten op exploitatiesubsidies vaUervt bimen regime van het Be- 

skjit Woninggebondwi Siijsidies woitfen verantwoord in het jaar van om- 

staan. De b^agen worden ^lartijks ten gunste van het resuitaat gebrsK^ 

overeenkomstig de jaarlijkse voorgecalculeeide tekorten van de betref- 

tende expioitaties. 6.2 Bedriflsopbrengsten

5.9 Voorzianingen 6.2.1 Hufw

De jaculikse huurveito^ng van overheidswege ge- 

bonden aan een maximum. Vtoor het versla^aar 2008 

bedroeg dit huursompercentage 1.60% pn 2007 was dit 

1,10%).

Vbofziemngen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feiteSjke ver- 

piichtingen en verliezen cte op b^ansdatum bestaan waarbij het waar- 

schijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodz^e^k is en waarvai cte 

hoogte redeNikerwiis kan worden ingeschat. \A3orzieningen zijn tegen no- 

minaie waarde Opgenomen. 6.2.2 Overhekkbijdngen

Older deze post z^ de volgende etementen

opgenomen:

- vr^ uit de egaSsatierekening r^ksbijdragen;

- ovwi^ overheidsb^dragen.

Voor zover de ovBrheidsbijdragen rx)g z^n ontvan- 

gen worden deze opgienowm bi de dettteuien.

S.9.2 Voorzienktg oorvndaMe /nvesteringen 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabeie mvesteringen nieuwbouw 

worden als bipondere waardeveranderngeo in rnndering gebracht op de 

boekwaarde van het complex waartoedeinvesteringenga^behoren. indien 

de verwachte verliezen de boekwaade van fwt betreffende complex ovw- 

troflen wordt voor dit meerdere een voorziwiing gevormd. Order verwachte 

vatezen wordt in eft verband verstaan de netto contante waade van ate irv 

vesienngsJtgaven minus aan de investering toe te rekenen ontvangsten.

6.2.3 Verkopp onrcmrmxki zaken 

De post verkopen orvoerende zaken betreft het saldo 

van de behaalde verkoopopbrengst miixs de book- 

waarde en t#(omende verkoopdrosten. WInsten worden 

verantwoord c® het nrornent van levering.

5.10 Langlopende schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nomriale wa^de.

62.4 In voorraad onderhanden wwk

De post wijziging In voorraden onderhanden work be- 

trett de mulalie gedurende het verslagaar. Oe mutatie 

bestaat uH de gedivende het boekjaar bestede kosten 

voor prc^ecten miruB de ontvangsten van gereedgeko- 

men termijnen,

5.11 Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet arders is aangegevwi wcxden activa 

en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbii wadt op wxderin- 

gen, ndien noodzakelijk is, een voorziervng wegens mogetijke oninbaar- 

hekJ in minclering gebracht.

6.3 BedrijfsiastenCO
o
o 5.12 LeasingCM

Ol 63.1 Afschrijwngen op materi&e vaste activa 

De afschnivingen op materieie vaste activa worden ge- 

baseerd op basis van de verkr^ings- of vervaatdi-

to
0) 612.1 OparaHont^ Imasaeontracten

Leasecontracten waarb? een yoot deel van de voor- en nadelen verborv
a>
>
ro
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gingspn|s. Afschn|ving«n vinden plaals volgens de ine- 

aire dan wel de annuitatre methode oo basis van de ge- 

schatte economische levensduur. Over de grondwaarde 

word! Diet afgeschreven. Oeze wordt beschcxiwd als 

restwaarde

van de bet'effende activa en passiva. de verwerKing van de renteias- 

teo wofdt geen rekening gebouden met transactiekosten op de ootvangen 

leningen.

6.3.8 Beiastingen

Het Belastingplan 2006 is sinds 1 januari 2006 van kracH. Corporaties 

2ljn sridsdien verpiicht over hun commerciete acttviteiten vennoo*- 

schapsbelasting (vpt^ te b^alen.

Aedes en de Belastingdienst hebben hel overleg over de interprelatie en 

loepassing van de venrwolschapsbelaslingolcM waarmee corporaties 

sinds 1 Januari 2006 te maken hebben afgerond. Een en ander a vaslge- 

legd in een vaststeflingsovereenkomsl (VSO).

6.3.2 Oven'ge waardevermndatlngen 

nnatBriHe vasts activa

De overige waardeveranderingen vwxden g^)aseerd op 

de waardenng van cte betretfencte activaposten. De 

orxter daze post verantwoorde bedragen hebben be- 

trekking op een

aboekng dan wel een terugneming van een bijzondere 

waardeverandering. Deze bijzorrdere waardeverande- 

ring ontstaat door een Jaadfrse toets van de bedrijls- 

waarde ten opzichte van de boekwaarcte.

Per 1 j^uari 200S is de vaststellingsovereenkomst komen te vervallen. 

Voor de perkxte na 1 janusvi 2008 is ewi nieuwe vastste#ingsovarkomst 

opgesteld. Deze heefi pas In jarruari 2009 haardefinitievevormgekregen 

Woondiensten Enkhuizen gaat fT>et de VSO II akkooKl en zal voor 30 april 

2009 de nteuwe overeenkorr^ ondertekenen. Dit implk^ert dat over ^ 

in de VSO b«x>efnde oommerci^ activSeiten die niet binnen de buffer- 

zones vallen venrxx^schapsbelasting verschuldigd is. Deze last wordt als 

zich dit voordoet, in de restitatenrekenmg opgenomen.

6.3.3 Periodieke betaalbare betonir^n 

Lonen en sociale fasten worden op grmd van de ar- 

beidsvoorwaarden verwerkt in de win^- en vertiesreke- 

ning voorzover ze verschiJdigd zf aan werknemers

6.3.4 Pmtsio&wn

Woondiensten Enkhuizen is geborxlen aan een ver- 

plichte pensioenregeling die is oncfergebrachl bij het 

SPW-pensioenfonds. Woondiensten Enkhuizen heeft 

geen wetteiijke of feiteljke ve^pScht^ indien er zich een 

tekoft voordoet bj het SPW-pensioanffxvis De toege- 

zegd pensioenregeilng is verwwkt als zou sprake zijn 

van een toegezegde bjdrageregbing.

6.3.9 Acffverm van rentelasten

Rentelasten worden geactiveerd voor kwafificerenoe activa gedur^xte de 

periode van vervaardiging van het actief. De te activeren rente wordt be- 

rekend op basis van de gewogsn geWmaiktrente in verhouding tot de lit- 

gaven en cwoden van vervaardiging.

6.3. fO Firtanc^te irmtrwnentBn

\AAx3ndiensten Enkhuzen maakt geen gebruik van Inanciele instrumenien.

6.3.5 Lastsn onderhoud

Orrder deze post worden rte direct aan het ver^agjaar 

toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Wn 

toerekenbaarheid is sprake als de daadw&ke^ke werk- 

zaamheden in het verstagjaar hebben plaatsgevonden 

In de winst- en verliesrekening zi^ de kosten van de 

eigen dienst opgenomen bll de kostersoor! salahssen 

en K)oale lasten

6.4 Marktrisico's

6.4, f Oebrteursrtnisrco.

Woorxkensten Ery<huzen lowt risico van te late huurbetalingen. In de 

prakt^ bedraagt dt risico 1 % de totale huuhnkomsten.

6.4.2 Rmterisico
Renterisico wordt gelopen over de rentedragende vorderingen, rsnfedra- 

gende langlopende en kortlopende schuktcn, Er z^n geen vorderingen en 

schulden met variabete renteafspraken.
c

6u3L6 Overige bedriffsiasten

De overige bedrijfdasten worden toegerekend aan het

versiag^ waarop zij beirdrking hebben.

N

c6.4.3 Kredmt tisico

Woondensten Enkhuizen heeft geen significanle COTcentralies van kre- 

diethsico.

lU
c
03
to6.3.7 flcn$abatsn an rsntsiasisn 

Rentebalen en r^elaslen worden tijdsevenredg ver

werkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

c
a>
XJ
c
o
o
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11^ verpiichtingen kunnen j^ken b<j daadwerkebjke 

rBaisatie van de projeden. Ptanvcxrrtng kan ondemwef 

wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in hel 

pr^niveau vtui leveranciers. wettel^ procedcres en 

aanpassingen in de voagenomen bouwproductie

Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering 

en resultaatbepaling

7

De jaarrekening wordl overeenkomstig BW 2 tilei 9 opgesteld Oe vo(- 

gende waarderingsgrondstagen qn naar mervng van hel managernent het 

meest kritisch voor het weergeven van de financidle poe^ en vereisen 

een subjectieve o( complete beoordeNng van het management.

- Mateheie vaste »^lva, minmim waardehngsregel

- Timing en verwerking van onrendabele investeringen

7,1,3 Vwmootschapsbelasting 

Woondiensten Enkhuizen s vanaf 1 januari 2006 beias- 

bngpiichtig voor de venoootschapsbelasting gewocden. 

Mxx de perkxie 1 januari 2006 tot en met 31 december 

2007 gekJt een vastst^ingsovereenkomst met de be- 

lastingdienst, vanaf 1 jarxjah 2008 is sprako van inte

grate beiastingheffing. VAxir de periodena 1 januari 2006 

Is nieuwe vaststefcngsovereenkomst opgesteid. Deze 

VSOII is pas in jaruari 2009 vastgesteld. Om met deze 

overeenkomst temogen werken moet men voor 30 april 

2009 de overeenkomst ondertekenen. Wat de exacts 

gevolgen vow WPorxSensten Enkhuizen zijn is nog be- 

kend maar de te vervrachte (scale ontwikkekngen zd- 

len in de balans en resuttatenrakening worden verwerkl.

7,1.1 Materi&e vaste act'va, minimum w'sandenhgsregef 

Onroerande en roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd legen 

verknjgingsprfs of vervaardigingspris onder aftrek van cumulatieve af- 

schrijvingen en tNjzondere waardever- mlnderingen. Een bijzonder waarde 

vermindenngsverlies is het bedrag waarmee de boek-waarde de redle 

waarde duurzaam overschri(dt. Van duurzaamheid is sprake warmeer de 

verwachte reSle waarde gedurende een periode van ten minste vijf jaar 

lager is dan de boekwaarde. De re^ waarde wordl afhankel^ gesteU 

van de voorgenoman beslemrrtng van complexen, De reels waarde van 

de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de verhuur is de be- 

dr^lswaarde De onroerende zaken kunnen voor langere of kortereterm^ 

voor verhuur worden aangehouden. Kasstroomovenzicht

8 KasstroomoverzichtDe uitgangsponten van de reae waarde ziHi deels afhar^nel^ van de in

terne belektevoof-nemens van Woondiensten Enktuiizen. Deze beleids- 

voornemens komen orKlermeer lot uitdrukking in hel strategisch 

voorraadbeheer waarbi) eigen keuzes worden gemaakt ten aanz^ van 

verhuur of verkoop. lovensduur, kwatkeits- en huumiveaus. Vxr zovor mo- 

getjk hanteert WooncSenslen Bikhuizen binnen de sector gangbare u#- 

gangspunten

Hel kasstroorrxrverzicht is opgesteid volgens de indi- 

recte methods Bi| deze methode word! het nettoresri- 

taat aangepast voor posten van de winst- en 

verfesrekening de geen invioed hebben op ontvangsten 

en dtgaven in het versiagiaar. rhulaties in de baianspos- 

ten en posten van de wrist- en verliesrekerkng waarvan 

de ontvangsten en uitgaven riel worden beschouwd als 

behorende tot de operdionele activiteiten.

7.1.2 Timing en veryi/erlong van onrendabel investeringen 

In de jaarrekening worden naast juridisch aldwingbare verpfchfingen te- 

vens feitelijke verpiichtingen verwerkt die kunnen worden gekwsMceerd 

als "Intem geformaiseerd en extern gecommuniceerd'. Hiervan is sprake 

wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richling huurders, ge- 

meente en ovenge stakeholders aangaande verpSchtingen inzake toe- 

komstige herstructureringen en loekomstige nfeuwbouwprojecten. Een 

feitehike verplichting is gekoppeld aan het beshitvormingsproces van de 

corporatie rondom project-orkwflrkeiing en herstructurering.

De Iquiditeitspositie in hel kasstroomoverzichl bestaat 

uit Kquide middelen orxler aftrek van bankkredieten. In 

het kasstroomoverzicht word! onderscheid gemaakt 

tussen operationele, investerings- en fnancieringsacti- 

vkeiten. De kasstronnen uH hoofde van de financiering 

zijn gespMst in kasstromen met betrekking lot mutaties 

in de hoofdsom en bepaalde intrest. De investeringen 

in materiele vaste activa worden opgerxxnen onder af- 

Irek van de onder avenge scNjIden voorkometxle ver

piichtingen.

Van een feitetjke verplichting is sprake irKlien de lormaiisenng van de de- 

finilief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwver-gunning 

heeft plaatsgevonden.
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Bijlage 2 nummer 3 Toelichting op de balans

VASTE ACnVA

92 Materia vaste activa

De mutatles In de materidlB vaste activa zjn in hel navolgende schema SOTengevat:

onraennth enonroerende en Ofiroertnde en roerwnde totaal

roerend«jaken 

in exploitatie

roerende zaken 

In ontwlkkalmg

takan ten dmnsle van 

deexiMtMie

31 december 2007 

Vertcrijgingsphjzen

Cum, Waardevermindenngen en atecht^vingen

113,007.007

36.697.39&.

13.750.395 

7.242.443 -

2.387.693

956.222-

129.145.095

44.896.063-

Boekwaarde 76.309609 6.507.952 1.431.471 84,249.032

Mutatles 2008

Invesferingen 

lit expioitatie

1.290.«11 11,702.346

311.445-

40.210 13.033.537

311.445-

Ovwtoekfng near exploitaSe

Desinvestenngen

A/schrijvingen

Ci»n. afschrijving desinvestenngen 

Waaideverminderingen tl.v. resuRaat 

Terugneming waardeverrrvnderingen 

OvertxjeKingen onrendaOele top 

Overtxjekiogen aanschafwaarde

720.234- 

2.317.606- 

292.466 

2.341.501 - 

2.914.348 

4.545.292 

16.000.541

24.790- 745.024-

2.387.532-

292.466

3.193.998-

2.914,348

69.927 -

852.497 -

4.545.292 

16000.541 -

Totaal mutades 10.573.704 941.635- 29.717- 3.602.362

31 december 2006 

VAeiXr^gingsprizen

Cum Waardewemiindefingen en afschrijvingen

129.578.296 

42.694.984 -

9.115.966 

3 549-648-

2.427,904

1,026.149-

141.122.166

47.270.780

Boekwaarden 5.566.318 1.401.755 93.851.38586.883 312

V
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Toelichting op de balans

0« afschri/vingiienminen »n gavolgda syst»m*tiek luidan ah votgt: 

■ Grand

- Sti(JTtingskosten

• Installaties

- flenovaties

• Qeheerpianmaatregelen

- HerstructuBring

- Garages

- Bedr^nimten

- Overigez^«n

geen afschnjvingen 

lineair SO jaar 

linear SO jaar 

lineair restant levensduix 

lir>eair restant levensduur 

ineair restant levensduur 

ine^SOjaar 

ineair 50 jaar

linear naar inschatting technische lovensdmr

Afschri/tnngstaimiinen voor materieh vasts acilva tan diensta van exploitaih:

- Kantoorgebouw

- MeuMair

- Machines

- Auto’s

• Automatiseringsapparatuur 5 jaar

30 jaar 

5-10 jaar 

I0-I5jaar 

5 jaar

In hel txjel^aar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag van ad { 542.745,- aan 

bouwrente geactiveerd. Bij niet-speofiek getinaxtierde nieuwtxxjwproiecten werd een gemrddelde rentevoet 

gehanteerd van 3%.

De active zijn verzekerd tegen brand- en slormschade

Per baiansdatum waren verpichtingen aangegaan met PetrekKirg tot matenele vaste activa voor een bedrag 

van ( 5.303.800.-. In gebruikname zal in de komende jaren plaatsvrxJon.

De actuele waarde van de roerende en onroerende zaken in exploitatie gebaseerde op bedrijtswaarde 

bedraagt ( 114.339.666,-. Ten opzichte van voorgaand verslaaaar is de bednjfswaade met {11.816.570.- 

gestegen. Vtoor do toeichting op deze mutatie wordt verwezen naar de toelchting op de winst- en 

veriesrekening

Door de corporatie is een verkoopplan opgasteld waarm nog 259 orroerende zaken voor verkoop 

zijn geoormerkt De reeie waarde van deze onroerende zaken bedraagt i 37.132 503,-. De boekwaarde 

bedraagt ultimo het verslagiaar f 4.414.477.— . In de begroling van 2009 isde verkoop van21 woningen 

opgenomen De bruto Ofsbrengst hiervan beckaagt ( 2.908.105,- , de boekwaarde bedraagt € 358.445,- .
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9.3 Financiele vaste activa

De mutaties In de rinand^ vaste activa zi^ in het navolgende schema samengevat:

Te vovderen BWS-stAisidie Oeelfwningen Ovenpe Totaal

1 januari 2008 

Boekwaarde 266098 44.619 568 311.^

Mirtattes 

■nvestemgen 

Desnvestenngen 

Afschriiving/aflossingen 

Resuttaat deelnemingen

1.2M

250.753-

1.239

250.753-

310- 310-

12.167-12.167-

Totaal mutaties 12.167- 310- 261.991 -249.514 -

31 dacember 2008

Boekwaarde 49 29532 452 25816.585

De deelneming tjetrett 'Het Rode Paard B.V gevestigde op het Rode Paard 5 te Enkhuizen Net aandeel in de 

deelneming bedraagt 100%. Het resultaS in het txieiqaar 2008 bedraagt € 12.167,-- negati^. De netfo vormogens- 

waarcte per 31 december 2007 bedraagt f 32.452,“

H«t restant van de 'Overige finanobie vaste activa' bestaat uit het fetsenpan.

VLOTTENDE ACTIVA

9.4 Voorraden

20072008

1.647.479

15.272

1.655

Woningan Fnitturien 

OndertXHidsarlikelen 

HfflTdetsarlikelen

14.353

2.225

V

3
Totaal 1.664.406 16.579 X
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Toelichting op de balans

9.4 Onderhanden projecten

2008 2007

1.120.489Boekweiarde 1 januari

1.510.336

389.847

Bestede tosten prqecten voor vcftoop in ontwM^eSng 

Af; Gededareerde lermijnen 

Af: Overboeking naar vooaaad

1.396.560 

869.570 

1.647.479

1.120.489Tolaal pfojecten in ontw«<keling

Van de post ’bestede kosten projecten in ontw*d<elng‘ he^ f 45.343,-- betrekking op reeds tot oildroWdng g^achte winst op 

projecten. Overeenkomstig de stand van het work.

De woningen zijn in oktober opgeieverd. 7 van de 13 woningen zijn verkocht, de overige 6 woningen zijn toegevoegd aan de voorraad.

9.5 Vorderingen

9.5.1 HuurdebHooren

2008 2007

114.167

5.708

102.218

5.111

Huurdebiteuren

Al: voorziening tkjbieuze vorderkigen

Totaal 97.107 108.459

Onder de huurdebitev^en zi)n posten opgenomen tot een bedrag ad ( 6.058.- met een resterende loopt^ langer dan 6 maand»i.

9.5.2 Gemeenfe Enkhuizim

20072008

Woontastenfonds 

Afrekenrig vvoningaanpassingen 

Bi|dragen diverse projecten 

Diverse vorgoedingen

19.669

10.638-

100.097

8.644

20041 

12 855-

65.820

oe
o
o Tc4aal 117.762 73.006tv
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9.5.3 Latente belastingvoniaring

2008 2007

VerrekerbatB tijcleliike verschiert geicNeningen

\/emekend200e

803,917

101.633-

Totaal 702.284 0

ST!
9.5.4 Ovef^ vordwingan

2008 2007

Kosten te verrakenen met huurders 

Leekerweide: bfdrage 32 zorgwonngen 

Overige vorderingen

8901 20.224

640 906 

190.069 106.578

Subtotaal

Af. voonderwig dubieuze debfteuien

839.876

10.405

126.802

11.532

ToUai 829.471 11S.270

Onder de overige vorderingen posten opgerKimen tot een bedrag van ( 16.097,— 

met een resterende looplijd van langer dan 66n jaar.

9.5.5 OvetlopefxM acbVa

2008

9.444

2007

Rente

BWS-subsidies 

Afrekeniog servcekosten 

Overige

33.795

44.44312,198

773 634

2.368

Totaal 81.24022.415

Onder de overlopende ac#va ajn geen posten opgerwmen met een resterende looped van langer ctoi 6^ jaar.

9.5.7 UqtMde middefen

2008 2007

Direct opvraagbaar kas en bank 

Op termijn uitgezet: sparen / deposito's

700184

7,014

1.606.472

3.506.783

c
or

£
c
Ui
cTotaal 707.198 5.113.255 <»
09
c
e
T3
C

Op 31 december 2008 waren er geen deposito's uitgezat. o
o
§



Bijlage 2 nummer 3
Toelichting op de balans

9.6 Eigen vermogen

9.6.T Bgen vmmogen

Het verioop van de algemene reserve is als vetgt;

2006 2007

22.197.57924.568.402 

803.917 

436 852

Stand per 1 januarl

Bij: lalenie belastingvtxderingen

Bij: Uft de winstverdefng over boetvaar 2.370.823

Totaal eigen vermogen per 31 december 25.809.170 24.56a402

9.7 Egalisatierekening

Het vertoop van de egalisatierekenirig is als voIgt:

2008 2007

Stand per 1 jarnrari 

Toevoeging rente

Vrijval ten gunste van de expkxtalie

21.427 49.241

4.432

32.246-

991

22.418-

Stand per 31 december 21.427

9.8 Voorzieningon

9.8.1 Stoonmning onmndatMte inv9stering«n

De mutaties in de voorzientng zifn in bet navolgende 

schema samengevat

2008 2007

Stand per 31 december 

Overige loevoegingen 

Wsmekenbaar met investering

250.503 

1.402 978

2682.267

855.497 - 2.431.764-

TotMjtl mutatms 2.431.764-547.481

Saido eind boekjaar 797.984 250.503CO

o
rv
O)
(0
CO De voorzienir^ onrendabele investeringen heefl betrekking op 

voorgenomen investeringen waarvan de exploitatie op voorhand niet rerxlabel is.
o
>
a
(0
-5



Bijlage 2 nummer 3 Toelichting op de balans

9.5.3 Latente belasUnff/ordaring

2003 2007

VierreKenbare (tde*i|ke verschden getdleningen 

Verreketxl 2008

803.917

101.633.

Totaai 702.284 0

9.5.4 Ov&ige vorderingwt

2003 2007

20.224Kosten te verrekenen met huurders 

Leekerwetde: bifarage 32 zorgwoingen 

Overige wderingen

8.901

640.906

190 069 106.578

Subiotaal

At: voorzierw^ dubieiue debiteureo

839876

10.405

126.0)2

11.532

Tota^ 829.471 115.270

Onder de overige vordertngen posten opgenomen lot een bedrag van (16.097,- 

met een resterende looptijd van isigor dan Mn laar.

9.55 Overtopende acihfa

2007

33.795

44.443

2008 

9 444 

12.198

Rente

BVVS-St4Midies 

Alrekening servcekosten 

Overige

773 634

2.368

81.24022.415Totaai

Onder de overk^jonde ^iva z^n geen posten opgenomen met een resterende loopt^ van langer d»i 6en jaar.

9.5 7 Unukfe middahn

2008 2007 

1 606.472 

3.506.783

700.184

7.014

Direct opvraagbaar: kas en bard<

Op termijn uitgezet: sparen / deposito's
«

3
x;
c

UJ
c707.198Totad 5.113.255

c

n
c

Op 31 december 2008 waren er geen deposito's uitgezet. o
o
5



Bijlage 2 nummer 3

Toelichting op de balans

9.6 Eigen vermogen

9.6.1 Bgon vermogen

Het verloop van ce algenfiene reserve Isalsvolgl:

20072000

22.197.57924.568.402

803.917

436.852

Stand per 1 januari

Bij; laiente betastrigvordenngen

uit de winstverdeSng over het boel^aar 2.370.823

24.568.402Totaal eigen vermogen per 31 decerriber 25.809.170

9.7 Egalisatierekcning

Het verloop van de egatsatierekening is ats voIgt;

20072008

Stand per 1 janiBri 

Toevoegng rente

\Aijval ten gunste van de exploitatie

21.427 49.241

4.432

32.246-

991

22.418-

Staid per 31 decemb» 21.427

9.8 Voorzieningen

9.8. f Voorzwrtfrrg onmndabele Investeringen

De mutaties in cte voorziening zijn in het rtavolgende 

schema samengevat:

20072008

Stand per 31 december 

Overige toevoegingen 

Verrekenbaar met investenng

250.503 

1 402.978 

855.497-

2.682.267

2.431.764-

Totaal mutaties 647.481 2.431.764-

Saldo eind boekiaar 797.984 250.503CO
o
o
CM

O)
«0
05 De voorziening onrendabee rnvesfenngen heeft betnrtdong op 

voorgenomen investerin^ waarvan de exploitatie op voorhand niet mndabel is.>
CO
CO
-3



Bijlage 2 nummer 3 Toelichting op de balans

9.9 Langlopende schulden

2008 2008 2008 2008 2007 2007

RertevoetHentavoellooptijct 

< 5|aar

looptijd

>5iaar

totaal totaai

226.612

64.523.927

4.03%

4.57%

266.806 

61.836 805

4,03%

4,55%

Leningen overtieid 

Leningen kredietinstelingen

226.612

4.969.107 59 554.820

62.103.61064.750.5395.195.719 59.554.820Stand per 31 december

Oe afkjssingsverrtictiting voor 2009 Oedraagt € 2.272.778.- 

& z4n ge^ klimieningen toi de leningporteieuille meer aanwezig.

De rentaWileitswaarde bedraagt in 2006 1 62.226.»)7,- . In 2007 was drt f 60.064 490,-

9.9.1 Leningen ovmtmid en kredietimtelSng0n

Totaal

62.103.610

7.200-000

4.605.384.

52.312

fcningon kradietinsMUngen 

61.836.804 

7.200.000 

4.565.190 

52.312

teningon overhetd 

266.806Stand per 1 jjffwari 

Bij: r»euwe leningen 

AJ: aflossingen 40.194 -

64,523.926 64.750.538226.612Stand per 31 december

Hiercrider Bjn begrepen leningen met een gemiddelde rente van 4,57% (2007:4,55%) In het boekjaar

2)jn 2 tenmgon afgelost met recant waarde van € 2.338.475,- Er hebben in 2008 geen rerteconversies plaatsgevonden.

De cfciration van de portefeuite bedraagt 7.91 jaar (2007 was 7,99)

9.10 Kortlopende schulden

20072008

2.132.430 

265.079 

1 833.577 

406.551 

2.043 993

1.959.872

160.320

Scnulden aan leveranders

Betastingen en premies soci^ verzekeiingen

Afwikkeing inlegratieheffing project Meeuwenlaan

Overige sctxJden

Overlopende passiva

c
«
N
3

391.372 

1 733.108
c
tu
c
(D
!04.244.6726.683.631 c
(B

■o
C
O
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Toelichtiflff5f)"aeT5^ans

Vervalkatender leningen Woondiensten Enkhuizen
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9.13 Niet uit de balans Uijkende verplichtingen

- Sncte augustus 2006 is er ew fisc^ eenheid gevormd voor de omzetbelasting met Woondenslen Enkhuizen en het Rode Paard B.V 

onctef fiscaal rtummef 8159.99.446.

In 2008 is spf^ van een fin»x:ial lease-cof*act t.b.v. twee kopieerapparaten by Lags Landen Vfendorlease B.V. De contractlermijn 

bopt van 15 oklober 2007 tot en met 15 oktober 2013. De financiete verplichtingen pa 31 decsmber 2008 bedraagt f 34.200,-.

De verplichtingen bestaan uit de voigende proteclen:

Kadijken

Torenstraat

Westeifxle 76

W.C. Usselzand

2.640.200

2.077.000

466.300

120.300

Totaai verpScbtingen 5.303.800

Ten behoeve van 18 teningen met een schuldrastani van i 61.724.000," is WSW-garantie vertwegen.

De obligo aan het WSW bedraagt 3,85% van het schuktrestant, Een vieftal teningen met een schuldrestant van f 3.026.800,- wordt ge- 

borgd door de gemeente Enkhoizen.

GO

o>
(0
<0
(D
>
(0
(0
“5



PaWuynen Er^huiztn

personele irte. Oeze verbinding is micldels een t3rie( van het minstene van 

WWI 25 maal 2009 goedgekeurd

9.15 VerboiKton partl|en

het Ftode F’aard B.V. heeft woondiaisten Bnkhuzen 

naast haa aandelenbeiang ook een zakeflike relatie. 

Evertueie transacties vwxden gebaseerd op maddcon- 

forme condities. De directeuf-besiuortier treedi op als 

dfocteitf-bestgurcter van Het Rode Paard B.V

Woonckensten EnkHizen vormi met Het Rode F^rd B.V. een Sscale een- 

heid voor de omzetbelasting

Op grond van de voorwaarden ^ de ^ichtHg en de met baar gevoegde 

B.V. iedef hootdal^k aansprakelfk voor tenake door de combinatie ver- 

schuldigde beiasting C

De directeuf-bestuurder treedt ook op als drecteur-be- 

stuuider van Stlchting Weiz^nswerk Enkhuizen.

Met deze stichttng z^ geen finand§ie afspraken ge- 

maakt. Vanaf 1 ianuan 2000 WooncSensten En- 

kjizen met Weteinswerk Enkhiizen een geregeide

3

C

C
d>
CO
c

t3
C
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Bijlage 2 nummer 3
Toelichting op de winst- en verliesrekening

BEORUFSOPBRENOSTEN

Boekjaar 2006 BoeHjaar2007Begroting 200810.1 Huron

11.434.768

148»2

11.136.798 

125 866

11.417.200

123.700

a. Woningen en vroongebouwen

b. Orvioefencte goederen niel ajnde vwomngen

11.262.66411.640.900 11 583.360Totaal te ontvangen buren

124.025 60063115.400a. Huurderving wegens teegstand

b. Huxderving wegens onnbaarbeid

AJ:

17.62811.500 32.242

156.267 77.691126.900Totaal huurderving

11.427.093Totaal ortvangen huren 11.414.000 11.184.973

De ‘te ontvangen huur” is gewijzigd als gevolg van:

- dejaar^ksehuurvertxjging per 1 jJi, in2008 1,6%

- huurvertxiging i.v.nrv verbeteringen / tenovaties 

• huurverlTogtng i.v.m. mulaties

- in exptoitatie nemen van nieuvye woningen en overige goederen 186.600

- de vedcoop van huurwoningen

163.700

33.600

26.500

89.700-

De huurderving in verband met verkoop word! verre»<end met de verkoopopbrengsi

10.2 Vergoedingen

Abormementen

Overige goederen. leveringen en diensten

51.200

173.000

49 569 47.637

130.880141.854

Totaal te ontvangen vergoedingen 224.200 191.423 178.516

Af: Vergoedingsderving

Te vorrekenen met bewoners

2 200 1 118 589

0 17.113 5518

Totaal ontvangen vergoedingen 22ZOOO 173.192 172.409

<0
o
CM

O)
a
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Bijlage 2 nummer 3

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Begroting 2008 Boekiaar2008 Bockjaar 2007

De te ontvangen vergoecftigen zin gew^zigd ais gevolg van:

- veftwgpng van deaboonementenspr^s met 1,6% vj«af 1 )ul 2008

- uttxeiding vwi tiel aantal abonnemerrten, totaal 947

- hogere bijdrage vwxdt gecompenseerd verrekening met bewoners

750

1,150

600

10,3 Overtieidsbiidragen

Subsioie 6WS Zwanenland 

Bldragen W.M.O.: 25 aaivragen

32.200

18.200

22.418

7.512

32.246

4.577

Totaal overtiedsbijdfagen 50.400 29.930 36.822

10.4 Verfcoop

Qpbiwigsr varkopen bestaand bezit

At: boekwaarde

Af: verkoopkosten makalaars

Al: overige kosten Iv.m. verkoop

Af: onderboudskosten verkochte htiurwoningen

Al: leegst^Kl te verkopen hourworwigen

3.128.700 

407.800 -

2.725.460

427.768-

63.290-

18.355-

2.756-

28.586-

2 304.840 

348.349- 

57.940- 

22.960- 

2.617- 

27.256-

57.600-

12.000-
6.900-

27.600-

2616.900 2.184.705Net to verkoopresuitaal hcurwoniTgen 1.845.719

Opbrangst verkoop overige verhuureenheden 

Af: boekwaarde

Al: verkoopkosfen makelaar

Af ondettoudskosten

162.774

7.753-

860-

0 0 154.161Netto verkoopresullaat overige verhiweenheden

2616.900 2.184.705 1.999.880Netto verkoopresuKaat

c
a

In 20(M zip 21 woningen van bet bestaande bezit verkocht, Hiervan zijn er 3 verkocht 

aan zittende hcurders. In 2008 zyn geen wonkigen aan net verkoopbestarxl loegevoegd. 

Op 31 december 2008 z^ mg 259 woningen geoormerkt als zipde 'nog te verkopen*.

3
Jt
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c
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Bijlage 2 nummer 3

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Boek/aar 2007Boekjaar2006Begnyling 2008

10.5 Wij^iging in onderhanden werfc

526 990 1.120.489Project De Fnittuinen

1.120.489526.000Totaal wijziging onderhanden work

10.7 Overige bedrijfsopbrengslen

27.467

36.631

200.728

26.700

3.100

35.102 

43 488

\/argoeding8n exploitatie en Algenieen beheer 

Ovenge bedrifeopbieogslen exploitaties 

O^rige opbrengsten: grand KadijKen 

Muiatie voorziening debAeuren 

Overige opbrengsten

0

1.724

11.880 68.833

333.42092.19429.800Totaal overige bedrffsopbrengsten

BEDRUFSLASTEN

10.8 Afschrijvingen op materiele vaste activa

2.286.642

30.041

69.927

2.304.583

22.626

72.975

2,582.300

21.000

Atsctvijving woningen en woongebouwen 

Aiscbrijving orvoerende goederen niet zijnde wwngen 

Atschnjving investenngen ten dienste van exptoitatie 

Atschfijving overige goedefon

900

923 87170.800

2.387.533 ^401.0552.675.000Totaal afschr^vingen

Met ingang van 2007 wordi er op de woningen en overige orvoerende goedenen in plaats van amuitair Ivjeair afgescbreven.

10.9 Waardeverandering material* vaste activa

Reservenng onrervlabele investeringen In ontvwkkeSng: 

Westeinde 76

Kadijken 14 eengeanswoningen 

Usselzand; uitbreicfing

^525

*32.435

77.01851,000

COs 06k000 1.402.978Totaal voor9enomen onrendabete investeringen.CM
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Bijlage 2 nummer 3
Toelichting op de winst- en verliesrekening

Begroting 2006 8oek/aar2008 eoe*/aar 2007

AMkhaUng in w(ploitaVe genofnen profocten: 

Breedstraat: afrekening 

Fruittuirven: afrekening 

Meeuwerdaan: afrekening

Hersfructurenng Plan Noord; Afrekening 73 woningen 

Peperstraat 2: afrekerwig Cayen

126-465

992.183

825.048

1 032.080* 

20.153-

Tota^ onrendabele in exploilatie gertonrren projecten 0 1.943 696 1 052.233-

Mutaiies bestaand bestaand bezrt n.a.v. herberekening

Afboekingen

ajboekingen

972.100 394.0)5

2.914.348-

1.187.689

4OT.086-

Totaat mutatie bestaand beat 972.100 2.519.543- 718.603

Totaal waardeveranderingen U.v. exploitaba 1.023.100 827.131 333.630-

Afboekingen ten taste van mofiMng onrendabof;

Kadijken; 14 wonrigen

W^einde

Torenstraat

W.C. Uss^zand: uitbrekSng

259753 

393.525 

197.535 

4 684

855.497Totaal onttrekking voorztefWig onrerKlabsl

Lonen en satarissen

Salarissen ind. vakantiegeld en uitzerKfkracbten 

Af: doorbelaste saianssen

1.052.500

160.900-

1.054.661

154.837-

1.007.432 

150.424 -

699.824 857.008891.600Totaal bnen en s^arissen

117.963 108.701135.200Sociale lasten

c
«

177.300 186.700 171.860Pensioenlasten
3
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Bijlage 2 nummer 3

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Bcrnkjaar 2006 Boek}aar2O07Begroting 2008

10.11 Lasten onderhoud

1.394.896

2.982120

1.557.744

2.794.795

982.000

2519.500

Ondertxxidsiilgaven niet cycisch 

OnOerhoudsuilgaven cydisch

4.377.0164.352.5393501.500Totaal

De ondmhoudsuitgaven ofn Je verdelen inc

Pianmatig ondertvxid

Rerwatie

Wachtefxjndertxxid

Aanpassing WMO

Seiviceabonoefnent

Behaerplanmaatregelen

Mutatieondertioud

1.773.037 

1.209.082 

765.503 

4.577 

84.693 

366 357 

173 765

2519.500 1.900.187 

894.609 

798.694 

7.512 

77.186 

500.726 

173 626

589.700

18.200

77.500

132.000

164.600

4.362.5;^ 4.377.0163.201.500Totaal planmatig onderhoud

10.13 Overige bedrijfslasten

Beheerskosten

Huisvestingstosten incL var^Tuuropbfeogsten 

Automatisenngstoster)

Aigemeoe k(^ten 

Ov^ige personeelskosten

33,686

175.132

270.583

73.307

35.678

171.856

46.650

177.000

294.200

75.500

329 526 

61.344

593.350Subtotaal behewskosten 552.708 598,404

Heffingea 

Belas tngen 

Verzekenngen 

Belaalbaartieidsheffing

650.277

42,126

122.796

654.200

33.300

278.000

636497

K).621

Subtotaal heffingen 815.199 676118965.500

CO
e
o
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Bijlage 2 nummer 3

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Begroting 2008 Bo«k/aar2008 Boeki»ar2Q07

Ovtrige bedryfaiasten

Servicekosten

Koslen wijk- eo buurtbeheer

Overige exotoilatekosten

Kosten frianoering

Uitbestecting EPA-adviezen

Mutaile vocrziening dubieuze debiteuren

VHjval latente geWtenmgen

A/rekaning beheer woningen

Kosten utbesteed werk

AS: doorbelasting aan projecten

173 000 

29.000 

22.000 

2.800 

18.000

126.857

10.000

621.157

19.489

125.225

0

114 814

6.041

101.633

5.1^

481.648

64.824-

6.927

1.C»2.989 

55.571 -67.100 •

177.700Subtotaal overige bedrijfstasten 1,301.152 1.220.424

1.736350 2.669.059 2.494.946Totaal overige bedri)rsiasten

In de overige bedrijfslasten is een bedrag van € 621.157,-

onder de ovenge explortateiasten veranlwoord Oil is ate voIgt samen gesleW:

- Bijdrage exploitatie W.C. Usse^zand

- Expksitatielasten W.C. Ussetzand

- Bflrage exploitatie Wozoco zorggedeetie

- AJboeking ontwkkebigskosten R Rodenbur^raal / Kacli|<en

- CSverse kosten woningexploitalie / beheer

11.650 

42 700 

63.500 

469.400 

43.900 

621.150

10.17 Deelneming

100% deelneming in Het Rode Paard B.V. 12.167-10.000- 6.654-

In 2008 z^ er geen actMteiten in Het Rode Paard B.V. geweest.

Einc 2009 zal een heroverweging plaats vkxJen over het voortbestaan van Het Rode Paard B.V.

10.18 Rentelasten en reirtebaten

c
«

Rentelasten
s

c
Toegovoogde rente agaBsatierekeningen: 

- Ri^rsb^agen

ui
c991 4.4321.900 (t>
«»
c
m
■o
c
o
o
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Bijlage 2 nummer 3

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Bo€kiaar2006 Boekjaar 2007Begmting 2008

Rente langtopende scMtien:

- Lenin^n overheki

- Leningen kredietinsteilingen 

• MutaSie transitor^he rente

10.752

2.886.358

83.917

12.309

2.856.631

87.156-

10.800

2.769.300

154.300

Rente kortiopencie echutden: 

■ Kredielinst^iingen 18.629 15.791

3.00a647 2.B02.0072.936.300Tolaal rentelasteit

Rantebaten

Geactrveerde rente materi&e vaste active 

- OrwoefBode zaken in ontwkkeSng 503.500 542.745 76.488

Rente ffnanci^ wisfe acftVa 

- Rente le vorderen subskhes 24.07122,700 37.200-

Rmte op voftleringen 

- Rente op liqurde middelen 105.000 173.476 332.740

433.300631.200 679.021Totaal rentebaten

0 636 689Aan expldtatie toe ta rekenen vermogenskosten

2.320.990* 2.368.019-Saldo rente kosten en baten 2.305.100-

10.20 Beiastingen

De belsas^ngen kunrmn ala voIgt warden gespeciCceerd: 

Acute beiastingen 

Latente beiastingen

1.453.500 222.710 0

0 0 0

Totale verschuldigde betasting 1.453.500 222.710 0

00
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Bijlage 2 nummer 3

Toelichting op de winst- en verliesrekening

De acute belasVnglast is a/s voIgt bepaaki:

2008

Resiitaal laarekenng voor belastingen 

ResJtaal dee/oeming Het Rode Paard B.V. 

Tide^Ke vsrscNIlen

Correctie fscaal tesUtaat Oe Frutftuinen 2007 

Totaal permanente en tqdeti^e verschiten

671.730

12.167-

370.627

97,600-

260.960

332.690Belastbaar bodrag

222.710V^srschuldigde w^belastlng

10.21 Mutatie bedriifswaarde materiele vaste activa

Mutatm bedrijfswaartle: 

Bedrijfswaarde per 31 decernber 2007 

Bednjfswaarde per 31 decernber 20C»

102.523 096 

114.339666

11.816.570Mutatie in de bedii^swaarde

Analyse mutatie bedrijfswaanle 

A. Jaarresiitaat 

Autonome mutafe 1,326.428

B. Gevc^gen van aanpassingen beleidsparameters ert uitgaigspunien 

In de huorcomponert Snvoer) 

hi de hourcomponent (st^ingj 

In de orxJerhoodslasten 

In de overige laslen 

hi cte vermogenskosteovoel 

In de leveraduur 

h de restwaarde-hischatting 

hi de bestaande expioitatie {garages) 

hi de bestaande expioitatie (vnoningen) 

m de vcxxgenomen invBstenngen 

in de inflate

Mutatie agv aaeipassin^ van teleidsaparameters en u tgangspunten

0

0

2.377.969 - 

3.670.758 - 

2887.960 

3.546.014 

1.116.762 

1.597.036 

68.343 

1.650.600-

1.516.798

c
»

C. Gevolgen van mutaties in bezit 

Toevoegsig bezit 

MwKocbl bezit 

Gesioopt bezit

Mutatie a.g.v. rm;tattes hi het bezit

3
9.440.160

466.816- c
lU
c0 CB
108.973.344 c
a>
n
c

11.816.570Mutatie in de bedrtfawaarde van de materiele vaste aktiva o
os

T' i ■



Bijlage 2 nummer 3

Toelichting op de winst- en verliesrekening

nentMbBiMswmardacorrectle 

Reniab^tieitswaercie conectie 2007 

Rentat]illte<tsw2iafde correcOe 2006

2.270.349

2.520936

250.587-Mutati« rentabiteitswaarcfe

Analyut ntft»bXi9isw9arde corrvctw.'

Invioed nieuwe leningen

Aflossingeri

Renteconversies

Herfinancienng

439.599-

261.780

0

72.768-

250.587-Totaal rentablrteitswaarcteccyrectie

11.565.983Totale mutatie bedrijlswaarde

Ooek/aar 2007Begrobng 2008 Bo0kiaar2(m

11 Overige informatie

11.1 Wetknenm^

Gemidcleid aantai werknemers 

Gemiddeld aanid FTE's

27 27 26

20,6 20,6 20.2

1 f .2 Bestuurders en commitsarisson

Laslen ter zake van bezoldiging en ter zake von pensioen van:

- Commssarissen 15.100 1R224 15.976
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o
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Bijlage 2 nummer 3 Kasstroomoverzicht

2008 2007

Kasstroom uH operationele activiteiten

Bedrjfarasuflaat 436.862 2.395.684

Aanpassingen voor:

Afschfijvingen

Waardeverandering matergfe vaste activa 

Vrijval / dctatia egalisatiefekerMngen 

Resuttaat deelneming 

Ovarige dedrijfslasten an -baten

2.387.532

827.131

202.171

12.167

88.292

2.383.780 

333.630- 

7.442 . 

6.654 

44.575 -

3.517.293 2.004.787

Veranderingen in werkke^aal:

Voonsden

VAxderingen

Effecteo

Koftlopende schuWen

527.338-

688.780-

522.708 - 

37a937

0 0

2.438.450 654.021

1.222832 510.250

Kasstmom iM bedrijfsoperatms 

Toegerekende rente 542.745- 76.488 -

542.74S ■ 76.488-

4.633.732 4.834.233ToUt^ kasstroom uit oparationeie actvitmtm

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

12.327,117- 11.110.120-

2.690.088

Investeringen in materieie va^e active 

Oesinvostenngen in tnaletidte vaste activa 

Investeringen In fnandeie vaste activa 

Destovestenngen in Inanci^ vaste activa

745,024

0 0

0 0

11.582.093- 8.420.032 -Totaal kasstroom uit invasteringsactMt&itm

Kasstroom uti firtancieringsactiviteiten

53.445 -Ontvangen dt klinrtening 

Ontvangen langlopende sctuiden 

Aflossing langlopende sctutden

52.312- 

7.200.000 

4.6C6.384 -

c
a>

0

1.969139- jr
c

c2.542.304 2.022.584 -Totaal kasstroom uit Knancimr^isacbvit&tm (£
W
c

4.406.057 - 5.608.383 -Mutatie liquide middeten T3
c



Bijlage 2 nummer 3

Overige gegevens

bedragen. De grootle en tiidstp van afskiten is afhankel$< van de voort- 

gang van de cxxlertTanden pfojecten.

15.2 Voorstsl resultaatbestemming

Oe resuttaatbeslemming is voonitlopend op en onder 

voorbehoud van de goedkeuring dctor Raad van Com- 

missanssen in hun vergadering van 14 mei 2009 in de 

laarrekening verwerkt. Een bedrag van € 436.852,— is 

toegevoegd aan de ovenge re^rves en € 222.710,- is 

toegevoegd als acute beiastingverplichting.

C. Koopweningen Fnjittuinen

In maart 2009 is in het MT besloten de reslerende 6 woningen om te zet- 

ten naar huunAonin^n in verband met tegenvallende verkopen welke zi)n 

staan door gewijzigde marktomstandighedw.

D. lirtrMing aanw^ng tvonen en wakijn

Op 25 maart 2009 heett ntinister der Laan sctvifte^k bevestigd dat hq 

de personeie mie tussen Woondiensten en Wetzin toeslaat De perso- 

nele unie betreft zowel het loezicht houdend orgaan ate het bestuur.

15.3 Gebeurtenlssen na balansdatum

A Projectcn in ontwikMIng 

De projecten die per balansdatum onderhanden zijn 

belreffen:

Kadijken 

Meeuvvenlaan

£ Ni& de featam Mjkende verplhMng 

Eind 2008 heeft Woondiensten Enkhuizen besloten het ph^t Piet 

Rodenburgstraat met door te laten ga»i. Op basis van de tussen ons en 

de a^nemer gesioten prajectovereenkorrst vioeit NemA een sdiade voort 

waarvan de hoogte 0.5% besiaat van de aanneerrKom, zqnde a^erond 

€ 25.000,-.

14 eengezinswoningen;

32 woningen voor verstandetik 

gehandicaplen,

Transformalie voorm^ge slagerij 

tot 15 appartementen voor 

verstandelijk geharxtcapten,

3 gemeenschappelqke n^es 

3 appartementen;

12 appartementen voor gehandi-

capten inclusiet mogeSjkheid voor

dagtjesfecfing

te tase herstructurering

Plan Noord. Stoop en rteuwtiouw

van 52 wonin^n aan de Tom

Kranenburgstraat zuid;

GOED, btoHotheek, apotheek en 

diverse overige zorgaantaeders

Torenstraaf

Westemde 76

Plan Nootd

Moienweg

B. Leningen

De vermogenskostenvoet bedraagt bq ongewijzigde 

omstandigheden in 2009 zo ongeveer 4,50%. In 2009 

wofdi een 7 jange t«e lervng v»i € 5.000.000,- afge- 

sloten tegen 4,28% ter financiering van projecten. De II- 

quiditetsbehoefte zal in 2009 ca. € 10.000.000,-

a>
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colofon

O Woondiensten Enkhuuen 2009

Oil jaarverslag is sen puUcatie van 

Woondiensten Enkhui2en.

www.woorxSereten-enKhiizen.rt

redactie

vormgaving

fotogratiB

Woondwnsten Enkhuzen

Niels u# deze jilgave mag worden verveehnxtdigd 

en/ot openbaar wofden gemaaW op weke wijze dan 

ook, zonder schriftel^ke loeslemming van de utgevor.

Bi samenslellen van cSt ve^^ is de gnootsle zorg 

besteed aan de justheid van de hierin opgenomen 

infcymatie. WOondiensten Enkhuizen kan echter niet 

verantwoordetijk vnorden gehouden voof enige onjuist 

verstrekte informatie.
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Woondiensten
Enkhuizen

IO>C VOa> WOMIK

RodePaardS

• ^Q02 DG Enkhuizen

Tel, 0228350500

Fax 0228 350559

wwwvvocxxiensten-6nkhuizen.nl

nfoCwoondensten-enkhuizen. nl
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Bijlage 2 nummer 4

.Miti^'uill« Wenm, 
Wjkien eri Integr^e
pirectie AandaPit^roepenJ
■Betaalbaartieid en; '
Coiporatl^:

dus^Ci^po^ies

lUjns^ut S'

b^Haag
www.rijli»yerha‘djni

L17^

iSPi^ting Wbpndlensten 
taiv; liiet 
Postbus isi 
ieOO AD ENKHUIZEN

Kenih'erti
v«irVifl/CFV/Li737^29 rioyerriber^ZOip^batum

Be&eift^ ^prtleelsbriefiblG-

Geachtjpeshjur,.

leder Jaar stuur ik u voor 1 deoember feniopenaarnde-^ Hiefbij tireft
u de oprdeelsbrief^ZOLO aan waarinde pordelen en sighaieiringen zijn'pppeirtbmen 
over uw;werkzaamheden in 2d69i Yoorai geba^ero bbjde ^d
ingediende PTOSpectieve-: en^wantwodrdingsinfbrmab'e

De ondervyeifpen die u (n die Pdideelsbnef adnb^^ z^^
De Pnanddie posideiyaniuW instelTln

- De mate waanii u de y^tten en iandere releyanfe^els:h€«^\nageleeW 
Xphde^eiel B);

- iEen aaHtai^gpYetTnance-aspertep van uyfcorporatie (Pndprdeel ;C).

iFinancidle^positie

^pride bePPideling yaii :de cpr^mirteit^en^PsplvdbHfbeityaj^u^Xni^lling heb Ife: 
mij laten adyiserenrdppr het Centijaai ponds. iHet fpn^
uitkpmrten ,yan de contihuiteits-en. sojvabnj^^ tepdp gemfpnrieprd.
Oaarnaast heb ik het Ponds net als vorig jaar geyraagd te kijken naar de 
pntwikkeling en het niveau van de nettp bedrijf^lasten bij corpbraties. jCorppraties 
met pen relatief Poog niveau van bejrijf^lasten zijn geselecteend; Deze 
cbrpbratles krijgen een signalering met hettveizdek om een toelichting te geVeni

CdhUnuftdbpqrieel

Op bads'yan een dppr, het Ponds, uitgevperd phdetzbek kom ikitdt: het Popdeel dat 
de voorgenpmen actiyiteitep in de.pehpde ZbidXpt en metZbid pauend;^^^^ 
de finanqp|e;lmbgelijl<lwden:W Ciw cdippratie

A.
f:

SdtvabIliieiisooniedI....... . ..... ..........
tlit het door het Fdbds Ih dif jaar uitgebracht fihahcieel obrdeelPver de 
yemripgensppsitie'biU ui^aande van. voprtgezette verhuur van het bezit; de 
spiyabiliteit 2009 yPlddehde iS; Dil betekeht'dat de cprpqrat|e aan Waar
yerpilch.tingenWn^ybrdoeii^ ....... ...... ". ' I
iic.ben tot het pprdeel gekpme^ uw^pbrppratie een.zodanig,rmancieej beieid e 
bdhejrf heP^gevm^ daf Ypd^e^^ te h^^^etde,
ei^ectenybnde vbbrgendmehactivit^^^ in' fihahcleeippidcht is gewaar^^^

Pagina 1 van 3
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Bijlage 2 nummer 4
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f

I Ir iNetto bedriJfsIasteif' ^ ^ - ~ -
;Het niveau en de oritwikkelin^ yan"cle;neSo bedHj^lasteri
;vedvuldig aan de orde geftom^ifv jb}.rapport^M van Fonds ^n rnijnj-
ministerie. ^rppnties hebben de bpdracht de voikshuisvesteiyke opgavd sober;

';en doelmatig uit te yoeren. Hoge netto bedrijfslasten hebben een negatief effect.
ipp de flnahcieie ppsitie yan een cqrpprade eh verrhlndereh de VerdV^^^
yah het bPitt ik achf het van beiang detebifid^ 'geattehdeerdPp'eeh
hiyeau. en/pf eeo onhvikkeirng yen^netto .bedrijfejasten die ,ste't^ ahyijkt van de
gemiddejdPdjfereJhdelsi^ I
Hdt Fonds hehftxpmjd^ con»rati^ peMiecteerd dle;oVer 2009| eehnivealjl
aan nePto bedrijfs^en hebben, dat ruim bpyen hetsectol^emiddeide
en tevensPver 20p9;eP 2008 sanien een hiVeau hebbeh dat^yeheensrinLilr^^

, 'hetsertpf^emjddeldelligb'Geien de settpraai fpfsehhtwiilckeiihg^^^v^^ 
i bednjtsfaSehi^yraag '[!< opk aan depiet gese^cteerde .coipphaties^om^^^
. bhclefvveipdeppdige aandachtte hwedenj)_ ^ «
' De verantwoordihgscijfers n»et'betrekkihg'iof^dehetto=bedrijWa^en'nebbeh"hiet 

geleid tot een selectie van uvy/coropratie»

J
Portefeuiliy.wbiwn,!^ 
y/ijkenjeii Integratie^ 
DJreaie Aa'ndkhu^fwpMii 

' Betaalbaarheid w', 
ConxiraOes , ^

: ClustOT Co,^ra^;:
•nvy. •, ■ -

.Kenmerk

}

I

>

I

I

ri.'-
•,U\.

'..“t'C

# >•
•/'

,VV1
it.

Rech|^.a^9hei^ . •.

..^^ijn3ebS^iih^6ypr2de|naievihg|yah}y/et|,pblfeg(elgeVihg'ih hetjylersla^
Is gebasee^ pp';uw^plkshuisvesbngsyiBrelag;^opvdrja|nie!<hh^^^ 
aPcduntani^pir^u^eh;^ die’yerahtwpprd dezej'obideelsbrief) ^
wphdt'geehhahda^tt&e^dhd'Panrs^yoprCMye^^^^^
Phrechth^bghede^h;jh jypp^Mhdejjajfefr^Hfe™'*^-hjag 
TbiJ uw,cbrporatie in ydgirgaande jareh'ahohh?etlhhidch!^nat|ghi^^ 
sgeconstateeip-^,'^,, \ ..
(Ten aanzien van de'haievihSSwn wefr 'ehiTeg'eigevihg'dodrruwTihsteiTrng^iTe^
{basis van de beoordeeide;stukken.geen,.opmerkmgenj

',|^yi|fnari£®

v''^oyerpance^pm\«tdpb«ffiHhg enp'eheere|tfg^yah y^cohSp^^
'yerahtwddifding daa^ fiet'(interne) tdezicftt daarop^ 6ok/dit^aar heeftpet^

' bonds weer pnder^pek gedaan. naar een aantal governariceaspec^eh van uw"^ , 
prganisahe; Met behUlp" van de Realisabe-index heeff het fpnds gekekeh haa^de^ 
mate waann u er in siaagt uW prognoses pok daad^eH<;eiiJtCrte;'^eaiisereh^^^^

I hpudend metraltijd aanwezig;erterhe !nvlheden.v^baarnaasb|re|t;a indit1oG!derdee! 
£}■ yah de bhbf pordeien aan pver'de kwaiiteir eh/dyer|)ej^j^g^^

.‘iProspertjeye. en.Verahtwobrdingsihfdrmabe^^^

. [Realisatierfhdeii, ....
iHet financier,tdeiiiSt yah hetCentraal Fpnds is niet^'atjeeh'te^^^^
|kykt dppr middel van hefjMhtihuTteltspp^ee) 6pityopruit/pp‘bdsis ya^ 

gilhfomiatie gait het,Fbnds ha^pter^eeh gpBdd^^b^ is tOss'en toekomstige ['
T ‘ prestades .yan;cprppraUes en-hMh'^oryvai^te yemiogenspn^ikkejing: Een'^gi^ti

.verechji hissehlpipghpMS^ehrrdailM'Hl ^hihrnmelt hehgpid'^
, \ ifinancieie’ onthrikkelihg van de{corporate injdekdmeride jareri.r“^ ^^ ’“ '^^^

be gernlddeld genomen grpt^verschiMen tussen de prognose yah de 
i hieuwbbuw, slb'd'p eh yerkoop vih’de de feiteiijke reilisatiei

i daaryan, vrageh::aandacht; Vpp.r het a de drde steileh van het yei^chlbtusseh|
, 'prognoses eh rea|isade is de heaiisade.4hdex pntvyikkeid. 'f^et:de"l^ w,o^,het3

A i 'fi^Sverschii buss'en 'de dddrcorporaties bpgegeven prognoses en de“iFeitelijke ""
\ ^realisabes vyee^egeven. De ihdices;bieden inzicht/ln de rnate yyaarin de

corpdr^ie reaHSeert wai zii' zich in haar prognoses h^^^ .Er ijjff/
drle afzdhdertijke ihdices:; vdorhieuwbouw^ huur- eh‘ koopworiingeh, vodri;.
.sippp yan huurwpningen en yopr yehcppp van huutyyorilngen; Elli yah deze indices 
is opgeboiiWd op basis van Waiisatie van de prpghp^s'uit' drie' verelagjareh. be!

B.
A
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Bijlage 2 nummer 4

!

Realisatie-:indicis vodr IJw iq^braUi^ treft iLi:‘aan in die dedrijfiweTf^eijjlcin^
l^rporiiOe lrv Perspec^qi in .de bbellen met'2v3;4:7 'i^ojtefeunie.woTOfe^
Uitdeze tab^len bllji^da^uwxoiporatje.de geprognostieeerde aantalten^^v 
deel dbk daadwefi<q|ijk’reaiiseert^ de mateVwdarin dit is'.gebeui^yerzqek;

; ilc u een nadere anafyse uit te;yderen naaf de dqrzaken yaHjTet niet^^re !c«^oraues^ ^
van een deel van qw .pro,gnoses, ,qm z(yTidgeiUk ‘uw;yqqre coin»?^»

Tijdjgh0S,yanmi^rmdiie^^^ _________ _____

U, hebt de ProspectieVe ihfdlTTia^ en^de WranbwbdrdTngsih^^
. .\.coi^bratie.tijdig ingedjend.,1

.Kylalij^did^n^infp^ptie^
De kwbliteit van de invuil|ngiVan uW’PrbspertiOvbjhfb^^

■ yerantwooirdjngsinfqnqatieidblnnen de tqj^epasWkwaKteii^^ 
r t' ^ voldoendb beObrciedid dn!igeeffc mij gedn aahleiding tof 

^'•opmerkingetE,' . i, . ^ . f. .

■Tot'l'lotj

rKenmeilij.....-i
T
.i—-

■4;

i
'--f

.Wdhneer in deze brielvditi^uw reactie vboi^i^februln^Tstgevfaagdfyeraoetclil ’̂u^^
; i^actie te.yerzender) .aan hebGentraal-PbndsiVglkshuisyesting, Postbusi507$^^

^r.\ >1410 AB^Naarddn. Indien u^yragen heeft:pver jezi^rie&yerzdeicltqqjCTintatd^pp;
-tebem'en!:m,(^;.het‘,Fpnds|(!D35j695^70^^^^^  ̂ .... . “ Z.

bdze brief is pf>enbaarren'dpiyerapek'zal aah|dbrtenieejvai^chnft;wbrodn1 ^ 
^verstrekt.:*ih .het kader yanidie:openbaairheid'zijhjai[e;indi^duel[e 'ppr^^ 
‘nri'et'de‘QP^bpde;>website‘iran;betPpnds1gepraatsti'Eeh;samehvaftendjl^id]W 
de ,prestad<b-Van de LCprpbraUes zal iVaari ;de Tweede; kamervStufenLehyppWfr^

f

J
i f .1{S'^

r-f'*'
.5

-- V' Een a^dhriftyan'deze brief j^el.lltegelijke^Jdjitddkomen'.aan uw
,Cprn,missadssenC''~ " ^ .........

» - -
V Hopgachterid>«.

' " De minist’erlvan Binnenlandse^Zak'en en'kbnirikrijksrelaties;?
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Bijlage 2 nummer 6

inhoud
B«ttuursv*rklarirtg
Breed verantwoordingskader 
Terugblik en prestaties in het verslagjaar 4 
Wat brengt of neemt de toekomst’

5.1.10
5.1.11

Verantwoordmg aan belanghouders 
Beloning (fiscaal Inckjsief vergoedingen) 43 
Toepassing van de Governancecode 
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transformeerd naar nieuwe prestatiegerichte func- 
tieprofielen met taakstellende prestaties, waarop 
men aan het einde van het jaar wotdl afgere- 
kend/beoordeeld. Onderdeel van dit nieuwe be- 
leid worden ook een PerscnnKjk Ontwikkelingsplan 
POP) waardoor medevwerkers zich beter en/of mis- 
schien in een andere functie kunnen ontwikkelen.

1.1 Breed verantwoerdingtkader
In dit jaarverslag ieggen we rekening en verant- 
woording af over zowel onze financiele als maat - 
schappelijke prestatielevering in het afgelopen 
jaar. Dit doen we tegenover een veelheid aan par- 
tijen met verschillende posities en daarbij beho- 
rende rollen. Bijvoorbeeld het ministerie van 
WWl/VROM en CFV als externe toezichthouders. 
Vcx)its de Huurder Belangen Vereniging Enkhuizen 
(HBVE) en gemeente als maatschappelijke be- 
langhouders, zorginstellingen als mede- product- 
ontwikkelaars/- afnemers van op hun doelgroepen 
afgestemde woonnjimte, Welzijnswerk als gebrui 
ker en exploitant van door ons ontwikkeld maat- 
schappelijk vastgoed, plaatselijk werkzame 
(vrijwilligers)- organisaties als partner bij realisatie 
van een sociaal pension voor dak- en thuislozen 
opvang, de wethouder Wonen waarmee structu- 
reel voortgangsoverieg plaatsvindt over onze pres
tatielevering.

Het financieel beleid richt zich nu volledig op kas- 
stromen. In twee vergaderingen met Raad van 
Corrvnissarissen, externe accountant en manage- 
mentteam is het proces 'Sturen op Waarde" in- 
tensief behandeld. Oit resulteert vanaf 2011 in een 
taakstellende begroting met een vooraf bepaald 
direct rendement (kasstroom). Medio 2010 be- 
spreekt het managementteam met alle budget- 
houders het nieuwe budgethouderschap dat is 
gebaseend op de oude 'zalmnorm'. Taakstellende 
budgetten waarin ruimte door de budgethouder 
zelf gecreeerd meet worden voor extra uitgaven, 
die overigens eerst door het management moe- 
ten worden gefiatteerd. Dit strakke financiele be
leid moet leiden tot het minimaal jaarlijks 
terugverdienen van onze gemiddelde vermogens- 
kostenvoet van (nu) 4..5%.
In hoofdstuk 10 van dit verslag kunt u lezen dat per 
type vastgoed een minimaal te behalen Internal 
Rate of Return is gedefinieerd, waaraan iedere 
nieuwe investerirrg moet voldoen.

1.2 Terugbtik en prestaties in het verslagjaar
In ons begin 2009 vastgesteide bedrijfsplan "Aties 
is betrekkelijk en het kan verkeren* hebben vrij 10 
ambities opgenomen. Dit zijn streefdoelen waar- 
van de haalbaarheid niet vooraf vaststaat. Deze 
hangt sterk af van de mate waarop wi] hier zelf in- 
vbed op kunnen uitoefenen. Deze is ulteraard het 
grootst bij streefdoelen gehcht op de eigen in
terne organisatie. Oe meer orrzekere zijn die waar- 
bij samenwerking met ketenpartners voonwaarde 
is. De meest weerbarstige zijn politiek gevoelige 
streefdoelen.
In ieder geval moet onze organisatie toegerust zijn 
op het uitvoeren van ons bedrijfsplan en adequaat 
kunnen anticiperen op organisatorische wijzigin- 
gen die ongetwijfeid het gevolg zullen zijn van ”De 
Brede heroverweging".

Een v^ de maatregelen hiertoe is om vanaf medio 
2010 het huurbeleid te actualiseren, waarin huur- 
harmonisatie onder andere naar aanleiding van 
herstructurering en renovatie en Huren op Maat 
een prominente plaats zullen innemen. Bind 2010 
wordt dit nieuwe huurbeleid verwerkt in de be- 
drijfswaarden per Product markt Corr^natie 
(PMC).

Medio 2009 hebben wij in samenwerking met de 
gemeente het 'Er-op-af-beleid” geintroduceerd.

Hiertoe zijn wij in 2009 gestart met een nieuw HRM 
beleid. De oude furrctiebeschrijvirrgen worden ge-


