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Inleiding 
 
Voor u ligt de begroting 2016 en het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 
2016-2025. 
 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 is er een nieuw 
tijdperk voor corporaties aangebroken.  
Belangrijke hervormingen in het corporatiestelsel richten zich op een situatie dat 
corporaties hun rol kunnen blijven vervullen maar zich tegelijkertijd ook volledig 
richten op hun kerntaak: het huisvesten van de doelgroep. 
 
Tegelijkertijd met de nieuwe woningwet zijn ook het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuis-
vesting (BTIV) en bijhorende Ministeriele Regelingen (MR) van kracht geworden. De implemen-
tatie van de nieuwe regelgeving die samenhangt met de woningwet zal gefaseerd worden uit-
gevoerd. Wettelijk zijn er overgangsbepalingen opgenomen. 
 
Komend jaar zal de sector in het algemeen en Patrimonium in het bijzonder werken aan de 
implementatie van de nieuwe regelgeving. In deze begroting 2016 zal daar aandacht aan wor-
den besteed. 
Ondanks dat Patrimonium zich in het verleden uitsluitend op haar kerntaak heeft gericht, zal 
de regelgeving ook voor ons een verandering zijn. Ondermeer nieuwe regels ten aanzien van 
woningtoewijzing, vastgoedwaardering en governance vragen om wijzigingen in het corpora-
tiebeleid en de verantwoording. 
 
De landelijk ontstane discussie over het huisvesten van vluchtelingen en statushouders zal 
naar verwachting ook lokale uitwerking krijgen. De huidige methodiek om de taakstelling in te 
vullen leidt tot een grote druk op onze beperkte sociale huurvoorraad. Hierdoor maken regulie-
re woningzoekenden nog maar een beperkte kans op het kunnen huren van een sociale huur-
woning. 
 
Naast de organisatorische werkzaamheden uit hoofde van de toenemende regeldruk wil Patri-
monium zich in 2016 ook blijven inzetten op de lokale woningmarkt. Het proces van de her-
structurering van de Nieuwe Klif zal in 2016 worden vervolgd. Na de periode van voorbereiding 
van planvorming, herhuisvesting van bewoners en sloop van het bestaande oude bezit, ver-
wacht Patrimonium in 2016 te kunnen starten met de nieuwbouw. Daarmee zal een intensief 
samenwerkingstraject met gemeente, bewoners, omwonenden worden afgerond.  
 
Daarnaast zal de nieuwbouw van 17 seniorenappartementen in de Oranjewijk in 2016 afgerond 
worden.  
In het bestaande woningbezit wil Patrimonium in een tweetal woningcomplexen een dakreno-
vatie uitvoeren. 
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 Onze m issie en am bitie 1.
 

 W ij hebben een duidelijke m issie en am bitie 1.1.
Patrimonium heeft in 2015 een nieuwe visie gedefinieerd op haar maatschappelijke positie en 
hanteert deze visie als uitgangspunt bij de bepaling van haar beleid. De visie is vertaald in een 
missie en beleidsdoelstellingen. Jaarlijks worden in onze begroting de doelstellingen voor het 
komend jaar gedefinieerd. De samenvatting van de visie en onze strategische ambitie zijn 
uiteengezet in dit hoofdstuk.  
De missie van Patrimonium is gedefinieerd in haar nieuwe ondernemingsplan �Lokaal veran-
kerd� en luidt als volgt:  
 
Patrimonium is dé corporatie op Urk die zorgdraagt voor het wonen van de primaire 
doelgroepen op een naar mens en milieu maatschappelijk verantwoorde wijze. 

1.1.1. Voldoende betaalbare woningen 
Patrimonium richt zich op het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen. Hierbij hou-
den wij ons aan de door de overheid gestelde inkomensgrenzen en criteria voor nieuwe wo-
ningtoewijzingen. 
 
Kijkend naar de demografische ontwikkelingen van Urk streven wij naar een evenwicht tussen 
de vraag en het aanbod van sociale huurwoningen. 
 
De betaalbaarheid van de woonlasten wil Patrimonium voor haar huurders waarborgen. Door 
de nieuwe regels vanaf 1 januari 2016 met betrekking tot het passend toewijzen is de relatie 
tussen huurprijs en woonlasten verbroken. De overheid stuurt primair op huurprijsbeleid en 
negeert de prijs-kwaliteitverhouding van woningen, alsmede de energieprestatie van de wo-
ningen. Wij vinden dit een belangrijke omissie in het overheidsbeleid. De overheid heeft met 
de invulling van haar passend toewijzingsbeleid een remmende factor op energiemaatregelen 
gecreëerd. 

1.1.2. Duurzame woningvoorraad 
Patrimonium wil op een duurzame wijze bijdragen aan de sociale huurvoorraad van Urk. Dat 
betekent dat we voor de lange termijn willen voorzien in een woningaanbod dat past bij de 
ontwikkeling van Urk en haar bevolking.  
 
Gezien de toename van het aantal senioren en het langer zelfstandig de regie willen blijven 
voeren over de eigen leefomgeving vraagt om een op de behoefte afgestemd woningaanbod. 
 
Daarnaast heeft Patrimonium aandacht voor het onderhoud van de woningen, dat kosteneffec-
tief en efficiënt wordt uitgevoerd. 
Vooralsnog betekent dit eveneens een beperkt verkoopbeleid ten aanzien van bestaande 
huurwoningen.  

1.1.3. Legitimatie 
Wij willen onze omgeving duidelijk maken waar we voor staan. Dat betekent dat we met onze 
belanghouders in gesprek zijn over de volkshuisvesting op Urk. Wij willen transparant zijn 
over ons beleid, de gemaakte keuzes en de verantwoording daarover. 
Huurdervertegenwoordigers en de gemeente Urk zijn voor ons belangrijke partners, waarmee 
we periodiek in overleg willen om samen invulling te geven aan lokale volkshuisvesting. 
Ten aanzien van leefbaarheid en buurtproblematiek wil Patrimonium duidelijkheid verschaffen 
in de rol van de corporatie en de rol van de bewoners zelf. Daar waar mogelijk zullen we sa-
menwerken met partners in het maatschappelijk speelveld op wijk- en buurtniveau. 
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1.1.4. Effectieve en efficiënte organisatie 
Patrimonium werkt met maatschappelijk kapitaal en is daardoor gehouden aan een sobere 
bedrijfsvoering en een doelmatige inzet van haar middelen. Door middel van onder andere de 
uitkomsten van benchmarks en visitatie wil Patrimonium haar prestaties vergelijken met die 
van andere corporaties. Door lering te trekken uit de vergelijking met anderen willen we blij-
ven werken aan het optimaliseren van onze bedrijfsvoering. 
Daarnaast wil Patrimonium blijven handelen en zich verantwoorden conform de geldende wet- 
en regelgeving. 

1.1.5. Financieel gezond 
Een gezonde financiële positie achten wij een randvoorwaarde om onze taak te kunnen blijven 
uitvoeren.  
Als gevolg van het overheidsbeleid (o.a. de heffingen en nadere regels over passend toewij-
zen) staat de investeringscapaciteit onder druk.  
Om ook op lange termijn uitvoering te kunnen blijven geven aan de kerntaak van de corpora-
tie in samenhang met de lokale opgave, zal Patrimonium strak blijven sturen op gezonde ope-
rationele kasstromen. 

1.1.6. Kernwaarden 
Patrimonium werkt op basis van haar missie vanuit enkele kernwaarden. Wij willen herken-
baar zijn en ons onderscheiden door de volgende kernwaarden: 
 
Externe kernwaarden: Interne kernwaarden: 

 lokaal verankerd; 
 sociaal betrokken; 
 betrouwbaar en transparant; 
 oplossingsgericht. 

 

 klantgericht; 
 heldere doelstellingen; 
 flexibel en efficiënt; 
 financiële continuïteit. 

 
 

 W ij hebben een helder afwegingskader  1.2.
Patrimonium hanteert enkele criteria bij de beoordeling van voorgenomen activiteiten en in-
vesteringen, zowel op het gebied van fysieke als sociale maatregelen. 
Deze criteria betreffen: 

 het moet passen binnen het werkgebied van Patrimonium; 
 er moet sprake zijn van maatschappelijke relevantie; 
 er dient een relatie te zijn met de primaire doelgroepen van sociale huisvesting; 
 de hoogte van de individuele investering moet in relatie staan tot de toekomstige exploita-
tie-opbrengsten en derhalve aanvaardbaar rendement; 

 de invloed op de totale financiële positie, uitgaande van gehanteerde normen voor ICR en 
solvabiliteit. 

 
De hoogte van het rendement bij fysieke investeringen wordt per project beoordeeld door di-
rectie en managementteam en besproken met de Raad van Toezicht.  
Samengevat kan worden geconcludeerd dat Patrimonium alleen investeert in de Urker samen-
leving ten behoeve van huisvesting van huishoudens, uitgaande van financiële continuïteit. 
Patrimonium maakt een begroting waarin de voorgenomen activiteiten voor de eerstkomende 
jaren zijn opgenomen. Omdat vraagstukken en onze omgeving veranderen doen we dit ieder 
jaar opnieuw. Jaarlijks beoordeelt Patrimonium welke opgaven er zijn en welke prioriteiten 
gemaakt moeten worden. Zo ontstaat er een beleidscyclus die zichtbaar maakt wat de doel-
stelling en resultaten zijn. 
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Met betrekking tot investeringen in vastgoed heeft Patrimonium een investeringsstatuut opge-
steld. In dit investeringsstatuut is het toetsingskader voor investeringen in nieuwbouw nader 
omschreven. Dit investeringsstatuut geeft randvoorwaarden voor de volgende onderdelen: 

 organisatorisch kader; 
 strategisch kader; 
 financieel kader op projectniveau; 
 financieel kader op organisatieniveau; 
 risico�s. 

 Attentiepunten 2016: m issie en am bitie 1.3.
 

 Concretisering van strategische doelstellingen in de jaarbegroting. 
 Periodieke monitoring in kwartaalrapportages van de voortgang van behaalde resultaten. 
 Verantwoording in het jaarverslag over 2016 van de doelstellingen en behaalde resultaten. 
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 W at doen we voor onze om geving 2.
 
Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen met voornamelijk bezit in 
onroerend goed. Corporaties zijn echter maar gedeeltelijk te vergelijken met com-
merciële vastgoedbeleggers. Naast financieel rendement teneinde de continuïteit te 
waarborgen, heeft de corporatie nadrukkelijk maatschappelijke doelstellingen. 
 
Iedereen moet een woning kunnen vinden zonder daarvoor jaren te moeten wachten. We 
streven naar een ontspannen woningmarkt waar iedereen een woning vindt die past bij de 
eigen woonwensen en financiële situatie. Een goede mix van woningen voor jongeren en ou-
deren; voor gezinnen en één- en tweepersoons huishoudens; voor wie financieel of anderszins 
ondersteuning nodig heeft en voor wie zich prima redden kan zodra er iets te kiezen valt. 
Het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare woonruimte is derhalve de meest herkenba-
re doelstelling. Investeringen in leefbaarheid van wijken en buurten, aandacht voor duurzaam 
bouwen en het formuleren van beleid ten aanzien van wonen en zorg zijn eveneens voorbeel-
den van maatschappelijke doelen. 
 
De strategische doelstellingen luiden: 

 Onze woningvoorraad is duurzaam. 
 Wij betrekken de bewoners bij ons beleid. 
 Wij ondersteunen naar vermogen de leefbaarheid in wijken en buurten. 
 Wij gaan in dialoog met onze belanghouders om onze legitimering te verbeteren. 

 

 W ij hebben een duurzam e woningvoorraad 2.1.
 
De afgelopen jaren heeft Patrimonium belangrijke resultaten geboekt op het gebied van duur-
zaamheid. Een aantal energieprojecten in het oudere bestaande woningbezit zijn uitgevoerd, 
waarbij bewoners de mogelijkheid hadden om voor extra keuzepakketten te kiezen. 
 
Duurzaam ondernemen ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen is regelmatig in het 
nieuws. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, maat-
schappij en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders 
(belanghebbenden) van de instelling. 
Als maatschappelijk ondernemer houdt Patrimonium rekening met de effecten van haar beleid 
voor de mensen, de samenleving en het milieu. Daarbij houdt zij de financiële continuïteit als 
randvoorwaarde. Maatregelen die worden genomen in het kader van duurzaamheid zijn on-
dermeer: 
 

 Het vervangen van oudere CV-ketels door HR ketels. 
 Onderzoek naar energieprestaties op complexniveau.  
 Het aanbrengen van veilig hang- en sluitwerk bij nieuwbouw en renovatieprojecten, dat 
voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen. 

 Aandacht bij onderhoud voor energiebesparing en woonlastenontwikkeling, duurzame on-
derhoudsmaterialen, consumentenwensen en verlenging van de levensduur. 

 De zorg voor de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid. 
 Aandacht voor communicatie met (toekomstige) bewoners met betrekking tot duurzaam-
heid. 

 
De komende jaren combineren we duurzaamheidsmaatregelen met andere onderhoudsactivi-
teiten op basis van onze meerjaren onderhoudsplanning. Wij verbeteren de energieprestaties 
van het woningbezit door isolerende maatregelen en energiezuinige installaties. Hierbij maken 
we de afweging of de maatregelen financieel verantwoord en technisch haalbaar zijn. 
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2.1.1. Energielabel 
Het energielabel is verplicht  
gesteld in de (herziene) Euro-
pese Richtlijn energieprestatie 
gebouwen uit 2013 (EPBD). 
Deze richtlijn is omgezet in 
Nederlandse regelgeving via 
het besluit Energieprestatie 
gebouwen. 
 
In het Convenant Energiebesparing Huursector zijn Rijksoverheid, Aedes en de Nederlandse 
Woonbond de doelstelling overeengekomen van gemiddeld label B in 2020. 
 
Met de regelgeving en gemaakte afspraken op sectorniveau heeft Patrimonium een strategisch 
handvat om structureel beleid te maken op energiegebied, dat aansluit bij het strategisch 
voorraadbeheer.  

 
 
Door de energielabeling kunnen energiebesparingsmogelijkheden zichtbaar worden gemaakt. 
In de afgelopen jaren heeft Patrimonium energiemaatregelen in de bestaande woningvoorraad 
uitgevoerd. Bovenstaande verdeling van de energielabels binnen het woningbezit van Patri-
monium geeft de ontwikkeling in afgelopen jaren weer (de nieuwbouw is hierbij op basis van 
de EPC-waarde aangemerkt als een A-label). 
In 2016 wordt in zes complexen (tezamen 119 woningen) tijdens een grote schilderbeurt op 
de verdieping dubbel glas (HR++) aangebracht.  
 

 W ij betrekken de bewoners bij ons beleid 2.2.
 
Onze bewoners zijn onze klanten. Dit is onze grootste groep van belanghouders. Om de be-
langen van onze huurders te waarborgen is een goed functionerende en vertegenwoordigende 
huurdervereniging nodig. Met huurdervereniging De Bult heeft Patrimonium een organisatie 
die dient als klankbord en belangenbehartiger van de huurders. Op deze wijze hebben de be-
woners invloed op het beleid van Patrimonium. 
 
In de maatschappij zien we een belangrijke verandering ontstaan. Waar in het verleden maat-
schappelijke organisaties en overheden alles voor de burgers regelden, ontwikkelt de samen-
leving zich nu naar een grotere eigen verantwoordelijkheid van de burger. Patrimonium her-
kent deze kanteling en houdt hier rekening mee. In plaats van aanbod gericht te handelen, wil 
Patrimonium meer vragen aan huurders en woningzoekenden wat nodig is voor de lokale 
volkshuisvesting.  
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Tijdens renovatieprojecten, groot onderhoud of herstructurering hebben bewoners inspraak 
via klankbordgroepen of bewonerscommissies. 
 
Om onze bewoners goed en tijdig te informeren maken we gebruik van relevante informatie-
voorziening via onze website, nieuwsbrieven, krant en/of moderne media. 
 
 

 W ij ondersteunen naar verm ogen de leefbaarheid in wij-2.3.
ken en buurten 

2.3.1. Leefbaarheid 
Vanuit de sociale doelstelling van Patrimonium dient geïnvesteerd te worden in de leefomge-
ving van buurten waarin het woningbezit gelegen is. Het sociale aspect van de leefbaarheid 
heeft voortdurend de aandacht. In het kader van het strategisch voorraadbeheer besteedt 
Patrimonium aandacht aan de leefbaarheid van buurten en wijken. Patrimonium beschikt ui-
teraard over feitelijke gegevens zoals woonduur, mutatiegraad en aanbiedingsgraad op com-
plexniveau, maar tracht ook inzicht te verkrijgen in meer kwalitatieve informatie zoals de 
maatschappelijke indicatie en de kwalificatie van de locatie.  
Door de dagelijkse contacten met bewoners en woningzoekenden beschikken verhuurmede-
werkers over veel kwalitatieve informatie en kansen en risico�s op complexniveau. Om de 

leefbaarheid een impuls te geven heeft Patrimonium een leefbaarheidsfonds, 
 
Het leefbaarheidsfonds van Patrimonium ondersteunt initiatieven van haar huurders op sociaal 
cultureel en maatschappelijk terrein. Voorwaarde is dat deze initiatieven een meerwaarde le-
veren aan (een deel van) de bevolking in de gemeente Urk. De initiatieven moeten een duur-
zame bijdrage leveren aan de gemeenschap. Het leefbaarheidsfonds is bedoeld om initiatieven 
te stimuleren en om concrete activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid mogelijk te ma-
ken.  
 
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op de volgende gronden: 

 Het initiatief moet gericht zijn op duurzame ontwikkeling van een wijk of een buurt met 
huurders. Dit moet bij de aanvraag door de indieners aannemelijk worden gemaakt. 

 Het initiatief dient een bijdrage te leveren aan de verbetering van de onderlinge verhou-
dingen van de buurtbewoners.  

 Het project moet kunnen beschikken over een aantoonbaar draagvlak in de buurt waar het 
verzoek vandaan komt. Dit draagvlak moet bij de aanvraag door de indieners worden aan-
getoond. 

 Het gaat om een particulier initiatief. 
 Het initiatief dient aantoonbaar te voorzien in een behoefte op sociaal, cultureel en/of 
maatschappelijk terrein. Het is aan de aanvragers om dit aannemelijk te maken. 

 Het gaat om een concreet, afgebakend initiatief of project. Het gaat om een concrete 
vraag ter dekking van kosten voor het realiseren van een initiatief. 

 Per jaar kan aan een initiatief of een project vanuit het leefbaarheidsfonds één bijdrage 
worden toegekend. 

 De vaststelling van de hoogte van de maximale bijdrage is ter beoordeling aan het MT van 
Patrimonium. 

 
Patrimonium stelt jaarlijks tweemaal maximaal � 2.000 beschikbaar voor initiatieven. 

2.3.2. Buurtproblematiek 
Wanneer verschillende mensen bij elkaar wonen, is het niet uit te sluiten dat ze overlast van 
elkaar ondervinden. Overlast kan voorkomen in verschillende situaties. Kleine overlast vanwe-
ge bijvoorbeeld slecht tuinonderhoud, geluidsoverlast of overlast in gemeenschappelijke ruim-
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ten kan leiden tot grote burenruzies. Hoewel Patrimonium er een grote voorstander van is dat 
buren het in eerste instantie zelf oplossen, komt het toch nog wel eens voor dat overlast bij 
Patrimonium wordt gemeld. Verhuurmedewerkers hebben de meeste klachten over ongewenst 
woongedrag opgelost door bewoners schriftelijk dan wel persoonlijk te benaderen. In een en-
kele situatie is overleg gevoerd met andere maatschappelijke instanties. 
Indien bewoners er onderling en/of na overleg met onze verhuurmedewerkers niet tot een 
oplossing komen is er de mogelijkheid om buurtbemiddeling in te schakelen. De activiteiten 
van buurtbemiddeling worden uitgevoerd door Algemeen Maatschappelijk Werk op Urk. 
 
In het kader van het buurtbeheer wordt door Patrimonium extra aandacht besteed aan het 
complex De Burcht. Dit complex waar zowel senioren, gezinnen als (alleenstaande) jongeren 
zijn gehuisvest betreft een complex voor meerdere doelgroepen. Aangezien iedere doelgroep 
eigen woongedrag vertoont, is het van belang alert te zijn op ontwikkelingen die leiden tot 
ongewenst woongedrag voor anderen. Periodiek vindt er een inspectie plaats in de algemene 
ruimten en trappenhuizen.  
 

 W ij gaan in dialoog m et onze belanghouders  2.4.

2.4.1. Maatschappelijke inbedding 
Het vertrouwen en de integriteit van de corporatiebranche staan in de aandacht.  
Patrimonium acht het van belang dat in dit kader heldere prestatieafspraken met de gemeente 
worden vastgelegd. Daarnaast is de relatie met lokale stakeholders zoals huurdervereniging, 
bewonerscommissies en instellingen op het gebied van zorg en welzijn eveneens relevant.  
Van corporaties en dus ook van Patrimonium mag een transparante en eerlijke werkwijze 
worden verwacht. Dat betekent niet alleen inzicht geven in de prestaties maar ook in de mo-
gelijkheden om prestaties te realiseren. Meerjarenplannen moeten worden afgestemd op de 
vragen vanuit de maatschappelijke omgeving, inclusief de afwegingen die daarbij gemaakt 
worden. 

2.4.2. Samenwerking 
Patrimonium zal in toenemende mate te maken krijgen met derden bij de realisering van haar 
plannen. Met name bij de activiteiten van projectontwikkeling zal veelal sprake zijn van sa-
menwerking. Te denken valt ondermeer aan samenwerking met gemeente, zorginstellingen, 
aannemers en projectontwikkelaars. De samenwerking beoogt niet de zelfstandigheid van Pa-
trimonium in het geding te brengen, maar veel meer de realisatie van projecten die anders 
niet tot stand zouden kunnen komen. Op deze wijze werkte Patrimonium in 2014 ondermeer 
samen met een zorginstelling ten behoeve van een nieuwe invulling van een woonvoorziening 
aan Het Ruim voor jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben we afspra-
ken gemaakt met een projectontwikkelaar over de realisatie van seniorenappartementen 
waarin zorg geleverd kan worden. Dit in het verlengde van een in 2014 gerealiseerd senioren-
appartementencomplex. 

2.4.3. In gesprek met belanghouders 
Als maatschappelijke organisatie heeft Patrimonium overleg met diverse organisaties en in-
stellingen. Veelal is hierbij sprake van een raakvlak met wonen, zorg en welzijn, al dan niet in 
relatie tot concrete projecten of samenwerkingsvormen. 
Met de huurdervereniging De Bult heeft Patrimonium structureel overleg over het te voeren en 
gevoerde corporatiebeleid. Met de gemeente Urk wordt op ambtelijk en bestuurlijk niveau re-
gelmatig overleg gevoerd. Veelal gaat het ambtelijk overleg over zaken zoals de voortgang 
van nieuwbouwprojecten, aspecten omtrent medische urgenties en huisvesting van status-
houders. Op bestuurlijk niveau betreft het onderwerpen die in de woonvisie tot uitdrukking 
komen zoals grondverwerving en volkshuisvestingsbeleid. Conform de nieuwe regelgeving zal 
Patrimonium een activiteitenoverzicht aan de gemeente sturen waarmee zij een �bod� doet op 

de woonvisie van de gemeente. 
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Patrimonium neemt deel aan het Eerstelijnsoverleg Urk, waarin ook andere maatschappelijke 
organisaties en eerstelijnszorg zijn vertegenwoordigd. In het Hulpteam waarin eveneens 
maatschappelijke organisaties en de eerstelijnszorg zijn vertegenwoordigd worden meer prak-
tische ervaringen met elkaar gedeeld.  
Op regionaal niveau neemt Patrimonium deel aan de stuurgroep Hennepprotocol Flevoland. 
Hierin zijn corporaties, lokale overheden, politie, commerciële verhuurders en nutsbedrijven 
vertegenwoordigd, teneinde gezamenlijk op te treden tegen illegale hennepkwekerijen. 
Patrimonium is eveneens lid van het MKW, een afdeling binnen Aedes voor kleine en middel-
grote corporaties.  
In het kader van medische en maatschappelijke urgenties wordt regelmatig overleg gevoerd 
met respectievelijk de afdeling WMO van de Gemeente en het Maatschappelijk Werk. Jaarlijks 
evalueren wij het urgentiebeleid en stellen het zonodig bij. Met gehandicaptenorganisaties 
hebben we specifieke huisvesting gerealiseerd en periodiek hebben we contact over de onder-
linge samenwerking. In dat kader houden we overleg met Stichting Philadelphia Zorg, Stich-
ting De Parel, Stichting Midscheeps en �s Heeren Loo Zorg. Naast gestructureerd overleg vindt 

ook op adhoc basis overleg plaats met diverse (zorg)instanties. 

2.4.4. Visitatie 
Patrimonium laat zich eens per vier jaar door een onafhankelijke organisatie visiteren. Visita-
tie is een instrument voor horizontale verantwoording aan de belanghouders over de maat-
schappelijke prestaties van de corporatie.  
In 2014 heeft onze recente visitatie plaatsgevonden. De komende periode besteden we aan-
dacht aan het continueren van de sterke punten en het verder verbeteren van aandachtsge-
bieden in de organisatie.  
 

 Attentiepunten 2016: W at doen we voor onze om geving 2.5.
 

 Bij renovatie/groot onderhoud van complexen streven we naar een energielabel B. 
 We overleggen minimaal drie keer met huurdervereniging De Bult. 
 We zorgen voor regelmatige en relevante informatie aan huurders en woningzoekenden, 
via website, krant en/of moderne media. 

 In voorkomende situaties spreken we huurders die overlast veroorzaken aan. 
 We houden ons leefbaarheidsfonds in tact voor initiatieven van en voor huurders. 
 We doen een �bod� op de woonvisie van de gemeente Urk door een (jaarlijks) overzicht 

van activiteiten op te sturen. 
 We willen in samenwerking met de huurdervereniging met de gemeente Urk een nieuw 
convenant met wederzijdse prestatieafspraken opstellen. 
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 W at doen we voor onze klanten 3.
 
Het betaalbaar huisvesten van de primaire doelgroepen vraagt om steeds meer aan-
dacht. Patrimonium huisvest alleen huishoudens met een laag inkomen. Wij houden 
hierbij de door de overheid gestelde inkomensgrenzen als uitgangspunt aan bij de 
toewijzing van huurwoningen.  
 
De strategische doelstellingen luiden als volgt: 

 Wij richten ons op de primaire doelgroep. 
 Wij waarborgen de betaalbaarheid van wonen. 
 Wij zorgen voor zoveel mogelijk bereikbare woningen. 
 Wij streven naar een evenwicht tussen vraag en aanbod. 

 

 W ij richten ons op de prim aire doelgroep. 3.1.

3.1.1. Primaire doelgroep 
De primaire doelgroep wordt gedefinieerd aan de hand van inkomenscategorieën. Voor 2015 
is deze doelgroep te onderscheiden in de volgende vier groepen: 

 Eenpersoonshuishouden (< 65 jaar) met een maximaal rekeninkomen ten bedrage van 
� 21.950. 

 Meerpersoonshuishouden (< 65 jaar) met een maximaal rekeninkomen ten bedrage van 
� 29.800. 

 Eenpersoonsouderenhuishouden (> 65 jaar) met een maximaal rekeninkomen ten bedrage 
van � 21.950. 

 Meerpersoonsouderenhuishouden (> 65 jaar) met een maximaal rekeninkomen ten bedra-
ge van � 29.825. 

3.1.2. Senioren 
Senioren maken in toenemende mate deel uit van onze klantenkring. De vergrijzing neemt 
zowel landelijk als ook binnen de gemeente Urk toe. Daarnaast is er een tendens dat senioren 
steeds langer zelfstandig willen blijven wonen. Dit wordt versterkt door de maatregelen in de 
ouderenzorg, die de intramurale zorg terugdringen. Deze extramuralisering in de zorg vraagt 
ook van Patrimonium inspanningen op het gebied van huisvesting. 
Daar ouder worden en het fysiek beperkter raken vaak samen gaan, zijn de laatste jaren veel 
nieuwbouwwoningen van Patrimonium als multifunctionele verhuureenheden gebouwd. Deze 
woningen zijn daardoor levensloopbestendig. 
In 2016 wordt ingezet op de realisatie van 17 zorgappartementen voor seniorenhuisvesting in 
de Oranjewijk en 37 nieuwe wooneenheden (gelijkvloers) op de herstructureringslocatie Nieu-
we Klif. Deze 37 eenheden worden als multifunctioneel aangemerkt zodat ook jongere één- en 
tweepersoonshuishoudens hier gehuisvest kunnen worden. 

3.1.3. Jongeren 
Lange tijd ging de aandacht meer uit naar ouderen dan naar jongeren. Ontwikkelingen op de 
woningmarkt, alsmede economische ontwikkelingen leiden er toe dat jongeren steeds vaker op 
de huurmarkt zijn aangewezen om in aanmerking te komen voor een woning.  
Geschikte woningen voor startende jongeren op de woningmarkt zijn dan ook een aandachts-
punt van Patrimonium. Van belang is dat er locaties beschikbaar worden gesteld waar voor 
deze doelgroep kan worden gebouwd. 
 



 

 
 16 Begroting 2016 
 

3.1.4. Gehandicapten 
Patrimonium wil mensen met een fysieke of verstandelijke beperking met voorrang huisvesten. 
Zij vormen een belangrijk deel van onze primaire doelgroep. Met de gemeente wordt regelma-
tig overleg gevoerd over woningaanpassingen in het kader van de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning. 
Patrimonium werkt met organisaties samen op het gebied van de huisvesting van mensen met 
een verstandelijke beperking. Dit zijn de zorginstellingen Philadelphia, en �s Heeren Loo en 
enkele ouderstichtingen. Patrimonium heeft een vijftal woongebouwen voor deze doelgroep in 
haar woningbezit. 

3.1.5. Statushouders 
Met de gemeente wordt regelmatig overleg gevoerd over de invulling van de huisvesting van 
statushouders. Patrimonium heeft als beleid dat 10% van de woningmutaties op jaarbasis 
aangeboden kunnen worden aan statushouders.  
De sterke toestroom van vluchtelingen vanaf 2015 zal naar verwachting een fors effect hebben 
op de taakstelling van gemeenten in 2016. Vanwege de verdeling van taakstelling op basis van 
inwoneraantal per gemeente, wordt Urk onevenredig zwaar belast vanwege de hoge gemiddel-
de huishoudensgrootte. 
De lokale invulling op Urk van de taakstelling wordt eveneens bemoeilijkt vanwege het lage 
aandeel van de sociale huurvoorraad in de gemeente Urk. 
 
De taakstelling voor de gemeente Urk in de afgelopen jaren luidde als volgt: 

 Taakstelling 2012: 6 personen 
 Taakstelling 2013: 13 personen 
 Taakstelling 2014: 19 personen 
 Taakstelling 2015: 35 personen 

 
De verwachting is dat de taakstelling voor 2016 eveneens een forse stijging ten opzichte van 
het voorafgaande jaar zal laten zien. 
Met een gemiddelde mutatiegraad in de afgelopen jaren van circa 5,5%, ofwel 45 à 50 muta-
ties per jaar, kan deze taakstelling niet alleen op de corporatie afgewenteld worden. 

3.1.6. Klantgerichtheid 
Patrimonium besteedt veel aandacht aan de individuele wensen van de klant. Bewoners heb-
ben een eigen inbreng in de samenstelling van het aanrecht indien deze wordt vervangen.  
Daarnaast is het ZAV-beleid van Patrimonium geformaliseerd.  
Patrimonium wil haar huurder ondersteunen bij het indienen van een verzoek voor huurtoe-
slag bij de belastingdienst. Patrimonium is hiervoor aangemerkt als een toeslagendienstverle-
ner voor de huurtoeslag. Een toeslagendienstverlener heeft een verbinding met de belasting-
dienst en kan inzage verkrijgen in de gegevens. 
Patrimonium hecht waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ook in 2016 wil Patrimo-
nium werken aan haar kwaliteit teneinde de woonconsumenten blijvend goede dienstverlening 
aan te kunnen bieden. 
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 W ij waarborgen de betaalbaarheid van wonen. 3.2.

3.2.1. Huurbeleid overheid 
Het huurbeleid vormt de kern van de bedrijfsvoering van woningcorporaties. Gezien de be-
langrijke consequenties van het huurbeleid voor de overheid, bijvoorbeeld het effect op huur-
toeslag-uitgaven, de inkomensverdeling en discussies over de armoedeval, is het huurbeleid 
jaarlijks onderwerp van politieke discussie en besluitvorming.  
 
Het huurbeleid stond de afgelopen jaren vaak in de schijnwerpers.  
Na jarenlange inflatievolgende huurprijsaanpassing is de corporatiesector de ruimte ontnomen 
om bij de huurverhoging huurprijzen te differentiëren om zodoende een betere prijs-
kwaliteitverhouding tot uitdrukking te brengen. 
Vanaf 2013 is het rijksbeleid gericht op een inkomensafhankelijke huurverhoging.  
In 2015 hebben Aedes en De Woonbond een huurakkoord gesloten. Het ligt in de lijn der ver-
wachting dat de Minister dit huurakkoord overneemt in het huurprijsbeleid van de overheid. 
 
De woningwet schrijft voor dat de corporatie haar sociale huurwoningen passend moet toewij-
zen (met ingang van 2016). Dit betekent dat bij woningtoewijzing van de huishoudens met 
een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens tenminste 95% een woning gaan huren met een 
kale huurprijs tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. 
 
De uitgevaardigde Europese beschikking geeft aan dat corporaties 10% beleidsruimte krijgen 
om woningen toe te wijzen aan huishoudens boven de door de overheid gestelde inkomens-
maximum.  
Daarnaast biedt de overheid op grond van de woningwet tijdelijk 10% extra ruimte om sociale 
huurwoningen aan te beiden aan huishoudens met een jaarinkomen tot � 38.000. 
 
Schematisch ziet dit er als volgt uit (prijspeil 2015): 

 
Tenminste 80% van de vrijkomende woningen moeten worden toegewezen aan huishoudens 
met een gezamenlijk inkomen van maximaal � 34.911.  
Binnen deze 80% geldt dat huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens 
voor minstens 95% een woning toegewezen krijgen met een kale huur tot en met de aftop-
pingsgrenzen van de huurtoeslag. 
Sinds 1 juli 2015 is er 10% ruimte om woningen toe te wijzen aan huishoudens met een in-
komen tussen � 34.911 en � 38.000. 
De 10% beleidsruimte wordt door Patrimonium gereserveerd voor bijzondere situaties op 
grond van het urgentiebeleid.  

< 576,87 > 576,87 < 576,87 > 576,87 < 576,87 > 576,87 < 576,87 > 576,87 < 618,24 > 618,24 < 576,87 > 576,87 < 576,87 > 576,87 < 618,24 > 618,24

inkom en
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tot 38000 10%

tot 34911
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tot 21950

huisvesting huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag met een passende huur, 95% moet passend worden toegewezen

huisvesting huishoudens met een laag inkomen in een te dure woning. Dit mag maximaal 5% van de toewijzing aan hh met een laag inkomen zijn.

huisvesting huishoudens met inkomen boven de huurtoeslaggrens en huurprijs boven aftoppingsgrens
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 W ij zorgen voor zoveel m ogelijk bereikbare woningen. 3.3.

3.3.1. Huurbeleid Patrimonium 
Patrimonium werkt in haar huurbeleid met streefhuren. De streefhuur wordt uitgedrukt in een 
percentage van de maximaal redelijke huurprijs. In het kader van het strategisch voorraadbe-
leid is de streefhuur per (deel)complex vastgesteld op grond van de volgende criteria: 

 prijs-kwaliteitverhouding;  
 locatie en woonomgeving; 
 verhuurbaarheidsgegevens; 
 absolute huurniveau in relatie tot voor specifieke doelgroepen relevante huurtoeslaggren-
zen. 

 
De huurverhoging per 1 juli 2016 zal worden uitgevoerd op het dan geldende huurbeleid.  
In het kader van de passendheidstoets zal Patrimonium in 2016 bij de woonruimteverdeling 
sturen op de relatie tussen huishoudgrootte, leeftijd en inkomen, waarbij qua woningtype en 
huurprijs een passende woning wordt aangeboden. Hierbij zullen wij de normen voor passend 
toewijzen, zoals door de overheid jaarlijks wordt vastgesteld, als uitgangspunt hanteren. 
Binnen de geregistreerde woningzoekenden zijn de groepen jonge starters en senioren in om-
vang relevante doelgroepen. Dit sluit aan bij de bevolkingsontwikkeling van de gemeente Urk, 
waarin een duidelijke groei zichtbaar is van zowel jongeren als senioren. 
Patrimonium wil in haar woningtoewijzing extra aandacht schenken aan deze groepen. Daar-
naast blijven de bijzondere doelgroepen onder de aandacht. Ook deze groep van kwetsbaren 
in de samenleving moeten zoveel mogelijk kunnen profiteren van de kwaliteit in het wonen. 

3.3.2. Woningtoewijzing 
Het woonruimteverdelingsbeleid van Patrimonium is gebaseerd op een aanbodmodel. Het 
aanbodmodel houdt in dat alle vrijkomende huurwoningen worden doorgegeven aan de gere-
gistreerde woningzoekenden van Patrimonium. De woningen die beschikbaar worden gesteld 
aan statushouders vormen hierbij een uitzondering. 
Bij het woningaanbod wordt tevens aangegeven wie op de woningen kan reageren. Afhanke-
lijk van het type woning worden de criteria opgesteld. Bij het woningaanbod wordt onder an-
dere vermeld: 

 de samenstelling van het huishouden; 
 de leeftijdscategorie; 
 de inkomenscriteria. 

Alleen geregistreerde woningzoekenden kunnen op de aangeboden woningen reageren met 
behulp van een woonkeuzebon, danwel direct via onze website.  
Vanaf 1 januari 2016 zullen we scherp sturen op het passend toewijzen. Huishoudens die op 
grond van de hoogte van hun inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag mogen geen 
hogere huur dan de aftoppingsgrens betalen. 
 
Woningzoekenden dienen vooraf bij Patrimonium geregistreerd te staan. In verband met de 
door de overheid gestelde inkomensgrenzen is er voor gekozen om alleen diegenen die vol-
doen aan de inkomenscriteria te registreren als woningzoekenden. 
Uit de ingezonden reacties, die voldoen aan de in de advertentie gestelde criteria wordt een 
kandidaat geselecteerd. De selectie vindt plaats op basis van de lengte van de inschrijvings-
duur van een woningzoekende. In iedere advertentie leggen we verantwoording af over de 
woonruimteverdeling. 
Soms komt iemand in een situatie dat acuut een (andere) woning nodig is. Dat kan worden 
veroorzaakt door een overmachtssituatie, door medische omstandigheden of door sociale om-
standigheden. Een urgentieverklaring kan worden verkregen bij afdeling Publiekszaken (WMO) 
van de gemeente of Maatschappelijk Werk. Periodiek wordt door Patrimonium overleg gevoerd 
met de betrokken maatschappelijke instanties over het urgentiebeleid.  
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 W ij streven naar een evenwicht tussen vraag en aanbod. 3.4.

3.4.1. Demografische ontwikkeling 
De Gemeente Urk kende de afgelopen decennia een gestage groei van de bevolking. Deze 
groei betreft een autonome groei die ook de komende jaren zal doorgaan.  
 
De gemeente Urk heeft in het kader van de nieuwe woonvisie de bevolkingsprognose opnieuw 
in beeld laten brengen. Hierbij is onderscheid gemaakt in twee scenario�s. Het scenario �sta-
biel� past het best bij de ontwikkeling in recente jaren, waarbij het aantal vertrekkers op het-
zelfde niveau blijft. Het scenario �evenwicht� gaat uit van minder vertrekkers dan in de afge-
lopen jaren, vestiging en vertrek zijn daarbij in evenwicht. Het tweede scenario wordt als een 
ambitie gezien. 
 

 
 
De vergrijzing is zichtbaar in de sterke stijging van de huishoudenscategorie vanaf 55 jaar. 
Deze groep verdubbelt de komende decennia. De relatieve stijging van de huishoudens van 
75-plussers is veruit het grootst. De groei van de doelgroep senioren in combinatie met het 
steeds langer zelfstandig willen blijven wonen vraagt om voldoende passende seniorenhuis-
vesting. 

3.4.2. Woningzoekenden 
Het aantal woningzoekenden dat per 1 oktober 2015 actief een huurwoning zoekt is 244.  
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Het aandeel jongeren (tot 30 jaar) is ruim 25% van alle woningzoekenden en bestaat voor 
circa 90% uit één- en tweepersoonshuishoudens. Dit betreffen voornamelijk huishoudens die 
thans aan het begin van hun wooncarrière staan. 
 
Het aandeel woningzoekenden van 55 jaar en ouder is hoog met ruim 50%. Nagenoeg alle 
seniore woningzoekenden bestaan uit één- en tweepersoonshuishoudens. 
 
Het aandeel woningzoekenden in de categorie 30-55 jaar is iets lager dan 25%. Ruim de helft 
hiervan bestaat uit één- en tweepersoonshuishoudens. 
Er is een duidelijke tendens dat het aantal seniore woningzoekenden toeneemt.  
 

 Actiepunten 2016: W at doen we voor onze klanten 3.5.
 

 Aandacht bij woningaanbieding en woningtoewijzing voor de primaire doelgroep, door het 
80-10-10%-criterium bij toewijzing als uitgangspunt te nemen. 

 Voldoen aan het 95% criterium van de passendheidstoets. 
 Aandacht voor kwetsbare groepen en onze bijzondere doelgroepen. 
 Woningen tijdig aanbieden ten behoeve van huisvesting van statushouders na verzoek van 
het COA, uitgaande van 10% van de vrijkomende woningen. 

 Vaststelling huurprijsbeleid van Patrimonium voor 2016. 
 Patrimonium blijft toeslagendienstverlener voor de huurtoeslag. 
 Overleg maatschappelijke instanties in het kader van urgentieverklaringen. 
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 W at doen we m et onze woningvoorraad 4.
 
In de strategische woonvisie Urk 2035+ is geconcludeerd dat de bevolking van Urk 
de komende decennia nog een forse groei kent. Met name de vergrijzing vraagt om 
voldoende levensloopbestendige woningen. 
Naast de primaire doelgroep van minder draagkrachtige huishoudens waarop de 
corporatie zich richt, is er aandacht voor het huisvesten van mensen die een vorm 
van zorg of professionele hulp nodig hebben.  
In toenemende mate is er belangstelling voor energie en milieu, waarbij steeds va-
ker wordt gekeken naar de woonlasten in totaal in plaats van de afzonderlijke huur-
prijs. Patrimonium wil meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van woonlas-
ten. Eveneens willen wij bewust en spaarzaam omgaan met schaarse materialen en 
uitputbare energiebronnen. 
 
De strategische doelstellingen luiden als volgt: 

 Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. 
 Wij onderhouden onze woningen goed. 
 Wij bieden woningen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen 
 Wij hebben een terughoudend verkoopbeleid 

 

 W ij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen 4.1.

4.1.1. Bestaande woningvoorraad 
Ultimo oktober 2015 heeft Patrimonium 872 wooneenheden in haar bezit en 2 overige eenhe-
den. De overige eenheden betreffen aanwezige ruimten die verhuurd worden ten behoeve van 
eerstelijns zorgverlening. Het gehele bezit is gelegen in de gemeente Urk. De huidige samen-
stelling van de portefeuille luidt als volgt: 
 

               Prijsklasse 
 
 
Doelgroep 

Huurklasse  
overige 

 
totaal goedkoop 

< � 403 
betaalbaar 
� 403 -576 

betaalbaar 
� 576-618 

duur 
> � 618 

Gezinnen 20 269 119 61 0 469 
Senioren 2 192 75 27 0 269 
Jongeren 18 18 0 0 0 36 
Speciale doelgroepen 0 20 33 18 2 73 
Totaal 40 499 227 106 2 874 
 

4.1.2. Investeringen 
Urk is een gemeente waar mensen graag willen wonen en werken. Over het algemeen willen 
Urkers wonen binnen de eigen gemeente. Het is derhalve belangrijk om de huisvesting in de 
gemeente Urk aantrekkelijk te houden en het liefst te versterken, zowel in kwantitatieve als in 
kwalitatieve zin. Patrimonium heeft daarbij vanuit haar maatschappelijke doelstellingen een 
belangrijke rol. Dit is een rol die we alleen kunnen invullen in samenspraak en samenwerking 
met de gemeente. De opgave voor de komende decennia is immers groot (bevolkingsgroei en 
vergrijzing), want de huidige samenstelling en omvang van het bezit sluit onvoldoende aan op 
de verwachte vraag en de ambitie van Patrimonium. De druk op de huurmarkt blijft aanwezig 
vanwege factoren als economische ontwikkelingen (met name in de visserijsector), demografi-
sche ontwikkelingen, de prijsontwikkeling in de koopsector en een daling van de gemiddelde 
huishoudengrootte. 
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4.1.3. Projecten 
Samengevat zal Patrimonium aan de volgende projecten werken: 
 
omschrijving Locatie Aantal eenheden Fase 
Herstructurering Nieuwe Klif 37 woningen sloop en 

vervangende nieuwbouw 
Bestemmingsplanprocedure 
en bouwaanvraag begin 
2016 afronden, aansluitend 
start bouw, oplevering in 
2016. 

Nieuwbouw  Oranjewijk 17 zorg / seniorenappar-
tementen 

Oplevering in 4e kwartaal 
2016 

Nieuwbouw Oranjewijk 10 grondgebonden wo-
ningen 

Planvoorbereiding na reali-
satie bovengenoemde pro-
jecten. 

Dakrenovatie Geer/Heerenkamp/ 
Pyramideweg/ Ak-
kers/ Holken-
kamp/Lange Dam 

2 complexen: 
52 en 16 woningen 

Start in 2016 

Herstructurering Nieuwe Klif 

In het kader van ons strategisch voorraadbeheer zijn we in 2014 gestart met de planvorming 
van de herstructurering van de 37 woningen aan Nieuwe Klif. In 2014 is het sloopbesluit ge-
nomen en zijn een startdocument, communicatieplan en sociaal plan opgesteld. De planvor-
ming is in 2015 verder uitgewerkt, waarbij wij bewoners, klankbordgroep en huurdervereni-
ging De Bult betrekken. De bewoners zijn in 2015 geherhuisvest en de selectieprocedure van 
marktpartijen heeft plaatsgevonden. 
Met de gemeente Urk zijn diverse besprekingen gevoerd over de invulling van de bestaande 
locatie, mede als voorbereiding voor een bestemmingsplanprocedure. De bestemmingsplan-
procedure is in 2015 opgestart en de bouwaanvraag (omgevingsvergunning) loopt gelijk op de 
bestemmingsplanprocedure. Afhankelijk van eventuele zienswijzen door omwonenden, kan de 
bouw starten in het eerste kwartaal van 2016. 

Nieuwbouw Oranjewijk � 17 zorg / seniorenappartementen 

Aansluitend aan ons in 2014 gerealiseerd project aan De Kotter gaan we met bouwbedrijf Van 
der Steeg (heeft een grondpositie) nog een appartementengebouw voor senioren realiseren. In 
dit appartementengebouw wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de zorgmarkt. 
Senioren moeten zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als er zorg verleend moet worden in 
het appartement. 
De oplevering zal nog in 2016 plaatsvinden. 

Dakrenovatie 

In het strategisch voorraadbeheer is opgenomen dat de daken van complex 11.3 (52 woningen 
Heerenkamp, Geer en Pyramideweg) en van complex 17 (16 woningen Akkers, Holkenkamp, 
Lange Dam) in 2016 worden vervangen. De voorbereiding voor de werkzaamheden zijn in het 
vierde kwartaal van 2015 gestart. 
 

 W ij onderhouden onze woningen goed 4.2.
 
Het technisch beheer is gericht op het in stand houden van de kwaliteit van de woningvoor-
raad. Bij het bepalen van die kwaliteit spelen de wensen van onze klanten een belangrijke rol. 
Patrimonium heeft beleid geformuleerd op het gebied van zelf aangebrachte voorzieningen 
(ZAV). Hierin staat de keuzevrijheid van onze klanten centraal, met het doel om de woning 
naar eigen wens in te richten.  
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Voor een eenduidig begrip voor wie verantwoordelijk is voor welk reparatieonderhoud, willen 
wij in 2016 een nieuw onderhouds-ABC opstellen.  
 
Basis voor de onderhoudsbegroting 2016 is de woninginventarisatie. Naast planmatig onder-
houd zijn hierin opgenomen de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen vanwege de staat van 
onderhoud van het bezit en de verbeteringen in verband met de eisen van deze tijd. 
 
De onderhoudsbegroting voor 2016 is als volgt nader te specificeren: 

 klachtenonderhoud �  127.484 
 mutatieonderhoud  64.123 
 individueel planmatig onderhoud   40.198 

totaal begroot individueel onderhoud 231.805 
 

 contractenonderhoud 135.314 
 planmatig (seriematig) onderhoud 535.538 

totaal begroot onderhoud �902.657  
 
Het klachtenonderhoud betreft reparatieverzoeken van huurders. Mutatieonderhoud zijn de 
kosten die gepaard gaan met huurderwisselingen. Het contractenonderhoud zijn die kosten-
componenten die vastliggen in contracten, zoals CV-onderhoud, tuinonderhoud en onderhoud 
aan liften, brandmeldinstallaties en rookwarmteafvoer van een atrium. 
Het individueel planmatig onderhoud betreft voornamelijk (vervangings)onderhoud dat op 
verzoek van bewoners plaatsvindt met betrekking tot de binnenkant van de woning, zoals 
douchevernieuwing, vervanging van aanrechten en plafonds. 
Het planmatig onderhoud betreft de werkzaamheden die seriematig plaatsvinden, zoals CV-
ketelvervanging, schilderwerk, gevelwerkzaamheden. 
 
In het planmatig (seriematig) onderhoud zijn voor het jaar 2016 ondermeer de volgende 
werkzaamheden opgenomen: 

 Schilderwerk en plaatsen dubbele beglazing (� 330.000). 
 Vervanging kozijnen en ramen tijdens schilderbeurten (� 67.500). 
 Vervanging CV-ketels (� 86.000). 

 

 W ij bieden woningen om  zo lang m ogelijk zelfstandig te 4.3.
wonen 

 
De basis van de gewenste kwaliteit van het woningbezit is vastgelegd in het beleidsplan stra-
tegisch voorraadbeheer. Dit heeft een relatie met het huurbeleid, onderhoudsbeleid en inves-
teringsbeleid. In het strategische voorraadbeheerplan wordt aandacht besteed aan de ener-
gieprestatie van het woningbezit. Voor het woningbezit is een planning in de tijd gemaakt voor 
de te nemen energiemaatregelen. Hierbij richten we ons op een betere energieprestatie van 
de woningen in combinatie met het beheersbaar houden van de woonlasten voor de bewo-
ners. Patrimonium gaat waar mogelijk energiepakketten aan bewoners aanbieden.  
Voor 2016 staan binnen het onderhoudsbudget maatregelen benoemd voor het plaatsen van 
HR++ glas op de verdieping tijdens een grote schilderbeurt. Daarnaast staat de eerder ge-
noemde dakrenovatie voor 2016 gepland (zie paragraaf 4.1.3). 
 
Binnen het strategisch voorraadbeheer is het bezit voor de technische elementen in kaart ge-
bracht en is de woontechnische kwaliteit geïnventariseerd. Hieruit is een omvangrijke com-
plexinformatie voortgekomen. Per complex is vastgelegd welke strategie er gevoerd moet 
worden met betrekking tot de onderscheiden beleidsgebieden, huur, onderhoud, investerin-
gen, doelgroepen en energiemaatregelen. 
Investeringen in de kwaliteit van het bezit worden afgezet tegen het maatschappelijk rende-
ment en de dekkingsmogelijkheden vanuit de huuropbrengsten. Bij het kwaliteitsniveau wordt 
veel aandacht gegeven aan het afwerkingsniveau, installaties, veiligheid en duurzaamheid. 



 

 
 26 Begroting 2016 
 

Daarnaast wordt de kwaliteit beoordeeld vanuit de speciale doelgroepen, zoals senioren en 
personen met een beperking. 
 
Gezien de ontwikkelingen in de demografie, de regelgeving, alsmede de uitgevoerde verbeter- 
en nieuwbouwprojecten willen we het strategisch voorraadbeheer in 2016 actualiseren. 
 

 W ij hebben een terughoudend verkoopbeleid 4.4.
 
Om de woningvoorraad af te kunnen stemmen op de huidige en toekomstige vraag moet Pa-
trimonium haar bezit vernieuwen door nieuwe woningen te bouwen. Door middel van het ver-
kopen van woningen wordt verdiencapaciteit gegenereerd om (onrendabele) investeringen 
mogelijk te maken. Het verkoopbeleid hangt dus samen met het investeringsbeleid. Het aantal 
verkochte woningen is niet door Patrimonium te beïnvloeden. Het is afhankelijk van huurop-
zeggingen of de wens van de zittende huurder. 
 

Geoormerkte  
huurwoningen  

Koppeling aan investe-
ringsproject 

Totaal Ver-
kocht 
t/m 
2014 

Verko-
pen 

2015 
(t/m 
sept.) 

Te ver-
kopen 

Versnipperd bezit  27 9 1 17 

Nieuw  
Guineastraat 

Herstructurering Nieuw  
Guineastraat 

14 10 0 4 

Noorderzand Gedeeltelijk herstructurering 
Nieuw Guineastraat  

13 5 1 7 

Breezand/Richel Nieuwbouw Het Ankerlicht 13 8 0 5 

Zeewijk  Huurkoopwoningen 30 11 1 18 

 
Patrimonium voert geen actief verkoopbeleid. Het huidig aandeel huurwoningen binnen de 
Gemeente Urk bedraagt circa 15% en kan daarmee als gering worden gekwalificeerd. In het 
verleden zijn enkele complexen verkocht. Dit betreft de woningen aan De Noord, Lijkant, Ak-
kers, Holkenkamp en De Nink. Hiervan resteren thans 17 woningen. Dit versnipperd bezit is in 
het kader van het beheer bewerkelijk. Tevens kan dit versnipperd bezit in de toekomst bij 
groot onderhoud leiden tot (technische) problemen. Patrimonium zal deze woningen bij muta-
tie ter verkoop aanbieden. 
 
In het strategisch voorraadbeleid is aangegeven om een deel van de multifunctionele wonin-
gen in het verzakkingsgebied Richel/Breezand te oormerken voor verkoop. Dit blijft een moei-
zaam gebied vanwege de grondstructuur, met name voor senioren. Totaal betreffen het hier 
13 woningen. De verkoop van deze woningen is gekoppeld aan de realisatie van het Anker-
licht, zodat er voldoende aanbod voor de doelgroep senioren behouden blijft. 
Met betrekking tot de renovatie en de nieuwbouw in de Nieuw Guineastraat is ervan uitgegaan 
dat een aantal woningen in de Nieuw Guineastraat en omgeving dienen te worden verkocht ter 
dekking van de onrendabele top. 
 
In de toekomst zal bij nieuwe projecten het rendement per project worden beoordeeld waarbij 
afwegingen zullen worden gemaakt om de onrendabele top te kunnen beperken. 
De in 2009 en 2013 gerealiseerde huurkoop-woningen zullen na een huurperiode van 5 jaar 
aan de zittende huurders worden aangeboden, overeenkomstig de koopoptie in de huurover-
eenkomsten van deze woningen. Het betreffen 20 en 10 huurkoop-woningen. Vroegtijdige 
huuropzeggingen binnen 5 jaar leiden tot het eerder aanbieden van deze woningen voor vrije 
verkoop. 
  



 
 
 
 

 
 

 
 

27 

 Attentiepunten 2016: W at doen we m et onze woningvoor-4.5.
raad 

 
 Doorlopen procedures inzake bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de heront-
wikkellokatie Nieuwe Klif. 

 Realisatie 37 nieuwe wooneenheden Nieuwe Klif. 
 Realisatie 17 zorg / seniorenappartementen in de Oranjewijk. 
 Uitvoering dakrenovatie bij 52 plus 16 woningen. 
 Actualiseren strategisch voorraadbeleid. 
 Opstellen nieuw onderhouds ABC. 
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W ij b lijv e n  e e n  z e lf-
stan d ig e , e ffe c tie v e  
e n  e ffic ië n te  o rg an i-
satie  
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

29 

 W at doen we voor onze organisatie 5.
 
Medewerkers van Patrimonium denken mee over het beleid en de uitvoering ervan, hetgeen 
resulteert in kwalitatief goede dienstverlening die efficiënt en effectief tot stand komt.  
De dienstverlening aan de klant staat centraal bij de organisatie van Patrimonium. De doel-
stellingen die Patrimonium heeft voor de komende jaren wil zij op basis van zelfstandigheid 
invulling geven onder voorwaarde van financiële continuïteit.  
 
De strategische doelstellingen luiden: 

 Wij streven naar een lokaal bestaan. 
 Wij streven naar een optimale inzet van informatie en communicatietechnologie.  
 Wij willen een efficiënte werkorganisatie zijn. 
 Wij voldoen aan de regels van goed bestuur. 

 
Iedere medewerker dient in de eigen functie zorg te dragen voor kwalitatief hoogwaardige 
dienstverlening, die effectief en efficiënt tot stand komt. Patrimonium kent voorts korte com-
municatie- en besluitvormingslijnen. Dit wordt als een groot goed ervaren en zorgvuldig be-
waakt. Deze organisatiestructuur werkt reeds enkele jaren naar volle tevredenheid. 
Vanwege de kleine organisatie is de kwetsbaarheid van personeel een inherent risico. Zoveel 
als mogelijk worden werkzaamheden zodanig beschreven dat meerdere personen de uitvoe-
ring kunnen overnemen. 
 
Patrimonium volgt de landelijke discussies rond maatschappelijke verantwoording en gover-
nance op de voet en plaatst deze onderwerpen op de agenda met de Raad van Toezicht.  
De organisatie is �in control� en operationele processen verlopen goed. Dit resulteert in een 
adequate en tijdige managementinformatie. 
 

 W ij streven naar een lokaal bestaan 5.1.

5.1.1. Strategisch beleidsplan 
Het strategische beleid van Patrimonium voor de periode 2015-2019 is vastgelegd in haar on-
dernemingsplan �Lokaal verankerd�. Dit strategisch plan is opgesteld in samenspraak met in-
terne en externe stakeholders. Het plan geeft de visie voor de komende jaren weer en de rol 
die Patrimonium op het gebied van wonen op Urk in het algemeen en de sociale huisvesting in 
het bijzonder kan vervullen. 
 
Wij willen koersvast onze plannen uitvoeren waarbij we ons realiseren dat onze omgeving 
voor de nodige deining kan zorgen. Door bewust te kiezen voor onze primaire volkshuisveste-
lijke taken binnen ons werkgebied, willen wij onze positie op Urk nog steviger verankeren. 
 
Het ondernemingsplan geldt als basis voor de uitwerking van het beleid zoals in deze jaarbe-
groting is weergegeven. 

5.1.2. Ondersteunende woondiensten 
Om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen is het noodzakelijk dat voldoende kennis en 
inzicht in de organisatie aanwezig is met betrekking tot de ontwikkelingen in de sector en de 
effecten daarvan voor de lokale markt. Op basis van ontwikkelingen in de maatschappij en 
ontwikkelingen binnen de sociale woningbouw zal Patrimonium onderzoeken welke producten 
en diensten kans van slagen hebben. Een aspect dat daarbij in ogenschouw zal worden geno-
men is de impact op de rest van de organisatie. Gestreefd wordt naar producten en diensten 
die een belangrijke impuls kunnen geven aan de plaatselijke situatie op het gebied van sociale 
huisvesting.  
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Patrimonium kent de volgende aanvullende woondiensten: 

 ZAV-Beleid 
 Huur-koop woningen 
 Leefbaarheidsfonds 
 Woonenergie 
 VvE-beheer 

 
Patrimonium zal het komend jaar bovengenoemde woondiensten aandacht blijven geven. 
 
In de Zeewijk heeft Patrimonium 20 (2009) en 10 (2013) woningen met een huur-koop-
variant ontwikkeld. Huurders kunnen de woningen nadat zij deze tenminste vijf jaar hebben 
gehuurd van Patrimonium kopen tegen een gereduceerde prijs. Deze variant op het snijvlak 
van huren en kopen is bedoeld voor starters op de woningmarkt. De vraag naar deze variant 
is in de huidige markt groot. Patrimonium wil in de Oranjewijk dit concept mogelijk herhalen 
met 10 woningen. 
 

 W ij streven naar een optim ale inzet van inform atie- en 5.2.
com m unicatietechnologie 

5.2.1. Informatisering 
Teneinde de organisatie �in control� te laten zijn is een adequate informatievoorziening nood-
zakelijk. Het primaire automatiseringssysteem betreft het pakket Tobias AX van Aareon. 
 
Met behulp van het primaire geautomatiseerd systeem zal informatie gegenereerd worden, 
teneinde op adequate wijze sturing te kunnen geven aan de organisatie. Tevens dient het 
primaire systeem voor de input van de verantwoordingsrapportages ten behoeve van de over-
heid en toezichthoudende organen.  
 
De kwartaalrapportages ten behoeve van de interne sturing voor alsmede de periodieke ver-
antwoording aan het interne toezicht, wordt jaarlijks beoordeeld op inhoud en zonodig bijge-
steld. 

5.2.2. Communicatie 
Doelstelling van de communicatie naar bewoners, woningzoekenden en overige belanghouders 
is het bieden van juist en tijdig inzicht in de activiteiten en de resultaten van Patrimonium. 
De website is voor Patrimonium een belangrijk middel om haar beleid en verantwoording te 
communiceren. In 2015 hebben we onze website vernieuwd, waardoor de informatievoorzie-
ning overzichtelijker en beter toegankelijk is. 
Indien nodig zal via andere media aandacht worden gevraagd voor activiteiten of belangrijke 
gebeurtenissen. 
 
De volgende activiteiten vinden ondermeer plaats in het kader van het beleid inzake PR en 
communicatie: 

 publicatie van het jaarverslag en jaarrekening alsmede de plannen voor het komend jaar; 
 tenminste twee maal per jaar uitbrengen van ons bewonersblad �deurpost�. 
 informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven voor bewoners en omwonenden van betreffen-
de energie-, renovatie- of herstructureringsprojecten; 

 persberichten bij belangrijke activiteiten en gebeurtenissen rond Patrimonium; 
 advertenties/brochures voor onder andere nieuwe verhuurprojecten. 
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 W ij willen een efficiënte werkorganisatie zijn 5.3.

5.3.1. Interne organisatie 
De hoofdstructuur van Patrimonium is onderstaand weergegeven. 

De werkorganisatie van Patrimonium omvat 7 medewerkers met een vast dienstverband. In 
totaal betreft dit 5,9 formatieplaatsen. Het MT wordt gevormd door de directeur-bestuurder, 
het hoofd verhuur en administratie en het hoofd technische dienst. 

5.3.2. Personeelsbeleid 
De medewerkers van Patrimonium zijn een belangrijk onderdeel van de organisatie. Het is van 
belang dat zij zich kunnen ontwikkelen in lijn met de geformuleerde doelstellingen van Patri-
monium voor de komende jaren. We streven naar medewerkers met een ambitieniveau wat 
betreft kwaliteit en klantgerichtheid enerzijds en betrokkenheid en plezier in het werk ander-
zijds. Patrimonium wil daartoe investeren in opleidingen en het scheppen van een prettig 
werkklimaat, een beoordelingsbeleid en marktvolgende arbeidsomstandigheden en een cultuur 
van vertrouwen, samenwerking en ondernemerschap. 
 
Jaarlijks worden de mogelijkheden en wensen van opleidingen voor het personeel besproken 
met de individuele medewerkers. In 2015 is Patrimonium gestart met een proces om de werk-
organisatie te optimaliseren, qua taak- en functie-invulling. Het streven is om alle activiteiten 
die vanuit nieuwe regelgeving op ons af komt, alsmede de ambitie en doelstellingen die we als 
organisatie hebben, zelfstandig op de juiste wijze invulling te kunnen geven. 
Gezien de huidige formatieomvang in relatie tot de groei van afgelopen jaren en voorziene 
groei in komende jaren alsmede de toegenomen regeldruk wordt rekening gehouden met een 
uitbreiding van de formatie met 1 fte in 2016. 
 

  

Raad van Toezicht (5 leden) 

Directeur-bestuurder (1fte) 

 Verhuur en Administratie 

3 medewerker (1,9 fte) 

Technische Dienst 

3 medewerkers (3 fte) 
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 W ij voldoen aan de regels van goed bestuur 5.4.

5.4.1. Interne beheersing 
Door de afbakening van functies en taken zoals is vastgelegd in de functiebeschrijvingen, is 
een goede basis gevormd om de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) te 
optimaliseren. 
 
De omvang van onze organisatie leidt snel tot een informele organisatie.  
Patrimonium probeert binnen de AO en de daarin verankerde IC een goede balans te vinden 
tussen de nodige procedurebeschrijvingen en de gewenste flexibiliteit. Daar waar nodig zullen 
procedures worden aangepast aan de ontwikkelingen die op ons afkomen. Het blijft daarmee 
een dynamisch proces. Patrimonium hecht echter waarde aan de informele (korte) communi-
catielijnen en snelle besluitvorming. 
 
Naast de organisatorische invulling aan de hand van procedures en gedefinieerd beleid wordt 
aan de interne beheersing invulling gegeven door periodieke verantwoordingsrapportages in 
de vorm van kwartaalrapportages, rapportages in het kader van de wet- en regelgeving, 
volkshuisvestingsverslag en jaarrekening. 
Bovendien zal vanuit de nieuwe Woningwet implementatie van beleidsonderdelen plaatsvin-
den. Onderdelen van de nieuwe wetgeving zoals het passend toewijzen van woningen, de im-
plementatie van marktwaardebepaling en het in overeenstemming brengen met regelgeving 
van statuten en reglementen zullen hierbij de vereiste aandacht krijgen. 
 
Daarnaast zullen de geformuleerde plannen periodiek geëvalueerd dienen te worden. Dit zal in 
2016 wederom aandacht krijgen. 

5.4.2. Aedescode en Governancecode 
De branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, staat voor de collectieve belangenbehar-
tiging van de woningcorporaties en werkt samen met de leden aan de verdere professionalise-
ring van de bedrijfstak. 
Patrimonium is lid van Aedes en daarmee verplicht om zich te houden aan de Aedescode. In 
de Aedescode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastge-
legd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de Aedescode laten corporaties zien dat zij kwali-
teit bieden en dat zij verantwoording afleggen aan elkaar en aan de omgeving waarin zij wer-
ken. 
De Governancecode woningcorporaties bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transpa-
rantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. 
 
Principe 4 van de Governancecode behandelt het thema �dialoog met belanghebbende partij-
en�. Patrimonium zal haar relevante belanghouders blijven betrekken bij haar beleid. 
 

 Attentiepunten 2016: W at doen we voor onze organisatie 5.5.
 

 Stakeholders betrekken bij het beleid. 
 Actualiseren website. 
 Bewonersblad twee maal per jaar uitbrengen. 
 Per kwartaal (interne) verantwoordingsrapportage opstellen. 
 Periodieke beoordeling van het functioneren van medewerkers. 
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 W at doen we m et onze financiën 6.
 

 Algem een 6.1.
 
De sector van woningcorporaties wordt in financiële zin zwaar op de proef gesteld. De krediet-
crisis laat diepe sporen na in onze economie. Het kabinet heeft een verhuurderheffing inge-
voerd die oploopt tot een heffing van � 1,7 miljard in 2017 voor de sector. Deze heffing wordt 
gerelateerd aan de WOZ-waarde van het woningbezit. Dat betekent voor Patrimonium dat de 
heffing oploopt tot circa � 800 per woning per jaar.  
De heffing is geld dat aan de volkshuisvesting wordt onttrokken en direct naar de schatkist 
van het rijk vloeit. 
De verhuurderheffing zal in 2016 door de overheid worden geëvalueerd. Het is overduidelijk 
dat de investeringskracht van corporaties door deze heffing sterk verminderd wordt, echter 
het is de vraag in hoeverre de overheid meer waarde hecht aan het financiële begrotingsvoor-
deel op korte termijn dan aan een structurele aanpak van de ambities voor een stabiele en 
duurzame sociale huursector.  
 
Naast de verhuurderheffing worden corporaties geconfronteerd met heffingen voor corporaties 
(zoals Vestia en WSG) die gesaneerd dienen te worden. De nieuwe autoriteit woningcorporatie 
legt met ingang van 2015 een heffing op voor de bekostiging van de werkkosten van de auto-
riteit (� 15 mln. op jaarbasis). Daarnaast zal de overheid vanaf het nieuwe begrotingsjaar 

naar verwachting een nieuwe bijdrage vragen voor de overheidsborging van corporatielenin-
gen. 
 
De bovengenoemde heffingen in combinatie met de vennootschapsbelasting die ook over de 
daeb-activiteiten wordt geheven hebben een grote invloed op de liquiditeiten van corporaties. 
De investeringscapaciteit staat hierdoor stevig onder druk. Dit leidt tot minder investeringen 
in nieuwbouw en renovatie, alsmede investeringen in duurzaamheid. 
 
De financiële continuïteit van Patrimonium is de belangrijkste randvoorwaarde van haar be-
leid. Alleen in de situatie van financiële continuïteit kan Patrimonium haar doelstellingen 
waarmaken. Ons financieel beleid is er op gericht om deze continuïteit te waarborgen. Tegelij-
kertijd willen we presteren naar vermogen. We willen onze middelen primair inzetten voor 
onze missie: zorgdragen voor het wonen van de primaire doelgroepen op een naar mens en 
milieu maatschappelijk verantwoorde wijze. 
 
Patrimonium streeft er naar om te allen tijde toegang te hebben tot de geld- en kapitaalmarkt. 
Daarom hebben we normen gesteld voor onze kasstroomontwikkeling, solvabiliteit, bedrijfs-
waardeontwikkeling en risicoprofiel. Patrimonium wil een betrouwbare en solide partner zijn 
voor haar stakeholders. De planning, beheersing en verantwoording van de primaire proces-
sen heeft daarom ruime aandacht binnen de organisatie. 

6.1.1. Marktwaarde 
De woningwet schrijft voor dat corporaties het woningbezit tegen marktwaarde in verhuurde 
staat dienen te waarderen. In de bijlage bij het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisves-
ting (BTIV) is een waarderingshandboek opgenomen, waarin de uitgangspunten van de 
marktwaardebepaling uiteengezet worden. Jaarlijks wordt dit handboek geactualiseerd aan de 
marktomstandigheden. Het huidige waarderingshandboek bevat de uitgangspunten naar de 
stand van 1 januari 2015. Eind november/begin december wordt het handboek gepubliceerd 
ten behoeve van de waardebepaling per 31 december 2015. 
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Sinds de publicatie van het waarderingshandboek in juni 2015 zijn softwareleveranciers pro-
gramma�s aan het ontwikkelen om de marktwaarde te kunnen bepalen. Op dit moment bevin-
den de meeste programma�s zich nog in een ontwikkel- en testfase.  
Het ontbreken van de juiste programma�s en de actualisering van het handboek later in 2015 

heeft ertoe geleid dat Patrimonium de begroting conform de waarderingsgrondslagen van 
voorgaande jaren heeft opgesteld. Met name de minimumwaarderingsregel van de huidige 
verslaggeving zal met ingang van het verslagjaar 2016 niet meer aan de orde zijn. Met de 
marktwaardewaardering zal de ontwikkeling van de marktwaarde tot uitdrukking komen in de 
winst- en verliesrekening. De jaarverslaggeving zal met ingang van het verslagjaar 2016 een 
ander beeld geven door de gewijzigde grondslag. 
 
De interne sturing blijft gericht op de beheersing van de kasstromen. De waardering van het 
woningbezit zal daar geen grote veranderingen in aanbrengen. De verantwoording van de 
kwaliteit van het eigen vermogen zal echter een nieuw aandachtpunt worden in de toelichting 
op de jaarcijfers. 

 

 Balans 31 decem ber 2016 6.2.
 
In de balans per 31 december 2016 is rekening gehouden met de in deze begroting voorge-
nomen activiteiten. Dit betekent dat rekening is gehouden met investeringen en onderhouds-
projecten, voor zover deze van betekenis zijn op 31 december 2016. Onderstaand treft u de 
geprognotiseerde verkorte balans per 31 december 2016 aan. 
 

 
 
 

ACTIVA PASSIVA

Materiele vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 55.576   Eigen verm ogen 7.224    

Vastgoed in ontw ikkeling bestem d voor Egalisatierekening 34          

eigen exploitatie -         

O nroerende en roerende zaken ten 

dienste van de exploitatie 1.405     Voorzieningen 488       

Financiele vaste activa

O verige vorderingen 943         Langlopende schulden 45.223 

Vlottende activa Kortlopende schulden

Voorraden 29           Schulden aan Kredietinstellingen 4.787    

Schulden aan Leveranciers 43          

Vorderingen Belastingen en prem ies sociale 24          

Huurdebiteuren 34           verzekeringen

O verige vorderingen 42           O verlopende Passiva 706       

O verlopende activa -         

Liquide m iddelen 500         

58.528   58.528 

Balans per 31 decem ber 2016

(bedragen x 1.000 euro)
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 W inst- en verliesrekening 2016 6.3.
 
Onderstaand is de geprognotiseerde winst- en verliesrekening voor het verslagjaar 2016 
weergegeven. 

 

 
 
De huuropbrengst is gebaseerd op het actuele bezit. De verkoopresultaten op woningen ten 
bedrage van � 147.000 hebben betrekking op geprognotiseerde verkopen van voor verkoop 
geoormerkte huurwoningen.  
De overige waardeveranderingen ad � 602.000 betreft het effect van de minimumwaardering-
regel. Door de gewijzigde parameters, zoals door de autoriteit woningcorporaties in oktober 
2015 gepubliceerd, is de bedrijfswaarde van het woningbezit hoger dan op basis van de para-
meters in afgelopen jaren.  
De lasten van onderhoud zijn gebaseerd op de onderhoudsbegroting. De personeelskosten zijn 
gebaseerd op het huidige personeelsbestand, incl. de verwachte kosten voor sociale lasten en 
pensioenkosten.  
De overige bedrijfskosten worden in de volgende paragraaf toegelicht. 
 
 

W inst- en verliesrekening over 2016

bedragen x 1.000 euro

Huuropbrengsten 5.792      

O pbrengsten Servicecontracten 48            

O verheidsbijdragen 1               

N etto Verkoopresultaat Vastgoedportefeuille 147          

O verige Bedrijfsopbrengsten 26            

Totaal bedrijfsopbrengsten 6.013      

BEDRIJFSLASTEN

Afschrijvingen (Im )m at. vaste activa 1.525      

O verige W aardeveranderingen (Im )m at. Vaste Activa 602-          

Lonen en Salarissen 397          

Sociale Lasten 55            

Pensioenlasten 77            

O nderhoudslasten 903          

Lasten servicecontracten 48            

O verige bedrijfslasten 1.114      

Totaal bedrijfslasten 3.516      

BEDRIJFSRESU LTAAT 2.497      

FIN AN CIELE BATEN  EN  LASTEN

O pbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten -           

Rentelasten en soortgelijke kosten 1.755      

Totaal financiele baten en lasten 1.755-      

RESU LTAAT U IT G EW O N E BEDRIJFSVO ERIN G  VO O R BELASTIN G EN 742          

Belastingen resultaat uit gew one bedrijfsuitoefening 197          

RESU LTAAT U IT G EW O N E BEDRIJFSVO ERIN G  N A BELASTIN G EN 545          
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 Beheerkosten en zakelijke lasten 6.4.
 
De kosten van beheer en de werkorganisatie zijn nader onder te verdelen in de volgende on-
derdelen: 
 

 
 
De zakelijke lasten bestaan uit heffingen en belastingen die door de corporatie niet beïnvloed-
baar zijn. 
 
De huisvestingskosten betreffen de kosten voor nutsvoorzieningen, verzekerin-
gen/belastingen, schoonmaak en planten/tuin. De kantoorkosten hebben betrekking op con-
tributies, kantoorbenodigdheden en porti- en telefoonkosten. 
Onder de overige personeelskosten zijn de kosten voor ziekteverzuimverzekering, personeels-
/salarisadministratie, kilometervergoeding en opleidingen verantwoord. 
De overige algemene kosten hebben ondermeer betrekking op kosten bedrijfsauto�s, PR-
kosten en diverse algemene kosten. De beïnvloedbare kosten van algemeen beheer bedragen 
� 238.900 en zijn slechts 21,4% van de totale overige bedrijfskosten (beheerkosten en zake-
lijke lasten). 
 

 Investeringen 6.5.
 
Begin 2014 is gestart met de planvoorbereiding van de herstructurering van 37 woningen in 
de buurt Nieuwe Klif. In 2015 zijn de plannen verder geconcretiseerd, zijn bewoners op basis 
van een sociaal plan geherhuisvest en is het selectietraject voor marktpartijen doorlopen. 
Eveneens zijn de benodigde deelonderzoeken in het kader van de bestemmingsplanprocedure 
uitgevoerd en heeft de sloop van de 37 bestaande woningen plaatsgevonden. 

Beheerkosten en zakelijke lasten

zakelijke lasten

onroerend zaakbelasting 209.628       

heffing AW 5.436            

verhuurderheffing 577.952       

w aterschapslasten 66.678          

verzekeringen 15.220          

874.914       

kosten van algem een beheer

- huisvestingskosten 22.800          

- kantoorkosten 32.200          

- overige algem ene kosten

  - overige personeelskosten 26.900          

  - autom atisering 47.500          

  - accountant en advieskosten 45.000          

  - kosten verhuur 6.000            

  - vergoeding en kosten RvT 32.500          

  - incassokosten en oninbare vorderingen 11.500          

  - overige algem ene kosten 14.500          

238.900       

TO TAAL 1.113.814    

bedrag x 1 euro
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De bestemmingsplanprocedure loopt door tot begin 2016. Indien er geen vertragende factoren 
aan de orde zijn kan in februari 2016 de nieuwbouw starten. De oplevering van eveneens 37 
nieuwe wooneenheden kan dan ook naar verwachting in 2016 plaatsvinden. Indien dit volgens 
plan verloopt is het gehele project van herstructurering van de Nieuwe Klif vanaf de eerste 
gesprekken met bewoners en gemeente tot en met oplevering van de nieuwbouw in een peri-
ode van 2,5 jaar gerealiseerd. 
 
In de jaren vanaf 2016 wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de volgende 
investeringen (uit het oogpunt van marktinformatie worden hier geen bedragen genoemd): 
 

 Herstructurering Nieuwe Klif (sloop en vervangende nieuwbouw van 37 wooneenheden); 
 Nieuwbouw seniorenappartementen Oranjewijk (17 wooneenheden); 
 Nieuwbouw huurkoopwoningen Oranjewijk (10 wooneenheden); 
 Groot onderhoud/energiemaatregelen (52 en 16 woningen). 

 

 Treasury jaarplan 6.6.
 
De treasury-activiteiten in het komend jaar zullen ondermeer betrekking hebben op het afslui-
ten van additionele financiering ten behoeve van de projecten. Voorafgaand aan het afsluiten 
van nieuwe financiering zal een voorstel worden besproken met de RvT. 
Andere acties in het kader van treasury in 2016 betreffen: 

 Het opnemen van het restantbedrag van een lening met een flexibele hoofdsom. 
 De aflossing in augustus van een fixe-lening met een hoofdsom van � 2,0 miljoen. 
 Regulier aflossingen van bestaande leningen bedragen � 1,1, mln. 
 Een spreadaanpassing van lening met een hoofdsom van � 4,5 mln. 

 
De ontwikkeling van de huidige leningenportefeuille en het renterisico is in de volgende grafiek 
weergegeven. 
 

 
 

 Specifieke verslaggevingsaspecten 6.7.
 
Onze jaarverslaggeving is gebaseerd op de regelgeving zoals is vastgelegd in Richtlijn RJ645. 
Deze begroting sluit aan op de jaarverslaggeving.  
Omdat onze waarderingsgrondslag gebaseerd is op historische kostprijzen, wordt jaarlijks de 
minimumwaarderingregel toegepast. Jaarlijks wordt op PMC-niveau de boekwaarde gerela-
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teerd aan de bedrijfswaarde. Zonodig wordt een waardeverandering (afwaardering of terug-
name van eerdere afwaarderingen) verantwoord. 
Voor de minimumwaarderingregel is de bepaling van de bedrijfswaarde derhalve van groot 
belang. Bij de berekening van de bedrijfswaarde die gebruikt is voor deze begroting zijn we 
uitgegaan van een verhuurderheffing tot en met einde levensduur. Dit op basis van de richtlij-
nen die gelden voor de sector.  
In hoofdstuk 6.1.1 is aangegeven dat vanaf het verslagjaar 2016 corporaties op grond van de 
nieuwe regelgeving het woningbezit moeten waarderen tegen marktwaarde. Vanwege het 
ontbreken van het juiste programma, waarin de methodiek van het door de overheid uitge-
vaardigde waarderingshandboek is gemodelleerd, is in deze begroting uitgegaan van de 
grondslagen zoals afgelopen jaren zijn gehanteerd. 
Naar verwachting zal de Richtlijn RJ645 in 2016 komen te vervallen en zal een nieuwe ont-
werprichtlijn worden opgesteld. 
 

 Financiële analyse en sturing 6.8.
 
Financiële sturing bij woningcorporaties hangt in belangrijke mate samen met vastgoedstu-
ring. Ondanks de voorgeschreven wijziging om het vastgoed tegen marktwaarde te gaan 
waarderen, zal de financiële sturing gericht blijven op de ontwikkeling van de kasstromen. 
Daarnaast is ook de liquiditeit van de corporaties van belang. De kasstromen vormen de basis 
van de financiële sturing van de corporatie. Daarnaast zal er meer aandacht komen voor de 
ontwikkeling van het direct en indirect rendement bij waardering tegen marktwaarde.  

6.8.1. Uitgangspunten financiële meerjarenprognose 
Patrimonium heeft in haar financiële meerjarenprognose de volgende uitgangspunten en pa-
rameters gehanteerd: 

 Jaarlijkse huurverhogingen van 0,5% boven inflatie in de jaren 2017 tot en met 2020, 
daarna inflatievolgend; 

 Jaarlijkse huurderving van 1,0%; 
 Inflatie van 2,0% per jaar, voor kostenstijging wordt uitgegaan van 2,5% per jaar (inflatie 
plus 0,5%); 

 Kosten van onderhoud voor de eerste tien planjaren op basis van de meerjarenonder-
houdsbegroting en daarna op basis van een bedrijfseconomische norm gebaseerd op de 
kenmerken per complex, zoals CV, lift en materiaal van kozijnen. Deze norm varieert van 
� 887 tot � 1.357 per jaar per verhuureenheid; 

 Dagelijks onderhoud is opgenomen in de meerjarenonderhoudsbegroting gebaseerd op 
interne norm. 

 Zakelijke lasten op basis van de werkelijke lasten van het afgelopen jaar.  
 Lasten van algemeen beheer op basis van de begrote genormaliseerde lasten. 
 Levensduur op basis van de geschatte restant economische levensduur per complex. 
 Complexindeling op basis van onderkende product-marktcombinaties (pmćs), welke aan-
sluit op de wijze waarop het interne beleid en de bedrijfsvoering wordt vormgegeven. 

 Investeringen op basis van feitelijke verplichtingen en juridische verplichtingen. Eveneens 
zijn de lopende plannen in initiatieffase in de meerjarenprognose verwerkt, alsmede de ge-
formuleerde renovatieprojecten overeenkomstig het strategisch voorraadbeleid. 

 Desinvesteringen uit hoofde van verkoop van bestaande huurwoningen zijn ingerekend op 
basis van de verwachte mutatiegraad voor wat betreft de geoormerkte verkopen. 

 Verhuurdersheffing door de overheid op basis van de wettelijke regeling invoering ver-
huurderheffing voor de periode tot en met 2017 en daarna geïndexeerd. 

 Saneringsheffing door de autoriteit woningcorporaties voor de periode 2017 tot en met 
2020 op basis van een bedrag per verhuureenheid. 

 Een rente over de financieringsbehoefte van 5,0%. 
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6.8.2. Sturen op exploitatie 
De kasstromen uit exploitatie zijn de basis van de corporatie. De verhuur en beheer van het 
woningbezit vormt de core business van de organisatie. Het verloop van de vrije kasstroom 
bepaalt de mate waarin aflossingen kunnen plaatsvinden. Het verloop van de kasstromen 
(excl. aflossingen) van Patrimonium voor de komende jaren geeft het volgende beeld. 
 
 

 
 
De per saldo negatieve kasstromen tot en met 2016 worden veroorzaakt door geprognotiseer-
de investeringen. Dit zal worden gedekt uit nieuwe financiering. Het saldo van de cashflow uit 
exploitatie en rente/belastingen laat een positief beeld zien. 
Kapitaalintensieve organisaties als corporaties moeten beoordelen in welke mate zij in staat 
zijn om de rentelasten te voldoen uit de operationele kasstromen. De rentedekkingsgraad of-
wel interest coverage ratio (ICR) is daar een goede graadmeter voor. De verwachte ontwikke-
ling van de ICR luidt als volgt. 
 

 
 
Naar de toekomst toe zijn er risico�s aanwezig met betrekking tot de invoering van een nieuwe 

heffing voor de overheidsborging en het verder oplopen van de verhuurderheffing na 2017. 
Deze risico�s zijn op dit moment onzeker en niet ingerekend. 
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6.8.3. Sturen op rendement 
Een andere wijze om te kijken naar financiële sturing is de beoordeling van het rendement op 
de vastgoedexploitatie. Wij maken hierbij onderscheid tussen het rendement op het totaal 
vermogen (RTV) en het rendement op het eigen vermogen (REV). In onderstaande grafiek is 
de rentabiliteit weergegeven. Met betrekking tot het rendement op het eigen vermogen is zo-
wel het rendement voor belastingen (REV vb) als na belastingen (REV nb) weergegeven. Hier-
uit blijkt hoe groot het effect van de belastingplicht is.  
De resultaten worden in de huidige begroting nog beïnvloed door de effecten van de minimum 
waarderingsregel. Met de wijzigingen van de vastgoedwaardering in 2016 zal de rentabiliteit 
naar verwachting een ander beeld geven. Bij waardering tegen marktwaarde zal het rende-
ment uiteengezet dienen te worden in direct en indirect rendement.  
 

 
 
Indien wordt gekeken naar het direct rendement (huuropbrengsten minus exploitatiekosten 
t.o.v. de bedrijfswaarde) op de vastgoedexploitatie, dan levert dit het navolgende beeld op. 
De eerste jaren staat er extra druk op het rendement vanwege de heffingen. 
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6.8.4. Sturen op waarde-ontwikkeling 
Ten aanzien van de ontwikkeling van de vastgoedwaarde kan het waardeverloop op verschil-
lende grondslagen worden weergegeven. Het gaat daarbij om de waarderingsgrondslag van 
het woningbezit. 
De navolgende grafiek geeft het waardeverloop van het bezit weer bij zowel waardering tegen 
historische kostprijs als waardering tegen bedrijfswaarde. 
 

 
 
Zowel bij de boekwaarde als bij de bedrijfswaarde is het effect van de geprognotiseerde inves-
teringen in de jaren tot en met 2016 zichtbaar in het waardeverloop. Door jaarlijkse lineaire 
afschrijvingen daalt de boekwaarde van het woningbezit vanaf 2016. De bedrijfswaarde kent 
tot 2017 een lichte stijging en daarna een geringe daling. De bedrijfswaarde van het bezit 
blijft te allen tijde boven de boekwaarde. De overwaarde kent een stijgende tendens vanaf 
2016.  

6.8.5. Sturen op vermogensontwikkeling 
De solvabiliteit van een organisatie geeft aan in hoeverre de organisatie op lange termijn aan 
de financiële verplichtingen kan voldoen. Het geeft de financiële buffer aan teneinde tegenval-
lers te kunnen opvangen. De solvabiliteit wordt weergegeven als kengetal door het eigen ver-
mogen uit te drukken in een percentage van het balanstotaal. 
De gewenste hoogte van de solvabiliteit hangt in sterke mate af van de toekomstige activitei-
ten en de daarmee samenhangende risico ś. Zijn de activiteiten beperkt qua omvang en risi-
co�s, dan kan worden volstaan met een lagere solvabiliteit. Zijn de ambities voor de toekomst 
hoog, dan zal ook de financiële buffer van voldoende omvang moeten zijn om de risico ś het 
hoofd te kunnen bieden.  
Gestreefd wordt naar een solvabiliteit op basis van waardering tegen historische kostprijzen 
van tenminste 10% op lange termijn (ondergrens).  
Een andere indicator om de financiële positie van Patrimonium te beoordelen is de bedrijfs-
waarde van het woningbezit, alsmede de ontwikkeling daarvan. De bedrijfswaarde geeft de 
toekomstige verdiencapaciteit weer van het corporatiebezit. Daar waar de waardering tegen 
historische kostprijzen terugkijkt naar de in het verleden betaalde investeringsbedragen, gaat 
de bedrijfswaarde uit van de toekomstige kasstromen.  
Het laatste geeft daarom een beter beeld van de waarde van het bezit.  
 
Tot en met het verslagjaar 2015 hanteert Patrimonium de historische kostprijzen als waarde-
ringsgrondslag voor haar externe verslaggeving. Voor de interne sturing wordt in toenemende 
mate gebruik gemaakt van de ontwikkeling kasstromen en van de bedrijfswaarde. 
Behalve de gewenste solvabiliteit op basis van historische kostprijzen wordt de gewenste sol-
vabiliteit op basis van bedrijfswaarde door Patrimonium gesteld op tenminste 30%. 



 

 

 44 Begroting 2016 
 

 

 
 
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de solvabiliteit zowel op basis van waardering tegen histo-
rische kostprijzen als op basis van waardering tegen bedrijfswaarde boven de intern gestelde 
minimumgrenzen blijft. De wijziging in parameters zoals vastgesteld in oktober 2015 door 
WSW en AW hebben een positief effect op de hoogte van §de bedrijfswaarde. 
 
Een andere manier om te kijken naar de ontwikkeling van het vermogen is de beoordeling van 
de financieringsverhouding. De mate waarin het woningbezit is gefinancierd met vreemd ver-
mogen wordt uitgedrukt in de loan-to-value ratio. Hierna wordt dit weergegeven. 
 

 
 
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de financieringsverhouding op basis van de historische 
kostprijsbenadering als gevolg van de relatief omvangrijke investeringen tijdelijk boven de 
norm ligt.  
De financieringsverhouding op basis van bedrijfswaarde en WOZ-waarde ligt lager dan de ge-
stelde norm. 
Geconcludeerd kan worden dat de financiële continuïteit op basis van de uitgangspunten van 
deze begroting is gewaarborgd.  


