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2019: onze resultaten staan als een huis
Score
visitatie
- presteren naar vermogen:

7,7
- presteren naar governance: 7,6
- presteren naar opgave en ambitie: 7,8
- presteren volgens belanghouders: 7,6

ratio's:

33,4%
solvabiliteit: 39,5%
ICR: 2,6
LTV: 52,7%
dekkingsratio:

Aedes benchmark

Energielabels

A
- huurdersoordeel: B
- instandhoudingskosten: A

47,2%: Label A 24,2%: Label B 28,6%: Label C,D,E,F,G -

aantal
wooneenheden

940

- score bedrijfslasten:

waarde per woning

€ 137.844
- beleidswaarde: € 87.367
- marktwaarde:

betaalbare woningen

57%
- huurprijs tot € 651: 87%
- huurprijs tot € 607:

passend
toewijzen

huurprijs t.o.v.
maximale huurprijs

huuropbrengsten
per woning

97,1%

100%

69,0%

€ 6.994

gemiddeld aantal wws
punten per woning

48

168

aantal
huuropzeggingen

26

56

7,8
- reparatieverzoeken: 7,8
- vertrokken huurders: 8,6
- nieuwe huurders:

woningen toegewezen
aan de doelgroep
(inkomen < 38.035)

aantal woningen
in aanbouw

opgeleverde
nieuwbouw woningen

Huurdertevredenheid

acceptatiegraad
toewijzingen

83,3%

huurachterstand

0,41%
huurderving

0,39%

woningen toegewezen aan
urgenten (incl. statushouders)

34,3%
huisvesting
statushouders

21

mutatiegraad

6,0%

personeelskosten per
woning

aantal woningen
per fte

onderhoudskosten per
woning

rentelasten per
woning

heffingen en belastingen per
woning

€ 505

134

€ 971

€ 1.565

€ 1.187
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Voorwoord
Met dit jaarverslag legt Patrimonium verantwoording af aan de samenleving over haar
activiteiten, de besteding van middelen en de behaalde volkshuisvestelijke prestaties in
het verslagjaar 2019. Bovendien willen wij u als klant, belanghouder, partner en andere
geïnteresseerde inzicht geven in de maatschappelijke bijdrage van onze activiteiten
voor Urk.
De markt van sociale huurwoningen stond in 2019 meer dan ooit in de publieke
belangstelling. De toenemende roep om meer nieuwe sociale woningen toe te voegen
aan de woningvoorraad, de oplopende wachtduur in diverse woningmarktgebieden, de
evaluatie van de woningwet en verhuurderheffing, sociaal huurakkoord, nationaal
programma Weer Thuis etc. beheersen dagelijks de media. Daarnaast hebben
corporaties in 2019 een aantal gezamenlijke statements gemaakt richting de landelijke
politiek. In februari hebben 170 corporaties samen met Urgenda een voorstel gedaan
om de CO2-reductie te versnellen. In september hebben 200 corporaties bezwaar
gemaakt tegen de verhuurderheffing, gevolgd door het aanbieden van woonverhalen
in de petitie “Het gezicht van de wooncrisis” aan de Kamercommissie Wonen van de
Tweede Kamer. Naast deze belangstelling werd de sector in de laatste maanden van het
jaar verrast door de oplaaiende discussies rondom stikstof en Pfas.
Duurzaamheid is het centrale thema van de sector in 2019. Het klimaatakkoord is door
het Kabinet gepresenteerd. Regionaal wordt de regionale energiestrategie (RES)
uitgewerkt. Lokaal zijn gemeente aan de slag om de warmtetransitievisie op te stellen
en de wijkenergieplannen vorm te geven. Corporaties, waaronder Patrimonium zijn
nauw betrokken bij deze regionale en lokale situatie. Ons geformuleerde
duurzaamheidsbeleid dient aan te sluiten op bovenstaande ontwikkeling.
De duurzaamheidsopgave kan niet los worden gezien van de betaalbaarheid en
beschikbaarheid. De laatste tijd wordt de druk op de vraag naar sociale huurwoningen
steeds meer zichtbaar. En het blijkt dat het vraagstuk van verduurzaming niet los gezien
kan worden van de wijze waarop dit gefinancierd dient te worden. De politieke druk op
het kabinet om de financieel afroming van de sector in de vorm van heffingen en
belastingen een halt toe te roepen, wordt in toenemende mate duidelijk bij steeds meer
partijen. De politiek lijkt te wachten op de uitkomst van het “opgave en middelen”
onderzoek naar aanleiding van de motie Ronnes. Dit wordt medio 2020 verwacht.

Naast deze uitgewerkte bouwplannen zijn we in het afgelopen jaar in gesprek geweest
met zorginstellingen over de realisatie van een begeleid wonen project voor 12
jongeren en de bouw van 9 partnerwoningen boven een nieuw te realiseren gebouw
voor verpleegzorg. Beide projecten zijn bedoeld voor de nieuwe inbreidingslocatie de
Zeeheldenwijk.
Voor deze uitbreidingswijk participeert Patrimonium nog steeds in een
haalbaarheidsverkenning voor het opzetten van een warmte- of bronnet om te voorzien
in de warmtevraag van woningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de restwarmte
van visverwerkende bedrijven.
In het najaar van 2019 is Patrimonium gestart met belanghoudersbijeenkomsten
teneinde informatie op te halen die van invloed is op de toekomst van de
volkshuisvesting op Urk. We gebruiken deze informatie voor ons nieuwe
ondernemingsplan.
In maart 2020 heeft Nederland en grote delen van Europa te kampen met de gevolgen
van het coronavirus. Tot en met heden kan Patrimonium haar dagelijkse activiteiten,
namelijk het verhuren van betaalbare woningen aan mensen die hierin zelf niet kunnen
voorzien, regulier voortzetten rekening houdende met de maatregelen die noodzakelijk
zijn de verspreiding van het coronavirus (waar mogelijk) te beperken.
Wij willen alle belanghouders bedanken die het mogelijk maakten dat wij gezamenlijk
een volkshuisvestelijke bijdrage hebben kunnen leveren aan de Urker samenleving.
Daarnaast ben ik trots op onze medewerkers die zich inzetten voor de organisatie en
heb waardering voor de betrokkenheid die zij dagelijks tonen. Tot slot bedank ik de
leden van de Raad van Commissarissen voor hun werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Johan Oosterhoff RA
directeur-bestuurder
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Eerst wanneer er iets wordt gedaan aan deze financiële afroming, kan er echt werk
gemaakt worden van de opgave door de sector. Patrimonium is van mening dat daar nu
haast mee gemaakt moet worden willen we goed kunnen inspelen op de RES en de
lokale wijkenergieplannen die eind 2021 gereed moeten zijn.

Ondanks de druk op de investeringscapaciteit heeft Patrimonium in 2019 26
appartementen opgeleverd en zijn de plannen uitgewerkt voor de nieuwbouw van 9
grondgebonden
starterswoningen,
24
driekamerappartementen
en
15
tweekamerappartementen. De bouw hiervan start in het eerste halfjaar van 2020.
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Jaarverslag
1

Verslag van de Raad van Commissarissen

1.1
Inleiding
De Raad van Commissarissen (RvC) is het intern toezichthoudend orgaan van
Patrimonium. De RvC toetst de activiteiten van de directeur-bestuurder en de
organisatie als geheel aan de eisen die vanuit de wetgever en de samenleving aan de
corporatie worden gesteld. De RvC vervult daarmee een belangrijke functie tussen de
eigen organisatie en het extern toezicht door instanties als de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) en de rijksoverheid. Werkwijze, taken, bevoegdheden van de
Raad en voorwaarden rond (her)benoemingen zijn beschreven in het “Reglement voor
de RvC”. Het reglement is op de website van Patrimonium gepubliceerd. De RvC is
samen met de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een goede
governancestructuur. In dit verslag legt de RvC verantwoording af van haar taak in het
verslagjaar.
1.2
Ontwikkelingen in de sector
Belangrijke ontwikkelingen in de sector hebben betrekking op de zorg voor de
betaalbaarheid van sociale huurwoningen en de opgave in de verduurzaming van het
bezit. In veel delen van ons land, waaronder Urk, speelt ook het
beschikbaarheidsvraagstuk een belangrijke rol. Samen met de directie, werkorganisatie
en belanghouders hebben we gesproken over de toekomst van betaalbaarheid,
beschikbaarheid en duurzaamheid van de sociale woningportefeuille op Urk. Hiermee
hebben we een bijdrage geleverd aan de input voor het nieuwe ondernemingsplan.
De ontwikkelingen rond het klimaatakkoord, de regionale energiestrategie en de lokale
duurzaamheidsvraagstukken houdt de RvC nauwlettend in het oog. De Raad vindt het
van belang dat er een goede balans tot stand komt tussen betaalbaarheid,
beschikbaarheid en duurzaamheid van de woningvoorraad. Gezien de demografische
ontwikkelingen van de gemeente Urk, de ambities van de corporatie en de
maatschappelijke beweging om de CO2-reductie te realiseren, is de omvang van de
investeringsruimte van de corporatie in toenemende mate onderwerp van gesprek. De
overheidsmaatregelen dragen vooralsnog niet bij in de ruimte voor de corporatie.

Legitimatie
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De
werkwijze van de Raad is beschreven in het Reglement RvC. Het bestuur legt de wijze
van besluitvorming over majeure onderwerpen en de bijbehorende rolverdeling tussen
het bestuur en de RvC, voor zover niet expliciet geregeld in de wet en/of in de statuten
vast in het bestuursreglement. Deze reglementen zijn op de website van Patrimonium
gepubliceerd.
Binnen de RvC zijn geen kern- of deelcommissies benoemd. Gegeven de aard en omvang
van de corporatie vindt voorbereiding, behandeling en besluitvorming door de gehele
RvC plaats. De bespreking met de directeur-bestuurder aangaande zijn functioneren
heeft overigens wel met een afvaardiging van de Raad plaatsgevonden, na raadpleging
van de overige leden. De RvC neemt voor het eigen functioneren de Governancecode
Woningcorporaties als uitgangspunt. De RvC heeft een toezichtvisie opgesteld, waarin
duidelijk wordt gemaakt waarom de RvC bestaat, wat onder goed toezicht wordt
verstaan en namens wie de RvC toezicht houdt. De RvC geeft hierin een antwoord op
basisvragen over zijn taakopvatting, doel en functie. De Raad beschrijft onder andere
dat de RvC en zijn leden vanuit een maatschappelijke betrokkenheid als toezichthouder
actief en structureel verantwoording wil afleggen aan interne en externe
belanghebbenden.
Toezichtskader
Het toezichtskader van de Raad bestaat uit een aantal documenten, dat wordt benut
om het toezicht vorm en inhoud te geven. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende
documenten van Patrimonium:
het ondernemingsplan;
reglement RvC;
reglement Bestuur;
reglement Financieel Beleid en Beheer;
toezichtvisie;
de jaarbegroting en het meerjarenperspectief;
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In het afgelopen jaar is de Woningwet geëvalueerd. De behandeling in de Tweede
Kamer heeft geleid tot een toenemende aandacht voor de belastingdruk waar
corporaties mee te maken hebben. Dit zal ook in 2020 nog een vervolg krijgen tijdens
het vervolg van de behandeling van deze evaluatie, tezamen met de evaluatie van de
verhuurderheffing en de uitwerking van de motie Ronnes over het inzicht in de opgave
en middelen van corporaties.

1.3
Besturen en toezichthouden
Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankboord
De RvC van Patrimonium houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van
Patrimonium en de algemene gang van zaken. Ook staat de RvC de directeur-bestuurder
bij als adviseur en heeft de Raad een klankbordfunctie. Daarnaast geeft de Raad de
accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de
opdrachtverstrekking goed voor de visitatie die Patrimonium elke vier jaar laat
uitvoeren. De laatste visitatie heeft in 2018 plaatsgevonden.

tussentijdse rapportages, de jaarrekening en het jaarverslag;
financiële kaders en doelstellingen;
investeringsstatuut;
investeringsmemoranda;
treasurystatuut;
strategisch voorraadbeleid;
duurzaamheidsbeleid;
het integriteitbeleid (incl. klokkenluidersregeling);
de beoordelingen van de externe toezichthouders;
rapportage van de externe accountant;
visitatierapport;
benchmarkgegevens.
De strategische keuzes van Patrimonium worden jaarlijks doorgerekend in het financieel
meerjarenperspectief. Om inzicht te geven in de financiële continuïteit,
levensvatbaarheid en financierbaarheid worden de volgende kengetallen inclusief de
minimale normen periodiek gerapporteerd aan de RvC: de rentedekkingsgraad (ICR),
solvabiliteit, loan to value (LTV) en dekkingsratio, inclusief enkele scenario’s. Deze
kengetallen sluiten aan bij het gezamenlijk beoordelingskader van Aw en WSW en geven
de Raad kaders voor de financiële beoordeling van bestuursvoorstellen.
1.4
Samenstellingen RvC
De RvC bestaat uit vijf leden die primair voor een periode van vier jaar worden benoemd
en die voor maximaal één volgende zittingstermijn kunnen worden herbenoemd. Twee
leden worden benoemd op bindende voordracht van de huurdervereniging De Bult. Per
1 januari 2019 is de heer W. Schutte als voorzitter vaan de RvC herbenoemd. De heer B.
Visser is per 1 januari 2019 op voordracht van huurdervereniging De Bult toegetreden
tot de RvC. In de statuten onder paragraaf 15.3 is opgenomen dat de RvC jaarlijks twee
personen aanwijst van buiten zijn kring die ingeval van belet of ontstentenis van de
gehele RvC tijdelijk de functie van toezichthouder op zich nemen en die, ingeval van
ontstentenis van alle leden van de Raad, zo spoedig mogelijk voorzien in de benoeming
van een voltallige RvC met inachtneming van het bepaalde in de statuten. Op 14 oktober
2019 zijn afspraken, tijdens een gezamenlijke themabijeenkomst, opnieuw bevestigd
met de RvC van wooncorporatie Beter Wonen IJsselmuiden, waarin dit over en weer
geregeld is. De RvC hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Eenieder is
uitgenodigd zich tot de RvC te wenden als daartoe aanleiding is.

Profielschetsen
De RvC kent profielschetsen voor haar leden. Hierin is onder andere opgenomen dat
alle leden van de RvC aan een aantal algemene functie-eisen dienen te voldoen. De
individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie
met elkaar te kunnen samenwerken, maar dienen elkaar ook kritisch te kunnen
aanspreken. De Raad beziet regelmatig of de profielschetsen nog voldoen of moeten
worden aangepast. In de profielschetsen worden de algemene en specifieke
deskundigheden en de persoonlijke kwaliteiten benoemd waarover een lid van de Raad
moet beschikken. De profielschetsen van de RvC zijn terug te vinden op onze website.
Procedure werving en selectie leden van de RvC
In het verslagjaar 2019 zijn er geen leden afgetreden en heeft er derhalve geen
wervingsprocedure plaatsgevonden. De RvC is van oordeel dat de Raad voldoende
divers is samengesteld wat deskundigheid en competenties betreft. De samenstelling
en deskundigheid van de Raad sluiten aan bij de beschrijving in de profielschets van de
RvC. Voor een beschrijving van de achtergrond, expertises en zittingstermijnen van de
individuele leden wordt verwezen naar hoofdstuk 22.2.
1.5
Onafhankelijkheid
Alle leden van de RvC hebben hun (relevante) nevenfuncties gemeld. De nevenfuncties
zijn opgenomen in het overzicht in hoofdstuk 22.2. Deze zijn beoordeeld op mogelijke
belangenverstrengeling, hetgeen niet aan de orde is. De Raad heeft nagedacht over de
onafhankelijkheidscriteria,
zoals
opgenomen
in
de
Governancecode
Woningcorporaties. Geen van de leden van de RvC is of was in het verleden in dienst
van Patrimonium of onderhoudt een directe of indirecte relatie met toeleveranciers of
afnemers van Patrimonium. Geen van de leden van de RvC verleent andere diensten
dan die welke voortvloeien uit het lidmaatschap van de Raad of onderhoudt banden
met Patrimonium, hetzij direct, hetzij indirect, buiten het lidmaatschap. In het
verslagjaar hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was van mogelijke
tegenstrijdige belangen. Patrimonium heeft als beleid geen leningen of garanties te
verstrekken aan haar toezichthouders. Naar oordeel van de RvC is in 2019 voldaan aan
de bepalingen inzake onafhankelijkheid.
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De rol van de voorzitter van de RvC
De voorzitter van de RvC bepaalt in overleg met de leden de agenda, leidt de
vergaderingen van de Raad, ziet toe op een goed functioneren van de Raad, draagt zorg
voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad, zorgt ervoor dat

er voldoende tijd is gereserveerd voor besluitvorming, is namens de RvC het
aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder en initieert de evaluatie van het
functioneren van de RvC en van de directeur-bestuurder. Indien een van de leden dat
wenst kan er voorafgaand aan de vergadering worden vergaderd zonder aanwezigheid
van de directeur-bestuurder.

1.6
Governancecode Woningcorporaties
De vijf principes
De Governancecode Woningcorporaties kent vijf principes. De principes vullen elkaar
aan en dienen in samenhang te worden gezien. Het belang van (toekomstige) huurders
of bewoners staat voorop in principe 1. Hierin gaat het over waarden en normen die
passen bij de maatschappelijke opdracht. Principe 2 behandelt de manier waarop
bestuur en RvC aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft de toetsstenen
van geschiktheid voor bestuur en RvC en principe 4 behandelt de dialoog met
(toekomstige) bewoners, gemeente en andere belanghebbende partijen. Tot slot wordt
in principe 5 aandacht besteed aan het beheersen van de risico’s verbonden aan de
activiteiten.
De vijf principes van de governancecode zijn uitgewerkt in (in totaal) zestig bepalingen.
De code kent twee typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’. In lijn met de
wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van bestuur en RvC te
bevorderen is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor
geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit is bij de betreffende bepalingen in de code weergegeven.
Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan af kunnen wijken als dit
volgens de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog
steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op
inzichtelijke wijze onderbouwen en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan
afwijkt. Indien zij op deze wijze gemotiveerd afwijkt, volgt zij dus ook de code.
Patrimonium legt de naleving van de Governancecode vast en publiceert dit op de
website. Patrimonium voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties en wijkt niet
af van ‘pas toe’ bepalingen. Voor de periode vanaf 2020 is de bestaande
Governancecode geactualiseerd.
Op de website www.patrimoniumurk.nl onder de link “over ons – Corporate
governance” zijn de volgende documenten gepubliceerd:

De RvC van Patrimonium heeft stilgestaan bij de doelstellingen voor 2019. De
operationele en financiële doelstellingen van Patrimonium zijn geformuleerd in de
(meerjaren)begroting. De directeur-bestuurder bepaalt het kader en de belangrijkste
doelstellingen van de begroting. De doelstellingen van Patrimonium zijn gericht op een
maximaal te behalen maatschappelijk rendement onder voorwaarde van financiële
continuïteit. Deze financiële continuïteit wordt beoordeeld op basis van de integrale
kasstroomprojecties uitgaande van beleidsvarianten. Dit sturen op waarde, waarbij
risico’s in scenario’s worden vertaald, geeft afdoende inzicht in de financiële kracht van
de organisatie. De begroting wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.
Door middel van kwartaalrapportages, themabesprekingen en contacten met de
directeur-bestuurder en de controlerend accountant heeft de RvC zich laten informeren
over de ontwikkelingen in de sector alsmede over de realisatie van het voorgenomen
beleid voor 2019 van Patrimonium. Met instemming heeft de RvC geconstateerd dat de
voor 2019 voorgenomen plannen zijn gerealiseerd.
1.8
Interne risicobeheersing en controlesystemen
Patrimonium onderhoudt operationele en financiële beheersingssystemen. Hierbij gaat
zij uit van de omvang van de activiteiten en de grootte van de werkorganisatie van
Patrimonium. De corporatie beschikt over interne procedures voor de primaire
processen en diverse werkinstructies voor kritische operationele taken. Daarnaast is er
een rapporteringcyclus aangaande de activiteiten van de corporatie. De medewerker
strategie en control draagt zorg voor een goede interne controle en ondersteunt de
directeur-bestuurder op het gebied van governance, strategie en control.
1.9
Relatie met de onafhankelijke accountant
De RvC benoemt de controlerend dienstverlening door de controlerend accountant
wordt jaarlijks geëvalueerd. In 2018 is de opdracht voor de controle over het verslagjaar
2018 en 2019 verleend aan BDO Accountants. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de
Raad en de onafhankelijke accountant in de vergadering waarin over de goedkeuring
van de jaarrekening wordt besloten. Hierbij wordt gesproken over het

8

Governancecode, incl. naleving Governancecode door Patrimonium
Reglement RvC
Reglement Bestuur
Remuneratiekader
Schema van aftreden RvC
Profielschetsen RvC
Integriteitscode (incl. klokkenluiderregeling)
Statuten
Visitatierapport 2018

1.7
Toezicht op strategie, financiële en operationele prestaties
De strategie en doelstellingen komen voort uit de missie van Patrimonium zoals
geformuleerd in het ondernemingsplan. De missie geeft aan dat Patrimonium dé
corporatie op Urk wil zijn die zorgdraagt voor het wonen van de primaire doelgroepen
op een naar mens en milieu maatschappelijk verantwoorde wijze. De RvC oriënteert
zich regelmatig over wat er binnen de gemeente, bij de huurders en overige
belanghebbenden leeft. In september 2019 heeft de Raad deelgenomen aan de
belanghoudersbijeenkomst in het kader van het opstellen van een nieuw
ondernemingsplan 2020-2024. Door middel van het jaarverslag wordt verantwoording
afgelegd aan deze stakeholders.

accountantsverslag en de daarin opgenomen bevindingen van de onafhankelijke
accountant. De Raad is positief over de kwaliteit van de rapportages van de
onafhankelijke accountant, alsmede de besprekingen daarover.
1.10 De Bijeenkomsten van de RvC
In het verslagjaar 2019 heeft de RvC vier keer regulier vergaderd. Onderwerpen op de
agenda waren: jaarrekening en accountantsverslag, begroting en meerjarenbegroting,
vernieuwde reglementen, kwartaalrapportages, de beoordeling van het Autoriteit
Woningcorporaties, werving nieuwe leden RvC, projecten en financiering. De RvC heeft
de volgende belangrijke besluiten in het verslagjaar genomen:
goedkeuring van de jaarrekening, volkshuisvestingsverslag en jaarverslag 2018;
goedkeuring van de begroting 2020, meerjarenbegroting 2020-2029;
goedkeuring “Het bod” op de woonvisie van de gemeente;
herbevestiging in geval van belet en ontstentenis;
goedkeuring aanbestedingsbeleid;
goedkeuring nieuwbouw 9 huurkoopwoningen;
goedkeuring nieuwbouw 24 en 15 appartementen.
goedkeuring samenwerking Zorggroep Oude en Nieuwe Land in het kader van te
ontwikkelen partnerwoningen;
statutenwijziging
goedkeuring samenwerking met ’s Heeren Loo en Infinity in het kader van het
ontwikkelen van een begeleid wonen project.
1.11 Deskundigheidsbevordering en overige activiteiten
Overige activiteiten van leden van de RvC:
deelname themabijeenkomst “Fiscaliteit” samen met Beter Wonen IJsselmuiden;
deelname belanghoudersbijeenkomst Patrimonium;
deelname bijeenkomst RvC’s + directies Flevolandse corporaties;
deelname aan cursussen/seminars/e-learnings;
evaluatie van het eigen functioneren;
evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder.
De leden van de RvC hebben voldoende PE-punten behaald.

De Raad is positief over het functioneren van de directeur-bestuurder. Ten aanzien van
het opbouwen en onderhouden van contacten met belanghouders zijn er goede
structurele contacten tussen de directeur en de gemeente Urk op ambtelijk en
bestuurlijk niveau alsmede met de huurdervereniging. Met diverse belanghouders is
sprake van contacten op project- of dossierniveau. De Raad is positief over kwaliteit van
de verstrekte informatie en documenten en de communicatie vindt constructief plaats.
De Raad waardeert het eveneens om vroegtijdig geïnformeerd te worden over de
bijzondere ontwikkelingen, die afwijken van bestaande werkwijze en afspraken, tijdens
de voorfases van projecten.
De beloning van de directeur-bestuurder is wat betreft structuur en hoogte gericht op
de continuïteit van het bestuur, alsmede het stimuleren van de belangen van
Patrimonium.
In 2019 is erop toegezien dat alle afspraken ten aanzien van de beloning van de
directeur-bestuurder passen binnen de geldende wet-- en regelgeving inclusief het
overgangsregime van de Wet normering topinkomens (WNT). De verantwoording van
de bestuursbeloning is opgenomen onder hoofdstuk 22.2 van de jaarrekening.
Zelfevaluatie RvC
De Raad heeft in november 2019 haar eigen functioneren geëvalueerd. Hierbij is
gesproken over de taken en rollen binnen de Raad en specifiek de karakterkenmerken
en de teamrollen van eenieder. Tevens kwamen toezichtsaspecten zoals
informatiebehoefte, onderlinge invloed, professionaliteit, vergaderverloop en
voorbereiding aan de orde. De RvC heeft voor de zelfevaluatie van 2019 zelfstandig
geëvalueerd. De algemene conclusie is dat de RvC goed functioneert, voldoende divers
is qua deskundigheid en persoonlijkheid en haar taken goed uitvoert in harmonie met
de organisatie en de directeur-bestuurder.
Bezoldiging RvC
De bezoldiging van de RvC bestaat uit een vast honorarium. Dit is vastgesteld op basis
van de beroepsregel Bezoldiging commissarissen voor toezichthouders bij
woningcorporaties. De verantwoording van deze beloning is opgenomen in het
overzicht van hoofdstuk 22.2.
1.13 Het volkshuisvestelijk verslag en de jaarrekening
Hierbij biedt de RvC u het door de directeur-bestuurder van Patrimonium opgemaakte
jaarverslag 2019 aan. Deze omvat de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij
behorende toelichting, alsmede het (volkshuisvestings)verslag over het afgelopen
verslagjaar. Deze jaarrekening is door BDO Audit & Assurance B.V. onderzocht en zij
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1.12 Remuneratieparagraaf
Beoordeling en beloning van de directeur-bestuurder
De RvC beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur-bestuurder. Dit vindt
plaats door een gesprek tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter en één van de

leden van de RvC. Hierbij worden de overige leden vooraf geraadpleegd. Het gesprek
heeft plaatsgevonden op 9 december 2019.

heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Deze verklaring is in dit
verslag opgenomen in paragraaf 23.2.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten is aan de RvC de jaarrekening
2019 en het volkshuisvestingsverslag 2019 ter goedkeuring voorgelegd. De Raad heeft
kennisgenomen van de jaarrekening 2019 en het volkshuisvestingsverslag 2019,
alsmede de daarbij afgegeven controleverklaring en het rapport van bevindingen door
BDO Audit & Assurance B.V. De Raad kan zich verenigen met de inhoud van deze
jaarstukken.
De Raad heeft van gedachten gewisseld met de onafhankelijke accountant over de
jaarrekening, de interne berichtgeving, de interne beheersingsmaatregelen en het
accountantsverslag.
Met de goedkeuring van de jaarrekening van Patrimonium en de in de jaarrekening
voorgestelde resultaatverdeling bedraagt het jaarresultaat over het verslagjaar 2019
€ 12.483.312 en het eigen vermogen per 31 december 2019 € 81.884.595. Voor een
kwalitatieve analyse hiervan verwijzen wij u naar paragraaf 2.9 van het bestuursverslag.
1.14 Ten slotte
De RvC heeft waardering voor de bereikte resultaten en spreekt hiervoor zijn
erkentelijkheid uit tegenover de directie en alle medewerkers van Patrimonium.

Urk, 25 mei 2020

Was getekend,
De heer W.J. Schutte, voorzitter
De heer drs. T. Woord RA EMITA CISA, lid
De heer J. Jongejan, lid
Mevrouw J. van Eerde, lid
De heer B. Visser, lid
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2

Bestuursverslag

2.1
Inleiding
Patrimonium wordt bestuurd door haar directeur-bestuurder. Als maatschappelijke
organisatie vindt Patrimonium een deugdelijk corporatiebestuur van groot belang,
waaronder begrepen het integer en transparant handelen van de corporatie, een goed
toezicht op het corporatiebestuur en het afleggen van verantwoording over het beleid
en het uitgevoerde toezicht. De directeur-bestuurder vindt het op grond van zijn
bestuursverantwoordelijkheid van belang om in dit jaarverslag een aantal relevante
onderwerpen nader toe te lichten. Dit betreffen:
de taak en werkwijze van het corporatiebestuur;
belangrijke beleidsonderwerpen;
lokale verankering en belanghouders;
integriteit;
risicoparagraaf;
de controle van de financiële verslaggeving, de interne controle en de functie van
de onafhankelijke accountant;
financiële paragraaf over resultaten en sturing;
Patrimonium is “in-control”.
De verwachte impact van de Corona-crisis in 2020 op Patrimonium zijn verwoord in dit
hoofdstuk in paragraaf 2.6 en 2.9 (financiele continuiteit).
2.2
De taak en werkwijze van het corporatiebestuur
De statuten van Patrimonium geven regels over onder meer de samenstelling van het
bestuur, de taken en bevoegdheden van het bestuur en de verantwoording door het
bestuur. In de statuten staat welke voorgenomen besluiten het bestuur ter goedkeuring
dient voor te leggen aan de RvC. Het corporatiebestuur wordt uitgevoerd door de
directeur-bestuurder. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de
doelstellingen van de corporatie, de strategie en het beleid en de daaruit
voortvloeiende resultaatontwikkelingen.
De huidige directeur-bestuurder is benoemd voor onbepaalde tijd. De directeurbestuurder vertegenwoordigt Patrimonium in een aantal verbanden, zoals:

lid werkgroep RJ645, Raad voor de Jaarverslaggeving;
lid bestuur (penningmeester) MKW, vereniging van middelgrote en kleine
woningcorporaties;
lid bestuur van Stichting Water, Wonen en Natuur.
De directeur-bestuurder is voorts verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante
wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de
corporatie en voor de financiering van de corporatie. De directeur-bestuurder van
Patrimonium richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de corporatie en
weegt daartoe de belangen van de onderscheiden stakeholders af.
Aan de RvC worden de operationele, volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen van
de corporatie ter goedkeuring voorgelegd, alsmede de strategie en de
randvoorwaarden bij de strategie. Deze doelstellingen liggen vast in het
ondernemingsplan en worden jaarlijks in de (meerjaren)begroting nader uitgewerkt in
geconcretiseerde actiepunten en activiteiten voor het eerstkomende jaar. Tevens wordt
de Raad jaarlijks betrokken bij de omgang met, en de participatie en invloed van
belanghebbenden.
Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder is een systeem van
interne beheersing binnen de corporatie aanwezig die de betrouwbaarheid van zowel
de financiële als niet-financiële informatievoorziening waarborgt. De periodieke
verslaggeving ten behoeve van de interne verantwoording en het interne toezicht vindt
plaats door middel van kwartaalrapportages.
De periodieke verantwoordingsrapportage alsmede de maatregelen in het kader van de
interne beheersing worden besproken met de RvC. In december van het verslagjaar
heeft een afvaardiging van de RvC, bestaande uit de voorzitter en een lid, het jaarlijks
functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder gehouden.
2.3
Belangrijke thema’s in 2019
Naast de dagelijkse gang van zaken en doorlopende beleidsonderwerpen is er een
aantal thema’s geweest met specifieke aandacht, te weten:
sleuteluitgifte van appartementen aan de Constantijnstraat aan bewoners;
overleg met ouderstichting en zorginstelling over een nieuwe woon-zorg
voorziening voor jongeren;
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bestuurlijke vertegenwoordiging bij Aedes, vereniging van Woningcorporaties;
bestuurlijke vertegenwoordiging bij MKW, vereniging van middelgrote en kleine
woningcorporaties;
bestuurlijk overleg burgemeester en wethouders;
bestuurlijk overleg huurdervereniging De Bult;

bestuurlijke vertegenwoordiging VVE Oslolaan;
stuurgroep hennepprotocol Flevoland;
stuurgroep haalbaarheid warmtenet Urk.
Relevante nevenactiviteiten van de directeur-bestuurder betreffen:

nauwe samenwerking met gemeente Urk en huurdervereniging De Bult bij het
evalueren en opstellen van prestatieafspraken;
de ontwikkeling van partnerwoningen boven een nieuw te ontwikkelen
zorgvoorziening in samenwerking met een zorginstelling;
ontwikkeling in contractering van 9 nieuwe huurkoopwoningen die in 2020
gerealiseerd worden;
ontwikkeling en contractering van 24 en 15 appartementen waarvan de bouw
medio 2020 gestart wordt;
uitwerking duurzaamheid, regionaal, lokaal en op corporatieniveau;
bovengemiddelde scores behaald bij Aedes Benchmark, zowel op bedrijfslasten,
onderhoud als klantwaardering;
Patrimonium participeert in de stuurgroep en werkgroep om de haalbaarheid van
een warmtenet ten behoeve van woningen voor Urk te onderzoeken.
huisvesting van statushouders is goed ingevuld in 2019, resulterend in een
voorstand ultimo 2019;
voorbereiding nieuw ondernemingsplan 2020-2024;
besluit overgang naar Tobias 365;
prestatieafspraken 2020;
geen ontruimingen in 2019;
geen klachten ontvangen in 2019.
2.4
Lokale verankering en belanghouders
Patrimonium voelt zich intensief betrokken bij maatschappelijke vraagstukken van de
lokale samenleving. Daar ligt de kracht van de corporatie binnen de gemeente Urk.
Patrimonium speelt vaak een rol in de situaties waar het gaat om specifieke
doelgroepen in relatie tot het bijbehorende vastgoedvraagstuk. Het beleid van
Patrimonium is gericht op deze aandachtsgebieden binnen haar taak als
maatschappelijk ondernemer.

In het kader van het nieuw op te stellen ondernemingsplan heeft in september 2019
een belanghoudersbijeenkomst plaatsgevonden waar een brede vertegenwoordiging
van partners aanwezig was.
Prestatieafspraken
Op 5 december 2019 zijn de prestatieafspraken voor 2020 met de gemeente Urk en de
huurdervereniging de Bult ondertekend. De thema’s die met voorrang aan de orde
komen in de prestatieafspraken zijn:
Overlegstructuur;
Woningvoorraad en primaire doelgroep;
Specifieke doelgroepen en woonruimteverdeling;
Woningtoewijzing en urgenten;
Duurzaam bouwen en verbeteren;
Financiën .
In paragraaf 7.3.3 is een overzicht met de prestatieafspraken weergegeven.
Klachtencommissie
Corporaties zijn op grond van de regelgeving verplicht te beschikken over een
klachtenreglement en een klachtencommissie in te stellen. Ook Patrimonium heeft een
reglement omtrent de samenstelling en werkwijze van de klachtencommissie. De
werking en samenstelling hiervan is beschreven in paragraaf 7.3.2.
2.5
Integriteit
Patrimonium beschikt over een integriteitscode voor alle medewerkers waar zij zich aan
dienen te houden. Ook de RvC leeft deze integriteitregels na. Daarnaast kent
Patrimonium een klokkenluiderregeling die medewerkers de gelegenheid biedt om
vermoedens van misstanden te melden bij de directie danwel de RvC. Het
integriteitbeleid van Patrimonium is te vinden op de website.
De directie en de RvC zijn primair verantwoordelijk voor risicobeheersing en
fraudepreventie. De onafhankelijke accountant werkt volgens de richtlijnen waarin de
verantwoordelijkheid van de accountant is beschreven voor het in acht nemen van
fraude en onjuistheden in het kader van een opdracht tot controle van een jaarrekening.
Jaarlijks stelt de accountant een rapport op met conclusies en aanbevelingen. In het
verslagjaar hebben zich geen integriteitvraagstukken voorgedaan bij Patrimonium.
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De maatschappelijke doelstelling komt primair voort uit de volkshuisvestingstaak die
corporaties hebben. Patrimonium is van mening dat haar maatschappelijke prestaties
ook meetbaar zijn aan de hand van de wijze waarop de klanten worden benaderd en
het feit dat de belanghouders worden betrokken in de gesignaleerde problematiek en
de beleidskeuzes. Dit maakt voor de belanghouders van Patrimonium het verschil
tussen een maatschappelijke onderneming en een gewone onderneming. Voor de
aansturing van bedrijfsprocessen gaat het echter wel om economische principes zoals
efficiency en effectiviteit. Daarnaast is de financiële continuïteit van Patrimonium een
belangrijke randvoorwaarde voor haar handelen.

Patrimonium heeft diverse externe belanghouders zoals haar huurders en
woningzoekenden, de gemeente, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en overige
maatschappelijke instanties. Patrimonium overlegt regelmatig op verschillende niveaus
met deze organisaties, soms op basis van periodiek overleg en soms op ad-hoc basis.

2.6
Risicoparagraaf
Risicobereidheid
De risicobereidheid van Patrimonium is defensief. Dit houdt in dat Patrimonium wel
risico’s neemt, maar tot een acceptabel niveau. Het nemen van risico’s is nodig om onze
(maatschappelijke) doelstellingen te realiseren. Als een risico uitstijgt boven het
gewenste niveau proberen wij middels het inzetten van beheersmaatregelen dit risico
te mitigeren.
Risicomanagementsysteem
Patrimonium heeft haar risicomanagementsysteem ingericht aan de hand van het
COSO-ERM 2017 model. Dit model is hieronder weergegeven.

Als het risico geïdentificeerd is, is daarna de vraag hoe groot het risico is en in hoeverre
dit past binnen de geformuleerde risicobereidheid van Patrimonium. Aan de hand
daarvan kan gekozen worden om het risico te accepteren, te vermijden of te mitigeren.
Als een risico een lage impact en een lage kans heeft kan ervoor gekozen worden om
het risico te accepteren. Het mitigeren van risico’s kan onder andere gedaan worden
door het inzetten van interne beheersingsmaatregelen.
Het identificeren van risico’s en bepalen hoe met een risico wordt omgegaan valt onder
het onderdeel Performance. De risico’s en performance van Patrimonium worden
structureel gemonitord middels bespreking van de risico’s en onze diverse interne en
externe rapportages.
Waar nodig worden de strategie, risicobereidheid of beheersingsmaatregelen
aangepast. (Review & Revision) Een randvoorwaarde voor het functioneren van het
identificeren en eventueel afdekken van risico’s is een goed systeem voor het
vastleggen en raadplegen van informatie en heldere communicatie.
Tot slot moet gemonitord worden of de beheersingsmaatregelen werken. Wordt het
risico inderdaad tot een voldoende laag niveau gemitigeerd? Wat is de oorzaak van
optredende incidenten? Dit kan leiden tot verbeteringen in alle 5 onderdelen van het
model.

Het COSO ERM model 2017 verheldert het belang van risicomanagement in de
strategische planning en het inbedden van risicomanagement in de gehele organisatie.
Het model is opgebouwd uit 5 onderdelen die samen het risicomanagement systeem
vormen. Governance & Culture gaat over de manier waarop het toezicht geregeld is en
wat de ethische waarden, gewenst gedrag en begrip voor de risico’s van de organisatie
zijn.
Soft controls zijn een onderdeel van deze Culture. Over Soft Controls rapporteren wij in
onze kwartaalrapportages. Deze soft-controls vormen ook weer een randvoorwaarde
voor de beheersmaatregelen zoals deze verderop aan bod komen.

Daarnaast hebben we niet direct te maken met een liquiditeitsrisico. Aantrekken van
nieuwe leningen is nu en naar verwachting komend jaar ook geen probleem. Ook een
rentestijging heeft op korte termijn geen significante invloed op onze kasstromen.
Risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s en onzekerheden voor Patrimonium
benoemd. Dit zowel op strategisch als operationeel niveau. Ook zijn de compliance/reportingrisico’s benoemd. Al deze risico’s hebben het afgelopen boekjaar hun impact
gehad en zullen naar verwachting in de toekomst ook van invloed zijn op onze
organisatie.
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Strategy & Objective Setting gaat over de strategie, missie en ambitie van Patrimonium.
Wat willen wij en hoe gaan we dit doen? Wat is onze risicobereidheid hierbij?
Vervolgens doen zich allerlei zowel interne als externe gebeurtenissen voor die wij
moeten identificeren. Wat is de impact van deze gebeurtenis? Moeten wij hier iets
mee? Is het een risico of is het een kans? Een gebeurtenis is pas een risico als deze een
negatieve invloed kan hebben op het behalen van de doelstellingen.

Uitbraak coronavirus 2020
De grootste risico’s lijken op dit moment waardedaling van activa, uitval van
medewerkers, vertraging van bouw- en renovatietrajecten, betalingsproblematiek bij
huurders, uitstel van onderhoud en langere leegstand van verhuurde eenheden. Maar
dat lijken vooralsnog geen factoren die kunnen leiden tot een bedreiging van de
bedrijfscontinuïteit. Ook geldt hierbij de toezegging van de Nederlandse overheid die
heeft aangekondigd dat haar beleid erop gericht is de economische gevolgen van de
crisis zoveel mogelijk te beperken.

Risico
Strategische risico’s
Onvoldoende investeringsmogelijkheden
Als gevolg van onvoldoende investeringsmogelijkheden (nieuwbouwlocaties) kunnen
we niet genoeg sociale huurwoningen bouwen. Zo halen we onze doelstelling qua groei
niet. Bovendien zorgt dit voor onvoldoende vernieuwing van onze woningportefeuille.

Samenstelling woningvoorraad
Het woningaanbod van Patrimonium sluit niet meer aan bij de vraag van de
woningzoekenden. Patrimonium heeft relatief veel grote eengezinswoningen. De
huurders en woningzoekenden bestaan in toenemende mate uit ouderen en 1 en 2
persoonshuishoudens.
Digitalisering/ICT
Er bestaat een risico dat Patrimonium de toenemende mate van digitalisering niet
bijhoudt of hiervoor onnodig hoge kosten moet maken. Aan de andere kant is er een
risico dat medewerkers de veranderingen niet bij kunnen houden.
Imago
We krijgen een slecht of negatief imago waardoor de huurdertevredenheid en de
medewerkerstevredenheid afneemt.
Belanghouders kunnen minder geneigd zijn om samen te werken.
Financiële risico’s
Geen toegang tot de kapitaalmarkt
Wij krijgen geen of beperkte toegang tot de kapitaalmarkt waardoor we de benodigde
financiering voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming niet krijgen of tegen hogere
kosten.

Kans

Impact

Monitoring sociale woningvoorraad
Medium
Wij hebben een terughoudend verkoopbeleid. Of dit op termijn zo
kan blijven is nog maar de vraag gezien de vereiste verduurzaming
van de woningvoorraad en de groei van de gemeente Urk. Wij zijn
voortdurend in gesprek met de gemeente Urk over eventuele
nieuwe locaties voor nieuwbouw.
Monitoring sociale woningvoorraad
Hoog
Patrimonium heeft een strategisch voorraadbeheer en monitort
blijvend de vraag en de gewildheid onderverdeeld naar soort
woning en omvang van de woning.

Hoog

Scholing
Indien vereist zal scholing van medewerkers plaatsvinden.

Laag

Medium

Informeren van belanghouders
Wij proberen onze huurders en woningzoekenden zo transparant
mogelijk te informeren over ons beleid. Dit blijkt ook uit de
beleidsdocumenten op onze website
We betrekken relevante belanghouders bij ons beleid.

Laag

Hoog

Voldoen aan ratio’s
Wij plannen de investeringen dusdanig dat we blijven voldoen aan
de gestelde ratio’s. (ICR, LTV, solvabiliteit en dekkingsratio) Hier is
echter een nieuwe onzekerheid ontstaan doordat 2 van de 4 de
ratio’s aan de hand van de beleidswaarde bepaald worden en er
op dit moment nog voorlopige normen gelden.
Financieringsstrategie
Patrimonium heeft een financieringsstrategie opgesteld om het
renterisico zoveel mogelijk te spreiden.

Laag

Hoog

Medium

Medium

Automatisering
Door zoveel mogelijk werkzaamheden te automatiseren kunnen
medewerkers zich bezig houden met zaken die er echt toe doen.

Hoog

Laag

Laag
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Rentestijging
De rente stijgt waardoor nieuwe financieringen en herfinancieringen hogere kosten
met zich meebrengen.
Operationele risico’s
Beheersen toekomstige groei
Patrimonium heeft een wensportefeuille voor 2030 opgesteld die leidt tot een groei
van de woningvoorraad tot 1.150 eenheden. Dit vraagt inspanning van de organisatie
door toename van reparatieverzoeken, mutaties etc.

Beheersmaatregel

Risico
Toename personen met verward gedrag
Er is sprake van een toename van huurders die bijzondere aandacht vereisen ter
voorkoming van overlast in wijken en buurten. Hiervoor is veel communicatie vereist
met veel verschillende maatschappelijke partijen. Dit zorgt voor druk op de organisatie.
Projectrisico’s
Nieuwbouw en renovatieprojecten kunnen zowel qua kosten als qua tijdsduur uit de
hand lopen ten opzichte van het eerder vastgesteld budget en tijdpad.

Compliance-/reportingrisico’s
Regeldruk
De wet- en regelgeving van de verschillende toezichthoudende instanties is complex en
neemt toe. Te denken valt aan de regelgeving voor verantwoording en toezicht. Ook
de invoering van de AVG heeft impact op de organisatie.
Het risico op non-compliance neemt toe.

Onjuiste of onvolledige verslaggeving
De verslaggevingsregels zijn complex en wijzigen frequent. Te denken valt aan
marktwaarde, beleidswaarde, WNT-verantwoording, maar ook de veranderende
regelgeving met betrekking tot de verwerking van onderhouds- en beheerkosten en
fiscale regelgeving (ATAD).

2.7

De controle van de financiële verslaggeving, de interne controle en de functie
van de onafhankelijke accountant
Financiële verslaggeving
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de financiële
informatie. De RvC ziet er op toe dat de directeur-bestuurder deze verantwoordelijkheid
op goede wijze vervult.

Beheersmaatregel
Signaleren en samenwerken
Vroegsignalering door medewerkers is essentieel. In samenspraak
met andere maatschappelijke organisaties zal een plan van
aanpak moeten worden gemaakt en besproken met betrokkenen.
Projectbeheersing
Nieuwbouwprojecten
moeten
voldoen
aan
het
investeringsstatuut. Daarnaast maakt Patrimonium veel gebruik
van design & build overeenkomsten waarbij de aannemer zoveel
mogelijk taken van Patrimonium overneemt. Gedurende het
project vindt voortgangsoverleg plaats met uitvoerende partijen.
Hierbij worden afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd en zo mogelijk
opgelost.

Kans
Hoog

Impact
Medium

Laag

Medium

Interne controles
Risicovolle verantwoordingen worden intern gecontroleerd.
Gebruik maken van reeds bestaande kennis en voorbeelden van
collega corporaties of branche-organisatie.
Ook is er aandacht voor de gevolgen van de invoering van de
AVG. Nieuwe regels worden intern besproken met betrokken
medewerkers en indien nodig worden aanpassingen gemaakt in
de organisatie.
4-ogen principe
Belangrijke en foutgevoelige posten in de jaarrekening komen tot
stand middels het 4-ogen principe. Zowel de directeur-bestuurder
als de medewerker Strategie & Control is betrokken bij de
totstandkoming van de marktwaarde, beleidswaarde, WNT
verantwoording en dergelijke verantwoordingen.

Medium

Medium

Medium

Medium

Planning en control-cyclus
Periodiek beoordelen we de actualiteit van de reglementen en statuten. Dat doen we
ook voor onze beleidsdocumenten. In dat kader hebben we in 2019 ons
aanbestedingsbeleid opnieuw geformuleerd, is ons streefhuurbeleid geactualiseerd en
hebben we het klachtenreglement opnieuw beschreven.
De hoofdlijnen van de planning en control-cyclus van Patrimonium luiden:
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Onderdeel
Strategie
Statuten, reglementen

Planning
Meerjarenplannen

Jaarplanningen
Projectplanningen
Control
Hoofdrapportages
Overige rapportages
Interne controles
Controles
Externe controles
Accountantscontrole
Ministerie van BZK /
Aw
WSW
Visitatie
Aedes benchmark

Documenten

Frequentie

controles geformaliseerd. Er worden onder andere controles uitgevoerd op de
processen verhuur, woningverkopen, inkopen en betalingen.

Statuten
Reglement RvC
Reglement Bestuur
Sloop- en Klachtenreglement
Toezichtvisie
Reglement Financieel beleid en beheer
Treasurystatuut
Investeringsstatuut

3-jaarlijks
3-jaarlijks
3-jaarlijks
3-jaarlijks
3-jaarlijks
3-jaarlijks
3-jaarlijks
3-jaarlijks

Interne beheersing
De interne beheersing dient als hulpmiddel te waarborgen dat de doelstellingen van de
corporatie, zoals vastgelegd in het ondernemingsplan en de jaarbegroting, worden
behaald. Tevens dient de interne beheersing als waarborg voor de betrouwbaarheid van
de informatievoorziening en de betrouwbaarheid van prognoses. Tenslotte is de interne
beheersing gericht op fraudegevoeligheid en de naleving van de relevante wet- en
regelgeving. Ondanks de beperkte omvang van de werkorganisatie hecht Patrimonium
waarde aan een optimale taak- en functiescheiding. Met de periodieke verantwoording
op alle beleidsterreinen vindt monitoring van de risico’s plaats.

Ondernemingsplan
Meerjarenperspectief
Strategisch voorraadbeleid
Begroting, incl. treasury jaarplan
Investeringsmemo

5-jaarlijks
Jaarlijks
5-jaarlijks
Jaarlijks
Per project

Jaarverslag
Kwartaalrapportages
Overzicht onderhoudsrealisatie
Overzicht projectvoortgang

Jaarlijks
Per kwartaal
Per kwartaal
Per kwartaal

De belangrijkste processen van Patrimonium zijn beschreven, wat ertoe heeft geleid dat
werkzaamheden efficiënt uitgevoerd worden. De onafhankelijke accountant beoordeelt
de werking van de interne beheersing en rapporteert hierover aan de directeurbestuurder en de RvC. De interne beheersing beperkt zich hoofdzakelijk tot het
kwantificeren van risico’s en onzekerheden en in veel mindere mate tot
maatschappelijke prestaties. De financiële beheersingsbenadering sluit aan bij de wijze
van toezicht door sectorinstituten zoals de Autoriteit woningcorporaties.

Administratieve organisatie

Continu

Accountantsverslag
Beoordeling governance, financiën en
volkshuisvestelijke prestaties
Beoordeling kredietwaardigheid
Beoordeling maatschappelijke prestaties
Bedrijfsvoering en kwaliteit

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
4-jaarlijks
Jaarlijks

2.8
Patrimonium en haar positie in de sector
Patrimonium is zich bewust van haar maatschappelijke positie in de samenleving.
Patrimonium zet zich in om optimale volkshuisvestelijke prestaties te leveren, waarbij
de resultaten inzichtelijk worden verantwoord. Daarnaast wil Patrimonium leren van de
beoordelingen door andere organisaties, die zij als benchmark wil benutten voor de
eigen organisatie. In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de
beoordelingen door derden die hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar.
In 2019 is het Corporatie Benchmark Centrum (CBC) gevoed met de cijfers van de
corporaties op basis van de verantwoordingen aan het ministerie en de Autoriteit
Woningcorporaties. Deze online tool biedt de mogelijkheid om eigen prestaties te
vergelijken met relevante collega corporaties (zie paragraaf 2.8.2).
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Interne controle
Patrimonium onderhoudt operationele en financiële risicobeheerssystemen en
procedures en beschikt over controle- en rapporteringsystemen. Binnen de
mogelijkheden van de organisatie is de administratieve organisatie en de daarin
verankerde interne controle zodanig vormgegeven, dat de kwaliteit van de
informatievoorziening gewaarborgd is onder verantwoordelijkheid van de directeurbestuurder. In 2019 is het werkplan interne controles opgesteld en zijn diverse interne

Relatie en communicatie met de onafhankelijke accountant
De onafhankelijke accountant is benoemd door de RvC. Jaarlijks wordt beoordeeld of de
accountant zijn opdracht kan continueren. Voor het verslagjaar 2019 is de controleopdracht door BDO uitgevoerd. De onafhankelijke accountant woont de vergadering van
de RvC bij waar over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. Tevens wordt
in het bijzijn van de onafhankelijke accountant gesproken over het accountantsverslag
en de jaarrekening. De onafhankelijke accountant rapporteert zijn bevindingen
betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de directeur-bestuurder
en de RvC.

Het oordeel van het Rijk over Patrimonium
Jaarlijks beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties vanaf 1 januari 2019 corporaties op
basis van het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW. De beoordeling van de Aw richt
zich primair op de governance van de corporatie. Het oordeel van de Aw over het
verslagjaar 2018 luidt als volgt:
Patrimonium voldoet aan de toewijzingseisen van de staatsteunregeling;
Patrimonium voldoet aan de passendheidsnorm van 95%;
Patrimonium heeft voldaan aan de bepalingen in het kader van de
huursombenadering;
Patrimonium houdt zich aan de regelgeving met betrekking tot de WNT;
Patrimonium voldoet aan de criteria van het verlicht regime als bedoeld in artikel
49 van de Woningwet.
Bij Patrimonium is geen sprake van overcompensatie;
De Aw heeft geen opmerking naar aanleiding van het beoordelingsaspect naleving
van specifieke wettelijke bepalingen.
De positie in de corporatiebenchmark
Aedes heeft in 2019 de meerdimensionale benchmark voor de zesde keer uitgevoerd. In
de navolgende tabel is de uitkomst weergegeven.
Patrimonium Landelijk
Huurdersoordeel (oordeel B)
Oordeel nieuwe huurders
Oordeel huurders met reparatieverzoek
Oordeel vertrokken huurders
Bedrijfslasten (oordeel A)
Netto bedrijfslasten (€/vhe)
Onderhoud en verbetering (oordeel A)
Instandhoudingskosten (€/vhe)
Beschikbaarheid/ betaalbaarheid (oordeel C)
Aandeel tot aftoppingsgrens binnen vrijkomend aanbod
Match voorraad en doelgroep huurtoeslag
Huurprijs in € per maand (DAEB)
Verhouding huur / maximaal toegestane huur (DAEB)
Toewijzing aan huishoudens met inkomen onder
huurtoeslaggrens

7,8
7,8
8,6

7,7
7,6
7,5

635

785

1.383

2.372

92,7%
77,4%
574
67,3%

85,8%
81,2%
531
71,6%

65,5%

78,2%

Uitkomsten visitatie 2018
In 2018 heeft Patrimonium zich laten visiteren. Hierbij heeft een onafhankelijke
commissie beoordeeld hoe wij op verschillende gebieden presteren. Daarbij is gekeken
wat onze eigen ambities zijn en hoe onze belanghouders hierbij naar ons kijken. De
commissie typeerde Patrimonium als sociale huisvester pur sang, met het
volkshuisvestelijk hart op de goede plaats.
Patrimonium is blij met de hoge waardering, waarbij we op alle onderdelen een ruim
voldoende of goed hebben behaald. Het volledige visitatierapport staat op onze website
gepubliceerd. Het samenvattend oordeel luidt:

Presteren naar opgave en ambities
Presteren volgens belanghouders
Presteren naar vermogen
Governance

Uitkomsten visitatie
7,8
7,6
7,7
7,6

2.9
Financiële paragraaf over resultaten en sturing
Patrimonium is zich bewust van de maatschappelijke taak. Als woningcorporatie is
Patrimonium een private onderneming met een publieke taak. Hierbij wordt evenwicht
gezocht tussen de maatschappelijke missie, de eisen die de markt stelt en de financiële
continuïteit. Teneinde de maatschappelijke doelstellingen te realiseren wordt door
Patrimonium onrendabel geïnvesteerd.
Patrimonium vermijdt hierbij grote risico’s. Patrimonium zoekt hierbij naar een balans
tussen sociaal ondernemerschap en een aanvaardbaar risicoprofiel. Patrimonium wil
haar weerstandsvermogen op een voldoende peil houden, zodat zij bij de jaarlijkse
financiële beoordeling door de Autoriteit Woningcorporaties blijft voldoen aan de
criteria.
Patrimonium streeft naar een bedrijfsmatige werkorganisatie waarin efficiency en
kostenbewustheid periodiek wordt getoetst. Aan de hand van de meerjarenbegroting
wordt de jaarbegroting opgesteld. In de kwartaalrapportage en het jaarverslag wordt
gerapporteerd over de realisatie en analyse van de financiële voortgang. De uitkomsten
worden eveneens getoetst aan beschikbare branchecijfers.
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Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
Het jaar 2019 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten
opzichte van 2018. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse
bestaan. Voor de woningportefeuille van Patrimonium heeft dit voor een stijging van de
marktwaarde gezorgd. De totale waarde van de woningportefeuille is met € 16,5 miljoen

gegroeid naar een waarde van € 129,6 miljoen. € 3,4 miljoen van de toename is
veroorzaakt door nieuw opgeleverde woningen.
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken
koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei
per m2 van onze vastgoedportefeuille. De huidige lage rentestand is hier mede een
bepalende factor in.
De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad
op de waardeontwikkeling. Hiermee geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak
op het gebied van betaalbaarheid.
Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van
de marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de
beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt.
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is
inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het
bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde
van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in
de marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de
grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de
jaarrekening. De beleidswaarde is een waardebegrip dat nog in ontwikkeling is.
De beleidswaarde is in 2019 met € 12,4 miljoen toegenomen waarvan € 2,9 miljoen
veroorzaakt wordt door opgeleverde nieuwbouw. De beleidswaarde bedraagt ultimo
2019 € 82,1 miljoen.
Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de
beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met:

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
Per 31 december 2019 is in totaal € 55,5 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen
verantwoord in het eigen vermogen (2018: € 43,5 miljoen) uit hoofde van de waardering
van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering
van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen
bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van
het opmaken van de jaarverslaggeving.
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te
voeren beleid van Patrimonium. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door
(complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het
DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en
maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan
sociale (DAEB) huurwoningen.
Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende
huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in
exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de
woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en
zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de
marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de
corporatie. Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde
marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden
gerealiseerd.
Het bestuur van Patrimonium heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het
eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van
het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en
bedraagt circa € 47 miljoen. Dit bedrag wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht.
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Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de
(bij mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur.
In de praktijk bepaalt Patrimonium bij mutatie de nieuwe huur mede rekening
houdend met passend toewijzen en afspraken met de huurdersvereniging over
huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende streefhuur niet c.q. niet altijd
direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als ‘afslag’ de beste schatting is
verwerkt.
Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2019 in de
beleidswaardebepaling niet is aangepast ten opzichte van de in het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde 2019 opgenomen disconteringsvoet voor het
type vastgoedbezit en regio waarin Patrimonium actief is. Dit ondanks dat door het

in de beleidswaarde inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere
kwaliteit (onderhoud) een lager risicoprofiel kan worden verondersteld.
Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus
investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde
bedrijfslasten, rekening houdend met de notitie definitie onderhoud en beheer.
Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten, rekening
houdend met de notitie definitie onderhoud en beheer.

Maatschappelijke bijdrage
Teneinde inzicht te geven in onze maatschappelijke bijdrage is de waardering van onze
vastgoedportefeuille een relevant uitgangspunt. De marktwaarde maakt duidelijk welke
waarde het vastgoed heeft onder normale marktomstandigheden en bij uitgangspunten
van de vastgoedmarkt. Corporaties hebben een sociale huisvestingstaak, waardoor het
corporatiebeleid afwijkt van de uitgangspunten van de vastgoedmarkt.
De realisatie van de berekende marktwaarde hangt sterk af van de mogelijkheden die
een corporatie heeft om haar beleid in meer of mindere mate te laten aansluiten bij de
uitgangspunten van de vastgoedmarkt.

Bijdrage aan beschikbaarheid: marktwaarde op basis van doorexploiteren in plaats
van woningverkoop bij mutatie;
Bijdrage aan betaalbaarheid: marktwaarde op basis van harmonisatie op basis van
het eigen streefhuurbeleid in plaats van optrekken naar markthuren;
Bijdrage aan kwaliteit: marktwaarde op basis van het eigen onderhoudsbeleid in
plaats van onderhoud volgens de kenmerken van de vastgoedmarkt;
Bijdrage aan beheer: marktwaarde op basis van de eigen beheerkosten in plaats van
marktconforme normen.

De mogelijkheid om woningen uit te ponden zijn voor Patrimonium beperkt vanwege de
lokale marktpositie van de sociale huurvoorraad en de gemaakte prestatieafspraken met
de gemeente. De mogelijkheid om de huurprijzen bij mutatie te verhogen naar een hoger
niveau, zijn door het corporatiebeleid alsmede het door de overheid voorgeschreven
systeem van passend toewijzen, marginaal.
Door de marktwaarde in verhuurde staat te herrekenen op basis van bedrijfseigen
uitgangspunten voor markthuur, onderhoud en beheer, ontstaat een berekende
beleidswaarde van het corporatiebezit. Het verschil met de marktwaarde kan worden
aangeduid als de maatschappelijke bijdrage. Voor Patrimonium geeft dit het volgende
beeld:
Bovenstaande impliceert dat het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde
niet gerealiseerd zal worden op grond van beleid van Patrimonium. Dit verschil bedraagt
voor Patrimonium circa € 47 miljoen.
Resultaat 2019
Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat ten bedrage van € 12,5 miljoen.
Het resultaat voor belastingen bedraagt € 12,9 miljoen positief.
Bedragen * € 1.000

Begroting
2019
3.643
6

Verschil

11.426
-70
-3.271
12.896

590
-97
-1.674
2.468

10.836
27
-1.597
10.428

711
451
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In voorgaand overzicht is het maatschappelijk rendement dat de corporatie realiseert,
zichtbaar gemaakt. Door de beleidswaarde te confronteren aan de hoogte van de
leningenportefeuille kan de financiële ruimte, na aftrek van een risicobuffer, worden
berekend. De maatschappelijke bijdrage van Patrimonium kan nader worden
gespecificeerd in een aantal beleidsvelden, te weten:

Exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoop vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
Overige organisatiekosten/leefbaarheid
Financieringslasten
Resultaat voor belastingen

Jaarrekening
2019
4.354
457

Het exploitatieresultaat van de vastgoedportefeuille is hoger dan begroot, vanwege
lagere verhuurderheffing door toepassing van de regeling vermindering
verhuurderheffing. Het verkoopresultaat is hoger, omdat we meer woningen hebben
verkocht dan begroot.
De organisatiekosten zijn vergelijkbaar met de begroting. De lagere financieringslasten
zijn het gevolg van de waardemutatie van de embedded derivaten. In 2019 is hiervoor
een last verantwoord van € 1.810.000, terwijl in de begroting hiervoor geen bedrag was
opgenomen.

Uit de hiernavolgende grafiek blijkt dat het renterisico in relatie tot de omvang van de
huidige leningenportefeuille beperkt is. Teneinde het renterisico te beperken zijn enkele
rente-instrumenten afgesloten. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen
naar de toelichting op de jaarrekening (paragraaf 18.9). In het verslagjaar waren geen
beleggingen in welke vorm dan ook anders dan in het woningbezit. Liquide middelen zijn
gedurende het gehele jaar in liquide vorm aangehouden op de bankrekeningen. De
ontwikkeling van de huidige leningenportefeuille geeft het navolgende beeld. (bron:
begroting 2020).

Het resultaat op de vastgoedportefeuille wijkt af van de begroting. In de begroting is
uitgegaan van een gematigde waardestijging (1%) van de vastgoedportefeuille. De
werkelijkheid is dat de marktwaarde met circa 12% is gestegen. Eveneens is voor nieuwe
projecten een onrendabele top verantwoord van € 2.031.000.
Treasury
Het treasurybeleid van Patrimonium is defensief van karakter. Het beleid is vastgelegd
in een treasurystatuut. Jaarlijks wordt in de begroting een treasuryjaarplan opgesteld,
waarin de voorgenomen treasury-activiteiten staan verwoord.
Het beleid op het gebied van het rente- en looptijdenrisico beoogt het minimaliseren
van de financieringskosten en het optimaliseren van de vervalkalender van de
leningenportefeuille. Rentederivaten worden slechts defensief ingezet. Alle
treasurytransacties die Patrimonium in het verslagjaar heeft uitgevoerd passen binnen
dit statuut. Nieuwe financieringen op basis van de meerjaren liquiditeitsprognose
worden altijd vooraf aan de RvC voorgelegd ter goedkeuring. Voor onze
financieringsactiviteiten hebben we ons beleid vastgelegd in een financieringsstrategie.

Voor de meerjarenbegroting 2020-2029 zijn o.a. de volgende parameters gehanteerd:
jaarlijkse huurverhoging 2020: 1,5%, 2021: 1,7%, 2022: 1,9% en daarna 2,0%;
jaarlijkse huurderving van 1,0%;
Inflatie 2020: 1,5%, 2021: 1,7%, 2022: 1,9% en daarna 2,0%;
rente voor financieringsbehoefte van 3,8%.
Ten aanzien van macro-economische uitgangspunten bestaan te allen tijde
onzekerheden. Patrimonium volgt de ontwikkelingen voortdurend en stelt haar beleid
zonodig bij. Hierbij kan worden gedacht aan huurbeleid, onderhoudsbeleid en
(des)investeringsbeleid. In haar financiële sturing wordt uitgegaan van een realistisch
scenario waarbij de macro-economische uitgangspunten met elkaar in evenwicht zijn.
Ontwikkeling ratio’s
De ratio’s zijn bepaald conform het huidige gezamenlijke beoordelingskader van Aw en
WSW. De normering van de ratio’s LTV en Solvabiliteit zal nog worden bepaald,
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Op grond van de beleidsregels van het ministerie van BZK op het gebied van
derivatencontracten mogen corporaties alleen vormen van derivaten afsluiten, die
bedoeld zijn als verzekering tegen rentestijgingen en een beperkt risico hebben (payer
swaps en rentecaps). De maximale looptijd hiervan bedraagt tien jaar. Corporaties
moeten voldoende financiële reserves aanhouden om bij rentedalingen tot twee
procent zekerheidsbetalingen te kunnen doen ingeval er sprake is van afgesproken
margin calls. De contracten mogen geen clausules bevatten die het toezicht door de
minister belemmeren. Patrimonium heeft geen derivaten afgesloten waarin afspraken
zijn opgenomen over het betalen van margin calls of andere zogenaamde breakclauses.
Daarnaast zijn de “Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen
volkshuisvesting” van het ministerie van BZK ingebed in het treasurystatuut van
Patrimonium. De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille ultimo 2019
bedraagt 3,3% (ultimo 2018: 3,3%).

Financiële sturing
Financiële sturing bij woningcorporaties hangt in belangrijke mate samen met
vastgoedsturing. Ondanks de voorgeschreven wijziging om het vastgoed tegen
marktwaarde te gaan waarderen, zal de financiële sturing voor een groot deel gericht
blijven op de ontwikkeling van de kasstromen. Daarnaast zal er meer aandacht komen
voor de ontwikkeling van het direct en indirect rendement van het woningbezit.

vooralsnog zijn de eerder gehanteerde normen als uitgangspunt genomen. De
ontwikkeling van de ratio’s is ontleend aan de begroting 2020.
Cashflow verloop
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.

Solvabiliteit
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
tegenvallers te kunnen opvangen. De solvabiliteit wordt weergegeven als kengetal door
het eigen vermogen o.b.v. beleidswaarde uit te drukken in een percentage van het
balanstotaal o.b.v. beleidswaarde. Dit is conform de nieuwe beoordelingsmethodiek van
de Aw en het WSW.

De per saldo negatieve kasstromen in de periode 2020-2025 worden veroorzaakt door
(geprognotiseerde) investeringen. Dit zal worden gedekt uit nieuwe financiering. Het
saldo van de cashflow uit exploitatie en rente/belastingen laat een positief beeld zien.
Naar de toekomst toe zijn er politieke risico’s aanwezig met betrekking tot de invoering
van een nieuwe heffing voor de overheidsborging, duurzaamheidseisen en het verder
oplopen van de verhuurderheffing na 2020 en de effecten van de ATAD-richtlijn.
Vooralsnog is de verhuurderheffing inflatievolgend ingerekend en is rekening gehouden
met de hogere belastingheffing uit hoofde van de ATAD-richtlijn.

De gewenste hoogte van de solvabiliteit hangt in sterke mate af van de toekomstige
activiteiten en de daarmee samenhangende risico´s. Zijn de activiteiten beperkt qua
omvang en risico’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´s het hoofd te kunnen bieden. Vooralsnog is er geen norm
gedefinieerd voor een minimum solvabiliteit. Intern hanteren we nog een norm van 20%.
Solvabiliteit =

Eigen vermogen o.b.v. beleidswaarde
Balanstotaal o.b.v. beleidswaarde

Kapitaalintensieve organisaties als corporaties moeten beoordelen in welke mate zij in
staat zijn om de rentelasten te voldoen uit de operationele kasstromen. De
rentedekkingsgraad ofwel interest coverage ratio (ICR) is daar een goede graadmeter
voor. De verwachte ontwikkeling van de ICR luidt als volgt.
ICR =

Operationele kasstroom + rentelasten – rentebaten
Rentelasten - rentebaten
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Uit de voorgaande grafiek blijkt dat de solvabiliteit de komende jaren wordt gedrukt
door de investeringen.
Loan to value
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 vermogen wordt uitgedrukt in de loan-to-value ratio. Hierbij
wordt de beleidswaarde als uitgangspunt genomen. Hierna wordt dit weergegeven.
LTV =

Nominale schuldpositie
Beleidswaarde

Sturen op efficiency
De kwaliteit van de operationele kasstromen kan worden weergegeven als
efficiencyratio. Deze efficiencyratio wordt berekend door het totaal van de personele
lasten, de onderhoudslasten en de overige bedrijfslasten uit te drukken in een
percentage van de huuropbrengsten inclusief de opbrengsten servicecontracten en de
overige opbrengsten. De besteding van de ontvangen huuropbrengst per euro in de
afgelopen jaren geven het volgende beeld weer.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de financieringsverhouding de komende jaren licht
toeneemt. Dit is een effect van de ingerekende investeringen. Het voornemen van het
WSW is om de norm te verhogen naar 85%.
Dekkingsratio
Geconcludeerd kan worden dat de financiële positie op basis van de uitgangspunten van
deze begroting de komende jaren onder druk staat vanwege de investeringen. Ondanks
deze druk blijven we de komende jaren voldoen aan de normen voor de financiële
ratio’s.
Indien de schuldpositie wordt gerelateerd aan de onderliggende waarde op basis van
marktwaarde in verhuurde staat, wordt de dekkingsratio zichtbaar.
Dekkingsratio =

Financiële continuïteit
Door de gecontinueerde verhuurderheffing door de overheid in combinatie met de
geprognotiseerde investeringen in de eerstkomende jaren, ontstaat er de komende
jaren druk op de financiële ratio’s en positie. De belangrijkste ratio, de ICR blijft de
komende jaren nog wel boven de norm, hetgeen betekent dat de kasstromen voldoende
zijn om de rentelasten te kunnen voldoen. Echter de financiële ruimte neemt af.
Geconcludeerd kan worden dat in de eerstkomende jaren de invloed van de heffingen
in combinatie met de investeringen fors is, maar dat de continuïteit niet in gevaar komt.
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Nominale schuldpositie
Marktwaarde in verhuurde staat

In 2019 gaf Patrimonium 41% (2018: 49%) van de inkomsten uit aan personele lasten,
onderhoud, heffingen en overige bedrijfslasten. Aan financieringslasten gaf
Patrimonium in 2019 22% uit (2018: 24%). De aflossingsfictie bedraagt 13% (2018: 14%).

In maart 2020 is de impact van COVID-19 op Nederland en de rest van de wereld enorm
geworden. Op dit moment is het lastig een gedetailleerde impactanalyse te maken voor
Patrimonium. Wel achten wij de continuïteitsveronderstelling voor de jaarrekening
passend. Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de
hand. De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid. Het onroerend goed is normaal
gesproken courant en waardevast en de financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste
veiligheidsbuffers. Zo nodig kan getemporiseerd worden in onderhouds- en
investeringsuitgaven om de uitgaande kasstroom en eventuele verzwaring van de
financieringslast te beperken. De door ons ingenomen schattingen in de jaarrekening
achten wij nog steeds passend.
2.10 Patrimonium is “in control”
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van
het stelsel van interne beheersings- en controlemaatregelen. Dit komt met name tot
uitdrukking in de administratieve organisatie, de monitoring en interne rapportering,
alsmede de inrichting van de jaarverslaggeving. De systemen zijn bedoeld om een
optimale beheersing van risico’s mogelijk te maken.
Deze systemen kunnen echter nooit absolute zekerheid bieden dat de doelstellingen van
Patrimonium worden gerealiseerd, of dat materiële verliezen, fraude en overtreding van
wet- en regelgeving niet zullen optreden. Voorts wil de directeur-bestuurder
benadrukken dat de activiteiten van Patrimonium een aantal risico’s met zich
meebrengen die buiten de eigen invloedsfeer liggen, zoals politieke besluiten en
veranderingen in wet- en regelgeving, alsmede ingrijpende conjuncturele
ontwikkelingen. Zoveel als mogelijk worden de gevolgen van dergelijke risico’s bij
activiteiten van Patrimonium betrokken.

“In control”-verklaring
Het systeem van interne beheersing heeft ten doel eventuele risico’s tijdig te signaleren
en de effecten ervan te minimaliseren. Op grond van zijn verantwoordelijkheid worden
door de directeur-bestuurder de prestaties, de omgeving en de risico’s met betrekking
tot de activiteiten van Patrimonium voortdurend beoordeeld en bewaakt.
De directeur-bestuurder is van oordeel dat de maatregelen van interne beheersing die
door Patrimonium in acht worden genomen een basis vormen om te kunnen verklaren
dat:
de volledigheid en juistheid van de verantwoordingsrapportages gewaarborgd zijn;
er voldoende inzicht is in de mate waarin de operationele en financiële
doelstellingen worden behaald;
de geldende wet- en regelgeving wordt gehandhaafd;
alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting,
waarbij gelet is op soberheid en doelmatigheid in de bestedingen ten behoeve van
de bedrijfsvoering.
Bovendien kan worden gemeld dat zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen
hebben voorgedaan die gezien het belang vermeld dienen te worden.
Urk, 25 mei 2020
Was getekend,
J.H. Oosterhoff RA,
Directeur-bestuurder
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Volkshuisvestingsverslag
3

Missie, ambitie en resultaten

3.1
Missie en ambitie
Patrimonium heeft een 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 verankerd” 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.
Deze missie willen we uiteenzetten aan de hand van de volgende beleidsonderwerpen.
Betaalbaarheid
Het zorgdragen voor de betaalbaarheid voor onze huurders is de kern van de taak van
Patrimonium. Onze primaire doelgroepen hebben overwegend een laag inkomen en de
woonlasten bedragen daardoor een groot deel van de maandelijkse uitgaven. De
huurprijs die Patrimonium in rekening brengt is een belangrijk onderdeel van de totale
woonlasten.
Beschikbaarheid
De groei van Urk vraagt om een groei van de sociale huurvoorraad. De vergrijzing door
de sterke toename van groep 65-plussers, vraagt nog eens een extra groei van voor
senioren geschikte huurwoningen. Patrimonium zal in de komende jaren in haar
woningportefeuille moeten zorgen voor een uitbreiding van sociale huurwoningen die
geschikt zijn voor deze doelgroep.
Ook doelgroepen van kwetsbare personen die in toenemende mate een beroep doen op
de voorraad van Patrimonium vergen onze aandacht in het kader van de
beschikbaarheid.

Continuïteit
Het realiseren van onze missie en ambitie mag niet leiden tot een situatie van
(dreigende) financiële discontinuïteit. Van belang is dat de continuïteit voor zowel de
lange als korte termijn gewaarborgd blijft en aan dat Patrimonium aan de normen van
de externe toezichthouders blijft voldoen. Ons stelsel van risicobeheersing is hierop
gebaseerd.
3.2
Helder afwegingskader
Patrimonium hanteert criteria bij de beoordeling van voorgenomen activiteiten en
investeringen, 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
exploitatie-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 directie en besproken met de RvC. Samengevat kan worden geconcludeerd dat
Patrimonium alleen investeert in de Urker samenleving ten behoeve van huisvesting van
haar doelgroepen, 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 doelstelling en resultaten zijn.

24

Kwaliteit en duurzaamheid
Sinds het besluit om de gaskraan in Groningen te sluiten en het traject om te komen tot
een nationaal klimaatakkoord staat duurzaamheid meer en meer in de belangstelling.
Regionale energiestrategieën en wijkenergieplannen van gemeenten moeten tot een
aanpak leiden die ervoor zorgt dat de gehele woningvoorraad in ons land gasloos en
CO2-neutraal wordt. Patrimonium sluit graag aan bij de gemeentelijke
warmtetransitievisie en wijkenergieplannen. Ons duurzaamheidsbeleid geeft richting
aan de reductie van de warmtevraag en vervolgens aan de verduurzaming hiervan.

Betrokkenheid
Als organisatie voelen wij ons verankerd met onze omgeving. Onze dienstverlening
wordt gewaardeerd en dit willen we op peil houden door onze medewerkers te
faciliteren met een goed werkklimaat, opleidingsmogelijkheden en een klantgerichte
houding. Daarnaast vinden we een goede governance met een adequate interne
beheersing een waarborg voor onze interne en externe toezichthouders. De
huurderbetrokkenheid houden we in stand door ondermeer periodiek in overleg te
treden met huurdervereniging De Bult en in situaties van projecten met bewoners via
inspraakbijeenkomsten en/of klankbordgroepen. Door de ontwikkelingen in het
maatschappelijk werkveld ervaren wij in toenemende mate het belang van
samenwerking met instellingen waar sprake is vaneen raakvlak met wonen, zorg en
welzijn.

Met betrekking tot investeringen in vastgoed heeft Patrimonium een investeringsstatuut
opgesteld. 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.
3.3
Doelstellingen en resultaten in 2019
Resultaten op het gebied van onze missie en ambitie
Vanuit haar missie definieert Patrimonium jaarlijks concrete doelstellingen in haar
jaarbegroting. In de kwartaalrapportage wordt de voortgang van de realisatie van deze
doelstellingen weergegeven. Tevens wordt in de jaarverslaggeving verantwoording
afgelegd over de behaalde resultaten. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de
resultaten van 2019 van de doelen van het ondernemingsplan nader toegelicht
onderverdeeld in de beleidsonderdelen betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en
duurzaamheid, betrokkenheid en continuïteit. Hier volgt een overzicht van de realisatie
van de doelstellingen van 2019.
Actiepunten 2019

X
X
X
X

X
X
X
X

onvoldoende

Vaststelling huurprijsbeleid van Patrimonium voor 2019
Patrimonium blijft toeslagendienstverlener voor de huurtoeslag
Overleg maatschappelijke instanties in het kader van
urgentieverklaringen
Evaluatie pilot kamergewijze verhuur aan statushouders
Woningvoorraad
Ontwikkeling en start realisatie 9 huurkoopwoningen Oranjewijk
fase 3.
Ontwikkeling en start realisatie woonzorgeenheden en
wooneenheden Oranjewijk fase 3
Uitvoeren planmatig onderhoud conform begroting
Maatschappelijke inbedding
Wij gaan ons duurzaamheidsbeleid uitwerken, waarbij we zo
mogelijk gebruik maken van de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek van een warmtenet, alsmede de
warmtetransitievisie van de gemeente Urk
We overleggen minimaal drie keer (bestuurlijk) 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 doorlopen de cyclus van “bod” op de woonvisie van de
gemeente Urk, evaluatie van de gemaakte wederzijdse
prestatieafspraken over de afgelopen periode en het opstellen
van de afspraken voor de nieuwe periode.
Werkorganisatie
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

goed matig

onvoldoende

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
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Missie en Ambitie
Het opstellen van een nieuw ondernemingsplan 2020-2024.
Concretisering van strategische doelstellingen in de begroting
Periodieke monitoring in kwartaalrapportages van de voortgang
van behaalde resultaten
Verantwoording in het jaarverslag over 2018 van de
doelstellingen en behaalde resultaten
Klant
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
Taakstelling van de gemeente Urk in het kader van de huisvesting van vergunninghouders naar redelijkheid tijdig invullen

goed matig

Actiepunten 2019

3.4
Vooruitzichten voor 2020
De economische groei in ons land loopt in 2020 naar verwachting verder terug van 1,7%
in 2019 naar 1,3% in 2020. De werkloosheid heeft haar laagste punt in 2019 (3,4%)
bereikt en zal in 2020 licht stijgen tot 3,6%.
Het Amerikaanse handelsbeleid en de Brexit blijven volgend jaar de belangrijkste risico’s
voor de Nederlandse economie. Een binnenlands risico is de stikstof- en PFASproblematiek. De inflatie stijgt minder hard volgend jaar, de verwachting komt uit op
1,4%.
Overige vooruitzichten:
Begin 2020 bespreken we ons concept ondernemingsplan 2020-2024 met de RvC en
implementeren we de doelstellingen in ons beleid.
Patrimonium start in januari 2020 de bouw van 9 huurkoopwoningen in de 3e fase van
de Oranjewijk. In het tweede kwartaal starten we met de bouw van 24 en 15
appartementen, eveneens in de 3e fase van de Oranjewijk. In samenwerking met derden
werken we verder aan de projecten voor begeleid wonen en partnerwoningen. Beide
projecten zullen in de Zeeheldenwijk worden gesitueerd. In het kader van duurzaamheid
bereiden we een dakrenovatie voor bij 45 woningen aan de Noorderpalen.
In 2020 worden de vastgelegde prestatieafspraken met de gemeente en de
huurdersvereniging de Bult geëvalueerd en worden nieuwe afspraken voor 2021
gemaakt.
3.5
Maatschappelijk rendement
Patrimonium heeft oog voor maatschappelijke doelstellingen. Het rendement laat zich
niet altijd eenvoudig vertalen in harde cijfers, maar het betreft ook het uitleggen van het
gevoerde beleid en de daarbij behorende effecten en resultaten. In het bijgaande
overzicht heeft Patrimonium het behaalde maatschappelijke rendement weergegeven.
Het maatschappelijk rendement wordt gemeten aan de hand van woningtoewijzing,
samenstelling van het bezit, leefbaarheid en duurzaamheid.

Maatschappelijk rendement 2019
2019 € 245.000 op maandbasis. Door het passend toewijzen
zijn de huurprijzen gekoppeld een huishoudinkomens.
Verkoopbeleid
Het beperkte verkoopbeleid van Patrimonium is gericht op het
creëren van een revolving fund ten behoeve van de financiering
van nieuwe projecten. Aan zittende huurders geeft
Patrimonium een korting op de taxatiewaarde. In 2019 zijn vijf
woningen verkocht, waarvan drie aan een zittende huurder.
Huisvesting bijzondere doelgroepen
Maatschappelijk
Patrimonium speelt in op de ontwikkeling van
vastgoed
zorginstellingen om woonvoorzieningen te realiseren voor
mensen met een beperking. In totaal heeft Patrimonium
reeds 5 woonvormen voor deze doelgroep in haar bezit. In
deze projecten neemt Patrimonium genoegen met een lagere
huurprijs dan de maximaal redelijke huurprijs.
Statushouders
In 2019 zijn er 21 statushouders gehuisvest. De taakstelling
bedroeg 14 personen. Per 31-12-2019 is er een voorstand van
4 personen.
Urgentiebeleid
Daar waar zich op het gebied van huisvesting noodsituaties
voordoen waarbij het noodzakelijk is dat passende
huisvesting in voorkomende situaties op korte termijn moet
worden gerealiseerd heeft Patrimonium in samenwerking
met de gemeente en Maatschappelijk Werk urgentiebeleid
geformuleerd. In 2019 zijn 17 huishoudens op grond van het
urgentiebeleid met voorrang gehuisvest. Dit is relatief een
groot aandeel.
Specifieke
Daar waar zich specifieke vragen voor wonen in combinatie
begeleiding
met begeleiding voordoen treedt Patrimonium in overleg met
ketenpartners op het gebied van verslavingszorg en/of
psychische zorg om een oplossing te kunnen bieden voor
huisvesting gecombineerd met een zorg- en of begeleidingpakket. In 2019 hebben wij voor crisissituaties een woning
beschikbaar gesteld aan Kwintes.
Aandacht voor vitale wijken
Aanpast overlast
Patrimonium pakt overlastsituaties aan. Waar nodig doet
Patrimonium aan buurtbemiddeling of schakelt zij externe
professionals in.
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Overzicht
Maatschappelijk rendement 2019
Huisvesting van de primaire doelgroep
WoningDe woningtoewijzing vindt primair plaats op basis van het
toewijzing
inkomenscriterium van woningzoekenden, Wij sturen op
maximaal passend toewijzen. De “vrije” ruimte die wij hebben
benutten we voor huishoudens die in aanmerking komen voor
ons urgentiebeleid.
Huurbeleid
Patrimonium vraagt voor haar primaire voorraad een lagere
huurprijs dan de maximaal redelijke huurprijs. De lagere
huuropbrengst van Patrimonium bedraagt voor het verslagjaar

Overzicht

Overzicht
Leefbaarheidsfonds

Maatschappelijk rendement 2019
Door middel van het leefbaarheidsfonds wil Patrimonium
bewoners stimuleren om initiatieven te ontwikkelen op het
gebied van de leefbaarheid in de buurt. Dit wordt gedaan in
nauwe samenwerking met de huurdervertegenwoordiging. In
2019 hebben wij ingestemd met twee initiatieven.
Duurzaam ondernemen
Energieprestatie
Met de energielabeling van haar gehele woningbezit heeft
Patrimonium inzicht gekregen in de energieprestaties van de
woningen. Jaarlijks actualiseren we de labeling van de
woningen waar energiemaatregelen zijn getroffen. De
voorbereidingen voor een dakrenovatie van 45 woningen is in
2019 gestart.
Overige activiteiten
Ondersteunen
Patrimonium verleent een bijdrage aan de huurdervereniging,
huurderondermeer om haar achterban te betrekken bij de
vereniging
standpuntbepaling, het informeren van huurders en voor de
organisatie van de vereniging. Daarnaast bieden we de
huurdervereniging
huisvesting
ten
behoeve
van
kantoorruimte en een inloopspreekuur. In 2019 hebben wij
extra financieel bijgedragen voor opleidingen aan
bestuursleden.
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Betaalbaarheid

Het voorzien van huisvesting voor personen die niet zelf in hun woonbehoefte kunnen
voorzien is de primaire doelstelling van de corporatie. Het waarborgen van de
betaalbaarheid ligt daarmee aan de basis van de corporatie. Veelal ontbreekt het aan
betaalbare alternatieven, waardoor huishoudens kiezen voor een sociale huurwoning.
Betaalbaarheid richt zich niet alleen op de huurprijs, maar ook op de woonlasten met
betrekking tot de bijkomende energielasten. Het raakt hiermee directe de
verduurzamingsopgave. Onze strategie met betrekking tot betaalbaarheid richt zich op:
betaalbaar wonen op Urk
vroegsignalering betaalproblemen
bereikbare voorraad
primaire doelgroepen
4.1
Betaalbaar wonen op Urk
Huurbeleid overheid
De kern van onze bedrijfsvoering wordt gevormd door het huurbeleid. Het huurbeleid
heeft duidelijke kaders vanuit het overheidsbeleid, gezien de belangrijke consequenties
voor bijvoorbeeld het effect op huurtoeslag-uitgaven, de inkomensverdeling en
discussies over de armoedeval. Jaarlijks is het huurbeleid daardoor onderwerp van
politieke discussie en besluitvorming.
Met de invoering van de regels van passend toewijzen en de huursombenadering is de
corporatiesector ruimte ontnomen om bij mutatie of jaarlijkse huurverhoging
huurprijzen te differentiëren om zodoende een betere prijs-kwaliteitverhouding tot
uitdrukking te brengen. Hierdoor wordt het eveneens steeds moeizamer om de
voordelen van energiemaatregelen in de huurprijs tot uitdrukking te laten komen.
De woningwet schrijft voor dat de corporatie haar sociale huurwoningen passend moet
toewijzen. Dit betekent dat bij woningtoewijzing van de huishoudens met een inkomen
tot en met de maximum inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, tenminste 95% hiervan
een woning gaat huren met een kale huurprijs tot en met de toepasselijke
aftoppingsgrens van de huurtoeslag.
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Huurtoeslag
Huishoudens die ten opzichte van het gezamenlijk inkomen een relatief hoge huur
moeten betalen kunnen op grond van de huurtoeslag een maandelijkse bijdrage van de
overheid ontvangen. Patrimonium wil haar huurders ondersteunen bij het indienen van
een verzoek voor huurtoeslag bij de belastingdienst. Patrimonium is hiervoor
aangemerkt als een toeslagendienstverlener voor de huurtoeslag. Een

toeslagendienstverlener heeft een verbinding met de belastingdienst en kan inzage
verkrijgen in de gegevens.
Huursombenadering
In het sociaal huurakkoord 2018-2021 van Aedes en Woonbond biedt de
huursombenadering de mogelijkheid om op corporatieniveau de huuraanpassing per
individuele woning te differentiëren onder de gelijktijdige en generieke borging van een
maximaal toegestane gemiddelde huuraanpassing voor alle huurders.
In de geest van het sociaal huurakkoord krijgen woningen die relatief goedkoop zijn in
relatie tot de kwaliteit van de woning een hogere huuraanpassing en woningen die
relatief duur zijn ten opzichte van hun kwaliteit een lagere. De huursom omvat alleen de
huuraanpassingen per 1 juli, andere huurprijsmutaties blijven buiten beschouwing van
de huursombenadering. Vooruitlopend op de opname van dit akkoord in wetgeving
heeft Patrimonium dit huurakkoord gevolgd bij de huurverhoging per 1 juli 2019. Binnen
de bandbreedtes van de huursombenadering zullen individuele woningen een
huuraanpassing krijgen die past bij de prijs-kwaliteitverhouding.
Geen inkomensafhankelijke huurverhoging
Wij gaan voor een brede opbouw van onze complexen met huurwoningen. Dat betekent
dat wij huurders met een middeninkomen niet door middel van een extra huurverhoging
willen stimuleren om te gaan verhuizen naar een woning buiten ons bezit. In ons
werkgebied zijn geen of weinig alternatieven voor deze groep en deze huurders zorgen
voor een enigszins meer gevarieerde buurtopbouw. De keuze om te verhuizen laten wij
vooral bij onze huurders zelf en derhalve heeft Patrimonium in 2019 geen
inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd.
4.2
Vroegsignalering betalingsproblemen
Belangrijk is om het ontstaan van huurschulden te voorkomen, door preventief te werk
gaan. We kiezen daarbij voor een proactieve aanpak in het voorkomen van huurschulden
en huisuitzettingen. Wij zorgen voor goede voorlichting aan (nieuwe) huurders. Er is een
deel van de huurders dat moeite heeft om maandelijks de huur en vaste lasten te
betalen. Wanneer mensen financieel in de problemen raken, redden ze het vaak niet
zonder hulp van anderen.

Het incassobeleid heeft ruime aandacht bij Patrimonium. Zowel in het belang van de
huurder als van Patrimonium wordt door samenwerking met instanties op het gebied
van schuldhulpverlening getracht achterstanden te beperken en wordt geprobeerd te
voorkomen dat schulden verder oplopen. Patrimonium wijst haar klanten daarom in een
vroeg stadium op de mogelijkheden van betalingsregelingen en begeleiding van de
plaatselijke Stichting Hulp en Steun, bureau voor schuldhulpverlening. Bij een derde
aanmaning wordt altijd persoonlijk contact gezocht met de huurder teneinde inzicht te
krijgen in de oorzaak van de huurachterstand, alsmede het aanbieden van een oplossing.
In 2019 is het saldo van de vorderingen op vertrokken huurders hoger dan in 2018. De
huurachterstand en de vorderingen op de vertrokken huurders inclusief schade in een
percentage van de jaarhuur zijn hieronder weergegeven.
Huurachterstand
2019

Vertrokken huurders (incl. kosten)
2019

0,41%

2018

2018

0,69%

2017

2017

0,55%

2016

0,83%

2016

2015

0,84%

2015

0,00%

0,20%

0,48%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

0,36%
0,17%

0,54%
0,62%
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Huurderving
Huurderving

2019
2018

2017
2016
2015
0,00%

huurderving wegens
frictieleegstand
overige huurderving

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

2015

2016

2017

2018

2019

0,34%

0,45%

0,31%

0,24%

0,21%

0,70%

0,18%

0,09%

0,08%

0,12%

Hierboven wordt de huurderving van de laatste vijf jaar weergegeven in een percentage
van de jaarhuur. De totale huurderving in 2019 is laag in vergelijking met eerdere jaren.
Dit wordt vooral veroorzaakt door de relatief lage mutatiegraad in het verslagjaar.
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Betaalbaarheid is een gezamenlijke opgave voor de overheid, corporatie en huurder.
Samenwerken met gemeente, partners in schuldhulpverlening en het sociale netwerk
van de huurder is belangrijk voor een lange termijn oplossing. Patrimonium signaleert,
verbindt en ondersteunt waar dat nodig is. Ons doel is om de huurder de eigen regie
weer terug te geven en herhaling van achterstanden te voorkomen. Mochten
huurachterstanden ontstaan dan treden we in overleg met de huurder om dit af te
lossen of om te zetten in een betalingsregeling en wij verwijzen tijdig door naar onze
partner in de schuldhulpverlening.

Huurachterstanden
De ontwikkeling van de huurachterstand van de zittende huurders uitgedrukt in een
percentage van de jaarhuur gedurende de laatste vijf jaar is hieronder weergegeven. De
huurachterstand is ultimo 2019 lager dan in afgelopen jaren.

Daarnaast is in het afgelopen jaar gestuurd op het beperken van de leegstandsdagen
door maandelijks de leegstand te rapporteren.
Uitzettingen
In het verslagjaar hebben we geen woningen hoeven te ontruimen. Ontruimingen
vanwege huurachterstand probeert Patrimonium altijd te voorkomen door een actief
incassobeleid.
4.3
Bereikbare woningvoorraad
De lokale vraag naar sociale huurwoningen wordt voor een groot deel gevormd door
kleine huishoudens met een laag inkomen. Met de sterke stijging van bouwkosten,
gasloos bouwen en verduurzamingsopgave is differentiatie in huurprijs naar kwaliteit en
woonlasten nauwelijks mogelijk.
Vooralsnog blijven wij het vreemd vinden dat het huurprijsbeleid van de overheid geen
rekening houdt met de omvang van de totale woonlasten. Een meer integrale prijskwaliteit-benadering van het wonen lijkt ons tegemoet te komen aan een rechtvaardiger
huurprijsbeleid.
Woningtoewijzing
Het woonruimteverdelingsbeleid van Patrimonium is gebaseerd op een aanbodmodel.
Het aanbodmodel houdt in dat alle vrijkomende huurwoningen worden aangeboden aan
de geregistreerde 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.
Afhankelijk van het type woning worden de criteria opgesteld. Bij het woningaanbod
wordt onder andere vermeld:
de omvang van het huishouden;
de leeftijdscategorie;
de inkomenscriteria.
Alleen geregistreerde woningzoekenden kunnen op de aangeboden woningen reageren
via onze website. Patrimonium stuurt maximaal op passend toewijzen. Huishoudens die
op grond van de hoogte van hun inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag mogen
geen hogere huur dan de zogenaamde aftoppingsgrens betalen.

Leeftijd

< AOW grens
< AOW grens
≥ AOW grens
≥ AOW grens

Inkomen

Tot € 22.700
Vanaf €22.700
Tot € 22.675
Vanaf €22.675

Huurprijzen per maand
€ 0€ 424,44
2
0
0
0

€424,44€607,46
16
5
10
0

€ 607,46€ 720,42
0
3
0
1

Totaal

18
8
10
1

Aantal verhuringen in 2019 aan tweepersoonshuishoudens
Leeftijd

< AOW grens
< AOW grens
≥ AOW grens
≥ AOW grens

Inkomen

Tot € 30.825
Vanaf €30.825
Tot € 30.800
Vanaf €30.800

Huurprijzen per maand
€ 0€ 424,44
0
0
0
0

€424,44€607,46
3
0
7
0

€ 607,46€ 720,42
0
2
0
2

Totaal

3
2
7
2

Aantal verhuringen in 2019 aan drie- en meerpersoonshuishoudens
Leeftijd

< AOW grens
< AOW grens
≥ AOW grens
≥ AOW grens

Inkomen

Tot € 30.825
Vanaf €30.825
Tot € 30.800
Vanaf €30.800

Huurprijzen per maand
€ 0€ 424,44
0
0
0
0

€424,44€651,03
13
1
1
0

€ 651,03€ 720,42
0
1
0
0

Totaal

13
2
1
0

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
voorraadbeleid 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
huurtoeslaggrenzen;
de grenzen van passend toewijzen.
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Uit de reacties op het woningaanbod, wordt een kandidaat geselecteerd die voldoet aan
de in de advertentie gestelde criteria. De selectie vindt plaats op basis van de lengte van
de inschrijvingsduur van de woningzoekenden. In 2019 hebben 70 verhuringen
plaatsgevonden. Hiervan waren 14 nieuwbouwwoningen die voor het eerst verhuurd
werden. Onderstaand is het aantal verhuringen weergegeven naar de categorieën van
leeftijd, inkomen en huurprijs.

Aantal verhuringen in 2019 aan éénpersoonshuishoudens

De huurverhoging per 1 juli 2019 is door Patrimonium doorgevoerd overeenkomstig het
Sociaal Huurakkoord van Aedes en Woonbond. Hoewel het rijksbeleid een hogere
huurverhoging toestond heeft Patrimonium zich gecommitteerd aan het akkoord van de
sector. De huurprijsaanpassing per 1 juli 2019 is gedifferentieerd op basis van de prijskwaliteitverhouding van de betreffende woning. De maximale huurverhoging bedroeg
4,1% en de minimale huurverhoging 0,55%. De huurverhoging voor het woningbezit van
Patrimonium bedroeg per 1 juli 2019 gemiddeld 1,59%.
Bezwaarschriften
In het verslagjaar 2019 zijn geen bezwaarschriften bij Patrimonium ingediend tegen de
aangezegde huurverhoging. Er zijn twee verzoeken tot huurbevriezing ingediend,
waarvan één op grond van het Sociaal huurakkoord is gehonoreerd.
4.4
Primaire doelgroepen
De primaire doelgroep wordt gedefinieerd aan de hand van inkomenscategorieën. Voor
2019 is deze doelgroep te onderscheiden in de volgende groepen:
Eenpersoonshuishouden (vanaf 18 jaar) met een maximaal rekeninkomen ten
bedrage van € 22.700;
Twee- en drie en meerpersoonshuishouden met een maximaal rekeninkomen ten
bedrage van € 30.825.
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. Bovendien wil een deel van de seniore doelgroep de overstap van koop
naar huur maken om meer beschut en onbezorgd te kunnen wonen. Daar ouder worden
en het fysiek beperkter raken vaak samengaan, worden de nieuwbouwwoningen van
Patrimonium als levensloopbestendige woningen (Woonkeur) gebouwd.
In 2019 is het nieuwbouwproject van 26 gelijkvloerse duplexwoningen in de Oranjewijk
opgeleverd. Daarnaast is in het verslagjaar de nieuwbouw van 24 appartementen
voorbereid. Deze appartementen worden volgens de normen van Woonkeur gebouwd.
De start zal in het tweede kwartaal van 2020 plaatsvinden.

Geschikte woningen voor startende jongeren op de woningmarkt zijn dan ook een
aandachtspunt van Patrimonium. Van belang is dat er locaties beschikbaar worden
gesteld waar voor deze doelgroep kan worden gebouwd. In 2019 is de bouw van negen
huurkoop woningen voor starters voorbereid, waarvan de start in januari 2020
plaatsvindt. Eveneens is de bouw van 15 appartementen voor jongeren voorbereid. De
bouw zal in het tweede kwartaal van 2020 worden gestart.
Personen met een beperking
Patrimonium wil mensen met een fysieke of verstandelijke beperking met voorrang
huisvesten. Zij vormen een deel van onze primaire doelgroep. Met de gemeente wordt
regelmatig overleg gevoerd over woningaanpassingen in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. 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 een ouderstichting. Patrimonium
heeft een vijftal woongebouwen voor deze doelgroep in haar woningbezit. In 2019
hebben we met een ouderinitiatief, zorginstelling en gemeente doorgesproken over een
nieuwe woonvoorziening met begeleiding voor jongeren. De locatie in de Oranjewijk
leek niet optimaal voor deze doelgroep. Een nieuwe door de gemeente toegewezen
locatie, waar ook dagbesteding mogelijk is, in de Zeeheldenwijk wordt nu uitgewerkt.
Statushouders
Met de gemeente wordt regelmatig overleg gevoerd over de invulling van de
gemeentelijke taakstelling van de huisvesting van statushouders. Patrimonium had in
het verleden als beleid dat 10% van de woningmutaties op jaarbasis aangeboden kunnen
worden aan statushouders. De laatste jaren bleek dit percentage onvoldoende om met
de gemeente Urk om aan de taakstelling te voldoen. Patrimonium is vooralsnog de enige
partij op Urk die de invulling van de taakstelling verzorgd. Daarom hebben we in de
prestatieafspraken met de gemeente aangedrongen om ook onderzoek te doen naar
huisvesting buiten het woningbezit van Patrimonium.
Met een gemiddelde mutatiegraad in de afgelopen jaren van circa 5,5%, ofwel 45 à 50
mutaties per jaar, vinden wij dat deze taakstelling niet alleen op de corporatie
afgewenteld kan worden. De taakstelling in 2019 voor de gemeente Urk bedroeg 15
personen. In 2019 zijn 21 statushouders gehuisvest. Dit is gerealiseerd door 5 woningen
beschikbaar te stellen en door gezinshereniging. Eind 2019 is er een voorstand van vier
personen op de taakstelling van de gemeente Urk.
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Voor partners van personen die psychogeriatrische zorg nodig hebben, is Patrimonium
met een zorginstelling in gesprek. In een nieuwe woon-zorggebouw in de Zeeheldenwijk
willen we negen partnerwoningen realiseren boven deze PG-zorgafdeling.

Jonge huishoudens, 1 en 2 personen
Ontwikkelingen op de woningmarkt, alsmede economische ontwikkelingen leiden ertoe
dat jongeren steeds vaker op de huurmarkt zijn aangewezen om in aanmerking te komen
voor een woning.

Vanwege de verdeling van taakstelling op basis van inwoneraantal per gemeente, wordt
Urk onevenredig zwaar belast vanwege de hoge gemiddelde huishoudgrootte. De lokale
invulling op Urk van de taakstelling wordt eveneens bemoeilijkt vanwege het lage
aandeel van de sociale huurvoorraad in de gemeente Urk. Indien we de taakstelling 2019
van de gemeente Urk vergelijken met die van ons omliggende gemeenten geeft dat het
volgende beeld:

5

Beschikbaarheid

Het voorzien in voldoende sociale huurwoningen voor de juiste doelgroepen is naast de
betaalbaarheid een belangrijke lange termijn doelstelling. Het gaat hierbij om het aantal
sociale huurwoningen in verhouding tot de omvang van onze doelgroepen. Het
realiseren van de beschikbaarheid doen wij door te monitoren aan welke woningen en
voor wie behoefte is. En door deze behoefte af te stemmen met de bestaande
woningvoorraad. Hiervoor is blijvende goede samenwerking met de gemeente nodig,
aangezien Patrimonium de enige corporatie op Urk is.
Onze strategie met betrekking tot de beschikbaarheid richt zich op:
Voldoende sociale huurwoningen
Evenwicht vraag en aanbod
Voor onze doelgroepen
Vastgoedsturing
5.1
Voldoende sociale huurwoningen
De demografische ontwikkeling van Urk laat een blijvend sterke groei zien in de komende
jaren en decennia. Gemeente Urk kent de jongste bevolkingsopbouw van ons land,
hetgeen betekent dat de autonome groei de komende jaren aanhoudt. Het aandeel
sociale huurwoningen op Urk is 15% en kan worden bestempeld als een minimum om
de primaire doelgroepen te huisvesten.

Urgenten
In 2019 hebben 18 verhuringen (23% van het totaal) aan huishoudens met een
urgentieverklaring plaatsgevonden (2018: 13). Het betroffen zes sociaalmaatschappelijke urgenten, vijf medisch urgenten en vier volkshuisvestelijke urgenten.
Urgentieverklaringen worden toegekend op basis van medische indicatie door de
afdeling van de gemeente die gaat over de WMO. Daarnaast worden
urgentieverklaringen toegekend op basis van sociaal-maatschappelijke overwegingen
door Maatschappelijk Werk, of op grond van volkshuisvestelijke redenen, zoals
herhuisvesting vanwege sloop, renovatie of bijzondere huursituatie. Periodiek vindt
overleg plaats met de vertegenwoordigers van de instanties die de indicatie voor
urgentie vaststellen. Het urgentiebeleid wordt met betrokken partijen geëvalueerd en
zonodig bijgesteld.
Naast de huisvesting van urgenten worden ook woningen ten behoeve van de
huisvesting van statushouders buiten de woningtoewijzing aan reguliere
woningzoekenden gehouden.

Om aan de groei van Urk en de toekomstige behoefte naar sociale huurwoningen een
antwoord te bieden, streeft Patrimonium naar een groei van haar woningvoorraad tot
1.150 eenheden.
Hierbij hebben we ons gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar was.
Ons strategisch voorraadbeleid is opgesteld met de kennis van dat moment. Hoewel dit
beleid een bepaalde hardheid heeft en de woningmarkt niet plotseling verandert,
moeten we structureel de ontwikkelingen op de woningmarkt blijven monitoren.
Hierdoor zorgen we ervoor dat we op de lange termijn bij de doelgroep passende
woningen en kwalitatief goede woningen beschikbaar houden.
5.2
Evenwicht vraag en aanbod
Onze samenleving verandert voortdurend. Onder invloed van politieke, economische,
technologische ontwikkelingen verandert onze omgeving. Daarnaast veranderen onze
doelgroepen, niet alleen in aantallen, maar ook in kenmerken en behoeften. Dit heeft
invloed op ons beleid, onze ambitie en onze keuzes.
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Vraagontwikkeling vanuit demografie
Het aantal inwoners van de gemeente Urk is in 2019 de 21.000 gepasseerd. De groei van
het aantal inwoners in afgelopen jaren bedraagt gemiddeld 250 op jaarbasis. Deze groei

betreft een autonome groei die ook de komende jaren zal doorgaan. De
bevolkingsontwikkeling volgens de prognoses van Primos (2018) luiden als volgt.

aantal woningzoekenden per 31-12-2019
1 persoonshuishouden
leeftijd
< 23 23-AOW > AOW
inkomen tot 22700
20
53
25
inkomen tot 30800
1
16
4
inkomen tot 38035
0
5
7
inkomen vanaf 38035
0
4
2
totaal
21
78
38
<= toetsingsgrens
> toetsingsgrens

20
1

53
25

25
13

2 persoonshuishoudens
< 23 23-AOW > AOW
3
16
9
1
4
18
0
2
16
0
3
4
4
25
47
4
0

20
5

27
20

>= 3 peroonshuishoudens
< 23 23-AOW > AOW
1
16
3
0
4
2
0
7
3
0
2
1
1
29
9
1
0

20
9

5
4

Totaal
146
50
40
16
252
175
77

Het aandeel woningzoekenden in de categorie 23 jaar tot de AOW-leeftijd is circa 52%.
Zo’n 70% hiervan bestaat uit één- en tweepersoonshuishoudens.
Er is een duidelijke tendens dat woningzoekenden naar een sociale huurwoning op Urk
vooral uit één- en tweepersoonshuishoudens bestaan en voor een belangrijk deel uit
senioren.

De vergrijzing is duidelijk zichtbaar in de groei van de 75-plussers en de groep van 65 tot
75 jaar. Dit resulteert ook in een sterke groei van het aantal seniore huishoudens. De
seniore huishoudens zullen met name bestaan uit 1 en 2 personen.
De groei van de doelgroep senioren in combinatie met het steeds langer zelfstandig
willen blijven wonen vraagt om voldoende passende seniorenhuisvesting.
Vraagontwikkeling vanuit woningzoekenden
Het aantal geregistreerde woningzoekenden bij Patrimonium per 31-12-2019 is 252. Uit
navolgend overzicht blijkt dat het overgrote meerderheid van de woningzoekenden in
aanmerking komt voor huurtoeslag en dus in het kader van een passende toewijzing een
huurprijs kan betalen van maximaal de geldende aftoppingsgrenzen.

Daarnaast valt op dat de gezinnen (huishoudgrootte vanaf 3 personen) over het
algemeen weinig beroep doen op de sociale huurmarkt. De één- en
tweepersoonshuishoudens daarentegen doen relatief vaker een beroep op sociale
huurwoningen.
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Het aandeel jongeren (tot 23 jaar) is ca. 10% van alle woningzoekenden en bestaat
nagenoeg volledig uit één- en tweepersoonshuishoudens. Dit betreffen voornamelijk
huishoudens die thans aan het begin van hun wooncarrière staan. Het aandeel
woningzoekenden vanaf de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) is hoog met ruim 37%.
Bijna 90% van deze groep woningzoekenden bestaat uit één- en
tweepersoonshuishoudens.

Woningzoekenden versus demografie
De opbouw van de woningzoekenden laat een andere verdeling zien van de opbouw van
bevolking van Urk. Zichtbaar is dat de categorie woningzoekenden vanaf de AOW-leeftijd
relatief groot is, terwijl het aandeel AOW-gerechtigden op Urk juist beperkt is. Een
relatief groot deel van deze seniore bevolkingsgroep doet een beroep op de sociale
huurmarkt. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het woningtype dat wordt gezocht is in
onvoldoende mate op de koopmarkt beschikbaar of het inkomen van deze groep
stagneert door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Nog relatief veel
Urkers hebben een geringe pensioenvoorziening opgebouwd. Naar verwachting kan dit
de komende decennia gaan verschuiven, maar door de sterke vergrijzing zal de groep
senioren blijvend een grote groep onder de woningzoekenden uitmaken.

Aanbod vanuit bestaande woningvoorraad
Ultimo 2019 heeft Patrimonium 940 verhuureenheden in haar bezit. De gehele
portefeuille van Patrimonium kwalificeert als DAEB.
Onderstaand is de ontwikkeling in de vastgoedportefeuille weergegeven:
Aantal verhuureenheden
Verhuureenheden per 1-1
-nieuwbouw
-verkoop van verhuureenheden
-overboeking naar voorraad
-administratieve splitsing onzelfstandige
eenheden
Verhuureenheden per 31-12

2019
920
26
6
0
0

2018
915
10
4
1
0

2017
924
0
11
0
2

2016
873
54
3
0
0

940

920

915

924

De samenstelling van de portefeuille kan als volgt worden weergegeven.

Uit het streefhuurbeleid blijkt dat in relatie tot het aantal woningzoekenden voldoende
woningen een huurprijs hebben tot de eerste en tweede aftoppingsgrens.
Een nadere specificatie naar woonvorm, huurprijs en streefhuur geeft het volgende
beeld.

Bezit versus woningzoekenden
Een vergelijking van de woningzoekenden met het aanwezig woningbezit leert dat het
aandeel geschikte seniorenwoningen nog iets achterblijft bij het aandeel seniore
woningzoekenden. Ook is duidelijk zichtbaar dat het aandeel woningbezit dat geschikt is
voor gezinnen (huishoudgrootte >= 3 personen) veel groter is dat het aandeel
woningzoekenden. Woningen geschikt voor 1 persoon laten het tegengestelde beeld
zien. Deze verschillen tussen vraag en aanbod kunnen de komende jaren belangrijker
worden in de afstemming van de woningportefeuille op de vraag naar sociale
huurwoningen.
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Aanbod uit 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
demografische ontwikkelingen op Urk, de prijsontwikkeling in de koopsector en een
daling van de gemiddelde huishoudgrootte.

Projecten waaraan Patrimonium in 2019 heeft gewerkt betreffen de volgende.
Omschrijving
Nieuwbouw

Locatie
Margrietstraat

Aantal eenheden
9 huurkoopwoningen
39 appartementen

Fase
Start bouw januari 2020

Start bouw 2e kwartaal
2020
Nieuwbouw
Karel
12 woonzorg
Projectvoorbereiding
Doormanweg
eenheden
(start bouw 2021)
Nieuwbouw
Zeeheldenwijk
9 partnerwoningen Projectvoorbereiding
Woonzorgerf
(start bouw 2021)
Onderhoud
Dakvervanging
45 woningen
Voorbereiding (uitvoeNoorderpalen
ring 2021)
De nieuwbouw Margrietstraat en Constantijnstraat vindt plaats in de laatste fase van de
Oranjewijk. Hiervoor zijn de contracten met de aannemer in december 2019 getekend.
Nieuwbouw

Constantijnstraat

De nieuwbouw aan de Karel Doormanweg is een initiatief samen met de ouderstichting
Infinity en zorginstelling ’s Heeren Loo. Het betreft een woonzorg-project voor 12
jongeren met een ernstige verstandelijke beperking.
Het project van 9 partnerwoningen wordt in samenwerking ontwikkeld met Zorggroep
Oude en Nieuwe Land. Dit maakt onderdeel uit van een nieuw woonzorgerf in de
Zeeheldenwijk, dat samen met andere zorgpartijen wordt ingevuld. Patrimonium wil 9
woningen realiseren boven een verpleegafdeling ten behoeve van zelfstandig wonen van
personen, waarvan de partner wordt verpleegd.
De daken van het complex met 45 woningen aan Noorderpalen zullen worden voorzien
van nieuwe daken. De voorbereidende onderzoeken (flora en fauna, asbest) zijn reeds
in 2019 gestart en lopen door tot en met september 2020. De start van deze
dakvervanging zal hierdoor in 2021 kunnen plaatsvinden.
Mutaties in bestaand bezit

In 2019 hebben 70 verhuringen plaatsgevonden. Hiervan waren 14
nieuwbouwwoningen. De mutaties in het bestaande bezit betrof 56 wooneenheden. Dit
betekent een mutatiegraad over 2019 van 6,0%. Zoals eerder is vermeld zijn hiervan 18
woningen aan urgentiehouders en 5 aan statushouders toegewezen. Doordat het
aandeel huurwoningen in de gemeente Urk laag is en de mutatiegraad ook laag is, is het
aandeel toewijzingen binnen het bestaande bezit aan urgenten en statushouders hoog
(2019: 41%; 2018: 47%;).
5.3
Voor onze doelgroepen
Algemeen
Patrimonium realiseert zich dat, door zowel de demografische ontwikkeling als de
ontwikkelingen binnen de ouderenzorg in ons land, de behoefte aan woningen in
combinatie met zorg en welzijn groeit. Steeds vaker zullen ouderen langer zelfstandig
moeten blijven wonen, zelfs wanneer er sprake is van een zorgvraag.
Wonen en seniorenzorg
Patrimonium heeft diverse woningcomplexen die geschikt zijn voor seniorenhuisvesting.
In het seniorencomplex Het Ankerlicht wordt nauw samengewerkt met zorgcentrum
Talma Haven met betrekking tot de toewijzing van nieuwe bewoners voor de zorg- en
verpleegappartementen. Daarnaast beschikken alle 57 wooneenheden van Het
Ankerlicht over een aansluiting op het personenalarmeringssysteem van zorgcentrum
Talma Haven. De samenwerking met instellingen op het gebied van ouderenzorg wordt
door het ingezette rijksbeleid van scheiden van wonen en zorg steeds belangrijker.
Wonen en gehandicaptenzorg
Patrimonium heeft ook oog voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Patrimonium werkt met enkele zorginstellingen samen ten behoeve van een
vijftal woon-zorgcomplexen.
In het kader van de woonvisie heeft de gemeente Urk de vraag en het aanbod van wonen
met zorg in beeld laten brengen. Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende woningen
beschikbaar zijn voor intramurale senioren en woningen voor mensen met een
verstandelijke beperking. De vraag naar nultreden woningen groeit licht. Verder blijkt uit
eerder onderzoek dat het aanbod van intramurale plaatsen voor verstandelijk en of
lichamelijk gehandicapten nagenoeg toereikend is om aan de toekomstige vraag te
voldoen. Voor jongeren onder de 23 jaar is er wel een tekort aan intramurale plaatsen.
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Momenteel is er vraag naar nieuwe/vervangende locaties ten behoeve van
zorgcomplexen. Patrimonium is in gesprek met een aantal zorgpartijen en een
ouderinitiatief over mogelijke samenwerkingsverbanden.

Wonen met woonbegeleiding
In toenemende mate wordt Patrimonium benaderd met huisvestings-vraagstukken
omtrent wonen en zorg, anders dan hiervoor is vermeld. Het betreft het voorzien van
huisvesting van personen met psychische en of verslavingsproblemen. In overleg met
organisaties die zich op deze zorg richten wil Patrimonium meewerken aan het creëren
van een woonladder door een zogeheten kanswoning aan te bieden. Een dergelijk
kanswoning kan alleen beschikbaar worden gesteld aan personen die een
begeleidingsovereenkomst met de zorginstelling hebben afgesloten. Tot nu toe heeft
Patrimonium enkele personen gehuisvest waarbij sprake is van een koppeling tussen de
huurovereenkomst en een begeleidingscontract met een zorginstelling c.q.
hulpverleningsinstantie.
Crisissituatie
In samenwerking met gemeente en Kwintes hebben we eind 2019 een huurwoning
bestemd voor gezinnen die in een crisissituatie verkeren. Via de Centrale Toegang
Flevoland leidt de GGD de instroom van de crisiswoning. De begeleiding en eventuele
zorg worden verleend door zorginstelling Kwintes.
5.4
Vastgoedsturing
In onze vastgoedsturing komen de beleidsonderdelen betaalbaarheid, beschikbaarheid
en kwaliteit en duurzaamheid bij elkaar teneinde richting te geven aan ons toekomstig
woningbezit, de wensportefeuille.
Dit is vastgelegd in ons strategisch voorraadbeleid en heeft een relatie met het
huurbeleid, onderhoudsbeleid en investeringsbeleid alsmede ons duurzaamheidsbeleid.
Binnen het strategisch voorraadbeleid is het bezit voor de technische elementen in kaart
gebracht en is de woontechnische kwaliteit geïnventariseerd. Hieruit is een omvangrijke
complexinformatie voortgekomen. Per complex is vastgelegd welke strategie er gevoerd
moet worden met betrekking tot de onderscheiden beleidsgebieden, huur, onderhoud,
investeringen, doelgroepen en energiemaatregelen.
Investeringen in de kwaliteit van het bezit worden afgezet tegen het maatschappelijk
rendement en de dekkingsmogelijkheden vanuit de huuropbrengsten. Bij het
kwaliteitsniveau wordt veel aandacht gegeven aan het afwerkingsniveau, installaties,
veiligheid en duurzaamheid.
Periodiek actualiseren wij ons strategisch voorraadbeleid teneinde blijvend aan te
sluiten bij ontwikkelingen op het gebied van beleid, demografie en regelgeving.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom Patrimonium huurwoningen kan
verkopen. Bijvoorbeeld als deze woningen op basis van hun marktpositie niet meer
voldoen op de huurmarkt. Het kan een bijdrage leveren aan de wijkopbouw. Door middel
van het verkopen van woningen wordt verdiencapaciteit gegenereerd om (onrendabele)
investeringen mogelijk te maken. Het verkoopbeleid hangt derhalve samen met het
investeringsbeleid. Het aantal verkochte woningen is niet direct door Patrimonium te
beïnvloeden. Het is afhankelijk van huuropzeggingen of de wens van de zittende
huurder.
Patrimonium voert geen actief verkoopbeleid, vanwege het lage aandeel sociale
huurwoning op Urk. In het verleden zijn enkele complexen verkocht, waarvan nog enkele
huurwoningen resteren voor verkoop. Patrimonium zal deze woningen bij mutatie ter
verkoop aanbieden. In het strategisch voorraadbeleid is aangegeven welke woningen we
oormerken voor verkoop.
Bij nieuwe projecten wordt het rendement per project beoordeeld. Hierbij wordt
afgewogen of het rendement voldoende is in combinatie met de rendementen van het
overige woningbezit of dat er gezocht moet worden naar aanvullende
opbrengstbronnen, zoals verkoop van woningen binnen het bestaande bezit.
Geoormerkte
huurwoningen
Versnipperd bezit
Nieuw Guineastraat
Noorderzand/
Flevostraat
Breezand/Richel
Zeewijk (huurkoop)
Oranjewijk
(huurkoop)

Koppeling aan
investeringsproject
Uitbreiding van het bezit
Herstructurering Nieuw
Guineastraat
Gedeeltelijk herstruct. Nieuw
Guineastraat
Nieuwbouw Het Ankerlicht
Huurkoopwoningen
Huurkoopwoningen

Totaal
28
14

Verkocht
Te
t/m 2019 verkopen
14
14
11
3

18

13

5

13
30
10

8
25
0

5
5
10

Verkoop van huurwoningen in 2019
In 2019 zijn 5 huurwoningen verkocht. Twee woningen zijn verkocht na huuropzegging
door de bewoner. Daarnaast zijn drie woningen op verzoek aan de zittende huurders
verkocht. Daarnaast hebben we in 2019 een huisartsenpraktijk aan de zittende huurder
(huisarts) verkocht.
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Wij hebben een terughoudend verkoopbeleid
Patrimonium heeft haar beleid ten aanzien van verkoop van huurwoningen in een
beleidsnotitie vastgelegd. In het kader van het strategisch voorraadbeleid wordt de

verkoop van bestaande huurwoningen betrokken in de gewenste ontwikkeling en
samenstelling van het woningbezit.

6

Kwaliteit en duurzaamheid

De basis van de gewenste kwaliteit en duurzaamheid van het woningbezit is vastgelegd
in het beleidsplan strategisch voorraadbeleid. Voor de bestaande woningen heeft dit een
relatie met het onderhoudsbeleid en de maatregelen in het kader van verduurzaming.
Naast de technische kwaliteit van het woningbezit zelf, hebben wij ook oog voor de
kwaliteit in bredere zin. Hiermee doelen wij op de kwaliteit van wonen in de zin van een
leefbare woonomgeving en gemengde buurtopbouw.
Onze strategie met betrekking tot kwaliteit en duurzaamheid richt zich op:
Onderhoud woningbezit
Duurzaamheid
Leefbaarheid en kwetsbaarheid
6.1
Onderhoud woningbezit
Strategisch voorraadbeleid als uitgangspunt
De basis van de gewenste kwaliteit van het woningbezit is vastgelegd in het beleidsplan
strategisch voorraadbeleid. Dit heeft een relatie met het huurbeleid, onderhoudsbeleid
en investeringsbeleid. Binnen het strategisch voorraadbeleid is het bezit voor de
technische elementen in kaart gebracht en is de woontechnische kwaliteit
geïnventariseerd. Hieruit is omvangrijke complexinformatie voortgekomen. Per complex
is vastgelegd welke strategie er gevoerd moet worden met betrekking tot de
onderscheiden beleidsgebieden, huur, onderhoud, investeringen en doelgroepen.
In de meerjarenonderhoudsbegroting wordt rekening gehouden met de
onderhoudsinspanningen, zoals vastgelegd in het strategisch voorraadbeleid.
Investeringen in de kwaliteit van het bezit worden afgezet tegen het maatschappelijk
rendement en de dekkingsmogelijkheden vanuit de huuropbrengsten. Bij het
kwaliteitsniveau wordt veel aandacht gegeven aan het afwerkingsniveau, installaties,
veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast wordt de kwaliteit beoordeeld vanuit de speciale
doelgroepen van senioren en personen met een beperking.
Onderhoud
Het technisch beheer is gericht op het in stand houden van de kwaliteit van de
woningvoorraad. 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.

Patrimonium wil haar huurders een kwalitatief goede woning aanbieden. Daartoe wordt
altijd mutatie-onderhoud uitgevoerd voordat de nieuwe huurder de woning betrekt.
Daarnaast voert Patrimonium vervangingsonderhoud binnen de woning veelal op
verzoek van de huurder uit. Gebleken is dat huurders dit liever op eigen verzoek laten
verrichten dan dat Patrimonium dit planmatig complexgewijs verricht.
Voor een deel van het jaarlijks onderhoud heeft Patrimonium contracten met derden
afgesloten. Dit contractenonderhoud heeft betrekking op onderhoudscomponenten,
zoals CV-onderhoud, tuinonderhoud en onderhoud aan liften, brandmeldinstallaties en
rookwarmteafvoer van een atrium.
Planmatig onderhoud betreft voornamelijk onderhoud aan het casco van de woning en
dit voert Patrimonium uit op basis van een meerjarenplanning. Dit onderhoud heeft een
preventief karakter en is derhalve gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van
klachten.
Bijstelling en actualisatie van de meerjaren onderhoudsbegroting vindt jaarlijks plaats
door middel van uitgevoerde kwaliteitsinspecties van de woningen. Hierbij wordt
eveneens rekening gehouden met het voorgenomen beleid in het kader van het
strategisch voorraadbeleid. Alle onderhoudskosten zijn gericht op de instandhouding
van ons huidige woningbezit.
De totale jaarlijkse uitgaven voor onderhoud geven het navolgende beeld.
Soort onderhoud (* € 1.000)
2019
2018
2017
Dagelijks onderhoud
325
495
338
Planmatig en contractonderhoud
588
415
369
Totaal
913
910
707
De hiervoor vermelde bedragen betreffen het totaal van de aan derden betaalde kosten
én loonkosten eigen dienst.
6.2
Duurzaamheid
Duurzaam ondernemen ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen is regelmatig
in het nieuws. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor
milieu, maatschappij en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van
de belanghouders 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.
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Patrimonium voert verschillende soorten bouwtechnisch onderhoud uit aan haar
woningen. Voor bewoners speelt het reparatieonderhoud een belangrijke rol.
Reparatieverzoeken hebben immers vaak betrekking op problemen die op korte termijn

en adequate wijze moeten worden verholpen. Deze werkzaamheden worden voor een
deel intern uitgevoerd. Specifieke opdrachten worden uitbesteed.

Duurzaamheidsbeleid
De afgelopen jaren heeft Patrimonium belangrijke resultaten geboekt op het gebied van
duurzaamheid. Een aantal energieprojecten in het oudere bestaande woningbezit zijn
uitgevoerd, waarbij bewoners de mogelijkheid hadden om voor extra keuzepakketten te
kiezen. Maatregelen die worden genomen in het kader van duurzaamheid zijn onder
meer:
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 onderhoudsmaterialen, consumentenwensen en verlenging van de
levensduur;
De zorg voor de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid;
Aandacht voor communicatie met (toekomstige) bewoners met betrekking tot
duurzaamheid.
De komende jaren combineren we duurzaamheidsmaatregelen met andere
onderhoudsactiviteiten op basis van onze meerjarenonderhoudsplanning. 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.
Patrimonium heeft haar duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren geformuleerd.
Patrimonium streeft naar een duurzame, gasloze woningvoorraad in 2050. Hiermee
sluiten we aan bij de lange termijndoelstellingen van de overheid. Dit is een lange weg
en in de tussentijd zullen zich ontwikkelingen voordoen die de weg naar
energieneutraliteit beïnvloeden. Daarom wil Patrimonium haar beleid stapsgewijs
invulling geven. Patrimonium heeft een aantal beweegredenen om te streven naar een
duurzame sociale huurwoningvoorraad.

3.

verduurzaming elektriciteitsvraag.

Het hoofdschema van ons duurzaamheidsbeleid luidt als volgt:
2018

• Duurzaamheidsbeleid
• Woningbezit gemiddeld label B

2020 • Nieuwbouw obv BENG
2025

• Renovaties met 25 jaar levensduurverlenging moeten vanaf nu een goed
geisoleerde schil krijgen

2032

• CV's kennen een levensduur van 18 jaar. Vanaf nu kijken naar een alternatief
voor de warmtevraag

2050

• Duurzaam en gasloos woningbezit

Bij de uitwerking van ons duurzaamheidsbeleid willen we aansluiten bij de regionale
energiestrategie (RES) van de provincie Flevoland, alsmede de wijkenergieplannen en de
warmtetransitievisie van de gemeente Urk.
Energie-Index
De Energie-Index (EI) is vooral bedoeld voor verhuurders van woningen onder de
liberalisatiegrens. De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning.
Voor de huidige vastgoedportefeuille heeft Patrimonium de energieprestatie in beeld
gebracht. Voor een deel van het woningbezit zijn dit de Energie-indexen en voor een
deel nog de energielabels. Voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid zijn de energieindexen overeenkomstig een omrekeningstabel gekoppeld aan energielabels.

Het draagt bij aan de beheersing van de woonlasten voor de huurder.
Het beperkt het gebruik van fossiele brandstoffen, waardoor het milieu minder
belast wordt.
Het woonklimaat in de woning wordt verbeterd.
De levensduur en de waarde van het bezit wordt vergroot.

1.

reductie warmtevraag,

2.

verduurzaming warmtevraag,
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Hierbij volgen wij de uitgangspunten van Trias Energetica:

gedaan voor ons leefbaarheidsfonds. De uitvoering behorend bij deze aanvragen zullen
in 2020 plaatsvinden.
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 vanwege bijvoorbeeld slecht tuinonderhoud, geluidsoverlast of overlast in
gemeenschappelijke ruimten 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 weleens 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 enkele
situatie is overleg gevoerd met andere maatschappelijke instanties.
Voorgaande verdeling van de energielabels binnen het woningbezit van Patrimonium
geeft de ontwikkeling in afgelopen jaren weer.
In het Convenant Energiebesparing Huursector zijn Rijksoverheid, Aedes en de
Nederlandse Woonbond de doelstelling overeengekomen van gemiddeld label B in 2020.
Patrimonium voldoet reeds aan deze doelstelling. Door de energielabeling kunnen
energiebesparingsmogelijkheden zichtbaar worden gemaakt. In de afgelopen jaren
heeft Patrimonium energiemaatregelen in de bestaande woningvoorraad uitgevoerd.
Leefbaarheid en kwetsbaarheid
Vanuit de sociale doelstelling van Patrimonium dient geïnvesteerd te worden in de
leefomgeving van buurten waarin het woningbezit gelegen is. Het sociale aspect van de
leefbaarheid heeft voortdurend de aandacht. In het kader van het strategisch
voorraadbeleid besteedt Patrimonium aandacht aan de leefbaarheid van buurten en
wijken. Patrimonium beschikt uiteraard over feitelijke gegevens zoals woonduur,
mutatiegraad en aanbiedingsgraad op complexniveau, 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
verhuurmedewerkers over veel kwalitatieve informatie en kansen en risico’s op
complexniveau. Om de leefbaarheid een impuls te geven heeft Patrimonium een
leefbaarheidsfonds.

In het kader van het buurtbeheer wordt door Patrimonium extra aandacht besteed aan
het complex De Burcht. Dit betreft een complex waar zowel senioren, gezinnen als
(alleenstaande) jongeren worden gehuisvest. 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 (preventieve) inspectie
plaats in de algemene ruimten en trappenhuizen.
Patrimonium beschikt over een Nieuwe kansbeleid. De kerntaak van woningcorporaties
is het huisvesten van mensen met een lager inkomen, daartoe behoort ook de doelgroep
van kwetsbare mensen. De meeste van deze klanten redden zich prima met hier en daar
een beetje steun. Een klein deel komt echter in de problemen. Deze problemen komen
meestal tot uiting in een betalingsachterstand of overlastgevende situaties. Dit kan
leiden tot woonproblemen (huisuitzetting, niet toegewezen krijgen van een woning).
Met het Nieuwe kansbeleid heeft Patrimonium helder gemaakt wat onze rol is voor deze
groep. Patrimonium vindt dat iedereen een nieuwe kans verdient, maar dat duidelijk
moet zijn onder welke voorwaarden. Met het inbouwen van criteria voor een nieuwe
kans hoopt Patrimonium bij te dragen aan het verhogen van de slagingskans van het
(her)huisvesten van deze groep.
Daarnaast is het doel van dit beleid om meer duidelijkheid te geven aan professionals,
die betrokken zijn bij huisvestingsaanvragen of (dreigende) huisuitzettingen.
In het kader van leefbare wijken en buurten heeft Patrimonium in 2019 een woning
beschikbaar gesteld voor gezinnen in crisissituaties. De verhuur vindt plaats via de
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Het leefbaarheidsfonds van Patrimonium ondersteunt initiatieven van haar huurders op
sociaal cultureel en maatschappelijk terrein. Voorwaarde is dat deze initiatieven een
meerwaarde leveren aan (een deel van) de bevolking in de gemeente Urk. De initiatieven
moeten een duurzame bijdrage leveren aan de directe woonomgeving van huurders. Het
leefbaarheidsfonds is bedoeld om initiatieven te stimuleren en om concrete activiteiten
ter bevordering van de leefbaarheid mogelijk te maken. In 2019 zijn twee aanvragen

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.

zorginstelling Kwintes en de centrale toegang van de GGD zorgt voor de toewijzing van
gezinnen.
Daarnaast heeft Patrimonium in 2019 met een breed aantal zorginstellingen en de
gemeente Urk het gesprek gevoerd over de huisvesting van personen als alternatief voor
beschermd wonen. In 2020 zal een pilot van start gaan voor “Gewoon Thuis op Urk”. De
kern is dat cliënten met een psychische en sociale kwetsbaarheid wonen in de wijk. Zorg
en begeleiding zijn 24 uur beschikbaar en bewoners kunnen ergens terecht als het
plotseling slechter gaat.
Hierbij zorgt Patrimonium voor huisvesting en is er intensief contact met de begeleiders
van de bewoners. Zorgorganisaties kunnen door samen te werken 24-uurs
bereikbaarheid waarborgen. In de samenwerking tussen gemeenten en zorgorganisaties
staat vertrouwen voorop, waarbij zorgorganisaties de zorg bieden die nodig is.
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7

Betrokkenheid

Als maatschappelijke organisatie staat Patrimonium midden in de lokale samenleving en
hebben daardoor overleg met diverse organisaties en instellingen. Veelal is hier sprake
van een raakvlak met wonen, zorg en welzijn.
Van Patrimonium mag een transparante en eerlijke werkwijze worden verwacht. Dat
betekent niet alleen inzicht geven in de prestaties maar ook in de mogelijkheden om
prestaties te realiseren. Meerjarenplannen moeten worden afgestemd op de vragen
vanuit de maatschappelijke omgeving, inclusief de afwegingen die daarbij gemaakt
worden. Ondermeer door dit jaarverslag geeft Patrimonium hieraan invulling.

Wij willen koersvast onze plannen uitvoeren waarbij we ons realiseren dat onze
omgeving voor de nodige deining kan zorgen. Door bewust onze bakens van beleid te
(ver)zetten willen wij onze volkshuisvestelijke positie op Urk continueren. Het
ondernemingsplan geldt als basis voor de uitwerking van ons beleid.
Interne organisatie
De hoofdstructuur van Patrimonium is onderstaand weergegeven.
De werkorganisatie van Patrimonium omvat 8 medewerkers met een vast
dienstverband. In totaal betreft dit 7,0 formatieplaatsen. De aansturing van de
organisatie vindt plaats door de directeur-bestuurder.

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 en instellingen op het gebied van zorg en welzijn eveneens relevant.
Onze strategie met betrekking tot betrokkenheid richt zich op:
Organisatie
Governance
Belanghouders
7.1
Organisatie
Kernwaarden
Patrimonium werkt op basis van haar missie vanuit enkele kernwaarden. Wij willen
herkenbaar zijn en ons onderscheiden door de volgende kernwaarden:
Externe kernwaarden:

Interne kernwaarden:

lokaal verankerd;

klantgericht;

sociaal betrokken;

heldere doelstellingen;

betrouwbaar en transparant;

flexibel en efficiënt;

oplossingsgericht.

financiële continuïteit.
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Strategisch beleidsplan
Het strategische beleid van Patrimonium voor de periode 2020-2024 wordt vastgelegd
in ons nieuwe ondernemingsplan. Dit strategisch plan wordt opgesteld in samenspraak
met interne en externe belanghouders. 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.

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 Patrimonium voor de komende jaren. We streven naar medewerkers met een
ambitieniveau wat betreft kwaliteit en klantgerichtheid enerzijds en betrokkenheid en
plezier in het werk anderzijds. 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.

Afgelopen jaar zijn onder andere cursussen en bijeenkomsten gevolgd op het gebied van
huurincasso,
vastgoedwaardering,
vastgoedsturing,
verduurzaming
en
bedrijfshulpverlening.
Klantgerichtheid
Patrimonium vindt klantgericht handelen belangrijk in haar dagelijkse contacten met
huurders en woningzoekenden. Wij streven ernaar dat de klanten direct een juiste
reactie op een gestelde vraag of verzoek ontvangen. Daarnaast staan we open voor
ideeën van klanten die onze dienstverlening kunnen verbeteren. Patrimonium besteedt
veel aandacht aan de individuele wensen van de klant. Dit komt onder meer tot
uitdrukking door vraaggestuurd onderhoud en ons ZAV-beleid.
Patrimonium staat haar huurder bij, bij het indienen van een verzoek voor huurtoeslag
bij de belastingdienst. Patrimonium is hiervoor aangemerkt als een
toeslagendienstverlener voor de huurtoeslag.
Informatisering
Teneinde de organisatie “in control” te laten zijn is een adequate informatievoorziening
noodzakelijk. 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 overheid en toezichthoudende organen. De sector heeft digitalisering
op de agenda gezet en werkt aan standaardisatie van data, uniformering van processen
en systemen ten einde op termijn een system-to-system situatie met de landelijke
toezichthouders en enkele belanghouders mogelijk te maken.
De kwartaalrapportage ten behoeve van de interne sturing alsmede de periodieke
verantwoording aan het interne toezicht, wordt jaarlijks beoordeeld op inhoud en zo
nodig bijgesteld.
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 volgende activiteiten vinden onder meer plaats in het kader van het beleid inzake PR
en communicatie:

7.2
Governance
De governanceaspecten, waaronder bestuur en toezicht, interne beheersing en
risicomanagement, zijn uitgebreid verantwoord in het verslag van de Raad van
Commissarissen en het Bestuursverslag.
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
Beheersing (IB) te optimaliseren.
De omvang van onze organisatie leidt snel tot een informele organisatie. Patrimonium
probeert binnen de AO en de daarin verankerde IB 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) communicatielijnen 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.
Governancecode Woningcorporaties
Het onderschrijven van de Governancecode is gekoppeld aan het lidmaatschap van
Aedes. Patrimonium bindt zich aan de Governancecode en laat daarmee zien waarvoor
we staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen
verantwoorden naar onze werkomgeving.
7.3
Belanghouders
Huurderbetrokkenheid
Onze bewoners zijn onze klanten. Dit is onze grootste groep van belanghouders. Om de
belangen van onze huurders te waarborgen is een goed functionerende en
vertegenwoordigende huurdervereniging nodig. Met huurdervereniging De Bult heeft
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De website is voor Patrimonium een belangrijk middel om haar beleid en
verantwoording te communiceren. Indien nodig zal via andere mediakanalen aandacht
worden gevraagd voor activiteiten of belangrijke gebeurtenissen.

Publicatie van het jaarverslag en jaarrekening alsmede de plannen voor het
komend jaar;
Tenminste tweemaal per jaar uitbrengen van ons bewonersblad “deurpost”.
Informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven voor bewoners en omwonenden van
betreffende energie-, renovatie- of herstructureringsprojecten;
Persberichten bij belangrijke activiteiten en gebeurtenissen rond Patrimonium;
Nieuwsitems op de website bij relevante ontwikkelingen;
Advertenties/brochures voor onder andere nieuwe verhuurprojecten.

Patrimonium een organisatie die dient als klankbord en belangenbehartiger van de
huurders. Op deze wijze hebben de bewoners invloed op het beleid van Patrimonium.
In 2019 heeft Patrimonium vier keer per jaar overleg gevoerd met het bestuur van De
Bult. Samen hebben we in september 2019 een bewonersavond georganiseerd voor alle
huurders.
De Bult heeft ook een nadrukkelijke rol bij het proces rondom de prestatieafspraken met
de gemeente Urk.
Klachtencommissie
Corporaties zijn op grond van de regelgeving verplicht te beschikken over een
klachtenreglement en een klachtencommissie in te stellen. Ook Patrimonium heeft een
reglement omtrent de samenstelling en werkwijze van de klachtencommissie.
Huurders van Patrimonium kunnen met klachten terecht bij de klachtencommissie. Dit
kan pas als zij hun klacht eerder schriftelijk bij Patrimonium hebben ingediend en niet
tevreden zijn over de afhandeling ervan.
De klachtencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt benoemd op voordracht van
de huurdervereniging en één lid wordt benoemd op voordracht van de corporatie. Deze
twee leden benoemen samen een onafhankelijk voorzitter voor. In het verslagjaar 2019
zijn geen klachten aan de commissie voorgelegd.
Gemeente Urk
Met de gemeente Urk wordt op ambtelijk en bestuurlijk niveau regelmatig overleg
gevoerd. Veelal gaat het ambtelijk overleg over zaken zoals de voortgang van
nieuwbouwprojecten, aspecten omtrent medische urgenties en huisvesting van
statushouders. Op bestuurlijk niveau betreft het onderwerpen die in de woonvisie tot
uitdrukking komen zoals grondverwerving en volkshuisvestingsbeleid.
Met de gemeente Urk en het Maatschappelijk Werk zijn de bepalingen rondom het
urgentiebeleid vastgelegd in het kader van medische en sociaal-maatschappelijke
urgenties.
Conform de nieuwe regelgeving heeft Patrimonium voor 1 juli 2019 een
activiteitenoverzicht aan de gemeente gestuurd, waarmee zij een “bod” heeft gedaan
op de woonvisie van de gemeente Urk. Daarnaast hebben in 2019 diverse bijeenkomsten
plaatsgevonden in het kader van het vaststellen van prestatieafspraken tussen de
gemeente, de huurdervereniging en Patrimonium. Begin december 2019 zijn de
afspraken door alle partijen ondertekend. Jaarlijks worden deze afspraken geëvalueerd.

Status
afgerond

Partijen overleggen over de opgaven voor 2020 en evalueren de
prestaties van 2018
Partijen overleggen over het bod van Patrimonium voor het jaar 2020
Partijen ronden de Prestatieafspraken 2020 af

afgerond

Patrimonium realiseert 9 lease-woningen in Oranjewijk fase 3.

Start bouw jan.
2020
deels afgerond

Patrimonium onderzoekt samen met ’s Heeren Loo en st. Infinity de
haalbaarheid van een woon-zorg-gebouw op de kavel 20A.1 in
Oranjewijk fase 3.
Patrimonium start de ontwikkeling van de kavels 20.A1 (Woon-zorg),
20A.2.1 (sociale huur) en 20A.2.2 (sociale huur) in 2019. De kavels voor
sociale huur zullen in 2019 resulteren in een definitief ontwerp en
indiening van een omgevingsvergunning
De gemeente overlegt tijdig met Patrimonium over de planvorming van
nieuwe woningbouwontwikkelingen voor sociale huurwoningen na de
Oranjewijk. Dit om 15% sociale huurwoningen in de nieuwbouw in de
toekomst mogelijk te maken
Gemeente blijft investeren in voldoende en kwalitatief goede
schuldhulpverlening.
Gemeente inventariseert de omvang en de samenstelling van de vraag
naar wonen en zorg en van het aanbod aan woonvormen
De gemeente organiseert een overleg met de zorginstellingen over de
inventarisatie vraag en aanbod in de zorg.
Gemeente en Patrimonium evalueren de pilot kamergewijze verhuur
Het Dek 29
Gemeente en Patrimonium maken afspraken over de wijze van opvang
van mensen vanuit Beschermd wonen, de maatschappelijke opvang en
mensen met verward gedrag met een binding aan Urk. Patrimonium
zorgt indien mogelijk voor de huisvesting en de gemeente voor de
begeleiding van deze mensen conform de aanpak ‘omgaan met
problemen van verwarde personen’
De gemeente zorgt voor een goede begeleiding voor statushouders
vanuit vluchtelingenwerk, voor inburgering en begeleiding naar werk
Patrimonium exploiteert haar zorgvastgoed door en is bereid om mee te
denken in nieuwe verzoeken voor beschermd en beschut wonen. De
haalbaarheid van het verzoek van Infinity voor de Oranjewijk wordt
onderzocht samen met zorginstellingen.

afgerond
afgerond

afgerond

onderhanden

afgerond
onderhanden
afgerond
afgerond
onderhanden

afgerond
afgerond
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Hieronder een overzicht van de status van de jaarafspraken 2019.

Jaarafspraken 2019
Gemeente vult de halfjaarlijkse monitor wonen en Patrimonium levert
haar gegevens aan

afgerond

Overleg en samenwerking
Patrimonium krijgt in toenemende mate te maken met derden bij de realisering van haar
plannen. Met name bij de activiteiten van projectontwikkeling zal veelal sprake zijn van
samenwerking. Te denken valt onder meer aan samenwerking met gemeente,
zorginstellingen, ouderinitiatieven, aannemers en projectontwikkelaars. De
samenwerking beoogt niet de zelfstandigheid van Patrimonium in het geding te brengen,
maar veel meer de realisatie van projecten die anders niet tot stand zouden kunnen
komen.

onderhanden

Als maatschappelijke organisatie heeft Patrimonium overleg met diverse organisaties en
instellingen. Veelal is hierbij sprake van een raakvlak met wonen, zorg en welzijn, al dan
niet in relatie tot concrete projecten of samenwerkingsvormen.

Status
afgerond

afgerond

afgerond
afgerond
afgerond

afgerond

afgerond
afgerond

afgerond

afgerond
afgerond

Met de gemeente Urk hebben we in 2019 op ambtelijk en bestuurlijk niveau regelmatig
overleg gevoerd. Veelal betreft het ambtelijk overleg over zaken zoals de voortgang van
nieuwbouwprojecten, aspecten omtrent medische urgenties en huisvesting van
statushouders of specifieke casussen. Op bestuurlijk niveau betreft het onderwerpen op
het gebied van grondverwerving, warmtetransitie en wijkenergieplannen en de
wederzijdse prestatieafspraken.
Lokaal hebben we in 2019 diverse overleggen gevoerd met gemeente en/of
maatschappelijke organisaties in het kader van prestatieafspraken, urgentiebeleid,
huisvesting statushouders en inburgering, casuistiekoverleg, duurzaamheid en
warmtenet met restwarmte. Provinciaal neemt Patrimonium deel aan overlegstructuren
in het kader van hennepbestrijding, Flevolandse Energie Agenda (FEA) Regionale Energie
Strategie (RES) circulair bouwen en corporatie-overleg. Patrimonium is eveneens lid van
het MKW, een platform binnen Aedes voor kleine en middelgrote corporaties.
Met betrekking tot initiatieven voor nieuwbouwplannen op het gebied van wonen en
zorg voeren we overleg met ouderstichting Infinity, ’s Heeren Loo Zorg, Zorggroep Oude
en Nieuwe Land en gemeente Urk. Naast gestructureerd overleg vindt ook op ad-hocbasis overleg plaats met diverse (zorg)instanties, zoals het onderzoek naar het creëren
van huisvesting in crisissituaties met Kwintes en GGD en in het kader van de lokale PGA
(persoonsgerichte aanpak).
Visitatie
Patrimonium laat zich eens per vier jaar door een onafhankelijke organisatie visiteren.
Visitatie is een instrument voor horizontale verantwoording aan de belanghouders over
de maatschappelijke prestaties van de corporatie.
In 2018 heeft voor het laatst een visitatie bij Patrimonium plaatsgevonden. De komende
periode besteden we aandacht aan het continueren van de sterke punten en het verder
verbeteren van aandachtsgebieden in de organisatie.
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Jaarafspraken 2019
Gemeente, maatschappelijk werk en Patrimonium evalueren het
huidige systeem van woonruimteverdeling en urgentiebeleid en passen
de verdeelregels in onderling overleg indien nodig aan
Patrimonium stelt haar energiebeleid op voor de jaren vanaf 2018 en
brengt haar voornemens en concrete doelen in bij het maken van de
prestatieafspraken 2019
Patrimonium werkt in 2019 de stappen van haar duurzaamheidsbeleid
uit en geeft de gemeente inzicht in haar uitvoeringsplannen en planning, alsmede in de te nemen (no regret) duurzaamheidsmaatregelen
voor 2020
De gemeente deelt in 2019 met Patrimonium de voortgang en inzichten
die worden verkregen bij het opstellen van de warmtetransitievisie en
wijkenergieplannen. Door deze uitwisselingen kunnen plannen en
maatregelen tijdig op elkaar worden afgestemd
Patrimonium evalueert het verduurzamingsproject van 2018.
Patrimonium zal de nieuwbouw all electric realiseren en de BENGnormen hanteren.
De gemeente belegt in 2019 een bijeenkomst waarin partijen inclusief
ontwikkelaars en bouwers hun ervaringen met duurzaam bouwen en
verbeteren delen
Gemeente vergroot het bewustzijn / betrokkenheid van bewoners bij de
noodzaak van klimaat adaptieve maatregelen, door de aandacht te
vestigen op de website, het Energieloket Urk en door gerichte
communicatie voor bewoners
Patrimonium continueert haar leefbaarheidsfonds voor
leefbaarheidsinitiatieven van bewoners.
De grondprijs voor een sociale huurwoning is per eenheid in de
Oranjewijk is vastgesteld voor zowel grondgebonden als gestapelde
woningen.
Voor gestapelde woningen gelden daarnaast de volgende
stapelingsfactoren:
 Begane grond
stapelingsfactor 1,00
 2 bouwlagen
stapelingsfactor 0,90
 3 bouwlagen
stapelingsfactor 0,80
 4 bouwlagen
stapelingsfactor 0,70
Voor gestapelde woningen geldt daarnaast dat parkeren op eigen
terrein wordt opgelost
Alleen bij forse afwijkingen van de standaardkavels voor sociale
grondgebonden huurwoningen (125m2 voor tussenwoning en 175m2
bij een hoekwoning) worden hogere prijzen per wooneenheid berekend

Jaarrekening
8

Kengetallen
2018

2017

2016

2015

940
0

920
26

915
36

924
0

873
54

26
-6
0
0
20

10
-5
0
0
5

0
-11
0
2
-9

54
-3
0
0
51

28
-5
-37
18
4

4,0
3,0
7,0

4,0
3,0
7,0

4,0
3,0
7,0

3,9
3,0
6,9

2,9
3,0
5,9

84
70
25
792
117
5
1
0,41%
0,33%

62
56
30
749
132
8
2
0,69%
0,31%

82
60
41
778
93
1
2
0,55%
0,39%

108
106
38
780
104
0
2
0,83%
0,63%

71
69
39
726
105
1
2
0,84%
1,04%

2,6
52,7%
39,5%
33,4%

1,9
64,1%
34,1%
39,5%

2,4
59,1%
nb
nb

1,9
61,8%
nb
nb

2,0
67,8%
nb
nb

341
630

538
451

338
371

281
792

294
726

87.111
137.844
42.784
505
1.565

75.475
123.265
46.985
515
1.650

61.384
111.100
44.316
558
1.759

55.100
106.826
47.792
568
1.846

52.242
99.620
44.997
523
1.804

Aantal verhuureenheden
In exploitatie
In aanbouw
Mutaties in het bezit
- Toevoegingen aan het bezit
- Verkoop en overboeking naar voorraad
- Sloop
- Administratieve splitsing/samenvoeging
Mutaties
Totale personeelsbezetting (fte’s)
a. Administratief
b. Technisch
Verhuur en incasso
1. Toewijzingen
2. Verhuringen
3a. Goedkope woningen < € 424,43
3b. Betaalbare woningen > € 424,43-< € 651,03
3c. Dure woningen tot htg > € 651,03 -< 720,42
3d. Dure woningen boven htg > 720,42
3e. Overige eenheden
4. Huurachterstand in % (zittende huurders)
5. Huurderving in %
Continuïteit
1. ICR (rentedekkingsgraad)
2. LTV (leningen/beleidswaarde)1
3. Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde)
4. Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde)
Kwaliteit woningbezit per verhuureenheid
1. Dagelijks onderhoud inclusief eigen dienst
2. Planmatig onderhoud
Balans / winst- en verliesrekening per vhe
1. Eigen vermogen
2. Materiele vaste activa in exploitatie
3. Netto schuldpositie
4. Salarissen en sociale lasten
5. Rentelasten leningen
1

De cijfers van 2017 en eerder betreffen de LTV op basis van de bedrijfswaarde.
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2019

9

Balans per 31 december 2019
(na voorgestelde resultaatbestemming) (bedragen x €1)

Activa
VASTE ACTIVA
Vastgoedbeleggingen
- DAEB vastgoed in exploitatie
- Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
- Vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
- Latente belastingvorderingen
- Overige vorderingen

Ref.

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Overige vorderingen
- Overlopende activa

Liquide middelen
Som der vlottende activa

Totaal activa

31 december
2018

18.1

129.573.648
0

113.114.279
290.000

18.1

6.370
129.580.018

3.206.742
116.611.021

18.2

649.488

705.085

18.3
18.3

Som der vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
- Vastgoed bestemd voor verkoop
- Overige voorraden

31 december
2019

18.4
18.4

18.5
18.5
18.5

18.6

1.078.207
113.048
1.191.255
131.420.761

0
29.335
29.335

726.718
133.844
860.562
118.176.668

92.615
31.741
124.356

23.816
0
58.049
81.865

36.083
0
32.276
68.359

3.025.137

1.410.643

3.136.337

1.603.358

134.557.098

119.780.026

Passiva

Ref.

Eigen Vermogen
- Herwaarderingsreserves
- Overige reserves

Egalisatierekeningen
- Egalisatierekening
uitgegeven erfpachtrechten
Voorzieningen
- Voorzieningen onrendabele
investeringen
- Voorziening latente belastingverplichtingen

Langlopende schulden
- Schulden aan kredietinstellingen
- Overige schulden

Kortlopende schulden
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan leveranciers
- Belastingen en premies
sociale verzekering
- Schulden ter zake van pensioenen
- Overige schulden
- Overlopende passiva

Totaal passiva

31 december
2019

31 december
2018

18.7
18.7

55.525.065
26.359.530
81.884.595

43.511.047
25.890.236
69.401.283

18.8

31.129

32.045

18.9

2.008.494

0

18.9

721.571
2.730.065

521.990
521.990

18.10
18.10

41.835.124
5.836.178
47.671.302

43.242.259
4.026.341
47.268.600

18.11

1.407.135
115.950

1.395.027
205.846

18.11

34.356
6.855
19.790
655.921
2.240.007

245.900
6.731
22.393
680.211
2.556.108

134.557.098

119.780.026

18.11
18.11
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10 Winst- en verliesrekening over 2019
(bedragen x €1)
2019

2018

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

19.1
19.2
19.3
19.4
19.6
19.7

6.576.315
70.955
-73.655
-408.258
-913.145
-898.062
4.354.150

6.248.467
61.768
-65.171
-404.820
-910.362
-1.296.774
3.633.108

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

19.8
19.8
19.8

1.441.980
-14.842
-970.311
456.827

687.500
-15.284
-508.912
163.304

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.9
19.9

-608.395
12.033.859
0
11.425.464

3.212.462
8.414.689
0
11.627.151

0
0
0

0
0
0

-69.713
0

-75.692
-3.000

-1.809.837
9.864
-1.470.856
-3.270.829

-240.635
72.006
-1.517.794
-1.686.423

12.895.899

13.658.448

-412.587

-387.652

12.483.312

13.270.796

Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Waardeveranderingen embedded instrumenten
Andere rentebaten en soortelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

19.10
19.10
19.10
19.10

Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen

19.11
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Ref.

11 Kasstroomoverzicht (volgens de directe methode)
(bedragen x € 1)
Nr.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.3
1.4

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.8
1.9a
1.9b
1.10
1.11

2.
2.1
2.2

Omschrijving
A.
Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huren
Zelfstandige huurwoningen DAEB
Onzelfstandige wooneenheden DAEB
Intramuraal DAEB
Maatschappelijk onroerend goed
Niet-woongelegenheden niet-DAEB
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Personeelsuitgaven
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
B. (Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden
(Des)investeringen overig
Tussentelling ingaande kasstroom MVA

2019

2018

6.586.748
6.027.710
8.213
513.391
28.210
9.224

6.243.888
5.675.918
7.922
503.326
27.793
28.929

70.955
39.323
9.864
6.706.890

61.768
39.179
3.128
6.347.963

474.571
353.866
62.104
58.601

474.678
358.106
59.078
57.494

852.950
650.354
1.474.696
7.303
356.539
0
562.046
4.378.459
2.328.431

836.102
677.713
1.501.539
62.913
701.726
3.000
741.623
4.999.294
1.348.669

1.441.980
0
1.441.980

687.500
0
687.500
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Nr.

Omschrijving

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

MVA Uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

3.
3.1
3.2

4.1

2019

2018

742.166
0
0
18.724
760.890
681.090

4.472.220
177.584
59.325
4.965
4.714.094
-4.026.594

0

2.000.000

1.395.027
-1.395.027

1.283.315
716.685

Mutatie liquide middelen

1.614.494

-1.961.240

Wijziging kortgeldmutaties
Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12

1.410.643
3.025.137

3.371.883
1.410.643

C. Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Kasstroom financieringsactiviteiten
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12 Algemene toelichting
12.1 Toelating en inschrijving
Naam
Adres
Postadres
Statutaire vestigingsplaats
Telefoon
E-mail adres
Website
Oprichtingsdatum
Handelsregister

: Christelijke Woonstichting Patrimonium
: Richel 4, 8321 RX Urk
: Postbus 116, 8320 AC Urk
: Urk
: 0527-681705
: info@patrimoniumurk.nl
: www.patrimoniumurk.nl
: 21 mei 1954
: 39049354

Patrimonium is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”.
Zij heeft specifieke toelating in de gemeente Urk en is werkzaam binnen de juridische
wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting. De statutaire vestigingsplaats is Urk. De activiteiten bestaan
voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale
huursector.
12.2 Regelgeving
De jaarverslaggeving is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Beleidsregels
toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofstukken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
12.3 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen
worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden
partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Patrimonium heeft geen
verbonden partijen.

12.4 Stelselwijziging
Op 20 december 2019 is de Handreiking De verwerking van de latente belastingen in de
jaarrekening van woningcorporaties gepubliceerd. Na een aanpassing van Richtlijn 272
van de Raad voor de jaarverslaggeving is meer duidelijkheid gekomen over de wijze
waarop met latente belastingen voor vastgoed in exploitatie moet worden omgegaan.
Deze aanpassing is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari
2019. Aan de hand hiervan is de genoemde handreiking opgesteld. Voor Patrimonium
houdt de wijziging in dat de actieve latentie inzake de voor verkoop aangemerkte
woningen en de actieve latentie in verband met nog niet aangewende
herinvesteringsreserves op nihil worden gewaardeerd, doordat bij Patrimonium sprake
is van het zeer waarschijnlijk doorschuiven van de tijdelijke verschillen naar het
opvolgend actief. Deze wijziging dient als een stelselwijziging behandeld te worden.
Op basis van de stelselwijziging is het vermogen per 1 januari 2019 herrekend. Het eigen
vermogen is afgenomen met een bedrag van € 35.711. De overige reserves zijn per 1
januari 2019 gedaald van € 25.925.947 naar € 25.890.236. Het resultaat over 2019 op
basis van de nieuwe grondslagen is nagenoeg gelijk aan het resultaat op basis van de
oude grondslagen. De vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar zijn aangepast
aan het nieuwe stelsel. Indien het resultaat over 2018 wordt berekend op de
grondslagen van 2019, zou het resultaat 2018 € 52.687 hoger hebben bedragen. Indien
het resultaat 2019 wordt berekend op de oude grondslagen, zou het resultaat € 16.140
lager hebben bedragen.
12.5 Schattingswijzigingen
Bij de totstandkoming van de cijfers in de jaarrekening is een aantal
schattingswijzigingen in de marktwaarde in verhuurde staat van de onroerende zaken
in exploitatie geëffectueerd. Deze schattingswijzigingen betreffen de aanpassingen van
de parameters voor de bepaling van de marktwaarde.
Aanpassing van deze parameters heeft plaatsgevonden om aan te sluiten bij de
vereisten zoals geduid in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Conform
de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is de schattingswijziging prospectief verwerkt.
12.6 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
ten opzichte van het voorgaande jaar.
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De vergelijkende cijfers zijn, daar waar relevant voor het inzicht van de gebruikers,
voorzien van herrubriceringen. Dit leidt niet tot een resultaateffect dan wel een
vermogenseffect.

13 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
13.1 Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en
extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn
gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen
inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie
rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake
indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en afgeleid daarvan het aanvragen
van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
13.2 Materiele vaste activa
Vastgoed in exploitatie
Typering
Binnen de vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen,
studenteneenheden en extramurale zorgeenheden);
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
Intramuraal zorgvastgoed.
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en nietDAEB vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese
Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten
instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de woningen met een
huurprijs per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk
vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfs-onroerend goed dat wordt verhuurd aan
maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele
instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is
opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat
overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per
contractdatum boven de huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet
zijnde maatschappelijk vastgoed).

Waardering bij eerste verwerking
Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen
de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief
transactiekosten en verminderd met eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of
vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct
hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden
ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt
beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet
na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van
het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats
tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen
in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde’). Christelijke Woonstichting Patrimonium
hanteert voor het merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie de basisversie
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de
waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde
herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur
betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele
waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van een
taxateur tot stand zou zijn gekomen. Voor de waardering van het MOG/ZOG bezit wordt
een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur ingeschakeld.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de
kostprijs als gevolg van de waardering tegen actuele waarde bepaald op complexniveau.
De waardevermindering of - vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn
alle verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is
een samenstel van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare
verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als
één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle
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Patrimonium hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde voor woongelegenheden (eengezins- en meergezinswoningen).
Patrimonium hanteert de full versie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde voor bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed en het intramuraal

zorgvastgoed, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de
huursom van de DAEB-tak.

verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk
waarderingscomplex.
Doorexploiteer- en uitpondscenario
De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash
flow (‘DCF’) methode. Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de
toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen plaats aan de hand van enerzijds het
doorexploiteerscenario en anderzijds het uitpondscenario, mede op basis van artikel 31
van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in
verhuurde staat is op waarderingscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste
waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, beide berekend op basis van de
contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.
Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd,
waarbij elk jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de
leegkomende verhuureenheden wordt verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt
verhuurd, waarbij de huur na mutatie wordt aangepast naar de potentiële huur op basis
van de markthuur of de maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel. Aan
het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De
kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant
gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de
veronderstelling van doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de
afzonderlijke kasstromen zich ontwikkelen met de eigen groeivoet.
Instandhoudingsonderhoud wordt vanaf het 16e jaar met 100% verhoogd, teneinde
renovatie te adresseren. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor
studentencomplexen, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed is alleen het
doorexploiteerscenario van toepassing.
Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg complexmatig
worden verkocht. In tegenstelling tot het doorexploiteer-scenario wordt de huur voor
deze verhuureenheden niet aangepast, maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte
verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een
eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen. De kasstromen in
de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar
balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het verder uitponden van
de aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte woongelegenheden, waarbij de
mutatiekans met 50% wordt verminderd ten opzichte van de mutatiekans in het
doorexploiteerscenario.

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand
jaar – zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand
jaar – onzelfstandige eenheden
Huurderving, als percentage van de huursom
Mutatiekans
Verkoopkosten bij uitponden, als percentage
van de leegwaarde
Disconteringsvoet

2019

2020

2021

2022

2,60%
1,30%
1,50%
2,50%
2,50%
2,50%
4,40%
3,50%
2,50%
9,20%
5,60%
2,00%
€ 451 - € 1.825
€ 370 - € 1.641
€ 447
€ 439
0,09% van de WOZ-waarde.

2023
e.v.
2,00%
2,50%
2,50%
2,00%

1,80%
2,50%
2,50%
2,00%

2020-2021: 0,562%; 2022: 0,563%;
2023: 0,537%, 2024-2036: 0,538%;
vanaf 2023: 0,567%
1,0%
1,2%
1,3%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%
1,0%
2,0% - 20,0%
1,4%

1,0%

1,0%

1,0%

6,09% - 6,95%

In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie aangepast naar de markthuur
of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren.
Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de
nieuwe huur het minimum van de markthuur en de maximale huur volgens het
woningwaarderingsstelsel. Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens,
is de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van €
531 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting
alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een
verhuureenheid.
Parameters maatschappelijk onroerend goed

2019

Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud MOG
Mutatieonderhoud MOG

2,60%
1,30%
1,50%
1,80%
€ 6,80 per m2 bvo
Technisch oh: € 11,40 per m2 bvo
Marketing oh: 14% van de marktjaarhuur
2% van de markthuur

Beheerkosten MOG

2020

2021

2022

2023
e.v.
2,00%
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Macro economische parameters
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik
gemaakt van de macro-economische parameters:

Parameters
Woongelegenheden
Prijsinflatie
Loonstijging
Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging
2018: 11,20%
Instandhoudingsonderhoud per vhe EGW
Instandhoudingsonderhoud per vhe MGW
Beheerkosten - EGW
Beheerkosten - MGW
Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten als % van de WOZ (excl. gem.
OZB die is gebaseerd op de gemeentelijke
tarieven 2019, uitgedrukt in een % van de
WOZ waarde met waardepeildatum 1 januari
2018)
Verhuurderheffing, als percentage van de
WOZ

Parameters maatschappelijk onroerend goed

2019

2020

2021

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (exclusief
gemeentelijke OZB die is gebaseerd op de
gemeentelijke tarieven 2019, uitgedrukt in een
percentage van de WOZ waarde met
waardepeildatum 1 januari 2018)
Disconteringsvoet

0,13% van de WOZ-waarde.

2022

2023
e.v.

Vrijheidsgraden
Mutatiekans

Onderhoud

8,46%

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

2019

Prijsinflatie
Instandhoudingsonderhoud
Mutatieonderhoud

2,60%
1,30%
1,50%
1,80%
€ 9,00 per m2 bvo
Technisch oh: € 11,40 per m2 bvo
Marketing oh: 14% van de marktjaarhuur
2,5% van de markthuur
0,36% van de WOZ-waarde.

Beheerkosten
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke
lasten als percentage van de WOZ (inclusief
gemeentelijke OZB)
Disconteringsvoet

2020

2021

2022

2023
e.v.
2,00%

6,46% - 7,71%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Patrimonium heeft een vijftal complexen die kwalificeren als intramuraal zorgvastgoed
en één object dat kwalificeert als maatschappelijk onroerend goed. Aangezien de
huursom van dit vastgoed meer bedraagt van 5% van de totale huursom van de DAEBportefeuille, vindt de waardering hiervan plaats op basis van de full-variant. Hierbij zijn
de volgende vrijheidsgraden in acht genomen.
Vrijheidsgraden
Markthuur

Disconteringsvoet

Exit yield

In geval van expiratie wordt het huurcontract opgezegd of verlengd. In geval
van opzegging dient rekening gehouden te worden met mutatiekosten. Ter
bepaling van de mutatiekosten is een mutatiekans opgenomen. De
mutatiekosten (als modelparameter) worden bij expiratie huurcontract
vermenigvuldigd met deze mutatiekans.
De mutatiekans wordt voor ZOG laag (25%) ingeschat, voor MOG wordt de
mutatiekans hoger ingeschat namelijk 50%.
In afwijking van de modelparameters is de waardering voor wat betreft de
onderhoudskosten uitgegaan van de meerjarenonderhoudsbegroting. De
begrotingen houden, in tegenstelling tot normparameters, rekening met de
bouwkundige kenmerken van het betreffende complex en de actuele
onderhoudsstaat.
Gelet op de ontwikkelingen ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg
binnen de zorgsector wordt een eindwaardebepaling op basis van reguliere
wonen opportuun geacht. In het licht van voornoemde marktontwikkelingen
leidt de markthuur op basis van intramurale zorg in sommige gevallen
mogelijk tot een te hoge eindwaarde. Per intramuraal zorgcomplex is derhalve
een markthuur vastgesteld uitgaande van regulier wonen variërend van € 8,00
tot € 10,00 per m² GO. Daartegenover staat echter wel dat de exit-yield is
vastgesteld in samenhang met de risico’s ten aanzien van de
woonbestemming. Voorts wordt gerekend met de geldende
overdrachtsbelasting voor woningen.

Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in
exploitatie opnieuw bepaald. (ongerealiseerde) Winsten of verliezen ontstaan door een
wijziging in de actuele waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Wanneer op complexniveau de actuele waarde de boekwaarde op basis van de
verkrijgingsof
vervaardigingsprijs
(kostprijs)
overtreft,
wordt
een
herwaarderingsreserve gevormd die wordt toegelicht bij het eigen vermogen. De
boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs betreft de initiële
verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve niet verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en waardeverminderingen).
Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Patrimonium en beoogt inzicht te geven in
de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. De
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ZOG: De markthuur voor intramuraal zorgvastgoed is gebaseerd op de
normatieve huisvestingscomponent (NHC) zoals opgenomen in beleidsregel
BR/REG-20124b van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De hoogte van de
NHC is daarbij afhankelijk van de zorgsector en de zorgzwaarte van de
opgenomen cliënten.
MOG: De markthuur voor maatschappelijk onroerend goed is comparatief
bepaald op basis van referentieobjecten.
De disconteringsvoet is ingeschat op basis van de object-specifieke
kenmerken, het vigerende huurcontract en de transactiedata. De
disconteringsvoet is opgebouwd uit een risicovrije rentevoet (0,26%),
vastgoed sectorspecifieke opslag (5,70%) en een object specifieke opslag. Dit
resulteert in de volgende disconteringsvoeten;
ZOG: 6,46% - 7,71%.
MOG: 8,46%.

Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden
geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van
het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief
verwerkt als een waardevermindering of - vermeerdering en in het resultaat
verantwoord als ‘Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’.

grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met
de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:
Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met
een uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van
vastgoed in exploitatie.
Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf
het ingeschatte moment van (huurders)mutatie.
Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het
(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde
meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van
onderhoudsnormen in de markt.
Inrekening van eigen norm voor verhuur- en beheerslasten in plaats van
marktconforme lasten terzake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte
kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van
de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur
en beheeractiviteiten’ in de winst- en verliesrekening.
Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat
zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast
voor de berekening van de beleidswaarde van de vastgoedportefeuille in exploitatie afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de
lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in
RTiV artikel 15.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed
in exploitatie niet zijnde een vastgoedbelegging.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd
op basis van aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Niet aan de
bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte
opbrengstwaarde.
13.3 Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Zie 13.8.
Overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde, en na eerste verwerking tegen de
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de
hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van
de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
13.4 Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op marktwaarde
in verhuurde staat of lagere opbrengstwaarde.
Overige voorraden
De voorraden in het magazijn worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder
toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
13.5 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor
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Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen
uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van
voorbereiding, toezicht en directievoering. Voorts wordt rente tijdens de bouw
toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. Rente
wordt uitsluitend toegerekend indien voor te vervaardigen materiële vaste activa
noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te
maken. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het
totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is
aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.

Bijzondere waardevermindering
Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, bepaald op basis
van dezelfde grondslagen als voor de onroerende zaken in exploitatie (inclusief macro
economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt
afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de
resultatenrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille’.

oninbaarheid gebaseerd op een statische beoordeling per balansdatum wordt in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
13.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een
looptijd korter dan één jaar. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
13.7 Egalisatierekening
Egalisatierekening uitgegeven erfpachtrechten
De uitgegeven erfpachten hebben betrekking op verkochte onroerende zaken waarvan
de grond in erfpacht is uitgegeven. De rechten worden verantwoord tegen nominale
waarde in het jaar van uitgifte. De ontvangen afkoopbedragen worden jaarlijks (lineair)
ten gunste van het resultaat gebracht op basis van een erfpachtsduur van 50 jaar.
13.8 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen
en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom
van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als
bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het
complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte
verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt een
voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto
contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te
rekenen ontvangsten.

Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde. Latente
belastingen worden contant gemaakt tegen de nettorente. De nettorente is de voor de
toegelaten instelling geldende rente op langlopende leningen onder aftrek van
belastingen op basis van het toepasselijk belastingtarief.
13.9 Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Een eventueel verschil tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de
lening wordt verantwoord op basis van de bij die transactie horende economische
werkelijkheid. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte
looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.
Voor extendible /tijdvakleningen wordt de effectieve rente bepaald op basis van de
gemiddelde contractuele rente over de volledige looptijd van de lening, ervan uitgaande
dat de vaste rente in het tweede tijdvak betaald moet worden.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is
opgenomen onder de kortlopende schulden. In extendible leningen besloten derivaten
worden afgesplitst en separaat verantwoord. Het effect van de dergelijke contractuele
bepalingen wordt meegenomen in de effectieve rentevoet en de reële waarde ervan
wordt toegelicht in paragraaf 18.10.
13.10 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
Patrimonium maakt gebruik van rentederivaten en heeft embedded derivaten welke zijn
afgescheiden van het basiscontract.
Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reële waarde, de
vervolgwaardering van de derivaten is geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde.
De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financiële
instrument is afhankelijk van of met het afgeleide financiële instrument hedge
accounting wordt toegepast. Indien geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast,
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Latente belastingvorderingen en –verplichtingen
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke
verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften
enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De
berekening van de latente belastingvorderingen en – verplichtingen geschiedt tegen de
belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die
in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen en beschikbare
voorwaartse verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat
er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden
gecompenseerd en verrekenings-mogelijkheden kunnen worden benut. Latente
belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente
belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.

wordt door Patrimonium een schuld opgenomen voor een eventuele negatieve reële
waarde van het derivaat. Mutaties in de negatieve waarde worden direct in de winst- en
verliesrekening verwerkt.
Patrimonium past waar mogelijk kostprijs hedge accounting toe. Op het moment van
aangaan van een hedge relatie, wordt dit door Patrimonium gedocumenteerd.
Patrimonium stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast.
Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument
met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële
waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie indien de kritische kenmerken
van het hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag
van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument
afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat Patrimonium derivaten tegen
kostprijs waardeert omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans
worden verwerkt.
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening
verwerkt indien het hedge instrument een negatieve reële waarde heeft.
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14 Grondslagen voor bepaling van het resultaat algemeen
14.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.
Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke
rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen
aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in
verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten en lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening
maar op grond van de aard, omvang of het incidenteel karakter afzonderlijk worden
toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de ontwikkeling daarin. Bijzondere
posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten
zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd toegelicht.
14.2 Resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor
2019 bedroeg de maximale huurverhoging op basis van de huursombenadering 2,6%.
De opbrengsten uit hoofde van huur voortvloeiend uit contracten waar een “huurvaste
periode” geldt worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid
daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting
geldt.
Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken
en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de
daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de lasten
servicecontracten.

14.3 Bedrijfslasten
Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan
werknemers.
Pensioenlasten
Patrimonium heeft één (enkele) pensioenregeling. De belangrijkste kenmerken worden
hierna vermeld.
Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Woningcorporaties.
Patrimonium heeft voor al haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor
in aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het
loon van dat jaar (middelloonregeling).
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW).
Patrimonium betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de
werknemer iets minder dan de helft betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld
door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2019 is de
beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 110,7%. De vereiste beleidsdekkingsgraad
lag (eind 2018) op 125,3%. Het fonds heeft dus een reservetekort. Zolang er een
reservetekort is wordt jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder ingediend
waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit reservetekort kan komen.
Patrimonium heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval
van een tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige
basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door
Patrimonium. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
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Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Dit betreffen de directe verhuur en beheerlasten van de vastgoedexploitatie. Hieronder
worden verantwoord de directe personeelskosten, de toerekenbare afschrijvingskosten
van de onroerende en roerende activa ten dienste van de exploitatie, de directe

verhuurkosten, de lasten van de verhuurderheffing en de indirecte kosten die
toerekenbaar zijn aan de activiteiten van verhuur en beheer van de
vastgoedportefeuille.

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de
pensioenuitvoerder en/of werknemers wordt een voorziening opgenomen. Dit betreft
een voorziening voor:
de verplichting van Patrimonium tot het verrichten van extra betalingen of
herstelpremies als gevolg van een lage dekkingsgraad van het pensioenfonds;
extra pensioenaanspraken die voortvloeien uit door Patrimonium. toegezegde
toekomstige salarisverhogingen (bijvoorbeeld voortkomend uit CAO-afspraken)
bij een eindloonregeling;
onvoorwaardelijke nog niet gefinancierde indexaties;
nadelen van individuele waardeoverdrachten die ten laste komen van
Patrimonium.
Daarnaast neemt Patrimonium een vordering op voor:
toegezegde restituties als gevolg van een hoge dekkingsgraad van het
pensioenfonds;
overrente of winstdeling die overeenkomstig de bepalingen in een
verzekeringscontract beschikbaar komen voor Patrimonium;
voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van
Patrimonium.
Onderhoudslasten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van
onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke
werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane
verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum
worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en
eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en
verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort
salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van
activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van
het actief.

Toegerekende organisatiekosten
Dit betreffen de kosten van de werkorganisatie die aan de activiteiten van verkoop van
vastgoed kunnen worden toegerekend.
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
De post boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille betreft de op het moment van
levering geldende boekwaarde (marktwaarde) van de betreffende objecten.
14.5 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking
op waardemutaties van de marktwaarde in verhuurde staat van de posten vastgoed in
exploitatie en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie.
14.6 Overige organisatiekosten
De overige organisatiekosten betreft het deel van de overhead en niet-direct
toerekenbare kosten die niet aan de exploitatie van de vastgoedportefeuille en de
verkoopactiviteiten kunnen worden toegerekend. Hierbij kan ondermeer worden
gedacht aan activiteiten in het kader van treasury, PR en jaarverslaggeving.
14.7 Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde
investeringen en uitgaven voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van
Patrimonium, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.
14.8 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente
worden meegenomen.
14.9 Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is Patrimonium integraal belastingplichtig geworden voor de
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale
activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen
met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze
van resultaatneming.
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Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
De overige directe operationele lasten exploitatie bezit worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

14.4 Resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
De verkoopopbrengst wordt verantwoord op het moment van levering (passeren
transportakte).

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in
de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente
belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van nietaftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de
latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in
het te hanteren belastingtarief.
14.10 Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van baten, lasten en
kasstromen aan de DAEB-tak en de niet DAEB-tak.
Patrimonium valt onder het verlichte regime. Daarom kan Patrimonium volstaan met
het opnemen van een naar DAEB en niet-DAEB gescheiden resultatenrekening en
kasstroomoverzicht. Een gescheiden balans kan achterwege blijven. Voor de
toerekening van baten, lasten en kasstromen aan de DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de
volgende methodiek toegepast:
Wanneer baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of
niet DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet
DAEB-tak toegerekend;
Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB activiteiten, zijn deze op
basis van een verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op
het aandeel DAEB-verhuureenheden ten opzichte van het aandeel niet-DAEBverhuureenheden;
Baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting
worden toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het resultaat
voor belastingen.
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15 Financiële instrumenten en risicobeheersing
Gedurende het verslagjaar is het treasurystatuut waarin opgenomen het financieel
beleid als uitgangspunt genomen. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet
complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan. Binnen het treasurybeleid van
Patrimonium dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) ter
beperking van inherente financiële risico's. Op grond van het vigerende interne
treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover er een
materieel verband met de financieringspositie of het belegde vermogen kan worden
gelegd. Derivaten mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve
positie.
Voor derivaten aangegaan na 1 augustus 2013 geldt dat Patrimonium zich volgens haar
treasurystatuut onverkort houdt aan de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door
toegelaten instellingen volkshuisvesting.
15.1 Prijsrisico
Patrimonium heeft geen effecten, waardoor geen sprake is van prijsrisico ten aanzien
van de waardering van effecten.
15.2 Valutarisico
Patrimonium is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
15.3 Renterisico
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Patrimonium risico
ten aanzien van toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden.
Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden (schulden aan
kredietinstellingen) heeft Patrimonium renteswaps gecontracteerd, zodat zij per saldo
een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit maakt Patrimonium een bewuste
keuze over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een lening tegen
variabele rente onder gelijktijdige afsluiting van een rente-instrument waarmee de
variabele rente effectief in een vaste rente wordt omgezet. De criteria op basis waarvan
wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasurystatuut en omvatten: (a) de
financieringsbehoefte, (b) de mate waarin de aan te trekken leningen passen in een zo
gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van betaaldata, vervalkalender en
renteherzieningsmomenten, en (c) de per saldo hiermee gemoeide kosten. Hierbij
wordt uitsluitend gekozen voor rentederivaten indien hierbij minimaal dezelfde onder
(b) criteria worden gerealiseerd maar tegen per saldo lagere kosten dan bij het

aantrekken van leningen met een vaste rente. Bovendien dienen financiële
instrumenten tot een volledige effectieve hedge te leiden, dat wil zeggen dat betaaldata
en hoofdsom van variabel rentende leningen gelijk zijn aan betaaldata van de
onderliggende waarde (notional value) van de derivaten, en de ingangs- en einddatum
van het derivaat gelijk zijn aan de ingangs- en einddatum van de variabel rentende
lening, of volledig daarbinnen vallen.
15.4 Kredietrisico
Patrimonium heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot
haar derivaten. Patrimonium maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij
teneinde kredietrisico te spreiden.
15.5 Liquiditeitsrisico
Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien Patrimonium zeker
heeft gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd.
De vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille wordt constant gemonitord.
Daarnaast loopt Patrimonium geen liquiditeitsrisico uit hoofde van haar
derivatenportefeuille. Patrimonium heeft geen afspraken gemaakt over het uitwisselen
van onderpand.
De (voorgenomen) maatregelen rondom de Verhuurdersheffing vanuit de landelijke
overheid en de omvangrijke saneringssteun door het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting leiden tot een significante aantasting van de operationele kasstroom
van woningcorporaties.
Patrimonium heeft haar financiële meerjarenplan zodanig aangepast op deze
maatregelen dat de beschikbaarheid van faciliteiten voor financiering en
herfinanciering gecontinueerd wordt. Patrimonium voldoet in de meerjarenplanning
aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en ander financiële
stakeholders worden gehanteerd. Doordat Patrimonium minder afhankelijk wil zijn van
een beperkt aantal financiers is Patrimonium doorlopend op zoek naar andere bronnen
voor lange termijn financiering.
Voor de beschikbaarheid van financiering is Patrimonium sterk afhankelijk van de
borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
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16 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en
resultaatbepaling
Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken
die van invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de
resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen.
16.1

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en
herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke
verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd
en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie
zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande
verplichtingen
inzake
toekomstige
herstructureringen
en
toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de
definitief ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft
plaatsgevonden.

17 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen en de tegoeden
op bankrekeningen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen
operationele, (des)investerings- en financieringsactiviteiten.
De directe methode ter splitsing van de operationele kasstromen geeft een beeld van
de ontvangsten en uitgaven per categorie zoals die zich werkelijk in de
bedrijfsactiviteiten voordoen. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn
gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder
financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele
activiteiten).

De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde verplichtingen
kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Projecten kunnen
ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van
leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen
bouwproductie.
16.2 Verwerking fiscaliteit
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatentie in de jaarrekening heeft
Patrimonium een aantal standpunten ingenomen die eerst bij afwerking van de aangifte
over de verslagjaren door de fiscus zullen worden getoetst. De belangrijkste
standpunten betreffen:
Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen;
De bepaling van de dotatie aan de voorziening voor onderhoud .
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Dientengevolge kan de fiscale last over 2018 en voorgaande jaren nog wijzigingen
ondergaan. De aanslagen vennootschapsbelasting tot en met het verslagjaar 2017 zijn
definitief opgelegd. Er zijn geen lopende discussies en/of bezwaren met de
belastingdienst over ingediende aangiften/aanslagen vennootschapsbelasting.

18 Toelichting op de balans per 31 december 2019
(bedragen x €1)
18.1 Vastgoedbeleggingen
Het verloop van de vastgoedbeleggingen is in het onderstaande schema samengevat.

DAEB vastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

72.383.684
0
40.730.595
113.114.279

375.500
0
-85.500
290.000

3.281.551
0
-74.809
3.206.742

-11.600
-568.973
12.033.859
1.348.180
0
0
3.657.903
0
16.459.369

0
-290.000
0
0
0
0
0
0
-290.000

405.612
0
0
-1.956.575
2.008.494
0
-3.657.903
0
-3.200.372

75.566.354
0
54.007.294

0
0
0

29.260
0
-22.890

129.573.648

0

6.370

Stand 31 december 2018
- Aanschafwaarde
- Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijving
- Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde 31 december 2018
Mutaties in het boekjaar
- Investeringen
- Desinvesteringen
- Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
- Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
- Overboeking van voorzieningen
- Overboeking naar voorraden
- Overboeking van in ontwikkeling naar in exploitatie
- Afschrijvingen
Totaal mutaties
Stand einde boekjaar
- Aanschafwaarde
- Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijving
- Cumulatieve herwaarderingen
Boekwaarde 31 december 2019

In de post DAEB vastgoed in exploitatie zijn 940 wooneenheden opgenomen. De
geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ beschikkingen van deze
eenheden bedraagt € 143,6 miljoen. De activa zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q.
voortbrengingskosten.

Door de corporatie is een verkoopplan opgesteld waarin ultimo 2019 nog 44 eenheden
voor verkoop zijn geoormerkt. De boekwaarde (marktwaarde in verhuurde staat)
bedraagt ultimo het verslagjaar € 6,2 miljoen.
De post niet-DAEB vastgoed in exploitatie betreft een zorgdeel waar vanuit
eerstelijnszorg worden verleend. Deze eenheid is in 2019 verkocht.
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Het vastgoed is gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder borging van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft
hierbij het recht van eerste hypotheek. De ultimo boekjaar bestaande

obligoverplichting jegens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is onder de “Niet in
de balans opgenomen activa en verplichtingen”.

Mutaties in het boekjaar
De desinvesteringen betreffen de verkoop van 7 huurwoningen en ons enige BOG-bezit.
Een woning was ultimo 2018 in verkoop, deze woning was gerubriceerd onder de post
voorraden bestemd voor verkoop en is in 2019 geleverd. De waardeveranderingen van
het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie hebben betrekking op de mutatie in de
marktwaarde gedurende 2019.
Zekerheden
Conform artikel 23 van het Reglement van Deelneming verbindt Patrimonium om op
eerste verzoek van WSW aan WSW hetzij een hypotheek te verstrekken op al het
onderpand dat geldt als WSW-onderpand, hetzij een onvoorwaardelijke en
onherroepelijke volmacht te verstrekken aan WSW.
Erfpacht
In het verleden is een perceel grond in erfpacht uitgegeven in het kader van verkochte
onroerende zaken. Dit betreffen de verkochte eenheden aan Philadelphia van het in
2004 opgeleverde nieuwbouwproject in de Polderwijk. De grondwaarde hiervan is
opgenomen onder de materiële vaste activa in exploitatie en bedraagt € 45.778. De
ontvangen afkoopsom voor het erfpachtrecht is verantwoord in een egalisatierekening
en wordt jaarlijks aan het resultaat toegerekend op basis van een lineaire vrijval.
Beleidswaarde
De beleidswaarde bedraagt ultimo 2019 €82,1 miljoen voor het DAEB-bezit. Ultimo
2019 hebben wij geen niet-DAEB eenheden meer in ons bezit. Voor de bepaling van de
beleidswaarde zijn de belangrijkste uitgangspunten (gemiddeld per woning
teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunt voor:

2019

Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer per jaar

6,42%
€ 623 per woning
€ 2.219 per woning

In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve
aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:
Mutatie t.o.v.
uitgangspunt

Effect op de
beleidswaarde

Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud en beheer per jaar

0,5% hoger
Eur 25 hoger
Eur 100 hoger*

- € 7,0 miljoen
+ € 4,7 miljoen
- € 2,4 miljoen

*€50 hogere onderhoudslasten en €50 hogere beheerskosten

18.2 Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is in het onderstaande schema samengevat:
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Stand 31 december 2018
- Aanschafwaarde
- Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijving
Boekwaarde 31 december 2018
Mutaties in het boekjaar
- Investeringen
- Desinvesteringen
- Afschrijvingen
Totaal mutaties
Stand einde boekjaar
- Aanschafwaarde
- Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijving

1.029.129
-324.043
705.086
0
0
-55.598
-55.598
1.029.129
-379.641

Boekwaarde 31 december 2019

649.488

18.3 Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Het verloop van de latente belastingvorderingen is in het navolgende schema
samengevat:
Latente belastingvorderingen
Stand per 31 december 2018
Effect stelselwijziging
Stand per 1 januari 2019
Bij: effect contante waarde
Bij: mutatie uit hoofde van waardering embedded derivaten extendible
leningen
Stand per 31 december 2019

762.429
-35.711
726.718
17.759
333.730
1.078.207

De latente belastingvordering ziet met name toe op de in balans opgenomen embedded
derivaten. Op grond van RJ 290 is de reële waarde van de in de extendible leningen
besloten rente-instrumenten verantwoord. Hierdoor ontstaat een waarderingsverschil
met de fiscale waarde, waarvoor een latente belastingvordering wordt verantwoord.
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Effect op de beleidswaarde:

De beleidswaarde is in 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is.
Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot
aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan nadere aanscherping
van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.

De contante waarde van de latentie wordt berekend op basis van de netto-rente van
2,44% (2018: 2,45%).
Voor vastgoed in exploitatie is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering
volgens de jaarrekeninggrondslagen en de fiscale grondslagen. Dit waarderingsverschil
bedraagt per saldo € 17,8 miljoen (commercieel hoger dan fiscaal). In 2018 bedroeg het
waarderingsverschil € 4,3 miljoen (commercieel hoger dan fiscaal). De nominale waarde
van de belastinglatentie voor het vastgoed in exploitatie bedraagt € 4,4 miljoen (2018:
€1,1 miljoen). Dit verschil is niet tot waardering gebracht, aangezien wij verwachten dat
het zeer waarschijnlijk is dat de volledige portefeuille aan het einde van de levensduur
zal worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw van DAEB-huurwoningen in Urk.
Wij waarderen de latentie derhalve op nihil.

Huurdebiteuren
Huurdebiteuren
Af: voorziening debiteuren
Totaal

Stand per 1 januari 2019

133.844

Af: waardevermindering 2019

-20.796

Stand per 31 december 2019

113.048

De overige vorderingen betreffen verantwoorde premies die verbonden zijn aan
extendible leningen. Deze premies worden gedurende de looptijd van de betreffende
leningen geamortiseerd en ten laste van het resultaat gebracht. De gemiddelde restant
looptijd bedraagt 10 jaar. Van het saldo kan € 20.796 worden aangemerkt als bedrag
met een looptijd korter dan een jaar.
18.4 Voorraden
Voorraden bestemd voor verkoop
De voorraden bestemd voor verkoop betreffen woningen die ultimo het verslagjaar in
verkoop zijn en waarvan de levering na balansdatum plaatsvindt.
Overige voorraden

31 december 2018
43.180
7.097

23.816

36.083

De achterstand van zittende huurders ultimo boekjaar bedroeg 0,41% van de jaarhuur
(vorig jaar 0,69%). Onder de huurdebiteuren zijn geen posten opgenomen die een
resterende looptijd hebben van langer dan één jaar. De mutatie in de voorziening
debiteuren betreft een dotatie aan de voorziening.

Vorderingen op vertrokken huurders
Voorziening vertrokken huurders
Totaal

29.335

31.741

31 december 2019

31 december 2018

Huurdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

23.816
0
58.049

36.083
0
32.276

Totaal

81.865

68.359

Dit betreffen de voorraden in het magazijn.
Vorderingen

31 december 2018

31.939
-31.939

22.818
-22.818

0

0

Overlopende activa
Onder de overlopende activa zijn geen bedragen die als langlopend kunnen worden
aangemerkt.
31 december 2019

31 december 2018

Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

1.078
56.971

610
31.666

Totaal

58.049

32.276

Liquide middelen
31 december 2019

31 december 2018

Kas
Rekening courant banken
Deposito’s

2.161
1.023.291
1.999.685

843
90.115
1.319.685

Totaal

3.025.137

1.410.643

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de corporatie.
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31 december 2018

31 december 2019

De mutatie in de voorziening vertrokken huurders betreft een per saldo onttrekking aan
de voorziening. Onder de overige vorderingen zijn geen bedragen die als langlopend
kunnen worden aangemerkt.

18.6
31 december 2019

Voorraden magazijn

31 december 2019
27.040
3.224

Overige vorderingen

Overige vorderingen
Het verloop van de overige vorderingen luidt als volgt:

18.5

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde.

18.7 Eigen Vermogen
Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve luidt als volgt:

beheerslasten afwijkend ten opzichte van de ingerekende bedragen in de marktwaarde,
voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde
in de toekomst zal worden gerealiseerd.

Stand per 1 januari 2019

43.511.047

Af gerealiseerde herwaardering uit hoofde van woningverkopen
Bij uit resultaatbestemming 2019

-129.573
12.143.591

Stand per 31 december 2019

55.525.065

Overige reserves
Het verloop van de overige reserves luidt als volgt:
Stand per 31 december 2018

25.925.947

Af: Effect stelselwijziging

-35.711

Stand per 1 januari 2019

25.890.236

Bij: gerealiseerde herwaardering uit hoofde van woningverkopen
Bij uit resultaatbestemming 2019
Stand per 31 december 2019

129.573
339.721

Het bestuur van Patrimonium heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het
eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van
het DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en
bedraagt circa € 47.431.000. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde
ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:
Analyse van marktwaarde naar beleidswaarde
Marktwaarde verhuurde staat
beschikbaarheid (doorexploiteren)
betaalbaarheid (huren)
kwaliteit (onderhoud)
beheer (beheerkosten)

-47.431.000

26.359.530
Beleidswaarde

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de
beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie:
Per 31 december 2019 is in totaal € 55.525.065 aan ongerealiseerde herwaarderingen
in het eigen vermogen begrepen (2018: € 43.511.047) uit hoofde van de waardering van
het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van
dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald
en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en
daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de
jaarverslaggeving.

82.143.000

Dit impliceert dat circa 58% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange
termijn realiseerbaar is.
18.8 Egalisatierekeningen
Het verloop van de egalisatierekening luidt als volgt:
Stand per 1 januari 2019
Af: vrijval ten gunste van het resultaat
Stand per 31 december 2019

32.045
-916
31.129

18.9 Voorzieningen
De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor tijdelijke verschillen in
de fiscale waardering van de onderhoudsvoorziening en de vastgoedportefeuille. De
contante waarde van de latentie wordt berekend op basis van de netto-rente van 2,44%
(2018: 2,45%). Deze voorziening kan als langlopend (langer dan een jaar) worden
aangemerkt. De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema
samengevat:

64

De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te
voeren beleid van Patrimonium. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door
(complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het
DAEB bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en
maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte
aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om
duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen
voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd
worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de
huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en

129.574.000
-995.000
-48.401.000
6.706.000
-4.741.000

Stand 1 januari 2019
Bij: mutatie 2019
Bij: effect contante waarde
Stand 31 december 2019

Onrendabele
investeringen
0
2.008.494
0

Latente belastingverplichtingen
521.990
186.825
12.756

Totaal
521.990
2.195.395
12.756

2.008.494

721.571

2.730.065

Van de voorzieningen is een bedrag van € 2.138.732 als langlopend (langer dan een jaar)
aan te merken. Hiervan heeft naar verwachting een bedrag van € 362.161 een looptijd
langer dan 5 jaar.
18.10 Langlopende schulden
Leningen en overige schulden

Schulden aan
kredietinstellingen
Overige schulden
Totaal

Looptijd
korter dan
5 jaar
5.582.342

Looptijd
langer dan 5
jaar
36.252.782

Totaal 31
december
2019
41.835.124

Totaal 31
december
2018
43.242.259

0

5.836.178

5.836.178

4.026.341

5.582.342

42.088.960

47.671.302

47.268.600

Schulden aan
kredietinstellingen
44.637.286
0
-1.395.027
0
43.242.259
1.407.135

Overige
schulden
4.026.341
0
0
1.809.837
5.836.178
0

Totaal
48.663.627
0
-1.395.027
1.809.837
49.078.437
1.407.135

41.835.124

5.836.178

47.671.302

Het verloop van de langlopende schulden luidt als volgt:
Schuldrestant per 1 januari 2019
Schuldrestant per 1 januari 2019
- Nieuwe leningen
- Aflossingen 2019
- Waardemutatie overige schulden
Schuldrestant per 31 december 2019
- Aflossingsverplichting 2020
Langlopende schulden per 31
december 2019

De gemiddelde rente ultimo boekjaar bedroeg 3,3% (2018: 3,3%). De marktwaarde van
de leningen (kredietinstellingen en overheid) gebaseerd op de rentabiliteitswaarde
bedraagt ultimo 2019 € 67,4 miljoen (2018: € 52,9 miljoen). Alle leningen worden door
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geborgd.

Ingangsdatum

Einddatum

Herzienings- Basisdatum
rente

Basis1

NWB

4500000

1-6-2009

1-6-2044

1-6-2020

4,04%

Spread tot
herzieningsdatum
0,03%

Basis2

NWB

5000000

4-1-2014

2-1-2054

4-1-2021

3,48%

0,02%

Marktwaarde
31-12-2019

-4.678.206

-3.747.387

Als op het moment van credit spread herziening geen akkoord met de kredietinstelling
wordt bereikt over de hoogte ervan is de lening opeisbaar en dient er een bedrag te
worden betaald gelijk aan de netto contante waarde van het verschil tussen de dan
geldende marktrente en de in de lening overeengekomen basisrente.
Onder de leningen zijn voor een bedrag aan € 10.600.000 zogenaamde
extendibles/tijdvakleningen opgenomen. Bij deze leningen betaalt Patrimonium
gedurende het eerste tijdvak een vaste lage rente. Patrimonium heeft aan de
tegenpartij het recht gegeven om bij het begin van het tweede tijdvak te bepalen of er
een op het moment van afsluiten bepaalde vaste rente wordt betaald of dat er een
variabele rente wordt betaald. Deze keuzemogelijkheid voor de kredietverstrekker
wordt aangemerkt als een embedded derivaat.
Op grond van RJ 290 dient de reële waarde van de in de leningen besloten derivaat voor
het laatste tijdvak van de extendible leningen in de balans tot uitdrukking te komen. De
belangrijkste kenmerken van deze leningen alsmede de reële waardes zijn hieronder
weergegeven:
Bedragen x € 1)
Lening Bank Nominale
waarde
Ext1
Ext2
Ext3

Abn 2.800.000
amro
Abn 2.800.000
amro
BNG 5.000.000

Ingangsdatum
1-6-2007
3-12-2007
4-8-2008

Einddatum Herzienings- Rente tot
Rente vanaf Marktwaarde
datum herzienings herzieningsembedded
datum
datum
instrument
1-6-2038
1-6-2023
3,84% 4,25% of 3-mnd -1.492.206
euribor
1-12-2033 1-12-2020
3,835% 4,25% of 3-mnd -1.424.053
euribor
4-8-2043
4-8-2027
4,494% 4,65% of 3-mnd -2.919.919
euribor

5.836.178

Bovenstaande marktwaarde is opgenomen onder de langlopende overige schulden
(18.10).
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Onder de leningen zijn voor een bedrag van € 9.500.000 (NWB) aan zogenaamde
basisrenteleningen opgenomen. De kenmerken van deze basisrenteleningen luiden als
volgt (per 31 december 2019):

Bedragen x € 1)
Lening Bank Nominale
waarde

18.11 Kortlopende schulden

Overlopende passiva
31 december 2019

31 december 2018

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

1.407.135
115.950

1.395.027
205.846

34.356
6.855
19.790
655.921

245.900
6.731
22.393
680.211

Totaal

2.240.007

2.556.108

De schulden aan kredietinstellingen betreffen de aflossingsverplichtingen voor 2020
van de leningen. De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
31 december 2019

31 december 2018

Vennootschapsbelasting
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

6.716
8.027
5.142
14.471

34.488
8.687
5.169
197.556

Totaal

34.356

245.900

Overige schulden
31 december 2019

31 december 2018

Nog te ontvangen facturen onderhoud
Te betalen bedragen projecten
Af te rekenen servicekosten

13.035
0
6.755

11.865
0
10.528

Totaal

19.790

22.393

31 december 2019

31 december 2018

Niet vervallen rente leningen
Vooruit ontvangen huur
Nog te betalen grondkosten
Nog te ontvangen facturen
Overige

504.522
30.759
83.000
2.763
34.877

528.242
32.593
83.000
3.404
32.972

Totaal

655.921

680.211

18.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Het obligo uit hoofde van de geborgde leningen door het Waarborgfonds bedraagt
ultimo 2019 € 1.664.827. De hoogte van het obligo is vastgesteld op 3,85% over de
schuldrestant van de geborgde leningen.
Dit obligo is opeisbaar, indien blijkt dat het totale garantievermogen van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet voldoende is om de aanspraken op het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw te dekken.
Wet ketenaansprakelijkheid
In het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid wordt, met het oog op risicobeperking
voor betreffende aannemers (nieuwbouw, onderhoud) zowel de G-rekening constructie
als de BTW-verleggingsregeling toegepast. Hierdoor is het risico vrijwel nihil.
Investeringsverplichting
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw tot een bedrag van
€ 8,2 miljoen. Deze verplichtingen komen naar verwachting tot afwikkeling in
2020/2021.
18.13 Gebeurtenissen na balansdatum
In 2020 heeft in het coronavirus niet alleen grote gevolgen gekregen voor de
volksgezondheid en het maatschappelijk leven, maar ook voor de economie in
Nederland en mondiaal. Naar onze inschatting zijn de economische gevolgen voor
corporaties voor zover het zich nu laat aanzien beperkt van omvang. Van discontinuïteit
is geen sprake.
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19 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019
(bedragen x €1)

19.1

19.4

Huuropbrengsten

Huuropbrengsten
Af: huurderving mutatieleegstand
Af: afboeking huurdebiteuren
Af: dotatie voorziening huurdebiteuren
Totaal

2019
6.602.238
21.321
2.149
2.453
6.576.315

2018
6.286.412
19.721
5.350
12.874
6.248.467

De wijziging in de huuropbrengsten ten opzichte van vorig jaar is als volgt te verklaren:
Jaarhuur 2018
6.286.000
- Jaarlijkse huurverhoging
104.000
- Effect verkopen
-42.000
- Effect nieuwbouw
226.000
- Effect sloop
0
- Huurharmonisatie
28.000
Totaal mutatie
316.000
Jaarhuur 2019
6.602.000

19.2

Opbrengsten servicecontracten

Overige goederen, leveringen en diensten
Af: derving wegens leegstand
Totaal

19.3

2019
72.458
1.503
70.955

2018
61.905
137
61.768

Lasten verhuur en beheer

Directe personeelskosten
Indirecte personeelskosten
Aandeel afschrijvingen activa tdv exploitatie
Verhuurkosten
Overige indirecte kosten
Totaal

Energielasten
Schoonmaakkosten
Tuinonderhoud
Insectenwering
Nutsvoorziening
Internet
Niet verrekenbare servicekosten
Totaal

2018
20.425
25.134
9.098
586
1.440
630
7.858
65.171

2018
314.923
19.784
24.981
11.395
33.737
404.820

19.5 Personeelskosten
De personeelskosten zijn toegerekend op basis van een interne inschatting van
urenbesteding naar activiteiten.
De totale personeelskosten bestaan uit de volgende posten:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

2019
353.866
62.104
58.601
474.571

2018
358.106
59.078
57.494
474.678

Ultimo 2019 bedroeg het aantal werknemers 8 (ultimo 2018: 8). Omgerekend naar
aantal fte’s bedroeg het aantal ultimo 2019 7,0 (ultimo 2018: 7,0).
De personeelskosten zijn als volgt gealloceerd aan de diverse functies in de winst- en
verliesrekening:

Lasten servicecontracten
2019
24.926
27.072
9.099
1.401
2.081
578
8.498
73.655

2019
324.169
20.364
27.243
12.986
23.496
408.258

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
Overige organisatiekosten
Totaal

2019
344.534
58.969
10.182

2018
334.706
70.931
9.892

60.886
474.571

59.149
474.678
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19.6

Lasten onderhoudsactiviteiten

Klachtenonderhoud
Mutatie-onderhoud
Contractonderhoud
Planmatig onderhoud individueel
Planmatig onderhoud seriegewijs
Bij: eigen uren interne onderhoudsdienst
Totaal

19.7

2019
147.228
118.852
175.227
105.319
307.550
58.969
913.145

2018
196.682
227.874
154.006
154.651
106.217
70.931
910.362

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
Overige organisatiekosten
Totaal

2019
319.692
20.125
356.539
0
7.304
194.402
898.062

2018
321.593
16.785
701.726
62.913
7.696
186.061
1.296.774

De aan de diverse functies van de winst- en verliesrekening gealloceerde overige kosten
en opbrengsten zijn als volgt:
Overige bedrijfsopbrengsten
Niet direct toerekenbare afschrijvingslasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kosten toezicht
Abonnementen / contributies
Automatiseringskosten
Accountants- en advieskosten
Kantoorkosten
Verhuurkosten
VVE bijdragen
Incassokosten
Overige algemene kosten
Totaal

2019
-39.323
28.355
33.737
25.218
28.798
8.387
67.567
60.942
7.211
13.275
224
3.365
6.614
244.370

2018
-39.179
26.001
27.791
28.644
32.813
8.481
52.887
82.507
6.353
11.993
672
0
14.166
253.129

8.827
244.370

16.543
253.129

Honoraria onderzoek jaarrekening
Honoraria andere controleopdrachten
Honoraria fiscaal advies
Honoraria voor andere niet-controlediensten
Totaal

2019
36.300
6.050
0
0
42.350

2018
34.922
5.613
0
4.306
44.841

19.8 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
In 2019 zijn vanuit het bestaand bezit 7 woningen verkocht (2018: 4 woningen) aan
individuele eigenaren-bewoners. Ook is in 2019 de enige BOG-eenheid die Patrimonium
bezat verkocht. Het verkoopresultaat wordt bepaald door verkoopopbrengsten minus
de toe te rekenen organisatiekosten en de boekwaarden van de verkochte woningen.
Verkoopopbrengsten
Af: verkoopkosten
Af: boekwaarde
Af: organisatiekosten
Totaal

2019
1.441.980
18.724
951.587
14.842
456.827

2018
687.500
4.964
503.948
15.284
163.304
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Deze kosten zijn als volgt gealloceerd aan de diverse functies in de winst- en
verliesrekening:

2018
45.132
186.061
5.393

In het boekjaar zijn door de controlerend accountant (BDO) de volgende bedragen aan
accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Belastingen
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Saneringsheffing
Heffing AW en bijdrage huurcommissie
Toegerekende organisatiekosten
Totaal

2019
36.481
194.402
4.660

19.9 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking
op de mutatie in de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie.

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
(nieuwbouw)
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille (vastgoed in exploitatie)
Totaal

2019
1.348.180

2018
2.143.021

-1.956.575

1.069.441

12.033.859
11.425.464

8.414.689
11.627.151

19.10 Financiële baten en lasten
2019

2018

0
9.864
9.864

0
72.006
72.006

1.809.837

240.635

1.433.307
37.549
1.470.856
3.270.829

1.473.293
44.501
1.517.794
1.686.423

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Liquide middelen
Overige rentebaten
Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Mutatie waardering embedded instrumenten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Leningen
Overige rentelasten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal financiële baten en lasten

19.11 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2019

2018

Acute vennootschapsbelasting
Correctie voorgaande jaren
Mutatie latente belastingen

594.716
-30.221
-151.908

461.988
-78.682
4.346

Totaal

412.587

387.652

De belastbare winst over 2019 is als volgt bepaald:

-11.100
-13.382.039
1.956.575
1.809.837
-767.052
20.796
2.452.489
339
-407.339
2.045.489

Over het belastbare bedrag ad € 2.045.489 is vennootschapsbelasting verschuldigd ten
bedrage van € 594.716. De nieuw ingevoerde ATAD-regeling kost Patrimonium in 2019
€ 95.346. De niet aftrekbare rente door deze regeling bedraagt € 381.386.
Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve
belastingdruk wordt veroorzaakt door fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit
betreft voornamelijk de verschillen in waardering van de vastgoedportefeuille, de
verwerking van verkoopresultaten en de fiscale onderhoudsvoorziening.
19.11.1 De aansluiting toepasselijk en effectieve belastingtarief
Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25% (2018: 25%). Het effectieve
belastingtarief, zijnde de belastinglast in de winst- en verliesrekening uitgedrukt als %
van het jaarresultaat voor belastingen, bedraagt 3,2% (2018: 2,8%).
De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijk belastingtarief is
als volgt:
Toepasselijk belastingtarief
Aanpassing belastingen vorige boekjaren
Niet gewaardeerde verschillen
Effectief belastingtarief

2019
25,0
-0,2
-21,6
3,2

2018
25,0
-0,6
-21,6
2,8

19.12 Voorstel resultaatbestemming 2019
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring
door de Raad van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat ten
bedrage van € 12.483.312 positief is als volgt verdeeld:
Resultaatbestemming 2019

12.895.899
-70.427

Toevoeging aan overige reserves
Toevoeging aan herwaarderingsreserve

339.721
12.143.591

Totaal

12.483.312
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Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Fiscaal lager resultaat verkoop woningen

Fiscaal afschrijving woningen
Fiscaal niet geaccepteerde waardeverandering mva in expl.
Fiscaal niet geaccepteerde waardeverandering mva in ontw.
Fiscaal niet geaccepteerde waardemutatie embedded derivaten
Mutatie voorziening onderhoud
Fiscaal lagere rentelasten
Fiscaal resultaat
Niet aftrekbare gemengde kosten
Toevoeging aan HIR in 2019
Fiscale winst

20 Naar DAEB/niet DAEB gescheiden resultatenrekening
DAEB 2018 (€)

Niet-DAEB 2019 (€)

Niet-DAEB 2018 (€)

Totaal 2019 (€)

Totaal 2018 (€)

6.567.091
70.955
-73.655
-408.113
-911.717
-897.870
4.346.691

6.220.175
61.768
-65.171
-404.380
-906.405
-1.296.196
3.609.791

9.224
0
0
-145
-1.428
-192
7.459

28.292
0
0
-440
-3.957
-578
23.317

6.576.315
70.955
-73.655
-408.258
-913.145
-898.062
4.354.150

6.248.467
61.768
-65.171
-404.820
-910.362
-1.296.774
3.633.108

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

1.119.480
-12.987
-679.511
426.982

687.500
-15.284
-508.912
163.304

322.500
-1.855
-290.800
29.845

0
0
0
0

1.441.980
-14.842
-970.311
456.827

687.500
-15.284
-508.912
163.304

-608.395
12.033.859
0

3.207.462
8.414.689
0

0
0
0

5.000
0
0

-608.395
12.033.859
0

3.212.462
8.414.689
0

11.425.464

11.622.151

0

5.000

11.425.464

11.627.151

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-69.688
0

-75.610
-2.997

-25
0

-82
-3

-69.713
0

-75.692
-3.000

Waardeveranderingen embedded instrumenten
Andere rentebaten en soortelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

-1.809.195
9.861
-1.470.335
-3.269.669

-240.374
72.003
-1.516.146
-1.684.517

-642
3
-521
-1.160

-261
3
-1.648
-1.906

-1.809.837
9.864
-1.470.856
-3.270.829

-240.635
72.006
-1.517.794
-1.686.423

Resultaat voor belastingen

12.859.780

13.632.122

36.119

26.326

12.895.899

13.658.448

-411.431

-386.905

-1.156

-747

-412.587

-387.652

12.448.349

13.245.217

34.963

25.579

12.483.312

13.270.796

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengst overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid

Belastingen
Resultaat na belastingen
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DAEB 2019 (€)
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

21 Naar DAEB/niet-DAEB gescheiden kasstroomoverzicht
Nr.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9a
1.9b
1.10
1.11

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Omschrijving
A. Operationele activiteiten
Ontvangsten
Huren
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten
Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Rente-uitgaven
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten
B. (Des)investeringsactiviteiten
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
woongelegenheden
(Des)investeringen overig
Tussentelling ingaande kasstroom MVA
MVA Uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet
woongelegenheden
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

DAEB 2019 (€)

DAEB 2018 (€)

Niet-DAEB 2019 (€)

Niet-DAEB 2018 (€)

Totaal 2019 (€)

Totaal 2018 (€)

6.577.524
70.955
39.309
9.861
6.697.649

6.215.596
61.768
39.136
3.125
6.319.625

9.224
0
14
3
9.241

28.292
0
43
3
28.338

6.586.748
70.955
39.323
9.864
6.706.890

6.243.888
61.768
39.179
3.128
6.347.963

474.403
851.522
650.123
1.474.173
7.303
356.539
0

474.163
832.145
676.977
1.499.909
62.913
701.726
2.997

168
1.428
231
523
0
0
0

515
3.957
736
1.630
0
0
3

474.571
852.950
650.354
1.474.696
7.303
356.539
0

474.678
836.102
677.713
1.501.539
62.913
701.726
3.000

560.466
4.374.529
2.323.120

740.195
4.991.025
1.328.600

1.580
3.930
5.311

1.428
8.269
20.069

562.046
4.378.459
2.328.431

741.623
4.999.294
1.348.669

1.119.480

687.500

322.500

0

1.441.980

687.500

0
1.119.480

0
687.500

0
322.500

0
0

0
1.441.980

0
687.500

742.166
0

4.472.220
177.584

0
0

0
0

742.166
0

4.472.220
177.584

0
17.924
760.090
359.390

59.261
4.965
4.714.030
-4.026.530

0
800
800
321.700

64
0
64
-64

0
18.724
760.890
681.090

59.325
4.965
4.714.094
-4.026.594
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Nr.

Omschrijving

3.

C. Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Kasstroom financieringsactiviteiten

3.1
3.2

4.1

DAEB 2019 (€)

DAEB 2018 (€)

Niet-DAEB 2019 (€)

Niet-DAEB 2018 (€)

Totaal 2019 (€)

Totaal 2018 (€)

0

2.000.000

0

0

0

2.000.000

1.394.532
-1.394.532

1.281.922
718.078

495
-495

1.393
-1.393

1.395.027
-1.395.027

1.283.315
716.685

Mutatie liquide middelen

1.614.494

-1.961.240

Wijziging kortgeldmutaties
Liquide middelen per 1-1
Liquide middelen per 31-12

1.410.643
3.025.137

3.371.883
1.410.643
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22 Overige informatie
22.1 Werknemers
In 2019 heeft Patrimonium acht werknemers in dienst. Uitgedrukt in fulltime
equivalenten bedraagt het aantal medewerkers 7,0. Naast de directeur-bestuurder (1,0
fte) zijn 3 medewerkers (3,0 fte) werkzaam op de vastgoed afdeling en 3 medewerkers
(2,0 fte) op de financiële en huuradministratie en 1 medewerker strategie & control (1,0
fte). Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.
22.2 WNT-verantwoording 2019
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De
WNT is van toepassing op Patrimonium. Het voor Patrimonium toepasselijke
bezoldigingsmaximum op basis van de bezoldigingsklasse is in 2019 € 102.000
(bezoldigingsklasse B). Op basis van de overgangsregeling is het individueel
bezoldigingsmaximum voor 2019 echter € 110.443.

De samenstelling van de beloning van de directeur-bestuurder in het verslagjaar,
alsmede de Raad van Commissarissen is hierna verantwoord.
In het verslagjaar is geen sprake van een uitkering bij beëindiging van het
dienstverband. Er hebben in het verslagjaar eveneens geen winstdelingen,
bonusbetalingen of variabele beloningen plaatsgevonden.
De bezoldiging volgens de WNT van de directeur-bestuurder ligt boven de norm van
bezoldigingsklasse B. Gezien het tijdstip van indiensttreding valt de directeurbestuurder onder het overgangsrecht. Er is sprake van het ter beschikking stellen van
een auto aan de directeur-bestuurder.
Er is geen sprake van inhuur van derden met een inkomen boven de WNT-norm.
De vergoeding excl. BTW voor de leden van de Raad van Commissarissen bedroeg in het
verslagjaar € 21.500. De samenstelling van de Raad van Commissarissen per ultimo
2019 is op de volgende pagina weergegeven. De heer Woord en de heer Visser zijn
benoemd op voordracht van de huurdervereniging De Bult.

Bezoldigingsgegevens Directeur-bestuurder
Naam
Functie

J.H. Oosterhoff RA
Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Sub totaal

2019
1/1-31/12
1,0
ja
€ 93.219
€ 17.122
€ 110.341

2018
1/1-31/12
1,0
ja
€ 96.422
€ 18.242
€ 114.664

WNT-maximum

€ 102.000

€ 98.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging

n.v.t.
€ 110.341

n.v.t.
€ 114.664

Er is sprake van
overgangsrecht

Er is sprake van
overgangsrecht

n.v.t.

n.v.t.

2019
108
67,5
35,5
45
38

2018
108
67,5
35,5
45
-

2019
€ 13.147
€ 3.468
€ 507
€ 17.122

2018
€ 14.118
€ 3.471
€ 653
€ 18.242

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
PE-verantwoording
Totaal te behalen PE punten in drie jaar
Behaalde PE punten in 2016
Behaalde PE punten in 2017
Behaalde PE punten in 2018
Behaalde PE-punten in 2019

Specificatie beloningen betaalbaar op termijn:
Werkgeversbijdrage ouderdomspensioen
Werkgeversbijdrage vroegpensioen
Werkgeversbijdrage WIA-premie
Totaal belaningen betaalbaar op termijn
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Toezichthouders

W.J. Schutte

J. van Eerde

J. Jongejan

T. Woord

B. Visser

Functiegegevens
Benoemd sinds
Aftredend per

voorzitter
1-1-2015
31-12-2022
(niet hernoembaar)

lid
1-1-2018
31-12-2021
(hernoembaar)

Lid
1-1-2018
31-12-2021 (hernoembaar)

lid
1-1-2014
31-12-2021
(niet hernoembaar)

Lid
1-1-2019
31-12-2022
(hernoembaar)

1/1-31/12
€ 5.000
€15.300
n.v.t.
€ 5.000

1/1-31/12
€ 4.500
€ 10.200
n.v.t.
€ 4.500

1/1-31/12
€ 4.500
€ 10.200
n.v.t.
€ 4.500

1/1-31/12
€ 4.500
€ 10.200
n.v.t.
€ 4.500

1/1-31/12
€ 4.500
€ 10.200
n.v.t.
€ 4.500

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1-31/12
€ 5.000
€ 14.700

1/1-31/12
€ 4.500
€ 9.800

1/1-31/12
€ 4.500
€ 9.800

1/1-31/12
€ 4.500
€ 9.800

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

7
5
6
Voorzitter Stichting Beheer
Flynth, voorzitter a.i. van
de stichting Bloems

n.v.t.
21
9
Projectmanager
gemeente Lelystad

n.v.t.
6
5
DGA Borboleta BV, Vicevoorzitter RvT AVES, Freelance
docent Haagse Hoge School,
voorzitter Stichting Vrienden
Hoeve van Marant,
bestuurssecretaris Energie
Pioniers Noordoostpolder

5
5
5
Registeraccountant bij
Crowe Foederer

n.v.t.
n.v.t.
0
Zelfstandig adviseur,
bestuurslid Draagt
Elkanders Lasten te Urk

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging
Individueel toepasselijk maximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijk maximum
PE-verantwoording
2017
2018
2019
Functie en relevante nevenfuncties

*) Deze bedragen zijn excl. evt. BTW vergoeding ad 21%
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Ondertekening
Urk, 25 mei 2020
Was getekend,
De heer J.H. Oosterhoff RA, directeur-bestuurder
De heer W.J. Schutte, voorzitter Raad van Commissarissen
De heer drs. T. Woord RA EMITA CISA, lid Raad van Commissarissen
De heer J. Jongejan, lid Raad van Commissarissen
Mevrouw J. van Eerde, lid Raad van Commissarissen
De heer B. Visser, lid Raad van Commissarissen
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23 Overige gegevens
23.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende pagina weergegeven.

T: +31 (0)55 312 76 00
E: apeldoorn@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 10147, 7301 GC Apeldoorn
Boogschutterstraat 35, 7324 AE Apeldoorn
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Christelijke Woonstichting Patrimonium

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Christelijke Woonstichting Patrimonium te Urk
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Christelijke Woonstichting Patrimonium
op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten
voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering
topinkomens (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de winst-en-verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Christelijke Woonstichting Patrimonium zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening [op pagina 50]. Hierin staat
beschreven dat Christelijke Woonstichting Patrimonium een deel van haar vastgoed in
exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2
van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in het huidige en het
voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze
actuele waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 bestuursverslag;
 volkshuisvestelijk verslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming
met artikel 36 en 36a van de Woningwet.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de
Woningwet en de WNT.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
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Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Apeldoorn, 25 mei 2020
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

J.J. Herst RA
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