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Voorwoord

Mensen wonen het liefst bij Portaal
Vindt u dat een vreemde zin? Dat kunnen we

gemaakt. Maar ja, een jaarverslag is

ons voorstellen. Je kunt helemaal niet kiezen

een verantwoording. Je vertelt wat je je

bij welke corporatie je een woning krijgt, dus

voorgenomen had, wat ervan terecht is

waarom zou je dit dan zeggen?

gekomen en hoeveel dat heeft gekost. Het

Mensen wonen het liefst bij Portaal is

moet, en het is belangrijk, maar het vertelt

ons ijkpunt. We houden het steeds in ons

maar een deel van het verhaal.

achterhoofd bij alles wat we doen en vooral bij

Daarom willen we het dit jaar anders doen.

alles waarvan we vinden dat het beter moet en

Natuurlijk vindt u, op de manier waarop

kan.

u dat mag verwachten, ons jaarverslag en

Waarom? Vanuit onze overtuiging dat een

onze jaarrekening op de website. Daarnaast

veilig thuis een basisnoodzaak is voor ieder

proberen we u een gevoel te geven van

mens. Alleen vanuit een veilig thuis ben je in

het WAAROM. Waarom komen al onze

staat te groeien, te leven en te dromen.

medewerkers iedere ochtend uit hun bed?

Zoals ieder jaar hebben we ons jaarverslag

Alleen om hun salaris te krijgen? Zeker niet.
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Voorwoord

Er zit een diepgewortelde passie achter om

is dat als je weinig te besteden hebt? Hoe kun

het verschil te maken. Om aantoonbaar bij te

je als huurder zelf invloed uitoefenen op de

dragen aan een veilig thuis voor iedereen die

hoogte van je servicekosten? Hoe belangrijk is

bij ons woont.

het om in je woning goed met je rolstoel uit de

Van die passie proberen wij u deelgenoot te

voeten te kunnen? Hoe gaan wij eigenlijk om

maken. De film vertelt u iets over de diversiteit

met bewoners die iets doen wat niet mag? Die

van onze bewoners, waar ze vandaan komen,

overlast geven of zelfs een hennepplantage in

wat ze hebben meegemaakt, waarom dit

of bij huis hebben?

veilige huis voor hen het verschil maakt.

We hopen dat we u dit jaar niet alleen vertellen

In het online magazine leest u wat er achter

wat en hoe we de zaken hebben gedaan, maar

‘droge’ feiten schuil gaat. Wat betekent het

vooral ook WAAROM. Want juist daarin ligt het

eigenlijk om in een heel energiezuinig huis

verschil dat we willen maken.

te wonen en daar iedere dag de (financiële)
voordelen van te merken? En hoe belangrijk

Was getekend
Bert Keijts

Dirk Jan van der Zeep

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur
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1.1 Onze missie en visie

•

Wij overleggen regelmatig , op zowel

Huurders wonen het liefst bij Portaal: dat is ons

ambtelijk als bestuurlijk niveau,

doel voor 2020. Daaraan werken we elke dag,

met gemeenten. Bijvoorbeeld over

door te bouwen aan kansrijke buurten waar

prestatieafspraken, zorg en welzijn en de

mensen zich thuis voelen. Dat doen we in vijf

huisvesting van statushouders.

stedelijke gebieden: Arnhem, Eemland, Leiden,

•

We zijn lid van Aedes, de vereniging van
woningcorporaties, en van de Vernieuwde

Nijmegen en Utrecht en omgeving.

Stad, waarin een aantal grote corporaties
1.2 Doelen

samenwerkt. Verder nemen we deel aan

Onze belangrijkste maatschappelijke

Kennisplatform Corpovenista. Hierin

doelen zijn : het huisvesten van onze

verrichten dertien corporaties samen met

doelgroepen (huishoudens met een laag en

Aedes onderzoek en wisselen kennis en

laag-middeninkomen), een hoge mate van

ervaring uit.

tevredenheid onder onze huurders en een

•

Om te weten wat er lokaal speelt,

duurzaam beheer van ons vastgoed (duurzaam

nemen we deel in de volgende

in zowel bouwkundige betekenis als vanuit het

samenwerkingsverbanden van

oogpunt van het milieu).

woningcorporaties: Kr8 (Arnhem
Nijmegen), STUW (stad Utrecht), RWU

1.3 Stakeholders en samenwerking

(regio Utrecht) en Holland Rijnland (regio

•

Leiden).

Een vaste groep van 1.300 huurders vormt
ons PortaalPanel. Regelmatig denken ze
(online) mee over actuele onderwerpen.

1.4 Externe ontwikkelingen

Op zowel lokaal als bestuurlijk niveau

De economie groeit weer

overleggen we regelmatig met de HBV’s

De economie groeide in 2015 met 2 procent,

(huurdersbelangenverenigingen) en

tweemaal zo veel als in 2014. Mensen en

andere huurdersvertegenwoordigers in ons

bedrijven kregen weer meer vertrouwen:

werkgebied: Bewonersvereniging BV Hestia

de consumptie en de investeringen stegen.

(Amersfoort), HBV Leiden, HBV De Klink

Ondanks die groei, daalde de werkloosheid

(Nijmegen) en de Vereniging Huurders

maar langzaam. Eind 2015 was 6,6 procent

Overleg Soest (VHOS). In Arnhem en

van de beroepsbevolking werkloos (588.000

Utrecht zijn nog geen HBV’s. Daar hebben

mensen).

we het overleg met huurders op een andere
manier vormgegeven.
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Groep ‘kwetsbaren’ is stabiel

Woningmarkt verbetert

Niet iedereen profiteerde al van het

De woningmarkt trok aan, doordat het

economisch herstel: naar schatting waren er

economisch beter ging en de rente laag bleef

in Nederland 718.ooo huishoudens met een

(zie ook hierna). In de Randstad stegen de

inkomen onder bijstandsniveau. Bij uitstek de

huizenprijzen, woningen worden sneller

groep waar corporaties zich op richten. Voor

verkocht en daardoor staan er minder

deze groep is het heel moeilijk om rekeningen

woningen te koop. In het Oosten van het land

voor noodzakelijke uitgaven (verwarming,

uitte het herstel zich in een kortere verkooptijd.

kleding) op tijd te betalen. Als daar ook nog

Overigens manifesteert het herstel zich zeer

andere problemen bijkomen (bijvoorbeeld

verschillend in de wijken waar wij woningen

psychische problemen, een slechte gezondheid,

hebben: er zijn ook nog gebieden waar de

geen uitzicht op werk) spreken we van mensen

prijzen licht zijn gedaald.

in een kwetsbare positie. Deze groep blijft na

Dat het beter ging op de woningmarkt,

een jarenlange stijging nu ongeveer stabiel.

hebben we gemerkt. We verkochten veel meer

Het gaat vooral om eenoudergezinnen en niet-

woningen dan we hadden begroot. Daarom

westerse migranten. Velen van hen wonen in

zijn we in sommige gemeenten in het najaar

achterstandswijken.

gestopt met verkopen. Anders zouden we
onvoldoende sociale woningen in de huurmarkt

Vluchtelingen

overhouden.

In 2015 kwamen tachtigduizend vluchtelingen
naar Nederland. De uitzichtloze oorlog in Syrië

Rente historisch laag

is de belangrijkste oorzaak van deze hoge

De rente – en daarmee de hypotheekrente

instroom. Op 1 december verbleven 48.360

– daalde tot een historisch laag niveau: de

mensen in een opvanglocatie van het COA. Een

hypotheekrente kwam onder de 3 procent (10

derde daarvan heeft al een verblijfsvergunning

jaar vast). Niet eerder in de afgelopen vijftig

en moet dus doorstromen naar een reguliere

jaar was de rente zó laag. Dat heeft voor ons als

woning. In de eerste helft van 2016 hebben

voordeel dat we goedkoper kunnen lenen, net

gemeenten de taak twintigduizend

als huishoudens.

statushouders te huisvesten. In de meeste
gevallen gebeurt dat in corporatiewoningen.
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1.5 Veranderingen in wetten en regels

om de woning zuiniger te maken. De Energie-

Op 1 juli 2015 werd de nieuwe Woningwet

index telt mee voor de huurpunten en heeft

van kracht, samen met de bijbehorende

dus invloed op de hoogte van de huur.

AMvB (Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting). Belangrijke onderwerpen

Sinds oktober 2015 geldt een aangepast

waar we direct mee te maken kregen, zijn de

puntenstelsel voor sociale huurwoningen:

invoering van de markttoets voor niet-DAEB-

de WOZ-waarde van de woning telt mee bij

activiteiten (diensten van algemeen economisch

de berekening van het aantal punten. De

belang), de regels omtrent leefbaarheid,

woonomgeving, hinderlijke situaties (zoals

de invoering van de passendheidstoets op 1

geluidsoverlast door verkeer) en de woonvorm

januari 2016 en de governance-regelgeving. In

(eengezinswoning, flat) tellen niet meer mee.

2016 krijgen we te maken met de splitsing van

Ook zijn de schaarstepunten vervallen.

sociale en commerciële activiteiten.
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd.
De huurtoeslag- en liberalisatiegrens is

Deze wet geldt voor afnemers die zijn

omhooggegaan naar € 710,68 (2014: € 699,48).

aangesloten op een collectieve warmte-

Bij woningen met een huur tot aan deze

installatie. Zij hebben geen keuze in hun

grens spreken we van sociale huurwoningen.

warmteleverancier. Corporaties worden dan

De huurder kan in aanmerking komen voor

aangemerkt als warmteleverancier en moeten

huurtoeslag.

daarom de Warmtewet volgen. Deze wet regelt

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale

onder meer de maximale tarieven voor de

huurwoningen is gestegen van € 34.678 naar €

afnemers, de compensatie bij storingen en de

34.911.

procedure bij klachten.
Als warmteleverancier hebben we een

De Energie-index is in de plaats gekomen van

leveringsovereenkomst afgesloten met de

het Energielabel. De Energie-index is een getal

huurders om wie het gaat. In 2014 hebben we

dat aangeeft hoe energiezuinig de woning

op de nieuwe wijze afgerekend. In 2015 zijn

is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger

we verder gegaan met de implementatie van

de woning. De Energie-index is gebaseerd

deze wet door het plaatsen van GJ-meters.

op 150 kenmerken van de woning, bij het

Ook zijn we in gesprek met onze VvE’s over de

Energielabel waren dat er maar tien. De nieuwe

toepassing van de wet in gemengde complexen

index geeft dan ook een beter beeld van de

waarbij we te maken hebben met een VvE.

energiezuinigheid en biedt meer handvatten
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Huurders wonen het liefst bij Portaal: die

Onderstaande tabel laat zien met welke

missie kunnen we alleen vervullen met goede

gemeenten we prestatieafspraken hebben

en betaalbare woningen in leefbare wijken

gemaakt.

waar tevreden huurders wonen.

In Bijlage 1 bij dit jaarverslag vindt u meer
gedetailleerde informatie per gemeente

Met de gemeenten en de huurdersorganisaties

over wat wij hebben gerealiseerd. Daarbij is

in de woningmarktgebieden waarin we actief

uiteraard niet alleen onze inzet belangrijk.

zijn, maken we prestatieafspraken. Deze

Onze prestaties hangen ook af van de

afspraken gaan bijvoorbeeld over de omvang

samenwerking met onze partners. Als er in

van de sociale voorraad, duurzaamheid,

een gemeente bijvoorbeeld geen locaties

veiligheid en de huisvesting van bijzondere

beschikbaar zijn, is het voor ons moeilijk om

doelgroepen.

onze afspraken voor nieuwbouw na te komen.

Prestatieafspraken per gemeenten*
Gemeente

Prestatieafspraken
in 2015?

Looptijd

Zicht op nieuwe afspraken
in 2016?

Alphen aan den Rijn

Nee

-

Nee (we trekken ons terug uit
deze gemeente)

Amersfoort

Ja

Eind 2015

Ja (ondertekend in december 2015)

Arnhem

Ja

Eind 2015

Ja (de afspraken zijn rond de zomer gereed)

Bunnik

Nee

-

Er wordt een bod gedaan in 2016

Leiden

Ja

Eind 2019

Ja (herijking op basis van het bod)

Nieuwegein

Nee

-

Ja (ondertekend in januari)

Nijmegen

Ja

Eind 2015

Ja (rond de zomer gereed)

Oegstgeest

Nee

-

Ja (proces start opnieuw na
terugtrekking collega-corporatie)

Rheden

Nee

-

Nee (we trekken ons terug uit deze gemeente)

Rozendaal

Nee

-

Ja (naar verwachting zijn de afspraken
voor de zomer gereed)

Soest

Ja

Eind 2016

Ja (herijking van de afspraken eind 2016)

Stichtse Vecht

Nee

-

Ja (ondertekend in december 2015)

Utrecht

Ja

Eind 2015

Ja (ondertekend in januari)

* Nijkerk komt niet meer in de tabel voor: in overleg met de gemeente zijn we daar niet meer actief.
Onze woningen hebben we overgedragen aan een andere corporatie.
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2.1 Onze doelgroep

verdienen: tussen de € 34.911 en € 45.175

We vinden het normaal dat iedereen in

(prijspeil 2015). Ook voor deze groep is het

Nederland een fatsoenlijk dak boven z’n hoofd

moeilijk om op de gewone woningmarkt

heeft. Maar niet iedereen verdient genoeg om

een passende woning te vinden. Tot slot

op de reguliere (commerciële) woningmarkt

huisvesten we mensen met een bijzondere

een woning te huren of te kopen. Voor die

woonvraag. Denk aan ouderen of mensen met

groep zijn wij er. Onze woningen zijn bedoeld

een beperking. Zij hebben behoefte aan een

voor huishoudens met een laag inkomen: tot

aangepaste woning of wonen bijvoorbeeld

€ 34.911 (prijspeil 2015). Daarnaast hebben

onder begeleiding. Ook deze woningen vind je

we woningen voor mensen die net iets meer

niet op de reguliere woningmarkt.

Wie zijn onze huurders?*
Inkomensgroep

Stand
eind 2015

Stand
eind 2014

Verschil

Doelstelling 2024

Lage inkomens

(69%)

(69%)

-

82%

Laag-middeninkomens

(12%)

(12%)

-

10%

Midden- en hoge inkomens

(19%)

(19%)

-

8%

* Het gaat om huurders van zelfstandige woningen. Bron: Doelgroepenmonitor

Minstens 90 procent van onze sociale

Bijzondere doelgroepen

huurwoningen die wij verhuren via de

Huisvesting ouderen

woonruimteverdeling, gaat naar huishoudens

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig

met een laag inkomen. Het aandeel in de totale

wonen. Om ouderen te helpen tijdig te

voorraad van huurders met een laag inkomen

verhuizen naar een woning die meer geschikt

of met een laag-middeninkomen is in 2015

voor hen is, maken we in sommige gemeenten

gelijk gebleven.

gebruik van een verhuis- of wooncoach. Daarbij
proberen we ervoor te zorgen dat de nieuwe
woning niet duurder is dan de oude.
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Ouderen beschouwen we niet als een

Hierdoor kunnen veel mensen met een rolstoel

bijzondere doelgroep, zo hebben we

zelfstandig wonen in onze appartementen.

vastgelegd in de portefeuillestrategie. Dit zijn

Nieuwbouweengezinswoningen hebben een

gewone huurders die op termijn behoefte

flauwe trap (Bouwbesluit), zodat het eenvoudig

kunnen krijgen aan een kleinere woning

is om een traplift aan te brengen.

die eventueel met een rollator toegankelijk
is. Wij zorgen ervoor dat onze nieuwbouw

Urgentie en statushouders

levensloopbestendig is. Ook bij renovaties is dit

We hebben 224 woningen toegewezen aan

het uitgangspunt.

mensen met een urgentieverklaring (2014:
223), bijvoorbeeld vanwege stadsvernieuwing.

Mensen met een bijzondere woonvraag

Daarnaast hebben we zeker 623 statushouders

Er zijn verschillende groepen huurders die een

gehuisvest. Per gemeente is het beeld als volgt:

woning nodig hebben die op hen is aangepast.

•

In Utrecht, Bunnik en Nieuwegein hebben

Denk aan mensen met een lichamelijke of

we onze taakstelling ruimschoots gehaald.

verstandelijke beperking, mensen die zijn

In de gemeente Stichtse Vecht hebben we

aangewezen op maatschappelijke opvang

de taakstelling niet gehaald.

en aan jongeren die in de problemen zitten.

•

In Leiden hadden we op 1 januari 2016 een

Veelal bepalen we samen met gemeenten en

achterstand van twintig statushouders. Dit

zorgpartijen welke mensen met een bijzondere

komt doordat de aangeboden woningen

woonvraag we huisvesten. Vorig jaar hebben

op dat moment nog niet klaar waren

we ruim 130 woningen toegewezen aan

(onderhoud). Deze achterstand is inmiddels

mensen met een bijzondere woonvraag. Dat is

ingelopen.

3,9 procent van al onze woningtoewijzingen.

•

achterstand.

We hebben conform de portefeuillestrategie
maximaal 5 procent bijzonder vastgoed voor
onder andere beschermd wonen van bijzondere
doelgroepen. Wij verzorgen hierbij alleen de
huisvesting: een zorgpartij levert de zorg en
bijbehorende dienstverlening. We bouwen
ruimer en voorzien in woningen met grotere
draaicirkels dan het Bouwbesluit aangeeft.

De gemeente Amersfoort heeft een flinke

•

In Arnhem en Nijmegen hebben we onze
taakstelling gehaald.
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2.2 Betaalbaarheid
Huurbeleid
Als we een woning verhuren, bedraagt de

In 2015 was deze inkomensafhankelijk (met als

nieuwe huur gemiddeld 80 procent van de huur

maatstaf het inkomen over 2013). Wij hebben

die we wettelijk gezien mogen vragen, met

echter een lagere huurverhoging doorgevoerd.

een maximum van € 710,68. De minister stelt

De huishoudens met de laagste inkomens

jaarlijks de maximale huurverhoging vast.

hebben we het meest ontzien.

Huurverhoging 2015
Bruto huishoudinkomen

Wettelijke maximale
verhoging

Huurverhoging
bij Portaal

Inkomen lager dan € 34.229
en netto huur hoger dan € 618,24

2,5%

1%

Inkomen lager dan € 34.229
en netto huur lager dan € 618,24

2,5%

2%

Inkomen tussen de € 34.229
en € 43.786

3%

2,5%

Inkomen hoger dan € 43.786

5%

5%

Betaalbaarheid in cijfers

Het is een eerste oefening, die we het komende

Onze stakeholders hebben aangegeven de

jaar –samen met onze stakeholders – verder

betaalbaarheid van onze woningen zeer

zullen uitwerken.

belangrijk te vinden. Daarmee houden we
rekening bij de keuzes die we maken. Het geld

De maatschappelijke bijdrage in het kader van

dat hiermee gemoeid gaat, kunnen we niet aan

de betaalbaarheid definiëren we als het verschil

andere doelen besteden. Daarom hebben we in

tussen de maximale huur die gevraagd zou

beeld gebracht wat betaalbaarheid ons ‘kost’.

kunnen worden op basis van de WWS en de
daadwerkelijk ontvangen netto huur.
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Deze netto huur wordt bepaald door ons

bijdrage alleen geldt voor de DAEB-woningen.

huurbeleid en door de liberalisatiegrens.

Voor 2015 leidt dit tot de volgende resultaten

Uitgangspunt is dat de maatschappelijke

per gemeente:

Gemeente

Aantal DAEBwoningen

Maximale
jaarhuur

Netto
jaarhuur

Bijdrage

Bijdrage
per woning

Alphen aan den Rijn

97

883.523,76

731.834,76

151.689,00

1.563,80

Amersfoort

4.706

40.686.247,32

29.578.389,84

11.107.857,48

2.360,36

Arnhem

4.592

36.829.265,04

28.158.560,76

8.670.704,28

1.888,22

Bunnik

699

6.353.334,84

4.724.142,60

1.629.192,24

2.330,75

Leiden

6.762

54.963.189,84

42.162.042,12

12.801.147,72

1.893,10

Nieuwegein

1.063

8.774.544,84

6.507.949,20

2.266.595,64

2.132,26

Nijmegen

10.004

83.776.544,88

60.202.013,28

23.574.531,60

2.356,51

Oegstgeest

84

802.653,48

670.122,12

132.531,36

1.577,75

Rozendaal

46

452.849,40

269.247,48

183.601,92

3.991,35

Soest

3.325

26.321.331,96

19.566.837,72

6.754.494,24

2.031,43

Stichtse Vecht

3.395

29.285.423,64

22.035.415,32

7.250.008,32

2.135,50

Utrecht

12.190

97.743.391,08

74.066.795,52

23.676.595,56

1.942,30

Eindtotaal

46.963

386.872.300,08

288.673.350,72

98.198.949,36

2.090,99

Bedragen in euro’s

2.3 Beschikbaarheid
Alleen door een uitstekend beheer van ons

van de juiste kwaliteit op de juiste locatie.

vastgoed kunnen we onze maatschappelijke

Bovendien is het essentieel dat we voldoende

doelen halen. Dat betekent dat we moeten

rendement halen op onze portefeuille, zodat

zorgen voor de juiste aantallen woningen

we financieel gezond blijven.
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Portefeuillestrategie

Hoeveel woningen hebben wij beschikbaar?

Om op het rendement van ons vastgoed te

Het aantal woningen dat we in bezit

sturen, kennen we een portefeuillestrategie,

hebben daalt, doordat er minder nieuwe

portfolioplannen en complexbeheerplannen.

woningen bijkomen dan verwacht en we

In onze portefeuillestrategie staat hoe we

meer woningen verkopen dan we hadden

denken dat onze woningportefeuille zich

begroot. Hierdoor bereiken we nu al het doel

tot 2024 zal ontwikkelen. Het gaat dan om

van onze portefeuillestrategie voor 2024:

aantallen woningen, maar ook om de kwaliteit

een portefeuilleomvang van circa 50.000

ervan en de locatie, dit alles gekoppeld

woningen (zelfstandige woongelegenheden).

aan de doelen van ons ondernemingsplan.

Het belangrijkste doel is nu het op peil

De portefeuillestrategie vertalen we in

houden van de omvang, kwaliteit en

portfolioplannen. Hierin staat welke concrete

waarde van onze woningen. Zo borgen we

activiteiten we per gemeente realiseren en

de beschikbaarheid en betaalbaarheid van

binnen welke begrotingen dat gebeurt. Een

onze woningen voor onze doelgroepen.

portfolioplan heeft een looptijd van vier

Onderstaande tabel is opgesteld op basis van

jaar, maar wordt zo nodig jaarlijks bijgesteld.

bezitstypering die geldt volgens de dVi (de

Afgeleid van de portfolioplannen stellen we

Verantwoordingsinformatie).

complexbeheerplannen op.
Hierin staat wat de plannen zijn voor een
specifiek complex en wanneer we deze
uitvoeren.
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Portaal (exclusief bezit in
deelneming Kanaleneiland B.V.)

2015

2014

Totaal woongelegenheden*

52.021

52.369

Totaal overig bezit

4.137

4.090

Totaal

56.158

56.459

Nieuwbouw woningen

283

430

Nieuwbouw overig

0

140

Verkoop woningen

-569

-566

Verkoop overig

-24

-7

Aankoop woningen

2

0

Aankoop overig

1

0

Sloop woningen

-65

-68

Sloop overig

0

-6

Overige mutaties

71

-50

Totaal

-301

-127

Mutaties

* Het totaal aantal woongelegenheden bestaat uit zelfstandige en onzelfstandige eenheden,
te weten 49.584 zelfstandige woongelegenheden en 2.437 onzelfstandige woongelegenheden.

Nieuwbouw

We hebben 283 nieuwbouwhuurwoningen

De planning was om 340

aan de exploitatievoorraad kunnen toevoegen,

nieuwbouwhuurwoningen en 157

terwijl er 67 nieuwbouwkoopwoningen zijn

nieuwbouwkoopwoningen te realiseren.

opgeleverd. De nieuwe koopwoningen zijn

Enkele projecten voor nieuwe huurwoningen

allemaal verkocht. We bouwen geen woningen

en koopwoningen zijn vertraagd.

duurder dan € 200.000.
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Opleveringen nieuwbouwhuurwoningen
Arnhem

Eemland

Leiden

Nijmegen

Utrecht

Totaal

Begroting

18

0

111

4

207

340

Realisatie

18

0

24

13

228

283

Opleveringen nieuwbouwkoopwoningen
Arnhem

Eemland

Leiden

Nijmegen

Utrecht

Totaal

Begroting

31

0

51

75

0

157

Realisatie

31

0

0

36

0

67

De verkoop trok aan
Portaal verkoopt woningen regulier en met

•

aantallen verkoop;

kortingsregelingen (onder Koopgarant en

•

de prijs van de woning;

Starters Renteregeling).

•

maakt de woning deel uit van een
Vereniging van Eigenaren (VvE)?;

De Koopgarantportefeuille gaan we afbouwen.
Criteria die meewegen bij het verkopen van het

•

past de verkoop in de portefeuillestrategie
van Portaal?

bezit, zijn:
•

de kwaliteit van de woning;

In 2015 hebben we geen actie gehouden om

•

de spreiding over de stad of gemeente;

woningen aan zittende huurders te verkopen.

Verkochte woningen
Arnhem

Eemland

Leiden

Nijmegen

Utrecht

Totaal

Begroting

46

71

69

84

137

407

Gerealiseerd

72

195

57

91

154

569
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Huurprijs
De markt voor betaalbare koopwoningen is

Van al onze zelfstandige huurwoningen

duidelijk aangetrokken en dat hebben we

behoorde eind 2015 79 procent tot de

gemerkt. We hebben 569 woningen van ons

betaalbare voorraad (dat wil zeggen met een

bestaand bezit verkocht. Dat zijn er 152 meer

huur tot aan de aftoppingsgrens). 3,3 procent

dan we hadden begroot (407). Daarnaast

van ons bezit heeft een huurprijs boven de

hebben we ons bezit in de gemeente Nijkerk

huurtoeslaggrens; deze woningen hebben

verkocht aan woningstichting Nijkerk. Dit

we om mensen met middeninkomens te

betreft een complexmatige verkoop die niet

huisvesten. We verwachten dat de verhouding

was begroot. Daarnaast zijn in de realisatie

de komende jaren licht verandert; het aandeel

in de regio Utrecht ook acht verkochte

duurdere woningen neemt (beperkt) toe.

koopgarantwoningen inbegrepen waarvan de

Het aantal betaalbare woningen is vrijwel

verkoop niet was begroot.

hetzelfde als in 2014. Dit aandeel voldoet ruim
aan de eisen van onze portefeuillestrategie:
we willen minimaal twee derde van onze
woningen bestemmen voor mensen met een
krappe beurs.

Betaalbaarheid van onze woningen

1 januari 2015

31 december 2015

Goedkoop (minder dan € 403,06)

8.507

6.136

Bereikbaar (tussen € 403,06 en € 618,24)

33.455

32.141

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 618,24 en € 710,68)

6.479

9.446

Vrije sector (meer dan € 710,68)

1.671

1.861

Totaal

50.112

49.584
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Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal

Vrije sector

Totaal

Alphen aan den Rijn

0

0

2

2

8

10

Amersfoort

37

156

109

302

20

322

Arnhem

42

268

69

379

27

406

Bunnik

0

9

22

31

7

38

Leiden

66

246

90

402

21

423

Lelystad

0

9

3

12

0

12

Nieuwegein

2

47

23

72

3

75

Nijmegen

63

410

132

605

42

647

Oegstgeest

0

1

3

4

3

7

Rozendaal

1

1

0

2

0

2

Soest

27

150

40

217

6

223

Stichtse Vecht

1

93

121

215

3

218

Utrecht

76

593

290

959

44

1.003

Totaal absoluut

315

1.983

904

3.202

184

3.386

Totaal relatief

9%

59%

27%

95%

5%

100%

Beschikbaarheid in cijfers
Beschikbaarheid gaat over het hebben van

We hebben berekend wat Portaal – in

voldoende woningen voor onze doelgroep.

tegenstelling tot een commerciële belegger

Dit is onze kerntaak, daarin verschillen we

– aan opbrengsten laat liggen om haar

onder andere van commerciële beleggers

maatschappelijke opgave waar te maken.

bij wie het primair om het rendement gaat.

Daarbij is gekozen voor een vergelijking

Zij verkopen hun woningen vaak na een

tussen de marktwaarde in verhuurde staat

zeker aantal jaren, zodat er geen hoge

en de opbrengstwaarde bij verkoop van alle

onderhoudslasten ontstaan. Als corporatie

woningen die in 2015 zijn verhuurd. Bij elke

verkopen we de meeste vrijkomende woningen

toewijzing had de woning ook verkocht

niet om deze reden. We blijven ze verhuren,

kunnen worden tegen een hogere opbrengst

zodat we voldoende woningen hebben voor

dan de waarde die de woning heeft wanneer

onze doelgroep.

we deze blijven exploiteren.
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Voor 2015 leidt dit tot de volgende resultaten per gemeente:
Gemeente

Aantal
toewijzingen

Marktwaarde
verhuurde
staat

Opbrengstwaarde bij
verkoop

Bijdrage
beschikbaarheid

Gem.
bijdrage
per woning

Alphen aan den Rijn

2

298.090,00

349.010,30

50.920,30

25.460,15

Amersfoort

302

32.696.039,21

41.619.422,56

8.923.383,35

29.547,63

Arnhem

379

27.547.572,76

34.703.579,91

7.156.007,15

18.881,29

Bunnik

31

3.325.637,93

4.614.092,29

1.288.454,36

41.563,04

Leiden

402

35.573.760,81

51.913.592,57

16.339.831,76

40.646,35

Nieuwegein

72

7.078.444,00

9.164.184,21

2.085.740,21

28.968,61

Nijmegen

605

51.048.833,73

69.723.884,90

18.675.051,17

30.867,85

Oegstgeest

4

484.046,67

554.851,83

70.805,17

17.701,29

Soest

217

19.794.092,72

28.154.739,33

8.360.646,61

38.528,33

Stichtse Vecht

215

21.177.692,52

27.903.202,31

6.725.509,80

31.281,44

Utrecht

959

69.227.122,90

105.997.940,22

36.770.817,32

38.342,88

Eindtotaal

3188

268.251.333,25

374.698.500,43

106.447.167,18

33.489,27

Bedragen in euro’s

2.4 Kwaliteit

Planmatig en contractonderhoud

In 2020 moeten vrijwel al onze woningen

De begroting voor planmatig onderhoud

voldoen aan een bepaalde kwaliteitsstandaard.

(inclusief contracten en VvE-onderhoud)

Dat betekent dat we onze woningen voorzien

bedroeg € 37,9 miljoen, de uiteindelijke

van dubbel glas, inbraakwerend hang- en

realisatie betrof € 29,7 miljoen. Dat de

sluitwerk, hr-ketels, mechanische ventilatie en

realisatie lager uitviel, komt voornamelijk

wasmachine-aansluitingen. We hebben in de

door de overgang naar een nieuwe

portefeuillestrategie vastgelegd dat 10 procent

organisatiestructuur. Het planmatig onderhoud

van onze woningen minder kwaliteit mag

kwam daarmee laat op gang. In maart zijn de

hebben, mits ze wel gezond en veilig zijn. Deze

voorbereiding en realisatie van de projecten

complexen voorzien over het algemeen wel in

daadwerkelijk gestart; deze achterstand

een behoefte van een deel van onze huurders

hebben we gedurende het jaar niet meer

die goedkope woonruimte willen.

ingelopen. Daarnaast zijn gedurende het jaar
ook aanbestedingsvoordelen behaald.
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Dagelijks onderhoud
Ons onderhoudsbedrijf VOC is volledig

De totale uitgaven aan onderhoud zijn

verantwoordelijk voor het uitvoeren van

hoger dan begroot. Dat komt vooral door

het dagelijks onderhoud. Er is ruim € 30

de toenemende kosten voor het verwijderen

miljoen aan dagelijks onderhoud (inclusief

van asbest (€ 2,1 miljoen meer besteed dan

asbestverwijdering) besteed.

begroot).

Totaal

Mutatie-onderhoud

Reparatie-onderhoud

Begroting*

11.390.000

16.050.000

27.440.000

Realisatie*

14.890.000

15.500.000

30.390.000

* Bedragen zijn in miljoenen euro’s

In ons kwaliteitshandboek staat precies hoe

Energie-index. Deze is in de plaats gekomen

we woningen bij mutatie opleveren. Ook over

van het Energielabel. Hoe lager de Energie-

kwaliteit en dienstverlening zijn afspraken

index, hoe energiezuiniger de woning. De

gemaakt met co-makers.

Energie-index is gebaseerd op 150 kenmerken
van de woning, bij het Energielabel waren dat

De duurzaamheid van onze woningen

er maar tien. De nieuwe index geeft dan ook

Door onze woningen energiezuiniger te

een beter beeld van de energiezuinigheid en

maken, slaan we twee vliegen in één klap:

biedt meer handvatten om de woning zuiniger

we dragen bij aan het terugdringen van de

te maken. De Energie-index telt mee voor de

CO2-uitstoot en we helpen onze huurders om

huurpunten en heeft dus invloed op de hoogte

wonen betaalbaar te houden: ze zijn minder

van de huur. We hebben het energielabel

geld kwijt aan energie.

B omgerekend naar de Energie-index; dat
betekent dat we streven naar een gemiddelde

Om aan te geven hoe energiezuinig woningen
zijn, maken we tegenwoordig gebruik van de

Energie-index van 1,36 in 2020 (nu: 1,68).
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Energie-index

2015

Arnhem

1,64

Eemland

1,79

Leiden

1,75

Nijmegen

1,65

Utrecht e.o.

1,63

Om nog een vergelijking te maken met de

de energielabels van onze woningen over 2013

‘oude’ labels, hebben we voor de volledigheid

en 2014 toegevoegd.

Energielabels zelfstandige woningen
Energielabel

2014

2013

A

4.255

3.799

B

10.799

9.632

C

15.628

16.108

D

10.337

10.591

E

5.082

5.597

F

2.728

3.229

G

1.065

1.207

Totaal

49.894

50.163

Renovaties
Het eindtotaal van de tabel wijkt af van het

Met renovaties verbeteren we de kwaliteit van

totaal aantal woongelegenheden, omdat

onze woningen. De reguliere renovaties (dat

alleen zelfstandige woningen een energielabel

wil zeggen: geen Stroomversnelling) liggen

krijgen.

op schema. In 2015 hebben we 790 reguliere
renovaties uitgevoerd, iets minder dan de
voorgenomen 819.
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Opleveringen renovaties regulier
Arnhem

Eemland

Leiden

Nijmegen

Utrecht

Totaal

Begroting

36

489

115

-

179

819

Realisatie

36

491

39

55

169

790

Veiligheid en gezondheid

In 2020 zijn we daarmee klaar.

Asbest

Op basis van de risicoanalyse hebben we

In 2014 hebben we de preventieve

in 2015 twee grote projecten in Nijmegen

asbestinventarisaties afgerond. Asbest in de

(brandoverslag en -doorslag) en in Utrecht

hoogste risico-klasse (niet-gebonden asbest)

(rookmelders plaatsen) uitgevoerd.

hebben we meteen gesaneerd. Als er sprake is
van gebonden asbest, nemen we de sanering

Openverbrandingstoestellen

op in onze meerjarenplanning.

We vervangen openverbrandingstoestellen
door gesloten toestellen vanwege het risico

De kosten voor het verwijderen van asbest zijn

op CO-vergiftiging. Inmiddels hebben we 90

in 2015 fors toegenomen. In 2015 bedroegen

procent van deze toestellen vervangen. De

deze kosten € 2,1 miljoen, het jaar ervoor €

laatste bevinden zich veelal in complexen die

1,5 miljoen. De stijging van de kosten zijn

we gaan slopen. Om ook daar de veiligheid te

onder andere veroorzaakt door het project

verhogen, hebben we CO-meters geplaatst.

Zwaneveld in Nijmegen. De ruim 150 bergingen
in deze wijk hadden asbesthoudende daken

Stroomversnelling:

en wanden, die zodanig verweerd waren dat

op zoek naar betere concepten

sanering noodzakelijk was.

Wij zijn een van de deelnemers in de
Stroomversnelling, een samenwerkingsverband

Brandveiligheid

van zes corporaties en vier bouwbedrijven.

Al onze woningen hebben we

Het doel is om via een gestandaardiseerde

onderzocht op de risico’s van brand. In de

aanpak woningen vergaand energiezuinig te

meerjarenonderhoudsbegroting hebben we

maken: na renovatie wekken ze evenveel op

maatregelen opgenomen om de woningen

als ze gebruiken, dit noemen we Nul-op-de-

brandveiliger te maken. De komende jaren

meter. Er is een slimme manier bedacht om

voeren we deze uit.

deze grootschalige ingreep te financieren.
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De corporatie int maandelijks het bedrag dat

energieneutrale woning.

de huurder anders aan energie kwijt zou zijn

Voor het productiejaar 2015 had Portaal

(de energieprestatievergoeding) en bekostigt

een groot aantal woningen aangemerkt als

hiermee de investering.

Stroomversnellingswoning. Met uitzondering

Onze ambities zijn groot, de praktijk blijkt

van een project in Soesterberg is deze

weerbarstiger. De benodigde wetgeving is pas

productie niet tot stand gekomen. Bij het derde

in januari 2016 aangenomen. Bovendien valt

laagbouwproject in Maarssen bleek er bij de

er technisch nog wel wat te verbeteren, vooral

huurders te weinig draagvlak voor het plan.

als het gaat om gebruiksvriendelijkheid voor

Daar wordt nu naar een alternatief gekeken

de bewoners. Los daarvan bleken bewoners

waarbij wellicht toch nog een deel van de

niet allemaal even enthousiast, omdat ze

woningen een Stroomversnellingsaanpak krijgt.

zich te weinig konden voorstellen bij een

Arnhem

Eemland

Leiden

Nijmegen

Utrecht

Totaal

Begroting
stroomversnelling

204

112

300

100

307

1.023

Realisatie

-

41

-

-

-

41

stroomversnelling

NiaNesto
Gezien de weerbarstigheid nemen we meer

In 2015 zijn in Utrecht 11 niaNesto-woningen

tijd. Daarom renoveren we in 2016 een aantal

opgeleverd die deel uitmaken van het

woningen die binnen het project hadden

project Hoge Weide. In totaal zijn daarmee

moeten vallen, op de traditionele manier.

33 woningen opgeleverd (22 in 2014).

We willen bewoners niet langer dan nodig

Over een jaar kunnen we bepalen of de

laten wachten. We verhogen het aantal

gewenste energieprestaties gehaald zijn.

Stroomversnellingswoningen pas weer als er

NiaNesto blijkt nog duur in de investering.

betaalbare en bewezen concepten ontwikkeld

Het is de opgave aan de bouwers om de

zijn.

prijs van woningen op basis van conceptueel
bouwen verder omlaag te brengen.
NiaNesto is gestopt als middel om deze
ontwikkeling te stimuleren.

Jaarverslag Portaal 2015
Deel 2 - Maatschappelijke prestaties

Barbahuis

Hierbij kijken we naar ons eigen

Het Barbahuis is een woonconcept waarbij

klanttevredenheidsonderzoek en de

toekomstige bewoners grote invloed

Leefbarometer van het ministerie van

uitoefenen op de inrichting van hun nieuwe

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het

woning. Dit concept is in Leiden ontwikkeld.

LSM laat zien in welke wijken het meeste moet

Het concept van het Barbahuis is door de

gebeuren om de leefbaarheid te bevorderen.

markt echter niet verder opgepakt. Portaal

Behalve voor het opstellen van onze eigen

gebruikt elementen uit de ervaringen die

plannen gebruiken we de uitkomsten van het

de ontwikkeling van het Barbahuis heeft

LSM voor ons overleg met gemeenten. Aan de

opgeleverd. We stoppen met het concept zelf.

hand van het LSM onderscheiden we drie typen
wijken:

2.5 Leefbaarheid
Waar is het meeste werk aan de winkel?

1. Thuiswijken: hier voelen bewoners zich

Om je thuis te voelen is meer nodig dan een

thuis. Kijken of alles goed blijft gaan

goede woning: ook de omgeving doet ertoe.

(schoon, heel en veilig) is meestal al

Op allerlei manieren kunnen we bewoners

voldoende (jaarlijks is € 40 per woning

helpen om de leefbaarheid van de buurt

beschikbaar).

op peil te houden of te verbeteren. Onze

2. Kanswijken: hier gaat het minder goed,

buurtbeheerders signaleren overlast of sociale

door de problemen aan te pakken is de

problemen, helpen problemen in een complex

kans op verbetering groot (jaarlijks is € 90

op te lossen en ondersteunen bewoners die zelf

per woning beschikbaar).

hun woonomgeving willen verbeteren.

3. Bouwwijken: hier gaat het niet goed, er

Daarnaast is er budget beschikbaar om de

moet veel gebeuren. Samen met andere

leefbaarheid te helpen bevorderen. Op basis

partijen (waaronder de gemeente) werken

van het Leefbaarheidsselectiemodel (LSM)

we aan oplossing van de problemen

bepalen we iedere twee jaar hoeveel budget op

(jaarlijks is € 145 per woning beschikbaar).

welke plek nodig is.
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Verdeling van ons bezit over thuiswijken, kanswijken en bouwwijken
Aantal wijken

Aantal zelfstandige woningen

Thuiswijken

51

18.000

Kanswijken

37

22.600

Bouwwijken

19

8.700

Totaal

107*

48.300

Rapportcijfer tevredenheid leefomgeving

tevredenheid van onze huurders met hun

Om te zien welke effecten onze inzet

leefomgeving. Dit onderzoek vindt eenmaal

op leefbaarheid heeft, monitoren we de

per twee jaar plaats.

2015

2013

Thuiswijken

7,2

7,2

Kanswijken

6,8

6,7

Bouwwijken

6,1

6,2

Verdeling leefbaarheidsbudget
In 2015 was ca. € 3,8 miljoen beschikbaar voor

en veilig, en bijdragen aan activiteiten van

de inzet op leefbaarheid. Het gaat bijvoorbeeld

huurders die daarop zijn gericht. De kosten

om activiteiten die zijn gericht op schoon, heel

voor onze HBV’s zijn hier niet in meegenomen.

Regio

Bedrag in euro’s

Arnhem

336.000

Eemland

579.000

Leiden

654.000

Nijmegen

1.012.000

Utrecht

1.265.000

Totaal

3.846.000
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Portaal doet niet aan sponsoring.

We streven ernaar om in 2020 de helft van alle

Wel kunnen we een financiële bijdrage

vragen digitaal af te handelen.

leveren aan activiteiten van organisaties die de
leefbaarheid voor onze huurders vergroten. In

Minder ontruimingen

2017 zullen deze activiteiten in lijn zijn met de

Een woning ontruimen: dat is echt het laatste

nieuwe, aangescherpte richtlijnen daarover in

wat we willen. Maar soms kunnen we niet

de Woningwet.

anders. In 2015 gebeurde dat in 98 gevallen,
een forse daling vergeleken met 2014 (128).

2.6 Dienstverlening

Huurachterstand of illegale activiteiten (zoals

Klantenservice:

hennepteelt) zijn de belangrijkste redenen

beter bereikbaar, meer digitaal

voor ontruiming. Bij een huurschuld doen we

Onze klantenservice beantwoordde ruim

er alles aan om tot een oplossing te komen. Zo

266.000 telefoontjes, dat zijn er zo’n

nemen we in een vroeg stadium contact met

achtduizend minder dan het jaar ervoor.

de huurder op, om te bereiken dat hij de huur

Gemiddeld moesten bellers 60 seconden geduld

alsnog betaalt of om een betalingsregeling

hebben voordat zij te woord werden gestaan.

te treffen. In een aantal gemeenten werken

Het aantal telefoontjes daalt al een aantal

we volgens een convenant om uitzetting te

jaren. De belangrijkste oorzaken: onze

voorkomen. En bij gezinnen met kinderen is er

klantenservice is steeds beter bereikbaar en

altijd overleg met de gemeente, politie, bureau

slaagt er steeds beter in om vragen in één keer

Jeugdzorg en andere instanties. Zo proberen

te beantwoorden: in 2015 gold dat in 186.000

we alsnog te voorkomen dat mensen op straat

gevallen (70 procent van alle telefoontjes).

komen te staan. Gelukkig lukt dat vaak ook.

Daarnaast weten onze huurders ons steeds
beter via andere (digitale) kanalen te bereiken.

2.7 Klanttevredenheid

Het aantal contacten dat per e-mail en social

In 2015 behaalden we wederom een B als

media verliep, bedroeg 22.000. De komende

totaalscore op het huurdersoordeel van de

jaren gaan we steeds meer huurdersvragen

Aedes Benchmark. Op de drie deelaspecten

digitaal beantwoorden. In 2016 ontwikkelen

was de waardering hoger dan in 2014: de

we hiertoe samen met onze huurders een

dienstverlening rondom het betrekken van de

nieuwe website, met een klantenportal. Via

woning (nieuwe huurders), het afhandelen

deze portal kunnen onze huurders straks heel

van reparatieverzoeken, en het proces van het

veel zaken zelf regelen.

opzeggen van de huur en achterlaten van de
woning.
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In totaal scoorden we voor deze drie

Onze ambitie is om voor alle drie de

klantprocessen een rapportcijfer van een 7,5

klantprocessen minimaal een B te halen.

(2014: 7,3).
Aedes Benchmark 2015 (huurdersoordeel)
Portaal

Sectorgemiddelde

Positie Portaal

Huurdersoordeel

7,5 (2014: 7,3)

7,4

B

Nieuwe huurders

7,1 (2014: 6,6)

7,3

C

Huurders met een reparatieverzoek

8 (2014: 7,9)

7,4

A

Vertrekkende huurders

6,7 (2014: 6,3)

7,2

C

Naast de drie klantprocessen die zijn

dienstverlening (afhandeling van vragen,

opgenomen in de Aedes Benchmark, doen we

verzoeken en klachten die via baliebezoek,

al sinds 2004 een generiek onderzoek onder

telefonisch, per e-mail of brief binnenkomen)

onze huurders naar de tevredenheid met de

is voor het eerst in jaren teruggelopen, en wel

woning, de leefomgeving en de algemene

met 3 procent. Vooral over de snelheid van

dienstverlening. Dit onderzoek houden we

afhandelen van klantvragen zijn onze huurders

in de oneven jaren, zo ook in 2015. Aan dit

minder tevreden dan in voorgaande jaren. We

onderzoek namen 7.504 huurders deel. De

hebben eind 2015 de nodige verbeteracties

belangrijkste uitkomsten:

doorgevoerd en verwachten dat daarmee de

de tevredenheid over de woning en de

kwaliteit weer omhooggaat. In 2016 houden

woonomgeving zijn vergelijkbaar met 2013.

we een extra klanttevredenheidsonderzoek

Deze scores zitten dicht tegen de doelstelling

toegespitst op het onderdeel dienstverlening

aan. De tevredenheid over onze algemene

om na te gaan of dit ook echt zo is.

De tevredenheid van onze huurders
Uitkomst 2015

Uitkomst 2013

Doelstelling

over de woning?

74,1 % geeft een 7 of hoger

74,9 %

75 %

over de omgeving?

67,6 % geeft een 7 of hoger

67,2 %

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

68,7 % geeft een 7 of hoger

71,7 %

75 %

Hoe tevreden bent u…
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2.8 Samenwerking met huurders

bewonersadviesgroepen en door gebruik te

We vinden het belangrijk dat onze huurders

maken van een participatieraad. In Utrecht

invloed hebben op ons beleid en dat onze

kunnen we in de toekomst wel met een HBV

dienstverlening op hen is afgestemd. Daarom

overleggen. In beide gemeenten werken

zoeken we het overleg en staan we veelvuldig

kwartiermakers aan de oprichting van een HBV.

met onze huurders in contact.
Op lokaal niveau vindt overleg plaats tussen
PortaalPanel

de managers Volkshuisvesting en de HBV.

Een vaste groep van zo’n 1.300 huurders

De frequentie hiervan wisselt. Daarnaast is

vragen we regelmatig om (online) met ons

er twee keer per jaar een overleg tussen de

mee te denken. Zij vormen het PortaalPanel.

HBV’s en ons bestuur, het zogeheten voor- en

In 2015 gaven ze hun mening over de

najaarsoverleg. Tijdens deze bijeenkomsten

begrijpelijkheid van de huurverhogingsbrief,

hebben we gesproken over zaken als

buurtparticipatie en de keuzes die we maken in

de jaarlijkse huurverhoging, het nieuwe

de portefeuillestrategie 2015 – 2024. Daarnaast

automatiseringssysteem (ERP) en de politieke

deden panelleden uit Utrecht en Nieuwegein

ontwikkelingen rondom onze sector.

mee aan een zogeheten Portaalgesprek. Hierin
ging het over de prestatieafspraken die we met

De HBV’s kregen over verschillende

deze gemeenten hebben gemaakt.

onderwerpen informatie en gaven ons advies.
Daarnaast hebben we verschillende thema’s

HBV’s

met de HBV’s behandeld via Samenspraak:

Op zowel lokaal als bestuurlijk niveau

een manier om HBV’s te betrekken bij het

onderhouden we contacten met

maken van ons beleid, waarbij zij in een vroeg

huurdersbelangenverenigingen (HBV’s). In

stadium meedenken. Hier volgt een greep uit

Amersfoort is dat de Bewonersvereniging BV

de onderwerpen die we het afgelopen jaar

Hestia, in Leiden HBV Leiden, in Nijmegen

met de HBV’s bespraken. Bij de laatste twee

HBV De Klink en in Soest de Vereniging

(huurverhoging en portefeuillestrategie) deden

Huurders Overleg Soest (VHOS). Twee regio’s

we dat via Samenspraak.

hebben geen HBV: Arnhem en Utrecht. Daar
hebben we op andere manieren geprobeerd

Algemene huurvoorwaarden: de HBV’s

de contacten met huurders te onderhouden.

gaven advies over veranderingen in de

Namelijk door van gedachten te wisselen met

huurvoorwaarden.
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In vervolg daarop denken ze graag mee over

Huuraanpassing 2016: in vier bijeenkomsten

een eenvoudige vertaling voor huurders (dit

spraken we over de huurverhoging van 2016.

traject loopt nog).

Om de terminologie neutraal te houden,
spraken we met de HBV’s af over de jaarlijkse

Jaarlijkse huurverhoging: de HBV’s pleitten

huuraanpassing te spreken. De eerste twee

ervoor om huurders met een laag inkomen

bijeenkomsten waren vooral informerend

te ontzien. Bovendien wilden ze dat we − in

van aard. In de derde bijeenkomst hebben

financieel opzicht − duidelijker maken waarom

we verschillende manieren besproken om de

de huurverhoging nodig is. Voor ons was dit

huur aan te passen en werden we het eens

advies aanleiding om de huurverhoging van

over de huuraanpassing bij de lage inkomens.

huishoudens met een laag of middeninkomen

In januari volgde nog een gesprek over de

een half procent minder hoog te laten

huuraanpassing bij de midden- en hoge

uitkomen. Ook spraken we af om het

inkomens. De uiteindelijke adviesaanvraag over

huurverhogingstraject voor 2016 op een open

de huuraanpassing ging in januari 2016 naar de

manier met elkaar te bespreken.

HBV’s.

Nieuw aanmaanproces in ERP: wie niet op

Portefeuillestrategie: in verschillende

tijd de huur betaalt, krijgt tegenwoordig al

gesprekken hebben we de HBV’s verteld hoe

na zes dagen het verzoek dit alsnog te doen.

onze portefeuillestrategie in elkaar zit en welke

Voorheen duurde dat langer. De nieuwe

keuzes we maken. We hebben gevraagd of de

werkwijze zorgt onder meer voor minder

HBV’s zich hierin konden vinden. Dat leidde

aanmaankosten voor de huurder. De nieuwe

tot enkele aanpassingen. Daarop volgde een

manier van aanmanen bespraken we met de

adviesaanvraag. De portefeuillestrategie kent

HBV’s.

een vertaling in concrete projecten en plannen
op lokaal niveau in de portfolioplannen.

Diversen: op verschillende momenten
informeerden we de HBV’s over het
klanttevredenheidsonderzoek, de reorganisatie
en het ERP-systeem. Ook onderwerpen als
woningwaardering, Stroomversnelling en de
Aedes Benchmark kwamen op verschillende
momenten aan de orde.

Ook hieraan leverden de HBV’s een bijdrage.
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3.1 Gezond rendement op ons vastgoed

Operationeel: complexbeheerplan

We streven naar een vastgoedportefeuille

In een complexbeheerplan staat wat de

die zodanig rendeert dat we zowel de

plannen en afspraken zijn voor beheer en

financiële als maatschappelijke continuïteit

veranderingen in onze complexen. De optelsom

op langere termijn kunnen waarborgen.

van complexbeheerplannen vormt het

Sturen op waarde en rendement is hierbij

portfolioplan, de doelen uit het portfolioplan

een belangrijk middel. Dit doen we zowel

worden vertaald naar complexbeheerplannen.

strategisch (portefeuillestrategie, financieel
beleidsplan), tactisch (portfolioplannen,

Op basis van bovenstaande uitgangspunten

meerjarenbegroting) als operationeel

werken we aan de transformatie van onze

(complexbeheerplannen, dashboard).

portefeuille, zodat deze aansluit op de
behoeften van onze doelgroep. De resultaten

Strategisch: portefeuillestrategie

daarvan staan in Deel 2, Maatschappelijke

Onze portefeuillestrategie schetst de

prestaties.

wensportefeuille die we in 2024 nodig hebben
om onze maatschappelijke doelstellingen op

Data op orde

een financieel gezonde wijze (omschreven in

Sinds Portaal rapporteert op basis van

het financieel beleidsplan) te behalen. Hierbij

marktwaarde ,hebben we flink gewerkt aan

gaat het om betaalbaarheid, beschikbaarheid

het op orde krijgen van de vastgoeddata die

en kwaliteit van ons vastgoed. De koppeling

invloed hebben op die waarde. Inmiddels

met rendement is hier een integraal onderdeel

beschikken we over goede plattegronden,

van.

waardes en middelen (ICT-ondersteuning).
In 2015 zijn we gestart met assetmanagement

Tactisch: portfolioplan

volgens Het Nieuwe Portaal. De assetmanagers

De portefeuillestrategie vertalen we naar

waarderen halfjaarlijks een zesde deel van

portfolioplannen en een meerjarenbegroting.

het totale bezit (jaarlijks dus een derde), en

Hierin staat welke concrete activiteiten we

updaten de rest van de waarderingen. Hierbij

per gemeente moeten realiseren en binnen

maken we gebruik van interne en externe data,

welke begrotingen dat moet passen. Het

extern advies en goede systemen.

portfolioplan heeft een looptijd van vier jaar,

Bij investeringen werken we met ons

maar wordt jaarlijks bijgesteld.

investeringsmodel, dat waardes en
rendementen van investeringen berekent.

Jaarverslag Portaal 2015
Deel 3 - Bedrijfsvoering,
organisatie en governance

Door in het investeringsstatuut met normen

Alle projecten bevinden zich in ons werkgebied

te werken zorgen we ervoor dat investeringen

en zijn gericht op de uitoefening van onze

bijdragen aan het realiseren van onze

volkshuisvestelijke taken. We kopen alleen

doelstellingen.

gronden aan met een woonbestemming. Bij
alle onderstaande aankopen is de bouw of

Grondaankopen

bouwvoorbereiding gestart.

In 2015 hebben wij grondaankopen
gedaan conform MG 2001-26.

Grondaankopen
Huur /
Koop /
Gemengd

Gemeente

Geleid tot start
bouwvoorbereiding?

Gerealiseerde
start bouw

Bedrag
in euro’s

Trekvaartplein

Huur

Leiden

Ja

2013

217.805

Hoge Weide

Huur

Utrecht

Ja

2015

2.040.730

Schuytgraaf

Huur

Arnhem

Ja

2015

284.834

Waalsprong

Huur

Nijmegen

Ja

2015

920.060

Totaal

3.463.429

Prestaties van de portefeuille
Wij waarderen ons vastgoed in de jaarrekening

De waardeontwikkeling van onze woning-

sinds 2012 op basis van de marktwaarde

portefeuille was het afgelopen jaar positief

verhuurde staat.
Marktwaarde verhuurde staat zelfstandige woningen
(NOM = netto openmarktwaarde)*
Arnhem

Eemland

Leiden

Nijmegen

Utrecht

Totaal

Waarde 2012

446

889

597

943

1.766

4.641

Waarde 2013

415

900

630

963

1.685

4.593

Waarde 2014

436

964

679

1.023

1.816

4.918

Waarde 2015

439

947

712

1.030

1.851

5.001

* Bedragen zijn in miljoenen euro’s
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De marktwaarde verhuurde staat zoals

•

een iets hogere leegwaarde;

deze in de tabel is weergegeven, betreft de

•

een positievere verwachting van de

netto openmarktwaarde op 31 december
van het boekjaar. Voor de verwerking van

leegwaardeontwikkeling;
•

een stijging van de contract- en markthuur.

de vastgoedwaardering in de jaarrekening
zijn de volgende aanpassingen op de netto

Indirect rendement van onze woningen

openmarktwaarde gemaakt:

Het indirecte rendement heeft betrekking

•

leegstaande verhuureenheden eind 2015

op de waardeontwikkeling van onze

zijn gewaardeerd op de leegwaarde;

woningen. Het indirecte rendement van

verhuureenheden bestemd voor sloop zijn

onze woningen is in onderstaande tabel

afgewaardeerd;

opgenomen. De verschillen in indirect

verhuureenheden die in eigen gebruik zijn,

rendement worden veroorzaakt door

worden gewaardeerd op de kostprijs.

verschillen in de marktontwikkeling in 2015 en

•
•

de verwachte ontwikkeling van leegwaarden.
De waardestijging van de woningportefeuille

De waardeontwikkeling in Utrecht blijft achter,

is het gevolg van:

omdat we daar vooral woningen hebben in de

•

minder gewilde wijken van de stad Utrecht.

een lagere disconteringsvoet:
woningbeleggingen worden op dit moment
als veiliger en interessanter gezien dan een
jaar geleden;

Gemiddelde van indirect rendement
Arnhem

5,3%

Eemland

0,7%

Leiden

5,4%

Nijmegen

1,9%

Utrecht e.o.

1,8%

Eindtotaal

2,5%
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Gemiddelde van Indirect rendement
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Arnhem

Eemland

Leiden

Nijmegen

Utrecht

Eindtotaal

Direct rendement van onze woningen
In 2015 was het direct rendement op onze

De rendementen verschillen doordat de

totale woningportefeuille 3,4 procent (2014:

samenstelling van de portefeuille en de lokale

3,1 procent).

lasten per regio anders zijn.

Gemiddelde van Indirect rendement
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Arnhem
Woningen

Eemland
EGW

Leiden
MGW

Nijmegen

Utrecht

Eindtotaal
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3.2 Medewerkers

Op weg naar een nieuwe baan

Stap voor stap krijgt Het Nieuwe Portaal vorm:

We hebben een Sociaal Plan met daarin

een nieuwe manier van werken, waarbij ook

afspraken om medewerkers van wie we

een andere organisatie past. We hebben onze

afscheid nemen te helpen hun weg te vinden

medewerkers hierin zo goed mogelijk begeleid.

op de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we een
mobiliteitsbureau opgericht, waaraan twee

We willen slim, snel en klantgericht werken.

hrm-adviseurs zijn verbonden. Daarnaast

Voorop staat dat we zichtbaar en vindbaar

krijgen boventalligen voorrang als er vacatures

zijn voor onze huurders, gemeenten,

zijn: het mobiliteitsbureau kijkt of deze passen.

maatschappelijke organisaties en andere

Alleen als dat niet zo is, kunnen interne

marktpartijen waarmee we te maken

of externe kandidaten solliciteren. Zeven

hebben. We doen er alles aan om huurders en

medewerkers die hun baan kwijtraakten,

woningzoekenden goed en efficiënt te helpen.

hebben dankzij deze afspraken een andere

In steeds meer gevallen kunnen zij zelf hun

plek in onze organisatie gevonden. Negentien

zaken (digitaal) regelen. Tegelijk blijven we op

medewerkers hebben Portaal door de

veel plaatsen aanwezig in de wijk. Zo dragen

reorganisatie verlaten. Eind 2015 zijn er nog 22

we eraan bij dat onze huurders tevreden zijn

(potentieel) boventallige medewerkers die hun

over hun woning en zich thuis voelen in hun

baan in 2016 of 2017 verliezen.

wijk.
De organisatie in cijfers
Minder management en minder hiërarchie

De tabel laat zien hoe de organisatie zich

Om dit alles te realiseren, hebben we

verder ontwikkelt. In 2015 nam het aantal

in Het Nieuwe Portaal bedacht: een

medewerkers met 42 (34 fte) af. Verder valt

netwerkorganisatie, waarin medewerkers

op dat het ziekteverzuim opnieuw daalt. Met

elkaar makkelijk weten te vinden voor de

4 procent ligt het nu net boven het landelijk

projecten die zij ontwikkelen en uitvoeren.

gemiddelde: 3,9 procent.

Dat betekent: minder management en minder
hiërarchie. De kennis, voorbereiding en
ondersteuning bundelen we zoveel mogelijk.
Voor medewerkers heeft Het Nieuwe Portaal
twee gevolgen: we kunnen het werk met
minder mensen doen, en we stellen andere
eisen.
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Wie werken er bij Portaal?

2015

2014

Aantal medewerkers

513

544

Aantal fte

473

507

Ziekteverzuim

4,0 %

4,4 %

Bouwen aan een nieuwe organisatie

3.3 Financiën

Vorig jaar zijn we op een lerende manier

Onze kasstromen zijn voldoende en we

begonnen met het bouwen van een nieuwe

beheren ons vermogen op een goede manier.

organisatie. Dat doen we stap voor stap. Begin

Dat vinden we niet alleen zelf, maar blijkt

2015 hebben we nieuwe teams gevormd.

ook uit de beoordeling van de Autoriteit

Hierbij hebben we veel aandacht besteed aan

Woningcorporaties en het WSW. Ook hebben

de begeleiding van medewerkers. Ze hebben

we onze risicobeheersing op orde. Hierdoor

zich het nieuwe werken eigen gemaakt en

zijn we in staat onze maatschappelijke taken

zich daarnaast vakinhoudelijk en persoonlijk

op een goede manier uit te voeren.

ontwikkeld. Zo volgden veel medewerkers
het programma Werkstijl. Dit programma

Sturen op vermogen en kasstromen

omvat onder meer een ontwikkelassessment,

Ons vermogen zit in stenen: ons vastgoed.

competentieontwikkeling en team- en

Het rendement dat we daaruit halen,

leiderschapsontwikkeling. Daarnaast volgden

wordt gevormd door onze kasstromen: de

de medewerkers uiteenlopende trainingen om

huurinkomsten min de uitgaven die we

met ons nieuwe ERP-systeem om te gaan.

moeten doen (zoals onderhoud, renovatie
en de kosten van personeel). Het vermogen

Reguliere opleidingen

en de kasstromen zetten we in om onze

Afgezien van de opleidingen voor Het Nieuwe

maatschappelijke prestaties te realiseren.

Portaal, hebben we ook reguliere opleidingen
ontwikkeld voor de zittende medewerkers. Een
goed voorbeeld is het opleidingsprogramma
over asbest, waaronder een opleiding
asbestherkenning en een expertopleiding.
Verder hebben we dankzij de samenwerking
met de Corporatie Academie het aanbod van
LeerPortaal uitgebreid.
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Signaalwaarden
Omschrijving
indicator

Score
2015*

2016**

2017**

2018**

2019**

2020**

Interne
signaalwaarde

Norm
WSW

ICR

1.96

1,70

1,67

1,73

1,80

1,91

Minimaal 1,5

Minimaal 1,4

DSCR

1.23

1,32

1,30

1,32

1,33

1,36

Minimaal 1,1

Minimaal 1,0

Loan to value
bedrijfswaarde

62%

65,5%

65,6%

65,7%

66%

65,9%

Maximaal 70%

Maximaal 75%

Solvabiliteit
bedrijfswaarde

34%

29,7%

29,3%

30,2%

30,8%

32%

Minimaal 23%

Minimaal 20%

Solvabiliteit

61,3%

61,4%

61,7%

62,5%

63,3%

64,5%

Minimaal 58%

Nvt

marktwaarde
Dekkingsratio

22.9

* Kengetallen 2015: Bepaald op basis van de enkelvoudige jaarrekening 2015
** Kengetallen 2016-2020: Bepaald op basis van de meerjarenbegroting 2016 – 2025/dPi 2016

Solvabiliteit
Om goed te kunnen sturen op het vermogen

In ons financieel beleidsplan hebben we interne

houden we de ontwikkeling van de solvabiliteit

signaalwaarden opgenomen voor de financiële

continu in de gaten. De solvabiliteit is de

ratio’s, zoals de solvabiliteit, loan to value, ICR,

verhouding tussen het eigen vermogen

DSCR en dekkingsratio. We hanteren voor onze

en het totale vermogen. Eind 2015 was de

eigen bedrijfsvoering strengere normen dan

solvabiliteit op grond van de marktwaarde

het WSW.

van het vastgoed 61,3 procent, iets hoger dan

Onze financiële positie is goed. Dit blijkt niet

de 60 procent van eind 2014. De solvabiliteit

alleen uit het positieve continuïteitsoordeel

berekenen we ook aan de hand van de

van de Autoriteit Woningcorporaties en de

bedrijfswaarde van het vastgoed. Dit doen we

financiële beoordeling van het WSW, maar

volgens de berekeningswijze van het WSW en

ook uit de positieve uitkomsten op onze eigen

de Autoriteit Woningcorporaties, aan de hand

ratio’s.

van de bedrijfswaarde van het vastgoed. Eind
2019 is onze minimumnorm 23 procent. Met

Heffingen

34 procent solvabiliteit zitten we daar dus ruim

De verhuurdersheffing legt een groot beslag

boven.

op ons vermogen en onze kasstromen. In
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2013 bedroeg deze heffing voor ons nog € 1,1

gebaseerd op het model dat Standard & Poor’s

miljoen, deze is in 2015 gestegen naar circa € 32

gebruikt. Dit model is aangepast aan de sector.

miljoen. De heffing loopt op tot € 40 miljoen in

Hiermee kan het WSW een oordeel geven

2018. Daarna houdt, vooralsnog, de jaarlijkse

over de risicoclassificatie van de betreffende

stijging gelijke tred met de inflatie. In 2016

corporatie. En dat is weer maatgevend voor de

volgt de evaluatie van de verhuurdersheffing

hoogte van het borgingsplafond. We komen uit

voor de periode na 2017 met de minister. Ook

op een laag- dan wel middenrisicoprofiel.

Aedes heeft, samen met de Woonbond en de
VNG, opdracht gegeven om de effecten in

Borgingsplafond WSW

beeld te brengen.

Het borgingsplafond is de maximale omvang

In de rijksbegroting 2016 en de miljoenennota

van de geborgde leningenportefeuille.

heeft het kabinet reeds haar koers rondom

In de tweede helft van 2015 stelde het

de financiering van de huurtoeslag en

WSW een borgingsplafond van € 1,823

daarmee de continuering en hoogte van

miljard beschikbaar. Onze geborgde

de verhuurdersheffing weergegeven. Het

leningenportefeuille bedroeg eind 2015 circa €

voornemen is de totale verhuurdersheffing in

1,733 miljard. Eind 2015 hebben we circa € 90

de periode na 2017 verder te laten stijgen van €

miljoen ruimte om geborgde leningen aan te

1,7 miljard naar € 2,5 miljard.

trekken. Ruim voldoende voor onze reguliere
activiteiten.

Behalve de verhuurdersheffing betalen we
ook jaarlijks een saneringsbijdrage aan het

Derivatenportefeuille

CFV. Over 2014 was onze bijdrage nog € 10,3

In maart 2015 daalden de rentes op de

miljoen. Voor 2015 verviel de saneringsbijdrage.

financiële markten scherp, waardoor we niet

Daarnaast betalen we met ingang van

meer voldeden aan de norm van de Autoriteit

2015 een bijdrageheffing aan de Autoriteit

Woningcorporaties (het kunnen opvangen

Woningcorporaties van € 0,16 miljoen.

van een rentedaling van 200 basispunten).
In overeenstemming met de beleidsregels

Business Risks

derivaten hebben we dit gemeld bij de

Dit houdt een beoordeling in van de

Autoriteit Woningcorporaties en een plan

bedrijfsrisico’s door het WSW aan de hand van

opgesteld om op korte termijn weer aan

24 vragen. Zo wordt duidelijk of de corporatie

de norm te voldoen. Door de rentestijging

voldoende in control is. Het WSW hanteert

voldoen we sinds 10 juni 2015 weer aan

hiervoor een risicobeoordelingsmodel dat is

de beleidsregels derivaten. Op die datum
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beschikten we over een liquiditeitsbuffer

Toezichtbelemmerende bepalingen

om een renteschok van 281 basispunten

Volgens de beleidsregels van het ministerie

op te vangen. Eind 2015 konden we een

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

renteschok van 270 basispunten opvangen.

mogen er geen toezichtbelemmerende

De liquiditeitsbuffer die hiervoor nodig is,

bepalingen in derivatencontracten staan. Bij

bestaat voor € 6,5 miljoen uit de waarde

één bank hebben wij nog te maken met een

van een obligatieportefeuille, € 75 miljoen

toezichtbelemmerende bepaling. In 2015 zijn

uit kasgeldfaciliteiten en € 136,5 miljoen uit

we hierover weer in gesprek gegaan met deze

spaargelden.

bank, maar dat heeft nog geen resultaat gehad.

De derivatenportefeuille bedraagt € 1.025

Financieringsbeleid

miljoen (bruto notional amount), € 25 miljoen

We streven naar zoveel mogelijk interne

minder dan het jaar ervoor. Deze afname

financiering. Dit houdt onder andere in

komt door het aflopen van een derivaat.

dat we als eerste de overtollige liquide,

De portefeuille bestaat voor € 550 miljoen

verkoopopbrengsten en de positieve kasstroom

uit reguliere interest rate swaps, voor € 200

uit exploitatie aanwenden voor de financiering

miljoen uit gestructureerde derivaten, voor €

van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen.

125 miljoen uit swaptions en voor € 150 miljoen

We streven ernaar dat onze liquide middelen

uit overige derivaten.

maximaal 10 procent van onze jaarlijkse
huuromzet (inclusief servicevergoedingen)

Bij het opstellen van de jaarrekening over 2015

bedragen.

hebben we onze financieringsbehoefte voor
de lange termijn opnieuw bepaald. Inzichten

Sturen op operationeel resultaat

over de ontwikkeling van de woningmarkt

Een structureel gezonde exploitatie van

en de nieuwe wetgeving hebben we hierin

ons vastgoed is essentieel om financiële

verwerkt. De uitkomst: we voorzien een

continuïteit te waarborgen. Het operationeel

lagere financieringsbehoefte dan voorheen.

bedrijfsresultaat is € 156,0 miljoen positief.

Hierdoor is sprake van ineffectiviteit van de

Tegenover de binnenkomende huren van

derivatenportefeuille. Deze ineffectiviteit

€ 323,0 miljoen staan de bedrijfslasten ter

nemen we in één keer in de winst-en-

hoogte van € 199,7 miljoen.

verliesrekening. Dit leidt tot een kostenpost van
€ 27 miljoen.
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De daling van de bedrijfslasten is het gevolg

realisatie van planmatig onderhoudsprojecten

van de reorganisatie (daling personeelskosten

(daarmee een daling van de onderhoudskosten

met € 3,4 miljoen) en het achterblijven van de

met € 5,5 miljoen).

Enkelvoudige winst-enverliesrekening over 2015

Budget
2015

Realisatie
2015

Realisatie
2014

Verschil
realisatie
2015-2014

Huren

324,6

323,0

307,8

15,2

Opbrengsten
servicecontracten

15,5

18,4

18,0

0,4

Overheidsbijdragen

-

-

0,6

- 0,6

Netto verkoopresultaat

14,6

6,7

10,3

- 3,6

Geactiveerde productie
ten behoeve van het
eigen bedrijf

4,8

4,0

4,7

- 0,7

Overige
bedrijfsopbrengsten

3,5

3,5

4,1

- 0,6

Totaal bedrijfsopbrengsten

362,9

355,7

345,5

10,2

Afschrijvingen op
materiële vaste activa

1,9

2,8

2,4

0,4

Overige waardeveranderingen
vastgoed

-

-

-

Personeelskosten

37,6

32,7

36,1

- 3,4

Lasten onderhoud

74,9

65,3

70,8

- 5,5

Bijzondere waardeveranderingen
van vlottende activa

-

-

-

Leefbaarheid

3,8

3,0

4,3

-1,3

Lasten servicecontracten

15,5

19,0

18,2

0,8

Overige bedrijfslasten

77,4

77,0

79,4

-2,4

Totaal bedrijfslasten

211,2

199,7

211,3

-11,6

Saldo uit operationele
bedrijfsuitoefening

151,7

156,0

134,2

21,8

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
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Garantstellingen

van een winst op de verkooptransactie. Eind

Portaal heeft in de afgelopen jaren in

2015 maakten 393 kopers gebruik van de

samenwerking met andere corporaties

Starters Renteregeling.

financiële steun verleend aan projecten in
het buitenland door leningen te borgen

3.4 Risicomanagement:

op basis van een DIGH-constructie (Dutch

uitgangspunten en organisatie

International Guarantees for Housing). Hiermee

Risicomanagement valt onder de afdeling

ondersteunen we een project in Léon en een

Governance, Risk en Compliance (GRC).

project in Juigalpa, beide in Nicaragua, ter

Hierbinnen werken een compliance-officer

ontwikkeling van woningen voor huishoudens

en een risicomanager. De risicomanager

met lage inkomens. Het deel waarvoor Portaal

ondersteunt het management bij het opstellen

ultimo 2015 borg staat, bedraagt circa €

en naleven van het integraal risicobeleid en

257.000. Dit is 0,014 procent van de bruto

alles wat daaruit verder voortkomt.

schuldpositie en voldoet daarmee aan het
wettelijk maximum. Deze laatste borgstelling

Risicomanagement is onderdeel van de

loopt contractueel tot en met 2030.

belangrijkste processen: het bestuur en de
lijnmanagers zijn verantwoordelijk. Zij brengen

Daarnaast zijn we verplichtingen aangegaan

onze belangrijkste risico’s in beeld, beheersen

inzake verkopen onder voorwaarden

deze en bewaken de realisatie van onze

(koopgarantregeling en de voorloper MGE,

maatschappelijke doelstellingen binnen de

beide regelingen zijn goedgekeurd door de

geldende wet- en regelgeving. Door periodieke

minister) en de Starters Renteregeling. Voor

interne controle weten we of onze beheersing

wat betreft de verkopen onder voorwaarden

effectief is.

betekent dit dat wij een terugkoopverplichting
hebben indien de koper de woning weer

Objectieve toetsing

wil verkopen. Eind 2015 zijn in totaal 647

Zowel bij de risicobeheersing van projecten

woningen verkocht onder voorwaarden. Bij

als het beheren van ons vermogen vinden

toepassing van de Starters Renteregeling

we het belangrijk objectieve derden te

schieten we bij verkoop van een woning voor

laten meekijken. Daarom hebben we een

een periode van 10 jaar 20 procent van de

Investeringscommissie met een onafhankelijke

hypotheeklasten van de koper voor. De koper

voorzitter die de projecten toetst en het

hoeft deze voorgefinancierde rente alleen

bestuur adviseert. Een afwijkende beslissing

terug te betalen bij verkoop, indien sprake is

van het advies wordt altijd gedeeld met de
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Raad van Commissarissen.

3. De nieuwe organisatie werkt niet: we

De Treasury Commissie adviseert het bestuur

bieden collega’s mogelijkheden zich te

over treasurybeleid. Een externe risicomanager

ontwikkelen. We evalueren regelmatig de

toetst de derivatentransacties.

voortgang.
4. Medewerkers frauderen: we hanteren een

Strategische risico’s

gedragscode, we trainen medewerkers

Samen met onze stakeholders hebben we

op kwetsbare posities en we weten hoe

in kaart gebracht welke risico’s het grootste

we moeten handelen bij vermoedens van

effect hebben op de realisatie van ons

integriteitsschendingen.

ondernemingsplan of onze reputatie.

5. We hebben te weinig betaalbare woningen:

Sommige risico’s zijn het gevolg van niet-

onze portefeuillestrategie houdt rekening

beheersbare externe krachten. Dan zijn de

met economische, demografische en

beheersmaatregelen erop gericht de impact

maatschappelijke ontwikkelingen.

van een risico tot een acceptabel niveau terug

6. We anticiperen niet goed op nieuwe regels:

te brengen. Dit zijn onze tien belangrijkste

lijnmanagement volgt de verandering in

risico’s en de beheersmaatregelen die we

regelgeving en zorgt ervoor dat bekend is

hebben genomen:

wat de gevolgen voor de organisatie zijn.
7. De overheid legt de sector nieuwe

1. Onze ICT is niet betrouwbaar, waardoor
informatie niet tijdig beschikbaar komt
of lekt: we hebben een nieuw ERP-

heffingen op: door scenario’s op te stellen
brengen we de impact in kaart.
8. Rentedaling maakt onze

systeem geïmplementeerd, we zien

derivatenportefeuille duurder: we hebben

toe op naleving van regels (zoals de

zodanige maatregelen getroffen dat we

Europese privacyverordening en de

de margin calls altijd kunnen betalen,

Meldplicht Datalekken). We evalueren

zonder dat dit invloed heeft op onze

regelmatig de betrouwbaarheid van onze

bedrijfsvoering. Wekelijks voeren we een

geautomatiseerde gegevensverwerking.

stresstest uit. Wanneer de stijging meer dan

2. We willen meer dan we kunnen: we

225 basispunten is, informeren we de Raad

vertalen ons ondernemingsplan in een

van Commissarissen en treedt het back-

strategische agenda, met daarin een

upplan in werking.

opgave per jaar. Elk kwartaal kijken we
naar de voortgang en sturen bij waar
nodig.
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9. Gebeurtenissen bij andere corporaties

Bestuur

schaden onze reputatie: we zijn

Ons bestuur bestaat uit twee personen.

continu in gesprek met onze huurders

In 2015 bestond het bestuur uit Bert Keijts

en gemeenten en voeren regelmatig

(voorzitter) en Dirk Jan van der Zeep (lid). Zij

verbeteringen door op basis van het

hebben de taken verdeeld volgens het CEO-

klanttevredenheidsonderzoek en het

CFO/COO-model. Dit model gaat uit van een

visitatierapport.

portefeuilleverdeling die rekening houdt

10. Afbouw van de huurtoeslag brengt onze

met de kennis en kunde van de individuele

huurders in betalingsproblemen: bij

bestuursleden. Deze werkwijze heeft de

het aanpassen van de huur houden we

goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

rekening met de koopkrachtontwikkeling

Bij het nemen van vastgoedbesluiten krijgt het

en de woonlastenquota.

bestuur advies van de Investeringscommissie, en
bij besluiten over derivaten en financieringen is

3.5 Bestuur

altijd een externe risicomanager of de Treasury

Het bestuur bepaalt de koers die nodig is

Commissie betrokken. Beide commissies kennen

om onze doelen te halen. Het bestuur is dan

een externe adviseur.

ook verantwoordelijk voor de strategie, de
bedrijfsvoering, het naleven van wet- en

Portaal Inrichtingsteam

regelgeving en de risicobeheersing.

Voor de inrichting en de invoering van onze
nieuwe organisatie, Het Nieuwe Portaal,

We zijn een stichting met de status van

hebben we het Portaal Inrichtingsteam (PIT).

‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Portaal

Dit bestaat uit de vertegenwoordiger van

en de groepsmaatschappijen die eronder vallen,

Advies & Services, de directeur van de Vastgoed

werken dan ook binnen het juridische kader

Onderhoud Centrale VOC, de directeur van

van de Woningwet. Onze governance-structuur

Vastgoed Projecten, de bestuurssecretaris,

stoelt op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,

de bestuurders en een afvaardiging van

de Governancecode Woningcorporaties, de

de managers volkshuisvesting en van de

statuten van de stichting en het Toezichtskader

senior asset managers. Het PIT adviseert

Portaal.

de Raad van Bestuur over strategische
thema’s, zoals het ondernemingsplan en de
portefeuillestrategie. De Raad van Bestuur is
hiervoor verantwoordelijk.
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Sturing op de realisatie van
ons ondernemingsplan
De leidraad voor ons handelen is het onder-

De vertaling van het ondernemingsplan naar

nemingsplan 2012 – 2020 en de strategische

het vastgoed en de te huisvesten doelgroepen

agenda die we aan de hand hiervan hebben op-

wordt, eveneens eens in de vier jaar, gemaakt

gesteld. Omdat de ontwikkelingen snel gaan, is

in de portefeuillestrategie. De portefeuillestra-

dit plan geen statisch gegeven. In 2015 hebben

tegie omschrijft wat de staat is van het bezit

we onze strategie aangescherpt op basis van de

en welke doelstellingen gerealiseerd moeten

ontwikkelingen rondom de nieuwe Woning-

worden op het gebied van volkshuisvesting en

wet. Bij het opstellen van het ondernemings-

vastgoed om te komen tot de wensportefeuille

plan, de portefeuillestrategie, de portfoliop-

over 10 jaar. De portefeuillestrategie is in 2015

lannen en de meerjarenbegroting toetsen we

in Samenspraak met gemeenten en HBV’s tot

of de voorgenomen plannen passen binnen het

stand gekomen.

financieel beleid, gericht op onze continuïteit.
De financiële normen die per project worden
gehanteerd, hangen samen met het financieel
beleid.

Niveau

Volkshuisvesting

Portaal (strategisch)
Portaal (strategisch)
Portaal (tactisch)
Regio (tactisch)
Project (operationeel)
Complex (operationeel)

Financieel

Vastgoed

Odernemingsplan
Portefeuillestrategie

Financieel beleidsplan

Portefeuillestrategie

Meerjarenbegroting
Portfolioplannen
Investeringskader vastgoedprojecten
Complexbeheerplannen
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De portefeuillestrategie wordt uitgewerkt in

nieuwbouwproces en renovatie-herstructu-

portfolioplannen per deelportefeuille, die de

reringsproces. Ze worden getoetst aan het

concrete ontwikkeling van het vastgoed voor

normenkader zoals vervat in het investerings-

de komende tien jaar omschrijven. Hierin zijn

statuut. Portaal beschikt over een inkoopbeleid

de (des)investeringen per deelportefeuille

dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld en

gedetailleerd vastgelegd. De concept portfolio-

over een contracteringsbeleid voor het aanbe-

plannen zijn de basis voor het Bod aan

steden van vastgoedinvesteringen met normen

de gemeenten en de Samenspraak met

voor inkoop en aanbesteding. Alle investerin-

gemeenten die uiteindelijk leiden tot

gen moeten hieraan voldoen.

de prestatieafspraken.

Aan de hand van rapportages kijken we elk
kwartaal of we onze doelstellingen realiseren,

Vastgoed(des)investeringen toetsen we via de

waar nodig sturen we bij.

portfolioplannen aan de portefeuillestrategie
om zeker te zijn dat de (des)investering vol-

3.6 Raad van Commissarissen

doende bijdraagt aan het behalen van onze

In 2015 concentreerde de aandacht van de

doelstellingen op het gebied van volkshuisves-

Raad van Commissarissen zich op een aantal

ting, financiën en vastgoed. Jaarlijks stellen

belangrijke veranderingen: de realisatie van

we een meerjarenbegroting op. Input hiervoor

Het Nieuwe Portaal, de invoering van ERP, de

vormen de portfolioplannen die zijn opgesteld

gevolgen van de nieuwe Woningwet en de

door de managers van de deelportefeuilles en

nieuwe manier om huurders en andere belang-

de prognoses van de vakbedrijven. De meerja-

hebbenden invloed te geven op ons beleid.

renbegroting is de concrete vertaling van het
ondernemingsplan en de portefeuillestrategie.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op

De activiteiten zijn gekoppeld aan een begro-

het functioneren van het bestuur en de alge-

ting, waarbij ook de voortgang wordt geëvalu-

mene gang van zaken. De raad adviseert het

eerd.

bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd,
is verantwoordelijk voor de benoeming (en

De volkshuisvestelijke en vastgoedopgave op

eventuele schorsing of het ontslag) van de be-

complexniveau komen samen in de complexbe-

stuurders, beoordeelt hen en stelt hun arbeids-

heerplannen. Deze plannen geven aan welke

voorwaarden vast. De Raad van Commissarissen

ingrepen nodig zijn in de complexen. Alle

geeft de accountant opdracht voor de controle

investeringsbeslissingen worden genomen op

van de jaarstukken en keurt de opdrachtverle-

besluitvormingsmomenten in het vastgestelde

ning goed voor de visitatie die Portaal elke vier
jaar laat uitvoeren.
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De Raad van Commissarissen handelt op basis

tijd benoemd, zoals deze bepaling voorschrijft.

van de bevoegdheden die in de statuten staan.

Wel is in de arbeidsovereenkomsten vastgelegd

De werkwijze van de raad is beschreven in het

dat eens in de vier jaar een evaluatie van het

reglement Raad van Commissarissen. Hierin

functioneren plaatsvindt. Hierbij komt de vraag

staat dat de raad werkt met separate commis-

aan de orde of de kwaliteiten van het bestuurs-

sies, die elk hun eigen reglement hebben. De

lid nog passen bij de eisen die de organisatie

commissies adviseren de raad over onderwer-

stelt. In toekomstige gevallen zal de Raad

pen die binnen hun taakgebied vallen en be-

van Commissarissen in lijn met de Woningwet

reiden de besluitvorming van de raad voor. Dit

bestuurders benoemen voor bepaalde tijd met

neemt niet weg dat de raad verantwoordelijk

een maximum van vier jaar.

blijft voor de besluitvorming. Het Toezichtskader Portaal beschrijft het speelveld en de taken

Elk jaar actualiseert Portaal het Toezichtskader,

van de corporatie en omvat het geheel van

na bespreking in de Raad van Commissarissen.

regels, vervat in statuten en reglementen, die

Dit jaar vormden de vernieuwde Woningwet

de Raad van Commissarissen bij het uitoefenen

en de Governancecode 2015 hiertoe de be-

van zijn taken volgt.

langrijkste redenen. Het bestuur bereidde deze
herziening voor met de voorzitter van de Raad

Governancecode Woningcorporaties 2015

van Commissarissen en de voorzitter van de

Sinds 1 mei 2015 geldt de vernieuwde Gover-

Auditcommissie. Daarna vond in maart 2016 de

nancecode voor woningcorporaties. Corpo-

besluitvorming in de voltallige Raad van Com-

raties kregen tot 1 januari 2016 de tijd om de

missarissen plaats. Het reglement financieel

wijzigingen door te voeren. De Governance-

beleid en beheer is nog volop in ontwikkeling.

code geeft richtlijnen voor goed, verantwoord

Hierover heeft Portaal afstemming met collega-

en transparant bestuur en toezicht. Leden van

corporaties en het voorstel voor dit reglement

Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in

zal in het voorjaar van 2016 worden besproken

Woningcorporaties zijn verplicht de Governan-

in de Raad van Commissarissen.

cecode te volgen. De RvC onderschrijft de code
die de basis vormt voor het Toezichtskader

Toezicht

Portaal.

Toezicht op de uitvoering van de strategie
De nieuwe Woningwet geeft duidelijkheid over

Portaal wijkt op één punt af van de Governan-

het speelveld van corporaties en de relatie met

cecode: bepaling 3.6. De Raad van Commissa-

gemeenten en huurders.

rissen heeft de bestuurders niet voor bepaalde
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Wat de wet wil, sluit aan bij de weg die Portaal

te gaan, is wijziging van de wetgeving rondom

al heeft ingezet met Samenspraak. De eerste re-

de energieprestatievergoeding. De raad volgt

sultaten van deze nieuwe overlegaanpak wer-

de ontwikkelingen kritisch, mede omdat we

den in 2015 zichtbaar. Zo hebben wij de porte-

van deze wet- en regelgeving afhankelijk zijn.

feuillestrategie in Samenspraak met gemeenten
en huurders opgesteld. Ook bij de jaarlijkse

Een robuuste financiële positie is een voor-

huurverhoging pasten we deze aanpak toe.

waarde om flink te kunnen investeren in onze

De verschuiving in de invloed die stakeholders

woningmarkten. Het Nieuwe Portaal en de

hebben op het beleid, heeft ook gevolgen voor

implementatie van een nieuw ERP-systeem

de wijze van toezichthouden. Zo heeft de Raad

moeten hieraan bijdragen. Bij elkaar zorgen ze

van Commissarissen goedkeuring gegeven aan

voor een structurele reductie van de bedrijfs-

de definitieve portefeuillestrategie op basis van

lasten van minimaal € 8,2 miljoen per jaar. Een

de inzichten van gemeenten en HBV’s.

afvaardiging van de raad heeft regelmatig afstemming gehad met het programmateam ERP.

Volgens de nieuwe Woningwet mogen cor-

De raad is zeer content met de risicobeheersing

poraties nog maar in één woningmarktregio

rondom de implementatie.

nieuwe investeringen doen. De Raad van
Commissarissen heeft meermalen gesproken

Medio 2015 hield de Raad van Commissarissen

over de consequenties en mogelijke scenario’s.

een sessie over de strategische agenda 2016 en

Portaal is nu immers in vijf woningmarktregio’s

de impact van de Woningwet. Met de afdeling

actief en wil in al deze regio’s blijven investeren

Strategie hebben we gesproken over de regi-

in nieuwe woningen. Ook de betrokken ge-

onalisering en de voorbereiding op het schei-

meenten hebben die wens geuit. Daarom heeft

dingsvoorstel. In een verdiepingssessie hebben

Portaal samen met gemeenten en HBV’s begin

we vervolgens gekeken naar de strategische

2016 een ontheffingsverzoek ingediend bij de

risico’s en de wijze waarop deze worden be-

minister.

heerst (zie 3.4, Risicomanagement: uitgangspunten en organisatie).

Een belangrijke innovatiepijler binnen Portaal
is de Stroomversnelling. De raad onderschrijft

De Raad van Commissarissen concludeert dat de

het belang van innovatie: innovatie is nodig om

strategie volop in uitvoering is. In 2015 zijn de

duurzaam te kunnen blijven voorzien in betaal-

eerste resultaten zichtbaar geworden van een

bare huisvesting. Innovatie brengt echter ook

corporatie die van buiten naar binnen kijkt.

risico’s met zich mee. Om daar beheerst mee om
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Toezicht op financiële en

financiële ratio’s zich ontwikkelen en daarmee

operationele processen

hoe de financiële positie er de komende tien

De Auditcommissie bereidt de financiële onder-

jaar uitziet. De raad heeft aandacht gevraagd

werpen voor. Deze commissie vergaderde vijf

voor het achterblijven van de investerings-

keer. Zij besprak met de financiële bestuurder

kasstromen en de wijze waarop hierop wordt

de jaarrekening 2014, de kwartaalrapportage

gestuurd. Hiervoor is afgesproken dat een plan

en de managementletter van de accountant.

B wordt ontwikkeld voor de wijze van bijsturen

Daarnaast kwam het verkrijgen van toegang

op achterblijvende kasstromen. Dit onderwerp

tot alternatieve financieringskanalen aan de

komt in 2016 terug op de agenda.

orde. Dit leidde eind 2015 tot het verkrijgen
van een kredietfaciliteit van 200 miljoen bij de

Naar aanleiding van de organisatieontwikke-

Europese Investeringsbank. Hiermee is naast

ling heeft de Raad van Commissarissen in de

de twee sectorbanken een nieuw financierings-

verdiepingssessie gesproken met de managers

kanaal ontsloten. Daarnaast sprak de Audit-

Volkshuisvesting. Deze gesprekken gingen

commissie over het investeringskader rondom

over de wijze waarop zij de lokale verankering

vastgoedprojecten, maatregelen om de kwali-

borgen en de maatschappelijke prestaties be-

teit van besluitvormingsstukken te verbeteren

reiken. Ook besprak de Raad de uitkomsten van

en gaf zij advies over individuele vastgoed-

de evaluatie van de reorganisatie met mede-

transacties. Inzake de derivaten is gesproken

werkers van Portaal.

over het back-upplan waarmee Portaal stuurt
op de benodigde liquiditeitsbuffer die nodig

Op basis van een analyse van de uitkomsten van

is om een rentedaling van 200 basispunten op

de corporatiebenchmark, wil Portaal in 2017 tot

te vangen. Continue monitoring hiervan blijft

de B-groep behoren als het gaat om de bedrijfs-

nodig. Nieuw in 2015 was de bespreking van de

lasten. De Raad besprak deze ambitie met het

uitkomsten van de interne controles.

bestuur.

De Raad van Commissarissen heeft in decem-

Toezicht op maatschappelijke

ber de meerjarenbegroting 2016−2025 en het

en volkshuisvestelijke prestaties

investeringsprogramma 2016 goedgekeurd.

Begin 2015 besprak de Raad het eindrapport

In de meerjarenbegroting is het investerings-

van de visitatie. Het Nieuwe Portaal lijkt het

programma vervat. Scenario’s, opgesteld na

juiste antwoord op de behoeften van bewoners

afstemming met een afvaardiging van de Raad

en bestuurders van de gemeenten.

van Commissarissen, maken duidelijk hoe de
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De raad concludeert dat met Samenspraak de

Opdrachtgeverschap externe accountant

eerste stappen zijn gezet om gemeenten en

Sinds het verslagjaar 2013 is PwC voor een

huurders meer invloed te geven op het beleid.

periode van vier jaar onze externe accountant.
Het bestuur en de Auditcommissie maken ten

Het bestuur informeerde de raad over de werk-

minste eenmaal in de vier jaar een grondige be-

zaamheden van de externe klachtencommissie.

oordeling van het functioneren van de externe

De Raad concludeerde dat het systeem voor

accountant. Op basis van de evaluatie over 2015

de afhandeling van de klachten goed werkte.

heeft de raad afspraken gemaakt over de wijze

Portaal neemt uitspraken van de klachtencom-

waarop de accountant Portaal kan ondersteu-

missie in de regel over. Het reglement van de

nen in de ambitie om tot een In Control State-

klachtencommissie staat op de website.

ment te komen.

De tevredenheid onder huurders is licht terug-

Werkgeversrol

gelopen, zo laat het klanttevredenheidsonder-

De Remuneratiecommissie heeft twee keer

zoek over 2015 zien. Dat komt vermoedelijk

vergaderd. De Remuneratiecommissie deed

door de reorganisatie. Het bestuur heeft in de

voorstellen voor de arbeidsvoorwaarden van

strategische agenda 2016 plannen opgenomen

beide bestuursleden en voerde voortgangs- en

om de klanttevredenheid te verbeteren. De

beoordelingsgesprekken. Daarnaast sprak de

raad volgt deze ontwikkeling en bespreekt de

commissie over de wijze waarop het bestuur

plannen begin 2016. Verder keurde de raad

van Portaal invulling geeft aan de permanente

de jaarlijkse huurverhoging en het bod aan de

educatie. De hoofdlijnen van het remuneratie-

gemeenten goed.

rapport staan op de website.

Toezicht op de verbindingen
Om de risico’s te spreiden, vindt een deel van
onze activiteiten niet plaats in de Stichting Portaal, maar in andere rechtspersonen of samenwerkingsverbanden. Hiervoor kennen we het
Verbindingenstatuut. De afdeling Control evalueert deze verbindingen elk jaar en adviseert
welke verbindingen we moeten beëindigen. In
2015 heeft de raad deze rapportage besproken.
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Opbouw van de beloning

Bert
Keijts

Bert
Keijts

Dirk Jan
van der
Zeep

Dirk Jan
van der
Zeep

2015

2014

2015

2014

vast inkomen

188.000

188.000

186.449

183.829

variabel inkomen

0

0

0

0

vergoedingen en werkgeverslasten

52.870

55.188

45.292

50.065

Totaal

240.270

243.188

231.141

233.894

Permanente Educatie is niet vrijblijvend.

strategie, beleid en communicatie;

Bestuurders moeten binnen drie jaar 108

veranderkunde en innovatie; leiderschap

‘PE-punten’ behalen, wat neerkomt op 108

en cultuur; governance en risk; vastgoed en

‘studiebelastingsuren’. Bestuurders kunnen

financiën; maatschappelijke verankering.

die punten alleen halen bij geaccrediteerde

Het bestuur behaalde over 2015 de volgende

opleiders die hun aanbod koppelen aan PE-

punten:

punten, in de volgende aandachtsgebieden:

Bert Keijts

Dirk Jan van der Zeep

-

IMD

0 PE

160 PE

Naast bovenstaande punten heeft het bestuur

Portaal houdt zich uiteraard aan de wet- en

zelfstandig en met het managementteam

regelgeving op het gebied van bezoldiging

van Portaal onder leiding van een

van de bestuurders. Op grond van de Wet

organisatiepsycholoog activiteiten ontplooid

Normering Topinkomens (WNT) is sinds

op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

1 januari 2015 de bezoldigingsklasse ‘J’ op ons

De accreditatie van deze opleidingen loopt

van toepassing. Hierbij hoort een maximale

nog, reden waarom deze punten niet zijn

bezoldiging van € 178.000.

meegenomen in het overzicht.
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Bepalend voor de hoogte van de bezoldiging

Over de Raad van Commissarissen

zijn het aantal woningen en de omvang van

Samenstelling

de gemeente(n). Zowel de bestuursvoorzitter

De Raad van Commissarissen telde eind 2015

als de bestuurder kwamen in 2015 boven

zes leden. Daarnaast was er een stagiair van de

de maximum bezoldiging uit. Dit is echter

opleiding introductieleergang commissariaat.

toegestaan, op grond van het overgangsrecht

Op de website is van elk lid van de Raad een

(artikel 7.3 van de WNT) en de regeling van

persoonlijk profiel te vinden.

de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22

Bij de benoeming van zijn leden wil de Raad

november 2013.

van Commissarissen bereiken dat alle relevante
kennisgebieden vertegenwoordigd zijn.

Integriteit

Deze kennisgebieden staan in het profiel

Met een halfjaarlijkse rapportage

van de Raad van Commissarissen.

informeert de afdeling Governance, Risk en

De komst van de nieuwe Woningwet was de

Compliance de Raad van Commissarissen over

aanleiding om dit competentieprofiel aan te

integriteitsschendingen en het onderzoek

passen. Het is nu in lijn met de terminologie

dat daarnaar plaatsvindt. Daarnaast is er op

van de geschiktheidseisen, zoals die staan

andere manieren aandacht voor integriteit:

vermeld in de Woningwet. De raad heeft het

in het kader van de organisatieverandering

competentieprofiel voor advies voorgelegd

vindt het traject Werkstijl plaats, daarnaast

aan de HBV’s. In de tabel op pagina 50

zijn er zogeheten dilemmatrainingen. De

staat welke commissaris welk kennisgebied

raad sprak haar waardering uit over de

vertegenwoordigt. Alle leden van de Raad van

wijze waarop aandacht besteed wordt aan

Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van

integriteit in de organisatieveranderingen en

de Governancecode Woningcorporaties.

de dilemmatrainingen.
Klankbordfunctie
Tijdens verschillende strategische en
verdiepingssessies fungeerde de Raad van
Commissarissen als klankbord voor het bestuur.
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Geschiktheidsmatrix

Ernst ten
Heuvelhof

Rob van
Leeuwen

Fadime
Örgü

Johan
Remkes

Ben
Spelbos

Mieke
Weterings

Governance

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Volkshuisvestelijk

Hoog

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Vastgoedontwikkeling
en –beheer

Laag

Midden

Laag

Midden

Midden

Hoog

Financiën en control

Midden

Hoog

Laag

Hoog

Hoog

Midden

Juridische zaken

Midden

Midden

Midden

Midden

Hoog

Midden

Overig

Midden

Midden

Midden

Midden

Midden

Midden

Benoeming
Omdat de eerste zittingstermijn van de

Dit alles laat onverlet dat enkele profielen

heer Van Leeuwen en mevrouw Örgü was

nog niet goed zijn ingevuld. Dit geldt vooral

afgelopen, heeft de Raad van Commissarissen

voor het profiel ‘vastgoed’ en in mindere mate

het functioneren van beide leden geëvalueerd.

‘juridisch’. Daarom gaat de raad in 2016 op

De raad besloot Rob van Leeuwen per 1

zoek naar een nieuw lid dat veel kennis heeft

september 2015 opnieuw te benoemen

op het gebied van vastgoed. Dit is dan ook de

voor een periode van vier jaar. Dit gezien

reden waarom de herbenoemingen slechts

de wijze waarop hij invulling heeft gegeven

voor één jaar zijn. De raad is van oordeel dat de

aan de profielen ‘financieel’, ‘bestuurlijk’ en

samenstelling dan voldoende divers is als het

‘organisatie’, en de belangrijke rol die hij

gaat om deskundigheid en competenties.

vervulde in de Auditcommissie. Daarnaast heeft

Portaal voert bij (her)benoemingen standaard

de raad ook Fadime Örgü per 1 september

integriteitsonderzoek uit. Beide commissarissen

2015 herbenoemd voor een tweede termijn

hebben daarnaast met goed gevolg de fit-en-

van één jaar. Doorslaggevend hierbij was de

proper-test doorlopen.

wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan
de profielen ‘volkshuisvestelijk’, ‘bestuurlijk’,

Samenstelling

‘marketing’ en ‘bijzondere doelgroepen’,

Het rooster van aftreden vindt u op onze

evenals haar netwerk en inzicht in de Haagse

website, www.portaal.nl.

politiek.
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Meldingsplicht

interviews en een plenaire discussie begeleid

Volgens artikel 29 van het Besluit toegelaten

door Goos Minderman, bijzonder hoogleraar

instellingen volkshuisvesting heeft de Raad

Public Law en Public Governance aan de Vrije

van Commissarissen een brede meldingsplicht.

Universiteit Amsterdam. De uitkomsten van de

In 2015 hebben zich geen zaken voorgedaan

evaluatie zijn tevens gedeeld met de Raad van

die de raad moest melden bij de Autoriteit

Bestuur. Enkele conclusies:

Woningcorporaties.

•

De Raad van Commissarissen accepteert dat
de leden op verschillende wijzen (goed)
toezicht houden.

Informatievoorziening
In het reglement van de Raad

•

De manier waarop de raad met externe

van Commissarissen staat hoe de

stakeholders contact onderhoudt, staat

informatievoorziening is geregeld. De raad

binnenkort op de agenda. Van belang

baseert zijn oordeel op informatie van

hierbij is het besef dat de raad moet weten

het bestuur, de accountant, de Autoriteit

hoe de buitenwacht tegen het bestuur

Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale

en Portaal aankijkt. De (wettelijke) plicht

Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse

om actiever contact te onderhouden

Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeenten

met externe stakeholders, leidt ertoe dat

en de pers. Daarnaast vormen de gesprekken

binnen de Raad van Commissarissen meer

die de raad voert een belangrijke basis om

externe informatie wordt gedeeld. De Raad

te oordelen over het beleid. Zo spreekt de

van Bestuur zal een stakeholderanalyse

raad regelmatig met huurdersorganisaties, de

laten uitvoeren, waarna de Raad van

ondernemingsraad en het management. De

Commissarissen kan bezien welke

Raad van Commissarissen ziet erop toe dat hij

informatiebehoefte zij kan formuleren

voldoende informatie krijgt over alle relevante

en of er nog (andere) partijen benaderd

beleidsaspecten (financieel, volkshuisvestelijk,

kunnen of moeten worden.

maatschappelijk en organisatorisch) en over de
dienstverlening aan de klanten.

•

Bij complexe operaties of transacties wordt
de Raad van Bestuur gevraagd om eerst een
kaderstelling te presenteren waarbinnen

Zelfevaluatie

zij kan opereren. Zo komt de Raad van

Begin 2015 heeft de Raad zijn eigen

Commissarissen bij majeure processen

functioneren over 2014 geëvalueerd. In januari

eerder in beeld en kan afhechting, mits

2016 vond eenzelfde evaluatie plaats over 2015.

binnen de kaders, aan het eind vlot

De evaluatie bestond uit een digitale discussie,

verlopen.
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•

De Raad van Commissarissen gaat werken

Met verschillende bijeenkomsten heeft de raad

met een rapporteur: één of twee leden

aan deze verplichting voldaan. Zo was er een

van de Raad gaan met het bestuur dieper

themabijeenkomst Jaarrekening lezen, met als

op een onderwerp in, om zo de discussie

doelstelling verdieping financiële kennis van

voor de vergadering van de Raad van

niet-financiële commissarissen (één PE-punt).

Commissarissen voor te bereiden. Met als

En een themabijeenkomst Woningwet, met

doel om twee keer per jaar strategische

als doel kennisverdieping van de Woningwet

volkshuisvestelijke aspecten op een

en vooral de impact ervan op Portaal (vier

degelijke manier op de agenda te krijgen.

PE-punten). Daarnaast volgen verschillende
commissarissen individuele trajecten met

Permanente educatie

betrekking tot, onder meer, integriteit,

In het kader van de deskundigheidsbevordering

stedelijke vernieuwing, wonen en zorg, intern

moeten commissarissen in 2015 en 2016

toezicht en governance.

minimaal tien PE-punten (permanente
educatie) behalen.

Permanente
educatie

Ernst ten
Heuvelhof

Rob van
Leeuwen

Fadime
Örgü

Johan
Remkes

Ben
Spelbos

Mieke
Weterings

Verdieping financiële
kennis

0

0

1

0

0

1

Strategische sessie

4

4

4

4

4

4

Individuele punten

0

0

0

9

11

0

Totaal

4

4

5

13

15

5

Alle leden van de Raad van Commissarissen

behalen. In december is daarnaast invulling

voldoen hiermee aan het Reglement

gegeven aan de wijze waarop in 2016 voorzien

Permanente Educatie van de VTW om in de

wordt in de generieke educatiebehoefte.

periode 2015−2016 minimaal 10 PE-punten te
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Bezoldiging
Naam

Functie(s)

Beloning
in euro’s

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoeding
in euro’s

Voorzieningen
voor beloningen
betaalbaar op
termijn
in euro’s

Totale
bezoldiging
in
euro’s

Duur
van het
dienstveband
in het
jaar (in
dagen)

Omvang
van het
dienstverband
in het
jaar (fte)

Johan Remkes

Voorzitter

17.100

0

0

17.100

365

1

Fadime Örgü

Lid

12.000

0

0

12.000

365

1

Mieke Weterings

Lid

11.500

0

0

11.500

365

1

Rob van Leeuwen

Lid AC

15.000

0

0

15.000

365

1

Ernst ten Heuvelhof

Voorzitter RC

11.500

0

0

11.500

365

1

Ben Spelbos

Voorzitter AC

11.500

0

0

11.500

365

1

De bezoldiging van de commissarissen vindt

Voorafgaand hieraan hield de raad

plaats volgens de beroepsregels Bezoldiging

besloten overleg. Daarnaast vonden zeven

commissarissen 2015 en 2016. De bezoldiging

vergaderingen van de subcommissies plaats.

is lager dan de wet toestaat; de Raad

Ook buiten de vergadering is er veel contact

van Commissarissen vindt soberheid en

geweest tussen de voorzitter, andere leden

doelmatigheid gepast, gezien de publieke taak

en de Raad van Bestuur. In het kader van de

van een woningcorporatie.

ERP-implementatie is met een afvaardiging
van de Raad van Commissarissen de voortgang

Vergaderingen

besproken. Tenslotte hebben de voorzitters

De Raad van Commissarissen voert zijn taak

van de Raad van Commissarissen en de Audit

uit aan de hand van een werkprogramma.

Commissie met de Inspectie Leefomgeving en

De raad kwam vijfmaal bijeen in een reguliere

Transport (ILT) gesproken in het kader van het

vergadering, eenmaal in een strategische

systeemgericht toezicht. Deze laatste twee

sessie en eenmaal tijdens de zelfevaluatie.

activiteiten zijn in de tabel hieronder onder

Bij de reguliere vergaderingen en de

overige opgenomen.

strategische sessie was ook het bestuur
aanwezig.
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Aanwezigheid bij vergaderingen
Aanwezigheid

Aantal

Rol

Ernst ten
Heuvelhof

Rob van
Leeuwen

Vz RC

Lid AC

Fadime
Örgü

Johan Remkes

Ben
Spelbos

Vz RvC, lid RC

Vz AC

Mieke
Weterings

RvC

7

6

7

7

7

7

7

Auditcommissie

5

n.v.t.

5

n.v.t.

n.v.t.

5

n.v.t.

Remuneratiecommissie

2

2

n.v.t.

n.v.t.

2

n.v.t.

n.v.t.

Werkbezoeken

3

2

1

2

2

1

3

1

2

12

15

Overige
Totaal

2
17

12

13

9

10

Overleg met de huurdersorganisaties

Overleg met de OR

De Raad van Commissarissen spreekt

In 2015 heeft de voltallige Raad van

formeel met de HBV’s tijdens het

Commissarissen overleg gevoerd met de

najaarsoverleg. Ook heeft de Raad contact

ondernemingsraad over de gevolgen van

met HBV’s bij werkbezoeken in de regio’s

de organisatieontwikkeling.

en zijn er contacten door het jaar heen
tussen de huurderscommissarissen en de

Overleg met overige stakeholders

huurdersorganisaties.

De leden van de Raad van Commissarissen

In het najaarsoverleg kwamen de volgende

hebben diverse malen contact gehad met

onderwerpen aan bod: de jaarlijkse

belanghebbenden binnen en buiten Portaal.

huurverhoging, het reglement bindende

De zelfevaluatie was aanleiding om

voordracht huurderscommissaris en de

verschillende keren stakeholders, zoals

oprichting van een HBV in Utrecht.

gemeenten en huurdersvertegenwoordigingen,

De Raad van Commissarissen vindt de

te betrekken bij de werkbezoeken van

betrokkenheid en inzet van de HBV’s hoog

de Raad van Commissarissen. Met ons

en stelt met tevredenheid vast dat in 2015

onderhoudsbedrijf VOC heeft de raad de

de basis is gelegd voor het oprichten van

projecten besproken die vanuit sociaal,

een HBV voor de regio Utrecht en dat er

technisch en financieel oogpunt bezien het

ook in Arnhem initiatieven zijn om tot een

meest kritisch zijn.

huurdersvertegenwoordiging te komen.

Jaarverslag Portaal 2015
Deel 3 - Bedrijfsvoering,
organisatie en governance

Met een afvaardiging van de gemeenten

Aantoonbare resultaten zijn immers de

Arnhem en Nijmegen sprak de raad over de

graadmeter voor legitimatie.

gewijzigde verhouding tussen gemeenten
en corporaties in het licht van de Woningwet.

Het bestuur heeft het jaarverslag over

En in Amersfoort wisselde de raad met de

2015 opgesteld, met daarin opgenomen de

HBV van gedachten over de veranderende

jaarrekening. PwC heeft deze jaarrekening

rol van de huurdersvertegenwoordigers.

gecontroleerd en voorzien van een

Tijdens de werkbezoeken spraken de leden

goedkeurende controleverklaring. De Raad

van de raad bovendien op openhartige wijze

van Commissarissen kan zich verenigen met

met managers en medewerkers over de

het jaarverslag van het bestuur. De Raad

organisatieverandering en de relatie met

van Commissarissen verleent het bestuur

de stakeholders.

decharge voor het gevoerde beleid, en stelt
de jaarrekening vast. Er zijn alleen activiteiten

Vooruitblik

ondernomen die in het belang zijn van de

In 2015 zagen we de eerste resultaten van

volkshuisvesting en de leefbaarheid, dit alles

Het Nieuwe Portaal; dit jaar moet de

in overeenstemming met de statuten van de

nieuwe relatie met de stakeholders verder

stichting. De woongelegenheden liggen binnen

vormkrijgen. Dat betekent onder meer dat

het statutaire werkgebied. Verder geldt dat

de prestatieafspraken een belangrijker rol

op het gebied van beleggen en verbintenissen

krijgen. Ook komt er duidelijkheid over

geen risicovolle posities zijn ingenomen.

de positie van Portaal in de verschillende

De Raad van Commissarissen en zijn individuele

woningmarktgebieden. In 2016 zal de

leden verklaren integer en onafhankelijk te

transformatie tot een slimmere en efficiëntere

hebben gehandeld, conform de integriteitscode

corporatie voor stakeholders meer zichtbaar

van Portaal.

worden.
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In deze bijlage leest u wat in 2015 de belangrijkste prestaties waren in de grootste
gemeenten waarin we werkzaam zijn.

Alphen aan den Rijn

volkshuisvestelijke opgave. Om deze reden wil

We hebben in Alphen aan den Rijn een

Portaal zich terugtrekken uit deze gemeente.

zeer beperkt aantal woningen en spelen

Er worden op dit moment gesprekken gevoerd

daarmee ook een zeer bescheiden rol in de

met potentiële kopers.

Kengetallen Alphen aan den Rijn
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014- 2015

Totaal aantal woningen

174

174

n.v.t.

Goedkoop

0

0

n.v.t.

Betaalbaar

23

26

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

73

70

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

78

78

n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

0

0

n.v.t.

Nieuwbouw, herstructurering

0

n.v.t.

Renovatie

0

n.v.t.

Energie-index

1,05

Waarde

€ 29.614.110

Prestatieafspraken
Omdat we ons terugtrekken, hebben we geen
prestatieafspraken meer gemaakt.

€ 29.261.537

n.v.t.
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Mutaties
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Alphen aan
den Rijn

0

0

2

2

8

10

Klanttevredenheid
Eens in de twee jaar houden we een

In de tabel ziet u hoe tevreden onze huurders

grootschalig tevredenheidsonderzoek onder

in Alphen aan den Rijn zijn over hun woning,

onze huurders. De laatste keer vond dit plaats

de woonomgeving en onze dienstverlening.

in 2015.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

86,7 % geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

80,4 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

56,8 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…

Amersfoort

Dit komt omdat de woningen in Amersfoort

Amersfoort kent drie corporaties, waarvan

een goede kwaliteit hebben en bij wisseling

wij in omvang de middelste zijn; ongeveer

van huurder huurharmonisatie plaatsvindt.

27 procent van de sociale huurwoningen is in
ons bezit. In 2015 is ons bezit licht afgenomen

Doelgroepen

(met ongeveer 50 woningen), waarbij een

In de tabel staat de verdeling van de

verschuiving plaatsvond naar de wat duurdere

doelgroepen over de zelfstandige woningen.

voorraad.

Jaarverslag Portaal 2015
Bijlage 1 - Prestaties per gemeente

Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

3.632

3.471

+161

Laag-middeninkomens

642

690

-48

> Laag-middeninkomens

961

1.121

-160

Totaal

5.235

5.282

-47

Bron: Doelgroepenmonitor

Prestatieafspraken

aan tafel zaten, ging dat verrassend snel:

Over 2015 waren er geen prestatieafspraken.

binnen drie maanden. Vooralsnog hebben

In december zijn de prestatieafspraken

we vooral afspraken gemaakt op hoofdlijnen:

voor 2016 ondertekend. Voor het eerst

voorraad- en aanbodontwikkelingen,

spraken ook de huurdersorganisaties mee.

duurzaam bouwen en beheren, wonen en zorg,

De drie partijen (corporaties, gemeenten en

veiligheid en welzijn, wijkaanpak, doelgroepen

huurdersorganisaties) maakten gezamenlijk

en financiën. De uitwerking van thema’s die

afspraken over de volkshuisvestelijke opgave

voor ons belangrijk zijn (zoals betaalbaarheid

in de stad. Hoewel er maar liefst zeven partijen

en beschikbaarheid) volgt dit jaar.

Kengetallen Amersfoort
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

5.235

5.282

n.v.t.

Goedkoop

863

907

n.v.t.

Betaalbaar

3.206

3.380

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

966

885

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

200

182

n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

406

410

n.v.t.

Nieuwbouw, herstructurering

0

n.v.t.

Renovatie

0

n.v.t.

Energie-index

1,59

Waarde

€ 630.730.086

€ 620.699.201

n.v.t.
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Leefbaarheid, sociale projecten en beheer

Doel van dit (proef)project: ouderen begeleiden

Met de gemeente Amersfoort praten we

die (wellicht) willen verhuizen en in kaart

over het maken van nadere afspraken in een

brengen met welke belemmeringen zij hierbij

Wmo-convenant. Doel hierbij is het helder

te maken krijgen.

hebben van uitgangspunten en procedures
voor gemeente en corporaties in het proces van

Over het aantal te huisvesten statushouders per

woningaanpassing en het matchen van vraag

corporatie zijn met de gemeente Amersfoort

en aanbod van aangepaste woningen voor

geen afspraken gemaakt. Amersfoort werkt

huurders met een beperking.

met het verlenen van urgenties. Statushouders

Op het gebied van begeleid en geclusterd

zoeken zelf een huis via de woningmarkt.

wonen van ggz-cliënten hebben we in 2015

Er is geen sprake van directe bemiddeling.

nauw samengewerkt met zorgorganisatie

Op het gebied van leefbaarheid en participatie

Kwintes bij het realiseren van een prettig

is in 2015 de Wijkwerkplaats Soesterkwartier

woonklimaat voor cliënten en omwonenden

opgericht. Het doel is om samen met de

van een specifiek wooncomplex. Dit leidde

bewonersvereniging Duurzaam Soesterkwartier

tot wederzijds begrip, heldere afspraken over

en de gemeente Amersfoort

taken en rollen, en rust in de wijk.

de wijkontwikkeling te stimuleren.

Om voldoende sociale huurwoningen voor

Daarnaast hebben we een proef gehouden en

de doelgroep te houden, is doorstroming

geëvalueerd met huurdersparticipatie in drie

belangrijk. Met het oog daarop zijn de drie

gemengde complexen en VvE’s in Amersfoort.

Amersfoortse corporaties begonnen met de
Vastgoedprojecten

Wooncoach.

In 2015 zijn geen nieuwe woningen of een
renovatie opgeleverd.

Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Amersfoort

37

156

109

302

20

322
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Woningtoewijzing

Klanttevredenheid

In 2015 hebben we voor het eerst een volledig

Eens in de twee jaar houden we een

jaar gewerkt met een nieuw regionaal

grootschalig tevredenheidsonderzoek onder

woonruimteverdeelsysteem. Veel aandacht

onze huurders. De laatste keer vond dit plaats

ging uit naar het monitoren van dit systeem en

in 2015. In de tabel ziet u hoe tevreden onze

het verrichten van aanpassingen (in verband

huurders in Amersfoort zijn over hun woning,

met de nieuwe huisvestingsverordeningen, de

de woonomgeving en onze dienstverlening.

nieuwe Woningwet en de voorbereidingen
van het passend toewijzen vanaf 2016). De
samenwerking met de deelnemende partijen
verloopt prima.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

79 % geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

74,9 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

71,4 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…
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Arnhem
Naast Portaal zijn VHV en Vivare actief in

Verder zetten we ons in voor een blijvend

Arnhem. Daarnaast zijn er verschillende

betaalbare voorraad. En dat gaat veelal hand in

kleinere corporaties. Ons bezit is redelijk

hand met het verduurzamen van de woningen.

verdeeld in de stad. De grootste opgave ligt
in de wijk Presikhaaf – Deltakwartier: het is

Doelgroepen

belangrijk dat de wijk verbetert en er meer

In de tabel staat de verdeling van de

differentiatie ontstaat.

doelgroepen over de zelfstandige woningen.

Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

3.477

3.517

-40

Laag-middeninkomens

511

553

-42

> Laag-middeninkomens

777

745

32

Totaal

4.765

4.815

-50

Bron: Doelgroepenmonitor

Prestatieafspraken

Om de rol van huurders te waarborgen zijn

De prestatieafspraken met Arnhem zijn

twee informatieavonden georganiseerd voor

eind 2015 afgelopen. Na de zomer van

actieve huurders. Deze gingen over de nieuwe

2016 verwachten wij dat de nieuwe

Woningwet, ons concept portfolioplan en

prestatieafspraken met deze gemeente

over de manier waarop we huurders willen

gereed zijn. De belangrijkste onderwerpen

betrekken bij ons beleid. Er waren vooral

zijn: betaalbaarheid, beschikbaarheid

leden van bewonerscommissies aanwezig.

(kernvoorraad), wonen en zorg, en

Uit de groep belangstellenden is een aantal

leefbaarheid in de wijken.

kwartiermakers opgestaan die onderzoeken of
er weer een HBV van de grond kan komen.

Jaarverslag Portaal 2015
Bijlage 1 - Prestaties per gemeente

Kengetallen Arnhem
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

4.766

4.815

n.v.t.

Goedkoop

620

680

n.v.t.

Betaalbaar

3.337

3.357

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

693

679

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

116

99

n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

324

320

n.v.t.

Nieuwbouw, herstructurering

49

n.v.t.

Renovatie

36

n.v.t.

Energie-index

1,64

n.v.t.

Waarde

€ 464.790.140

€ 456.328.818

n.v.t.

Huisvesting bijzondere doelgroepen

Van de 222 huishoudens toonden er 115

In de gemeente Arnhem is het gelukt om

interesse om de woning energiezuinig te

de taakstelling te halen voor het huisvesten

maken (energielabel A). We hebben de

van statushouders. De samenwerking met

volledige schil van de woning geïsoleerd en

de gemeente, corporaties en andere partijen

zonnepanelen aangebracht. Verder is de laatste

verloopt goed. Ook hebben we de doelstelling

flat van een viertal 9-hoog flats in Presikhaaf

gehaald voor het huisvesten van mensen met

gerenoveerd. Door een subsidie van de

een bijzondere woonvraag.

provincie was een extra labelstap mogelijk naar
het zuinige energielabel A.

Vastgoedprojecten

In 2015 zijn zowel huur- als koopwoningen

In 2015 zijn we, met een financiële bijdrage

opgeleverd in fase 3 in het lopende

van de provincie, verdergegaan met het

nieuwbouwproject Deltakwartier in de wijk

energiezuinig maken van woningen. In het

Presikhaaf: achttien nieuwbouwhuurwoningen

oog springt het project Beukenlaan in de wijk

en zestien nieuwbouwkoopwoningen.

Monnikenhuizen.
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Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Arnhem

42

268

69

379

27

406

Klanttevredenheid

De laatste keer vond dit plaats in 2015. In

Eens in de twee jaar houden we een

de tabel ziet u hoe tevreden onze huurders

grootschalig tevredenheidsonderzoek

in Arnhem zijn over hun woning, de

onder onze huurders.

woonomgeving en onze dienstverlening.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

74,1 % geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

67,2 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

70,1 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…

Bunnik

De opgave in deze gemeente ligt in het

Met zo’n achthonderd woningen leveren

vernieuwen van de voorraad en het toevoegen

we een voorname bijdrage aan de sociale

van sociale huur, dit gezien het lage aandeel

huisvesting in de drie kernen Bunnik, Odijk

sociale huurwoningen.

en Werkhoven. Naast Portaal is LEKSTEDE
woningen actief en hebben Mitros en SSH een

Doelgroepen

beperkt aantal woningen.

In de tabel staat de verdeling van de
doelgroepen over de zelfstandige woningen.
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Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

525

484

41

Laag-middeninkomens

105

108

-3

> Laag-middeninkomens

144

186

-42

Totaal

774

778

-4

Bron: Doelgroepenmonitor

Prestatieafspraken

Met een groep kwartiermakers hebben we

Met de gemeente Bunnik hebben we geen

voor elkaar gekregen dat er per 1 januari 2016

prestatieafspraken. In 2015 zijn we begonnen

voor de regio Utrecht een huurdersraad is:

met de voorbereidingen voor het maken van

een groep zeer enthousiaste huurders die de

afspraken over 2016.

huurdersbelangenvertegenwoordiging op een
nieuwe manier wil vormgeven.

Kengetallen Bunnik
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

775

781

n.v.t.

Goedkoop

46

48

n.v.t.

Betaalbaar

416

408

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

278

301

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

35

21

n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

3

3

n.v.t.

Nieuwbouw, herstructurering

0

n.v.t.

Renovatie

0

n.v.t.

Energie-index

1,56

n.v.t.

Waarde

€ 91.423.465

€ 89.628.442

n.v.t.
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Bijzondere doelgroepen

Vastgoedprojecten

We hebben voldaan aan de taakstelling voor

Met de gemeente hebben we overlegd

de huisvesting van statushouders.

over de herontwikkeling van de locatie
Jochem Janszplantsoen. Ook is er een eerste
bijeenkomst met de huurders geweest.

Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Bunnik

0

9

22

31

7

38

Klanttevredenheid

In de tabel ziet u hoe tevreden onze huurders

Eens in de twee jaar houden we een

in de gemeente Bunnik zijn over hun woning,

grootschalig tevredenheidsonderzoek onder

de woonomgeving en onze dienstverlening.

onze huurders. De laatste keer vond dit plaats
in 2015.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

85,2 % geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

87,5 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

78,5 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…
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Leiden
In Leiden zijn vier corporaties actief:

statushouders zijn belangrijke onderwerpen,

De Sleutels, Ons Doel, Ymere en Portaal.

net als de verduurzaming van het bezit.

Het belangrijkste thema is de omvang en
betaalbaarheid van de sociale voorraad: in 2018

Doelgroepen

hebben de corporaties gezamenlijk minimaal

In de tabel staat de verdeling van de

16.000 sociale huurwoningen. Doorstroming en

doelgroepen over de zelfstandige woningen.

de huisvesting van bijzondere doelgroepen en

Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

4.411

4.475

-64

Laag-middeninkomens

773

791

-18

> Laag-middeninkomens

1.422

1.407

+15

Totaal

6.606

6.673

-67

Bron: Doelgroepenmonitor

Prestatieafspraken

ondertekend en een bod uitgebracht

Al in 2014 zijn we de gesprekken begonnen

voor 2016. Belangrijkste onderwerpen:

over prestatieafspraken. Vooruitlopend

betaalbaarheid en beschikbaarheid van de

op de nieuwe Woningwet hebben we

sociale voorraad, woningen voor bijzondere

de huurdersorganisaties hier meteen bij

doelgroepen (zoals statushouders en mensen

betrokken. In 2015 hebben we de afspraken

die uit de maatschappelijke opvang komen).
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Kengetallen Leiden
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

6.605

6.673

Goedkoop

829

875

In 2018 corporaties
samen 1.600

Betaalbaar

4.166

4.233

In 2018 corporaties
samen 9.000

Duur tot huurtoeslaggrens

1.276

1.261

In 2018 corporaties
samen 5.400

Duur boven huurtoeslaggrens

334

304

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

174

130

Nieuwbouw, herstructurering

24

n.v.t

2015−2020
corporaties samen 560
nieuwbouw, 112 per
jaar
Tot en met 2018
renoveren de
corporaties minimaal
1.700 woningen

Renovatie

39

n.v.t.

Energie-index

1,78

afname CO2-uitstoot
met 3% per jaar

Waarde

€ 698.097.112

€ 669.783.478

n.v.t.

Leefbaarheid, sociale projecten en beheer

veel mensen op afkwamen. De inzet van

Het Jacques Urlusplantsoen is een VvE-complex

bewoners hierbij was groot. Als kers op de taart

met 336 galerijwoningen, waar het een

werd met Pasen 2016 een klassiek concert in het

uitdaging is om de woonomgeving leefbaar

plantsoen georganiseerd.

te houden. Daarom hebben bewoners met
hulp van professionals het project Tommy’s

Aan de Agaatlaan werken we hard aan de

luie zondagen bedacht en uitgevoerd. Zeven

renovatie van de eerste hoogbouwflat (230

zondagen waren er allerlei activiteiten waar

woningen) binnen de Stroomversnelling. Nul-
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op-de-meter is het streven. Ook de participatie

Dit zijn individuele units voor dak- en

van bewoners is bijzonder: dankzij een actieve,

thuislozen voor wie al een nieuwe plek is

multiculturele bewonerscommissie is er veel

gevonden. Met de realisatie hiervan wordt

draagvlak onder bewoners om dit project tot

voorkomen dat zij alsnog van de radar

stand te brengen.

verdwijnen.

Bijzondere projecten

Vastgoedprojecten

Een van de bewoners van De Nieuwe Energie

In de Slaaghwijk hebben we in 2015 het

in Leiden is De Binnenvest. Deze organisatie

project De Horsten opgeleverd. Dit project

is er voor mensen die tijdelijke opvang en

bestaat uit 268 woningen aan de Sperwerhorst,

begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld

Milanenhorst, Kraaienhorst, Wiekelhorst,

omdat ze door huurschulden, verslaving of een

Uilenhorst en Smellekenhorst. In deze zeven

psychiatrische stoornis geen dak meer boven

flats hebben we ingrijpend gerenoveerd. We

hun hoofd hebben. De Binnenvest begeleidt

hebben de energielabels van E en F verbeterd

deze mensen, met als doel dat ze weer zo

naar energielabel B. Op complexniveau hebben

zelfstandig mogelijk kunnen leven en wonen.

we de algehele indruk sterk verbeterd. In het

In De Nieuwe Energie biedt deze organisatie

verlengde van dit project hebben we ingezet

24-uurs opvang: cliënten kunnen er hun post

op gedragsverbetering door het afleggen van

ontvangen, iets eten, slapen, douchen of een

huisbezoeken en handhaving. Dit project staat

was draaien.

beschreven onder bijzondere projecten.

In 2015 zijn in De Nieuwe Energie negen
zogenoemde doorstroomkamers gerealiseerd.

De projecten Lakenplein en Meerburgerkade
zijn niet volgens planning opgeleverd. Ook bij
renovaties is er achterstand.

Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Leiden

66

246

90

402

21

423
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Klanttevredenheid

De laatste keer vond dit plaats in 2015.

Eens in de twee jaar houden we een

In de tabel ziet u hoe tevreden onze

grootschalig tevredenheidsonderzoek

huurders in Leiden zijn over hun woning,

onder onze huurders.

de woonomgeving en onze dienstverlening.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

71,6 % geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

65,3 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

62,3 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…

Nijmegen

In de afgelopen jaren hebben veel partijen,

Naast Portaal zijn Talis, Standvast Wonen, De

waaronder Portaal, fors geïnvesteerd in deze

Gemeenschap en WoonGenoot in Nijmegen

wijken. Het resultaat daarvan is zichtbaar.

actief. Alle corporaties bij elkaar bieden ruim

Het Waterkwartier is inmiddels klaar en het

27.000 sociale huurwoningen aan. Met ruim

Willemskwartier bijna. In de Wolfskuil en Hatert

tienduizend woningen zijn wij een van de

wordt de komende jaren de herstructurering

grotere corporaties.

afgerond.

De omvangrijke herstructurering van de oude
volkswijken doen we samen met bewoners

Doelgroepen

en de gemeente. Dat was nodig, omdat deze

In de tabel staat de verdeling van de

wijken sleets waren geworden en de wijken

doelgroepen over de zelfstandige woningen.

kampten met meerdere (sociale) problemen.
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Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

7.920

8.130

-210

Laag-middeninkomens

1.201

1.262

-61

> Laag-middeninkomens

1.919

1.798

+121

Totaal

11.040

11.190

-150

Bron: Doelgroepenmonitor

Prestatieafspraken
In 2012 hebben we prestatieafspraken gemaakt

nieuwe afspraken er zijn. Belangrijkste thema’s

voor de periode 2012 tot 2015. Gesprekken

zijn: woningbouwproductie, duurzaamheid,

over de nieuwe prestatieafspraken lopen.

betaalbaarheid, leefbaarheid en wonen en

Rond de zomer van 2016 verwachten we dat de

zorg.

Kengetallen Nijmegen
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

11.047

11.190

n.v.t.

Goedkoop

1.687

2.053

n.v.t.

Betaalbaar

7.199

7.062

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

1.685

1.626

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

476

449

n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

195

214

n.v.t.

Nieuwbouw, herstructurering

84

n.v.t.

Renovatie

55

n.v.t.

Energie-index

1,56

n.v.t.

Waarde

€ 1.050.218.663

€ 1.041.872.511

n.v.t.
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Leefbaarheid, sociale projecten en beheer

Bijzonder in deze pilot is de betrokkenheid

Een van onze sociale innovaties is de

van de gemeente en het zorgkantoor:

wijkfabriek. Na een officieuze start in 2014,

zij financieren dit project. Tot slot hebben

in twee sloopwoningen, opende de Wijkfabriek

we acht jongeren van het project Kamers met

in de Wolfskuil in 2015 officieel haar deuren.

Kansen gehuisvest. In dit project werken de

We hebben in dit project de bewoners

gemeente, twee corporaties en het ROC samen.

ondersteund om hun initiatief te realiseren.
De Wijkfabriek is een ondernemende

Vastgoedprojecten

organisatie van, voor en door bewoners.

Met investeringsgeld van de provincie hebben

Zij ondersteunt hen bij het ondernemen van

we 194 woningen energiezuiniger gemaakt.

allerlei activiteiten en is een laagdrempelige

Gemiddeld hebben ze nu energielabel B. In de

ontmoetingsplek voor de (kwetsbare)

Pastoor Zegersstraat gingen 55 woningen van

bewoners.

label F naar label A. Verder is fase 1 opgeleverd

Verder hebben we een pilot van het project

van het project Nachtegaalplein (de planning

Housing First uitgevoerd. In 2015 zijn vier

was: het vierde kwartaal 2014) en kwamen

dak- en thuislozen in een woning van ons

4 woningen in de Waalsprong gereed.

gehuisvest.

Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Nijmegen

63

410

132

605

42

647

Klanttevredenheid

De laatste keer vond dit plaats in 2015. In de

Eens in de twee jaar houden we een

tabel ziet u hoe tevreden onze huurders in

grootschalig tevredenheidsonderzoek onder

Nijmegen zijn over hun woning,

onze huurders.

de woonomgeving en onze dienstverlening.
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Hoe tevreden bent u…

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

73,9 % geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

66 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

71,3 % geeft een 7 of hoger

75 %

Nieuwegein
In Nieuwegein zijn drie corporaties werkzaam

vernieuwing van de portefeuille, zodat de

die bij elkaar ruim achtduizend sociale

woningen beter passen bij de toekomstige

huurwoningen aanbieden. Wij hebben er

vraag.

bijna 1.200. Belangrijke opgaven liggen
op het gebied van leefbaarheid, beheer en

Doelgroepen

een levensloopbestendige voorraad. Door

In de tabel staat de verdeling van de

verkoop en nieuwbouw streven we naar een

doelgroepen over de zelfstandige woningen.

Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

835

829

+6

Laag-middeninkomens

149

154

-5

> Laag-middeninkomens

182

208

- 26

Totaal

1.166

1.191

- 25

Bron: Doelgroepenmonitor

Prestatieafspraken
In 2015 hebben we met de andere corporaties

Met een groep kwartiermakers hebben we

meegedacht over de woonvisie. De woonvisie

voor elkaar gekregen dat er per 1 januari 2016

vormt de basis voor de prestatieafspraken voor

voor de regio Utrecht een huurdersraad is:

de komende jaren. Begin 2016 hebben we deze

een groep zeer enthousiaste huurders die de

prestatieafspraken ondertekend.

huurdersbelangenvertegenwoordiging op een

De oude afspraken liepen eind 2014 af.

nieuwe manier wil vormgeven.
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Kengetallen Nieuwegein
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

1.166

1.191

n.v.t.

Goedkoop

194

223

n.v.t.

Betaalbaar

670

691

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

282

261

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

20

16

n.v.t.
n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden
Nieuwbouw, herstructurering

0

n.v.t.

Renovatie

0

n.v.t.

Energie-index

1,47

n.v.t.

Waarde

€ 121.405.487

€ 124.009.036

n.v.t.

Leefbaarheid, sociale projecten en beheer

Senioren die willen verhuizen van een grote

We hebben met succes een pilot uitgevoerd

naar een kleinere geschikte woning krijgen

met ‘Vroeg er op af’, waarbij we in zo’n pril

korting op de huurprijs. We proberen hiermee

mogelijk stadium huurders benaderen die met

de doorstroming te verbeteren.

schulden te maken (dreigen te) krijgen. We
werkten hierbij samen met andere corporaties

Vastgoedprojecten

en gemeentelijke diensten.

In 2015 zijn we (opnieuw) begonnen met de

In 2015 is de kortingsregeling voor senioren

ontwikkeling van sociale huurwoningen in

ingevoerd.

Blokhoeve.
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Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Nieuwegein

2

47

23

72

3

75

Klanttevredenheid

De laatste keer vond dit plaats in 2015.

Eens in de twee jaar houden we een

In de tabel ziet u hoe tevreden onze huurders

grootschalig tevredenheidsonderzoek onder

in Nieuwegein zijn over hun woning, de

onze huurders.

woonomgeving en onze dienstverlening.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

75,3 % geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

65,6 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

66,1 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…

Soest

Doelgroepen

Portaal levert met meer dan 3.600 woningen

In de tabel staat de verdeling van de

een belangrijke bijdrage aan een betaalbare

doelgroepen over de zelfstandige woningen.

voorraad van de gemeente Soest. Belangrijke
thema’s zijn: beschikbaarheid, betaalbaarheid
en het verduurzamen van het bezit.
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Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

2.569

2.586

-17

Laag-middeninkomens

457

469

-12

> Laag-middeninkomens

669

671

-2

Totaal

3.695

3.726

-31

Bron: Doelgroepenmonitor

Prestatieafspraken

betere benutting van WMO-voorzieningen,

In Soest hebben we op 20 mei een

wonen met welzijn en zorg en de huisvesting

raamovereenkomst Prestatieafspraken

van statushouders.

getekend. Belangrijkste onderwerpen:

De raamovereenkomst krijgt een nadere

vraag en aanbod sociale huur, doorstroming

invulling in de bestuurlijke overleggen

en scheefwonen, toegankelijkheid van

tussen de gemeente, de corporaties en de

woongebouwen, de rol van corporaties bij

huurders. Onze ervaring met deze overleggen

de transformatie van gemeentelijk vastgoed,

(inhoudelijk en procesmatig) zijn erg positief.

Kengetallen Soest
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

3.695

3.724

n.v.t.

Goedkoop

454

618

n.v.t.

Betaalbaar

2.580

2.469

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

581

558

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

80

79

n.v.t.

2

n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden
Nieuwbouw, herstructurering

0

n.v.t.

Renovatie

532

n.v.t.

Energie-index

2,1

n.v.t.

Waarde

€ 359.104.289

€ 365.761.552

n.v.t.
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Leefbaarheid, sociale projecten en beheer

De samenwerking met de deelnemende

Soest heeft de taakstelling voor het toewijzen

partijen verloopt prima.

van statushouders ruimschoots gehaald.
Als grootste huisvester in deze gemeente

Vastgoedprojecten

hebben we daaraan een flinke bijdrage

In Soest hebben wij drie renovatieprojecten

geleverd.

lopen. Bij elkaar gaat het om ruim 650

Verder praten we met de gemeente over

woningen in de wijken Smitsveen, De Eng en in

het vastleggen van nadere afspraken in een

de kern van Soesterberg. De renovatie maakt

WMO-convenant. In Soest verloopt dit vlot:

de woningen energiezuiniger: we hebben

in 2015 werken wij al grotendeels volgens dit

de gebouwen van top tot teen geïsoleerd.

convenant, dat in 2016 wordt ondertekend.

Daarnaast hebben we keukens, toiletten en
badkamers vervangen. Met het oog op de

Regionaal woonruimteverdeelsysteem

toekomst (de bevolking in Soest vergrijst)

In 2015 hebben we voor het eerst een volledig

hebben we de complexen in Smitsveen en

jaar gewerkt met een nieuw regionaal

De Eng levensloopbestendiger gemaakt door

woonruimteverdeelsysteem. Veel aandacht

liften te plaatsen.

ging uit naar het monitoren van dit systeem

In Soesterberg hebben we verder

en het verrichten van aanpassingen (in verband

41 eengezinswoningen als onderdeel van

met de nieuwe huisvestingsverordeningen,

de Stroomversnelling gerenoveerd naar

de nieuwe Woningwet en de voorbereidingen

nul-op-de-meter.

van het passend toewijzen vanaf 2016).

Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Soest

27

150

40

217

6

223
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Klanttevredenheid

De laatste keer vond dit plaats in 2015. In de

Eens in de twee jaar houden we een

tabel ziet u hoe tevreden onze huurders in

grootschalig tevredenheidsonderzoek onder

Soest zijn over hun woning, de woonomgeving

onze huurders.

en onze dienstverlening.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

68,2 % geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

62,2 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

64,2 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…

Stichtse Vecht
In de gemeente Stichtse Vecht (Maarssen

Om dit te realiseren gaan we op zoek naar

en Breukelen) zijn vier corporaties actief.

nieuwbouwlocaties.

Ons bezit concentreert zich in Maarssen.
Belangrijke opgaven liggen op het gebied van

Doelgroepen

transformatie van het bezit (van groot en duur

In de tabel staat de verdeling van de

naar klein en betaalbaar), verduurzaming, en

doelgroepen over de zelfstandige woningen.

een voldoende levensloopgeschikte voorraad.

Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

2.504

2.563

-59

Laag-middeninkomens

506

478

+28

> Laag-middeninkomens

728

674

+54

Totaal

3.738

3.715

+23

Bron: Doelgroepenmonitor
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Prestatieafspraken
Eind 2015 hebben we de prestatieafspraken

samen met de gemeente aan de woonvisie.

ondertekend voor 2016. Eerder werkten we

In 2015 waren er geen prestatieafspraken.

Kengetallen Stichtse Vecht
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

3.739

3.715

n.v.t.

Goedkoop

243

270

n.v.t.

Betaalbaar

2.465

2.499

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

917

851

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

113

95

n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

1

1

n.v.t.

Nieuwbouw, herstructurering

61

n.v.t.

Renovatie

0

n.v.t.

Energie-index

1,55

n.v.t.

Waarde

€ 405.382.616

€ 392.495.617

n.v.t.

Leefbaarheid, sociale projecten en beheer

toenemende beroep op corporaties om meer

Met een groep kwartiermakers hebben we

statushouders te huisvesten. In Stichtse Vecht

voor elkaar gekregen dat er per 1 januari 2016

doen we dit samen met de gemeente, het Leger

voor de regio Utrecht een huurdersraad is:

des Heils en collega-corporaties.

een groep zeer enthousiaste huurders die de
huurdersbelangenvertegenwoordiging op een

In 2015 is de kortingsregeling voor senioren

nieuwe manier wil vormgeven.

ingevoerd. Senioren die willen verhuizen van

Verder zijn we gestart met een pilot waarbij we

een grote naar een kleinere geschikte woning

meerdere statushouders (jonge alleenstaanden)

krijgen korting op de huurprijs. We proberen

in één woning huisvesten. Dit in reactie op het

hiermee de doorstroming te verbeteren.
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Vastgoedprojecten
In 2016 hebben we het project Karavaan

naar Nul-op-de-meter zijn stopgezet omdat

(Maarssenbroek) opgeleverd. De plannen

er onvoldoende draagvlak was onder de

voor het verduurzamen van Bloemstede

bewoners.

Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Stichtse Vecht

1

93

121

215

3

218

Klanttevredenheid

plaats in 2015. In de tabel ziet u hoe tevreden

Eens in de twee jaar houden we een

onze huurders in Stichtse Vecht zijn over

grootschalig tevredenheidsonderzoek onder

hun woning, de woonomgeving en onze

onze huurders. De laatste keer vond dit

dienstverlening.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

74,9% geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

72,2 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

67,9 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…
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Utrecht
We hebben in de gemeente Utrecht 13.323

Overvecht, door renovatie en verduurzaming,

woningen in bezit, waarvan circa twaalfduizend

vormt een belangrijke opgave.

sociale huurwoningen. Binnen de gemeente
zijn vijf andere corporaties actief. We streven

Doelgroepen

naar een groei van de voorraad, gezien de

In de tabel staat de verdeling van de

grote vraag naar sociale huurwoningen.

doelgroepen over de zelfstandige woningen.

De vernieuwing van Kanaleneiland Zuid en

Stand eind 2015

Stand eind 2014

Verschil

Lage inkomens

8.003

8.208

-205

Laag-middeninkomens

1.556

1.526

+30

> Laag-middeninkomens

2.630

2.393

+237

Totaal

12.189

12.127

+62

Bron: Doelgroepenmonitor

Prestatieafspraken
In een intensief traject hebben we

Dit proces verliep soepel en resulteerde in een

samen met de gemeente en een

set heldere afspraken. De belangrijkste gaan

tijdelijke adviescommissie van actieve

over: het productieprogramma, de garantie

huurders (bij gebrek aan een formele

van de omvang van de sociale voorraad,

huurdersbelangenvertegenwoordiging)

duurzaamheid, veiligheid en de huisvesting van

prestatieafspraken opgesteld.

bijzondere doelgroepen.
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Kengetallen Utrecht
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

12.183

12.127

11.005 sociale
huurwoningen

Goedkoop

1.187

1.476

Geen

Betaalbaar

8.013

8.180

Geen

Duur tot huurtoeslaggrens

2.590

2.135

Geen

Duur boven huurtoeslaggrens

393

336

Geen

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

1.230

1.196

Geen

Nieuwbouw, herstructurering

169

Conform
productieprogramma

Renovatie

157

Conform
productieprogramma

Energie-index

1,67

Geen

Waarde

€ 1.297.761.374

€ 1.252.291.281

Leefbaarheid, sociale projecten en beheer
Met een groep kwartiermakers hebben we

In 2015 hebben de gezamenlijke corporaties

voor elkaar gekregen dat er per 1 januari 2016

en de gemeente de Verhuisadviseur, de

voor de regio Utrecht een huurdersraad is:

doorstroomregeling en de kortingsregeling op

een groep zeer enthousiaste huurders die de

de huur geëvalueerd. De regelingen moeten

huurdersbelangenvertegenwoordiging op een

bijdragen aan de doorstroming. Op basis van

nieuwe manier wil vormgeven. In plaats van dat

de evaluatie is besloten de regelingen voort te

een kleine groep alles doet, moet er een grote

zetten.

groep komen waarvan de deelnemers zich af en

Tot slot zijn er stappen gezet om de

toe willen inzetten.

samenwerking met buurtteams te verbeteren

Voor de complexen Kersentuin en Groene

in verband met signalering, woonbegeleiding,

Dak gingen pilots van start met als doel meer

voorkomen huisuitzetting.

zelfbeheer door de huurders.
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Vastgoedprojecten

Bijzondere projecten

In 2015 hebben we de renovatie van een

In Utrecht hebben wij een verzorgingshuis met

flat van tien hoog aan de Ankaradreef

aanleunwoningen: Tolsteeg. Met het vertrek

afgerond. De energieprestatie is een stuk beter

van zorgaanbieder ActionContinu stonden

geworden, net als het comfort. Nu we deze

we voor de vraag wat er moest gebeuren

flat met succes aangepakt hebben, kunnen

met het leegkomende verzorgingsdeel. Ook

we vaart maken met de renovatie van andere

de voorzieningen voor de huurders van de

hoogbouwflats.

aanleunwoningen (zoals het restaurant)

De renovatie van de eerste vier flats in

zouden verdwijnen. Na een lange zoektocht

Kanaleneiland Zuid is in 2015 afgerond.

zijn we gaan samenwerken met Socius,

De waarderingscijfers van de bewoners over

aanbieder van woonruimte voor studenten en

het resultaat zijn goed. De voorbereidingen

starters. Socius huurt sinds 2015 een deel van

voor de renovatie van de overige 6 flats in KEZ

het voormalige verzorgingshuis en bouwt dit

zijn in 2016 gestart.

om tot tijdelijke woningen voor starters (in

In 2015 is de renovatie van complex Thomas

totaal 162). Het bijzondere van dit project is dat

a Kempisweg (nu te noemen Majellaknoop)

Socius de voorzieningen in stand houdt met de

afgerond. De tijdelijke verhuursituatie

actieve inzet van de huurders.

wordt per juli 2016 beëindigd. Met de

De Saffier, zoals het project nu heet, is in

Tussenvoorziening zijn afspraken gemaakt voor

2016 helemaal klaar. In 2015 zijn de eerste

de verhuur vanaf 2016. Afgesproken is dat de

woningen opgeleverd. Met de bewoners van

helft van de appartementen wordt verhuurd

onze aanleunwoningen delen de nieuwe

aan ex-dak- en -thuislozen met begeleiding

bewoners de centrale hal, de entree en andere

vanuit de Tussenvoorziening, terwijl de andere

voorzieningen. Socius selecteert de bewoners

helft wordt verhuurd aan bewoners die meer

op hun bereidheid om samen te leven met

huur meer huur kunnen betalen conform het

de bewoners van de aanleunwoningen en

Magic Mix-model. Hierdoor wordt voorzien

om zich zo nu en dan voor hen in te zetten.

in de groeiende vraag naar huisvesting voor

Bijvoorbeeld door een boodschap of een klusje

bijzondere doelgroepen. In het kader van ons

te doen.

budgetkwaliteitsbeleid vragen wij voor deze

Met dit project hebben we leegstand

woningen 70% van de huur die wij mogen

voorkomen, maar nog belangrijker: de

vragen, om zo de huren laag te houden.

voorzieningen voor de huurders van de

Tenslotte hebben we niaNesto-woningen

aanleunwoningen blijven in stand.

opgeleverd in Hoge Weide en ‘t Zand
Veilingterrein.
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Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Utrecht

76

593

290

959

44

1.003

Klanttevredenheid

De laatste keer vond dit plaats in 2015.

Eens in de twee jaar houden we een

In de tabel ziet u hoe tevreden onze

grootschalig tevredenheidsonderzoek onder

huurders in Utrecht zijn over hun woning,

onze huurders.

de woonomgeving en onze dienstverlening.

Uitkomst 2015

Doelstelling 2015

over de woning?

72,7% geeft een 7 of hoger

75 %

over de omgeving?

65 % geeft een 7 of hoger

70 %

over de dienstverlening van Portaal?

68,9 % geeft een 7 of hoger

75 %

Hoe tevreden bent u…
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Rozendaal
Portaal bezit 46 woningen in Rozendaal

Prestatieafspraken

en levert aldus maar een zeer kleine

Met deze gemeente hebben wij geen

volkshuisvestelijke bijdrage.

prestatieafspraken.

Kengetallen Rozendaal
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

46

46

n.v.t.

Goedkoop

14

13

n.v.t.

Betaalbaar

28

26

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

4

7

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

0

0

n.v.t.
n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden
Nieuwbouw, herstructurering

0

0

n.v.t.

Renovatie

0

0

n.v.t.

Energie-index

2.2

Waarde

€ 4.528.124

n.v.t.
€ 4.476.602

n.v.t.

Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Rozendaal

1

1

0

2

0

2
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Oegstgeest
In Oegstgeest zijn drie corporaties actief:

We streven naar groei van de portefeuille.

Buitenlust, Portaal en Mooiland. De sociale
huurvoorraad ligt rond de 1.500 woninggen.

Prestatieafspraken

Onze voorraad maakt daar een zeer klein deel

Naar verwachting worden in 2016 met deze

van uit.

gemeente prestatieafspraken gemaakt.

Kengetallen Oegstgeest
2015

2014

Prestatie
afspraken
2014−2015

Totaal aantal woningen

95

96

n.v.t.

Goedkoop

0

0

n.v.t.

Betaalbaar

5

13

n.v.t.

Duur tot huurtoeslaggrens

74

71

n.v.t.

Duur boven huurtoeslaggrens

16

11

n.v.t.

Onzelfstandige en overige
wooneenheden

0

0

n.v.t.

Nieuwbouw, herstructurering

0

n.v.t.

Renovatie

0

n.v.t.

Energie-index

0,94

n.v.t.

Waarde

€ 13.975.682

€ 12.995.263

n.v.t.

Woningtoewijzing naar huurcategorie
Gemeente

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Totaal van sociale
huurwoningen

Boven huurtoeslaggrens

Totaal

Oegstgeest

0

1

3

4

3

7
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(x € 1.000)
Portaal Holding B.V.
Aandeelhouder

Stichting Portaal (100%)

Bestuurder

Stichting Portaal

Doelstelling

Beheeractiviteiten en exploitatie registergoederen

Statutair gevestigd te

Arnhem

Oprichtingsdatum

19-4-1999

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

19

Schuldverhouding Stichting Portaal

427

Eigen vermogen ultimo 2015

21.833

Omzet 2015

0

Resultaat 2015

796

Vastgoed Onderhoud Centrale B.V. (VOC B.V.)
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (99,75%) / Stichting Portaal (0,25%)

Bestuurder

Portaal Holding B.V.

Doelstelling

Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden voor btw vrijgestelde
organisaties, met name woningcorporaties

Statutair gevestigd te

Baarn

Oprichtingsdatum

12 -4-2001

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

20

Schuldverhouding Stichting Portaal

0

Eigen vermogen ultimo 2015

18.013

Omzet 2015

37.117

Resultaat 2015

1.230
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(x € 1.000)
Portaal Holding B.V.
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (100%)

Bestuurder

Portaal Holding B.V.

Doelstelling

Het deelnemen in, het op een andere wijze een belang
nemen in, het voeren van beheer over, het samenwerken
met, het verlenen van diensten aan, en het financieren van
andere ondernemingen waaronder begrepen rechtspersonen
alsmede contractuele en overige, al dan niet duurzame,
samenwerkingsvormen en samenwerkingsverbanden en
tenslotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Statutair gevestigd te

Baarn

Oprichtingsdatum

1-6-2006

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

20

Schuldverhouding Stichting Portaal

0

Eigen vermogen ultimo 2015

-918

Omzet 2015

0

Resultaat 2015

-45

Binnenstad Etage Ontwikkeling B.V. (BEO B.V.)
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (100%)

Bestuurder

Portaal Holding B.V.

Doelstelling

Houdsteractiviteiten

Statutair gevestigd te

Arnhem

Oprichtingsdatum

13-12-2004

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

18

Eigen vermogen ultimo 2014

-26

Omzet 2014

0

Resultaat 2014

-18
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Wonen Boven Winkels C.V. (WoBoWi C.V.)
Vennoot

Binnenstad Etage Ontwikkeling B.V. (1%) / Portaal Participaties

Bestuurder

B.V. (50%) / Gemeente Arnhem (49%)

Doelstelling

Binnenstad Etage Ontwikkeling B.V.
Het realiseren van woningen boven in de binnenstad van
Arnhem gelegen winkelpanden, zulks ter verbetering van
het woonklimaat in die binnenstad en ter vergroting van de
beschikbare wooncapaciteit in dit gebied

Statutair gevestigd te

Baarn

Oprichtingsdatum

16-6-2006

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

201

Eigen vermogen ultimo 2014

39

Omzet 2014

0

Resultaat 2014

0

Portaal Onroerend Goed Beheer B.V. (POGB B.V.)
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (100%)

Bestuurder

Portaal Holding B.V.

Doelstelling

Dienstverlening m.b.t. registergoederen en exploitatie van
registergoederen, het aannemen en uitvoeren van bouw-, gronden waterwerken, alsmede onderhoudswerkzaamheden

Statutair gevestigd te

Baarn

Oprichtingsdatum

19-4-1999

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

20

Eigen vermogen ultimo 2015

240

Omzet 2015

-34

Resultaat 2015

-37
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De Rendant B.V.
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (100%)

Bestuurder

Portaal Holding B.V.

Doelstelling

Dienstverlening op het gebied van huisvesting, zoals VVE-beheer

Statutair gevestigd te

Baarn

Oprichtingsdatum

29-1-2007

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

18

Eigen vermogen ultimo 2015

49

Omzet 2015

1.302

Resultaat 2015

-246

(x € 1.000)
Portaal Kanaleneiland B.V.
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (100%)

Bestuurder

Portaal Holding B.V.

Doelstelling

Het deelnemen in de ontwikkeling van herstructureringsprojecten

Statutair gevestigd te

Baarn

Oprichtingsdatum

28-12-2007

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

18

Eigen vermogen ultimo 2015

1.672

Omzet 2015

680

Resultaat 2015

-68
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Kanaleneiland Beheer B.V.*
Aandeelhouders

Gemeente Utrecht / MitrosAska Beheer B.V. / POGB B.V. /
Proper-Stok Groep B.V. (alle 25%)

Doelstelling

De bevordering van stedelijke herstructurering als bedoeld in het
besluit van het ministerie van Financiën d.d. 18 februari 2004,
onder nummer WV2003/396M

Statutair gevestigd te

Utrecht

Oprichtingsdatum

18-12-2007

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

18

Eigen vermogen ultimo 2015

40

Omzet 2015

183

Resultaat 2015

0

Grond Exploitatie Maatschappij Kanaleneiland C.V.*
Vennoten

Utrecht Vernieuw B.V. (24,75%) / MitrosAska B.V. (24,75%) / Portaal
Kanaleneiland B.V. (24,75%) / Probest II B.V. (24,75%) (alle stille
vennoten) / Kanaleneiland Beheer B.V. (1%) (beherend vennoot)

Doelstelling

De bevordering van stedelijke herstructurering als bedoeld in het
besluit van het ministerie van Financiën d.d. 18 februari 2004,
onder nummer WV2003/396M

Gevestigd te

Utrecht

Oprichtingsdatum

18-12-2007

Waardering

Netto vermogenswaarde

Eigen vermogen ultimo 2014

4.000

Omzet 2014

779

Resultaat 2014

0
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(x € 1.000)
OntwikkelingsCombinatie Kanaleneiland VOF*
Vennoten

Heijmans Vastgoed B.V. / Stichting Mitros / Portaal Participaties B.V.

Doelstelling

Het exploiteren van een ontwikkelingsbedrijf en al hetgeen
daartoe behoort en daarmee in verband staat of daaraan
bevorderlijk kan zijn

Gevestigd te

Rosmalen

Oprichtingsdatum

19-6-2009

Waardering

Netto vermogenswaarde

Eigen vermogen ultimo 2015

8

Omzet 2015

0

Resultaat 2015

-5

Portaal Nieuw Leyden B.V.
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (100%)

Bestuurder

Portaal Holding B.V.

Doelstelling

Het leveren van diensten op het gebied van management t.b.v.
andere deelnemingen waaronder het vervullen van de functie van
commanditair vennoot

Gevestigd te

Utrecht

Oprichtingsdatum

7-7-2005

Opheffingsdatum

1-1-2015

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

18

Eigen vermogen ultimo 2015

530

Omzet 2015

0

Resultaat 2015

0
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Nieuw Leyden Beheer B.V.*
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (50%) / Gemeente Leiden (50%)

Bestuurder

A.C. de Vries

Doelstelling

Optreden als beherend vennoot in Nieuw Leyden C.V.

Gevestigd te

Leiden

Oprichtingsdatum

7-12-2005

Opheffingsdatum

1-1-2015

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

18

Eigen vermogen ultimo 2014

30

Omzet 2014

123

Resultaat 2014

12

(x € 1.000)
Nieuw Leyden C.V.*
Aandeelhouder

Portaal Holding B.V. (100%)

Bestuurder

Portaal Holding B.V.

Doelstelling

Dienstverlening m.b.t. registergoederen en exploitatie van
registergoederen, het aannemen en uitvoeren van bouw-, gronden waterwerken, alsmede onderhoudswerkzaamheden

Statutair gevestigd te

Baarn

Oprichtingsdatum

19-4-1999

Waardering

Netto vermogenswaarde

Geplaatst kapitaal

20

Eigen vermogen ultimo 2015

240

Omzet 2015

-34

Resultaat 2015

-37
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Overige deelnemingen
B.V. Woonwagenexploitatie Utrecht*
Aandeelhouders

Mitros (49%) / Portaal (33%) /Bo-ex (18%)

Bestuurder

Interim bestuur

Doelstelling

De ondersteuning bij de uitvoering van volkshuisvestelijke taken,
in het bijzonder op het gebied van de verhuur van
woonwagens en woonwagenstandplaatsen

Statutair gevestigd te

Utrecht

Oprichtingsdatum

1-1-2002

Waardering

Verkrijgingsprijs

Geplaatst kapitaal

18

Eigen vermogen ultimo 2014

-1.185

Omzet 2014

526

Resultaat 2014

0

WoningNet N.V.
Bestuurder

J.M.W. Temme

Doelstelling

Holdingactiviteiten

Statutair gevestigd te

Utrecht

Oprichtingsdatum

5-2-2001

Waardering

Verkrijgingsprijs

Geplaatst kapitaal

4.491

Eigen vermogen ultimo 2015

6.538

Omzet 2015

14.768

Resultaat 2015

-125
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(x € 1.000)
Coöperatie Smart Finance BA
Bestuurder

Social Finance N.V.

Activiteiten

Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren,
bank- en spaaragentschappen e.d.

Statutair gevestigd te

Utrecht

Oprichtingsdatum

30-11-2007

Waardering

Verkrijgingsprijs

Eigen vermogen ultimo 2014

609

Omzet 2014

8

Resultaat 2014

-56

Bestuurlijke deelnemingen
Stichting Utrechtse Woningcorporaties
Bestuurder

J.J.G.M. Klinkenberg / A.F.R. Jochems / E.S.M. Verheul /
K.L. Reynders-Verdooren / T.C.M. van Haarst

Doelstelling

Samenwerkingsverband van corporaties in Utrecht
op het gebied van wonen

Statutair gevestigd te

Utrecht

Oprichtingsdatum

22-5-1985

Stichting De Glazen Lift
Bestuurder

Stichting de Alliantie / Stichting Vestia groep / Stichting Ymere
/ Stichting Woonzorg Nederland /Stichting Ouderenhuisvesting
Rotterdam / Woonstichting de Woonplaats / Stichting Portaal

Doelstelling

Belangenbehartiging van toegelaten instellingen en/of hun
verbindingen die schade en/of enig nadeel hebben ondervonden
als gevolg van het door de Europese Commissie bij beschikking
vastgestelde kartel ‘liften en roltrappen’

Statutair gevestigd te

Amsterdam

Oprichtingsdatum

12-8-2008
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Stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht
Doelstelling

Het behartigen van de belangen van de gezamenlijke belangen
van aangeslotenen en het ontwikkelen en bevorderen van een
gemeenschappelijk beleid voor de volkshuisvesting in de gemeenten
in het werkgebied van het Bestuur Regio Utrecht

Statutair gevestigd te

Utrecht

Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht
Bestuurder

St. Groenrandwonen / IJsselsteinse Woningbouwver. / St. Bo-Ex ’91 /
Bouwver. ’Volksbelang’ / St. De Seyster Veste / St. Heuvelrug Wonen
/ St. Mitros / St. Portaal / R.K. Woningbouwver. Zeist / St. Studenten
Huisvesting / De Woningcorporatie St. Woonbelangen / St. Westhoek
Wonen / St. Viveste / Woningbouwst. Cothen / Woningbouwst.
’Kamerik’ / Woningbouwver. ’Goed Wonen’ / Woningbouwver.
’Lopik’ / Woningbouwver. ’Maarn’ / Woningbouwver. Oudewater /
Woningbouwver. Vecht en Omstreken / St. woningst. ’WUTA’ (Wacht
Uw Tijd Af) / Woningst. Volksbelang / Woonst. Jutphaas / Woonst. SSW

Doelstelling

Uitvoering geven aan een evenwichtige verdeling van woonruimten in
de regio Utrecht

Statutair gevestigd te

Utrecht

Oprichtingsdatum

16-7-2009

*) Voor de deelnemingen waarvan de definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn, is
gebruikgemaakt van de concept jaarrekening van de betreffende deelneming, dan wel van de
definitieve jaarrekening van het laatst beschikbare boekjaar.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2015
(vóór resultaatbestemming)

Activa
Vaste activa

31-12-2015

31-12-2014

(x € 1.000)

(x € 1.000)

- Software en licenties

7.602

2.915

Totaal immateriële vaste activa

7.602

2.915

- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

26.402

28.476

Totaal materiële vaste activa

26.402

28.476

283.189

275.667

4.922.246

4.803.422

102.598

96.175

25.638

55.268

5.333.672

5.230.532

- Andere deelnemingen

1.256

1.646

- Latente belastingvorderingen

79.519

53.201

- Derivaten

138.173

170.364

- Leningen u.g.

24

24

- Overige effecten

6.421

53.536

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Vastgoedbeleggingen
- Commercieel vastgoed in exploitatie*
- Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als
vastgoedbelegging*
- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Totaal vastgoedbeleggingen

Financiële vaste activa
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Activa

31-12-2015

31-12-2014

- Te vorderen BWS-subsidies

102

504

- Overige langlopende vorderingen

64.474

61.138

Totaal financiële vaste activa

289.968

340.413

Totaal vaste activa

5.657.644

5.602.336

- Vastgoed bestemd voor de verkoop

6.561

1.131

- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

1.636

4.793

- Overige voorraden*

1.338

1.423

Totaal voorraden

9.536

7.347

Onderhanden projecten*

3.771

5.010

- Huurdebiteuren

3.897

2.212

- Vorderingen op gemeenten

106

167

- Overige vorderingen

3.118

4.434

- Overlopende activa

3.637

4.365

Totaal vorderingen

10.758

11.178

Liquide middelen

118.659

82.293

Totaal vlottende activa

142.723

105.828

Totaal ACTIVA

5.800.367

5.708.164

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen

Noot: Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers over 2014 van de met een (*) asterisk gemarkeerde posten omwille van vergelijkbaarheid aangepast.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening onder paragraaf 1.5 stelselwijziging.
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Passiva

31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen

(x € 1.000)

(x € 1.000)

- Overige reserves*

3.392.256

3.137.166

- Resultaat boekjaar

163.416

254.406

Totaal eigen vermogen

3.555.672

3.391.572

- Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

47.836

46.300

- Voorziening pensioenen

290

296

- Voorziening reorganisatiekosten

3.350

3.752

- Voorziening onderhoud

3.184

4.235

- Overige voorzieningen

738

803

Totaal voorzieningen

55.398

55.386

- Leningen overheid

20.537

21.870

- Leningen kredietinstellingen

1.621.749

1.681.571

- Novaties

105.163

107.650

- Derivaten

183.033

191.409

- Verplichtingen verkopen onder voorwaarden

102.316

96.913

- Overige langlopende schulden

246

305

Totaal langlopende schulden

2.033.044

2.099.718

- Schulden aan kredietinstellingen

98.264

98.387

- Schulden aan leveranciers

10.939

16.606

- Belastingen en premies sociale verzekeringen

7.766

9.842

- Overige schulden

4.850

3.838

- Overlopende passiva

34.434

32.815

Totaal kortlopende schulden

156.253

161.488

Totaal PASSIVA

5.800.367

5.708.164

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Noot: Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers over 2014 van de met een (*) asterisk gemarkeerde posten omwille van vergelijkbaarheid aangepast.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening onder paragraaf 1.5 stelselwijziging.
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2015

2015

2014

(x € 1.000)

(x € 1.000)

- Huuropbrengsten

323.591

308.802

- Opbrengsten servicecontracten

18.416

18.014

- Overheidsbijdragen

6

571

- Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

6.840

10.681

- Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

4.038

4.688

- Overige bedrijfsopbrengsten

5.596

5.005

Totaal bedrijfsopbrengsten

358.487

347.761

- Afschrijvingen op materiële vaste activa

3.661

3.318

- Erfpacht

10

19

- Lonen en salarissen

33.582

35.698

- Sociale lasten

5.714

6.195

- Pensioenlasten

5.993

6.754

- Lasten onderhoud*

33.003

39.931

- Leefbaarheid

2.888

4.378

- Lasten servicecontracten

18.624

18.199

- Overige bedrijfslasten*

97.280

95.669

Totaal bedrijfslasten

200.756

210.161

Saldo uit operationele bedrijfsuitoefening

157.731

137.600

81.376

250.156

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
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2015

2014

-5.927

-946

859

1.308

- Waardeveranderingen derivaten

-22.472

-64.568

- Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

198

521

- Rentelasten en soortgelijke kosten

-74.688

-82.832

Totaal financiële baten en lasten

-102.030

-146.517

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

137.077

241.239

Financiële baten en lasten
- Waardeveranderingen financiële vaste activa, effecten en
verplichtingen*
- Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren
en van effecten

Noot: Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers over 2014 van de met een (*) asterisk gemarkeerde posten omwille van vergelijkbaarheid aangepast.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening onder paragraaf 1.5 stelselwijziging.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015
(directe methode) (x € 1.000)

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders

343.049

312.750

Ontvangsten van subsidiegevers

2.690

1.973

Ontvangsten overige

48.142

27.763

		

393.881

		

Betalingen aan werknemers

-48.091

-48.990

Betalingen aan leveranciers onderhoud

-71.321

-59.353

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten

-89.268

-68.526

Betalingen overige

-35.885

-41.803

342.486

		

-244.565

		

-218.672

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

		

149.316

		

123.814

Ontvangen interest

498

2.240

Betaalde interest

-75.729

-78.855

Kasstroom uit operationele activiteiten

		

74.085

		

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa

-6.200

-4.665

Investeringen vastgoedbeleggingen

-111.300

-148.567

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

175

Desinvesteringen vastgoedbeleggingen

96.977

98.973

47.199
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015
(directe methode) (x € 1.000)

2015

2014

Investeringen in financiële vaste activa

-2.925

-91.020

Desinvesteringen financiële vaste activa

50.171

6.223

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

		

26.897

		

-139.056

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden

30.000

90.000

Aflossing langlopende schulden

-94.616

-116.760

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

		

-64.616

Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar

		

36.366

		

2015

		

2014

		

€ x 1.000

		

€ x 1.000

Stand per 1 januari

		

82.293

		

200.910

Mutaties boekjaar

		

36.366

		

-118.617

Stand per 31 december

		

118.659

		

82.293

(nieuwe leningen)

		

-26.760

-118.617

De toename (afname) van de geldmiddelen in het
boekjaar is als volgt te specificeren:

