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Voorwoord

Bij het opmaken van de jaarstukken 2019 is de samenleving opeens drastisch veranderd. De huidige situatie van het 
COVID-19 virus heeft ons allen feitelijk overvallen. Het is moeilijk in te schatten hoe lang de huidige situatie de 
samenleving en ons als organisatie in de greep gaat houden. De situatie is zorgelijk en niet zonder risico.
Voor De Huismeesters staat het welzijn en gezondheid van haar medewerkers, huurders en derden voorop. We 
zetten alles op alles om verspreiding van het virus te voorkomen. We volgen daarbij de richtlijnen van de overheid en 
het RIVM. In het bestuursverslag ga ik verder in op de impact van het coronavirus op de continuïteit en risico’s voor 
De Huismeesters.

Hier zijn we trots op
Wij zijn trots op veel van wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt. Wij zijn vier jaar geleden begonnen met een 
inhaalslag met het verbeteren van onze woningen. Dit in combinatie met technische maatregelen om de woningen 
energiezuiniger te maken en de basiskwaliteit op orde te brengen. We zitten midden in deze transitie. 

We hebben een klantvisie opgesteld met een aantal klantbeloftes. Deze klantvisie vertalen we in onze processen en 
gedrag. Klantgerichtheid is en blijft een dagelijks aandachtspunt. We luisteren naar de klant en doen wat we kunnen 
binnen onze kaders. De organisatie werkt steeds efficiënter en is wendbaarder. Dit gaat niet ten koste van de tevre-
denheid van onze bewoners. Het draagt bij aan een betere dienstverlening. We hebben in 2019 onze website en 
klantportaal geoptimaliseerd. 

Afgelopen jaren organiseerden wij een klusdag. De klusdag van 2019 was anders dan andere jaren. Voorgaande jaren 
deden we klussen met en voor bewoners. In 2019 boden medewerkers en leden van de Raad van 
Commissarissen bewoners van de vier prioritaire wijken ledverlichting aan. Wij deden dit in het kader van duurzaam-
heid en betaalbaarheid. Daarnaast wilden we met deze actie een klein steentje bijdragen aan een beter milieu. 
Wij grijpen de klusdag ook aan om het contact op te zoeken met onze bewoners in de wijken. Dit deden we in 2019 
niet alleen door aan te bellen en lampen te vervangen. Bewoners konden ook samen met ons een kopje koffie drin-
ken bij de koffiekar in de wijk. Foto’s van deze dag vindt u in dit jaarbericht.

We zijn er nog niet
Wij zijn en blijven in beweging. Samen met onze huurders, partners, collega-corporaties, medewerkers en experts zijn 
we begin 2020 vol energie aan de slag gegaan met ons nieuwe ondernemingsplan. We bouwen verder aan onze 
ambities met nieuw elan. Wij blijven een bijdrage leveren aan de kwaliteit, betaalbaarheid, leefbaarheid en duur-
zaamheid van de stad Groningen. Hiervoor zetten wij onze financiële mogelijkheden maximaal in. 

Ik ben veel dank verschuldigd aan een ieder die hiertoe heeft bijgedragen, onze bewoners, huurdersorganisatie, 
andere belanghouders en vooral onze medewerkers. Op hen kan ik elke dag weer rekenen!

Sije Holwerda, 14 mei 2020
Bestuurder
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Doelstellingen ondernemingsplan

huurdersoordeel alle diensten gemiddeld een 7,5

score dienstverlening Aedes Benchmark minimaal B

6 van de 10 huurders beveelt De Huismeesters aan

85% van onze woningen is bestemd voor de primaire doelgroep
15% van onze woningen is bestemd voor het middensegment

onze huren stijgen mee op basis van de huursombenadering

gerealiseerd 2019

huurdersoordeel alle diensten gemiddeld een  7,4

score dienstverlening Aedes Benchmark B

7 van de 10 huurders beveelt De Huismeesters aan

86,6% van onze woningen is bestemd voor de primaire 
doelgroep
13,4% van onze woningen is bestemd voor middensegment

onze huren zijn gestegen op basis van inflatie

huurders
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We zijn er voor mensen met een kleine portemonnee. Daarnaast huisvesten we huurders die op andere manieren 
kwetsbaar zijn. De ervaring leert dat niet iedere woningzoekende in een hokje past. Maar ook dat een steuntje in de 
rug soms een nieuwe start kan betekenen. Een goede samenwerking met onze partners is hierbij cruciaal. We 
investeren veel in deze contacten. Door intensief samen te werken, weten we zelfs in ogenschijnlijk uitzichtloze 
situaties maatwerk te leveren. Dit typeert ons als buurtcorporatie.

Beschikbaarheid
Eind 2019 telt ons bezit 8.771 eenheden. Hiervan vallen 7.198 eenheden onder de woningvoorraad, waarvan 7.170  
binnen de sociale huursector. Ongeveer 1/3 van onze voorraad is gekwalificeerd als toegankelijke (nultreden)wo-
ningen. Dit zijn levensloopbestendige woningen; de basisfuncties (woonkamer, keuken, douche, wc en minimaal 1 
slaapkamer) zijn gelijkvloers. Eind 2019 was onze woningvoorraad iets kleiner dan in 2018. Dit komt door de verkoop 
van woningen. 

Onze woningvoorraad bestaat voor een groot deel (58,1%) uit portieketagewoningen. Daarnaast verhuren we: 
eengezinswoningen  15,8% 
bovenwoningen  12,9% 
benedenwoningen  10,1% 
Overige   3,1% 

Naast woningen verhuurden we in 2019 ook: 
427 eenheden in verzorgingshuizen 
503 overige woongelegenheden 
643 niet woongelegenheden (onder andere garages, parkeerplaatsen, bergingen, winkels en bedrijfsonroerend goed) 

Primaire doelgroep
De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden € 38.035 (prijspeil 
2019). De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep 
toewijzen. Wij willen minstens 90% van de toewijzingen op jaarbasis toewijzen aan deze groep. In 2019 was dit  
99,3%. Hieruit blijkt dat in de stad Groningen een grote primaire doelgroep een woning zoekt. Wij wijzen dan ook 
bijna uitsluitend aan deze doelgroep woningen toe.

Woonruimteverdeling  
In 2019 hebben wij 711 woningen verhuurd. Onze woningen worden aangeboden via WoningNet. Ingeschreven 
woningzoekenden kunnen wekelijks reageren op het woningaanbod. Een aanbieding vindt plaats op basis van het 
aantal punten. Ingeschreven woningzoekenden krijgen per maand één woonduurpunt. Mensen die ingeschreven 
staan en al in een huurwoning van een corporatie wonen, krijgen een halve woonduurpunt extra per maand. Daar-
mee bevorderen we de doorstroming. De huisvesting in het systeem van woonruimteverdeling in de stad Groningen 
vindt plaats op volgorde van wijkvernieuwingsurgenten, woningzoekende met urgentietoekenning en daarna de 
reguliere woningzoekenden.

Kwetsbare personen
Stedelijk is er een toename van kwetsbare personen die wij huisvesten. Kwetsbare personen zijn mensen met een 
individueel proeftraject en/of mensen die met urgentie geholpen moeten worden aan een woning. Kwetsbare 
personen ontvangen hulp van een zorginstelling. Er is een samenwerkingsconvenant tussen de Groninger woning-
corporaties, bureau Woonkans en zorginstellingen. Zij bieden ondersteuning bij herhuisvesting om te voorkomen dat 
kwetsbare personen opnieuw in de problemen komen. De huisvesting van kwetsbare personen heeft in het systeem 
van woonruimteverdeling in de stad Groningen prioriteit. De Huismeesters neemt daarin ook haar verantwoordelijk-
heid. We hebben de afgelopen jaren veel kwetsbare huurders gehuisvest maar zijn de laatste tijd wel voorzichtiger 
geworden omdat we geen te grote concentraties in bepaalde buurten willen. Dat komt de leefbaarheid niet ten 
goede.
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Buitenlandse studenten 
De Huismeesters verhuurt meerdere panden aan SSH (Stichting Studenten Huisvesting). Zij verhuren wooneenheden 
aan buitenlandse studenten. In Groningen gaat het in totaal om 491 eenheden. Hiervoor hebben wij met SSH langlo-
pende contracten afgesloten. We werken op basis van een convenant Studenten Huisvesting die is afgesloten tussen 
universiteiten, hogescholen, gemeente en corporaties om gezamenlijk de opgave aan te pakken en een versnelling te 
realiseren.

Statushouders
Wij vinden het belangrijk om mensen met een urgentiestatus een goede plek in onze stad te geven. Ook de groep 
statushouders valt hieronder. Samen met Humanitas zoeken statushouders naar een geschikte woning. Zij kunnen 
via Woningnet reageren op het aanbod. Het aandeel van De Huismeesters stedelijk (via WoningNet) lag in 2019 op 
18 verhuringen. Dit is 26% van de in totaal 70 woningen die in 2019 in de stad beschikbaar zijn gesteld. We hebben 
als gezamenlijke corporaties en de gemeente afspraken gemaakt in een plan van aanpak. Corporaties hebben zich 
ingezet om aan de taakstelling te voldoen en de integratie te bevorderen. Wij willen daarbij ook zorgdragen voor een 
goede spreiding over de hele stad en over de verschillende corporaties.

Urgenten
Mensen in nood worden met spoed geholpen. Zij kunnen bij de Urgentiecommissie Groninger Woningcorporaties ur-
gentie aanvragen. Een voorbeeld hiervan is, als mensen verplicht moeten verhuizen door wijkvernieuwing. Zij krijgen 
in dat geval 100 woonduurpunten en komen hiermee automatisch bovenaan. Grote gezinnen krijgen 200 punten, 
omdat het aanbod van eengezinswoningen schaars is en er weinig mutaties zijn.

Hieronder een overzicht met daarin de aantallen gehuisveste urgenten door De Huismeesters. In totaal heeft De 
Huismeesters 85 urgenten gehuisvest (inclusief statushouders). Dit is 12% van het totaal aantal verhuringen (709) van 
De Huismeesters. In de stad Groningen zijn er in totaal 488 urgenten gehuisvest. Het aandeel van De Huismeesters is 
17% (inclusief statushouders).

Vergelijking gehuisveste urgenten binnen de regio Groningen - gehuisveste urgenten door De Huismeesters:

Voorrang soort voorrang
reden

urgenten
Groningen

urgenten
DHM

% DHM

Grote gezinnen 90 13 14%
KP zittende huurder woonkans 60 12 20%
Kwetsbare personen
indicatie

inidividueel traject 101 12 12%

Wijkvernieuwingsurgen-
tie

93 10 11%

Woonurgentie calamiteit 1 0 0%
Woonurgentie echtscheiding/

verbroken relatie
22 8 36%

Woonurgentie gedwongen verlating 6 4 67%
Woonurgentie medische 18 4 22%
Woonurgentie overig 4 1 25%
Woonurgentie sociaal 23 3 13%
Woonurgentie statushouders 70 18 26%
Totaal 488 85 17%
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Trend aantal gehuisveste urgenten per categorie (afgelopen vier jaar):

Voorrang soort voorrang
reden

urgenten
2016

urgenten
2017

urgenten
2018

urgenten
2019

Grote gezinnen 27 18 8 13
KP zittende huurder woonkans 14 15 11 12
Kwetsbare personen indicatie inidividueel traject 25 19 14 12
Wijkvernieuwingsurgentie 3 4 4 10
Woonurgentie calamiteit 0 2 2 0
Woonurgentie echtscheiding/

verbroken relatie
6 9 5 8

Woonurgentie gedwongen verlating 11 3 9 4
Woonurgentie medische 11 3 9 4
Woonurgentie overig 4 2 4 1
Woonurgentie sociaal 12 5 2 3
Woonurgentie statushouders 67 38 23 18
Totaal 180 118 91 85

Jongerenhuisvesting
Eind 2018 hebben we het convenant ‘Studenten- en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022’ medeonder-
tekend. Andere deelnemende partijen zijn: gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, Lefier, Nijestee, Stichting Studentenhuisvesting, Groninger Studentenbond en Erasmus Student Network. 
In het convenant zijn zowel afspraken voor de korte termijn als de lange termijn opgenomen. In 2019 is er voor eerst 
uitvoering gegeven aan gedeelten van het convenant. Er is voornamelijk ingestoken op de piekopvang van studen-
ten in september 2019. Ondanks dat wij als De Huismeesters geen bezit hiervoor konden inbrengen, hebben wij wel 
meegedacht en mee kunnen praten. Met als resultaat dat de piekopvang 2019 keurig is geregeld. 

Ghuus
In 2019 is de basis gelegd voor ‘Ghuus’. Ghuus is een gezamenlijke website van de Groninger corporaties. Hierop 
vinden jongeren in één oogopslag alle beschikbare jongerenwoningen van de Groningse corporaties. De website 
wordt gebruikersvriendelijk met handige filters en functies voor jongeren. Zo vinden jongeren en studenten makkelij-
ker in Groningen een ‘huus’. Vandaar de naam. Waarom Ghuus? Woningcorporaties hebben betaalbare woonruimten 
voor jongeren en studenten in de gemeente Groningen. Deze woonruimten worden via WoningNet, eigen website 
of op voordracht verhuurd. Dit is voor jongeren niet transparant en het overzicht ontbreekt. De corporaties Nijestee, 
Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Woonborg en Wierden en Borgen gaan dit verbeteren. De website is begin 
2020 online gegaan. De Groninger corporaties tekenden op 18 december 2019 een samenwerkingsovereenkomst 
voor Ghuus voor twee jaar. 

Betaalbaarheid
Ons uitgangspunt bij onze toewijzingen is betaalbaar wonen voor onze huurders. We verhuren woningen voor een 
betaalbare prijs. Hierdoor zijn de woonlasten voor onze huurders in verhouding met hun inkomen. We werken actief 
aan verlaging van de woonlasten door energiebesparende maatregelen toe te passen. Zo zorgen we voor een 
woningvoorraad die toekomstbestendig en duurzaam is. 

Ook in 2019 hebben we de huurverhoging per 1 juli 2019 beperkt gehouden. Wij hebben de huren van onze wo-
ningen met 1,6% verhoogd. Dit is het inflatiepercentage van 2019. Dit gematigde huurprijsbeleid is gelijk aan vorige 
jaren. Wij hebben geen maximale huurverhoging toegepast. En we hebben ook geen gebruik gemaakt van inkomens-
afhankelijke huurverhoging. 
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Een belangrijk uitgangspunt voor de kwaliteit van onze woningen is dat we verduurzamen. We werken actief aan 
verlaging van de woonlasten door energiebesparende maatregelen toe te passen. Zo zorgen we voor een woning-
voorraad die betaalbaar is voor onze huurders en toekomstbestendig is. Wij voerden in 2019 alle maatregelen uit bij 
(groot) onderhoud zonder huurverhoging.

Een goede prijs/kwaliteitverhouding in combinatie met betaalbaar wonen voor onze huurders is ons uitgangspunt. 
Na een huuropzegging passen wij de huurprijs van een woning aan voor de nieuwe huurder. Via deze huurharmoni-
satie krijgen onze woningen weer de juiste huurprijs. In 2019 was de huurverhoging via de harmonisatie 1,2% van de 
huursom. Deze aanpassing staat los van de jaarlijkse huurverhoging in juli. 
De huidige afspraken met onze Huurdersraad zijn:
• gemiddelde streefhuur: 83% - 86%.
• beschikbaarheid primaire doelgroep: 84% - 90%. 

Dit betekent dat de gemiddelde streefhuur zich tussen de 83% en de 86% mag begeven. Het gaat hier om het ge-
middelde. Individuele woningen kunnen een lager of hoger percentage hebben. Het percentage huurniveau ten op-
zichte van maximaal redelijk was eind 2019 ongeveer 75%. Het percentage streefhuurniveau ten opzichte van maxi-
maal redelijk was ongeveer 80%. Als het gaat om de beschikbaarheid voor de primaire doelgroep, moet tussen 84% 
en 90% van het bezit een streefhuur hebben die bereikbaar blijft voor de primaire doelgroep. Dat is de groep die in 
aanmerking komt voor huurtoeslag. 

We willen voorkomen dat (nieuwe) huurders snel betalingsproblemen krijgen. Minstens 95% van onze woningen 
wijzen wij passend toe. Wij willen zo weinig mogelijk gebruik maken van de ruimte die wet- en regelgeving ons biedt 
om af te wijken van de 95%. In 2019 wezen wij 99,4% passend toe. 

Wij voeren een actief incassobeleid om betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Waar nodig bieden 
we een betalingsregeling aan om uitzettingen te voorkomen. Daarnaast zetten we in op een persoonlijke benadering 
richting huurders voor maatwerk. We leggen contact met instanties voor hulp als daar aanleiding toe is. Dit actieve 
beleid heeft er toe geleid dat het aantal ontruimingen is gestabiliseerd. Desondanks worden woningen ontruimd 
omdat de huur herhaaldelijk niet betaald wordt of omdat sprake is overlast of hennepteelt. Bij 14 vonnissen was 
sprake van tien feitelijke ontruimingen. Vier huurders hebben voortijdig de sleutels ingeleverd om een ontruiming te 
voorkomen.

Nieuw huurprijsbeleid 2020
De Huismeesters staat voor voldoende woningen beschikbaar hebben voor onze primaire doelgroep! Ondanks dit 
uitgangspunt, zijn we in 2019 gaan kijken naar welke financiële ruimte we hebben binnen ons huurprijsbeleid. Deze 
extra inkomsten hebben we nodig om te investeren in de kwaliteit van onze woningen en in verduurzaming. 
In nauw overleg met onze Huurdersraad verwachten we in 2020 het nieuwe huurprijsbeleid vast te stellen. 

Het doel van ons nieuwe huurprijsbeleid is:
• voldoende betaalbare huurwoningen voor onze primaire doelgroep.
• onze woningen hebben een herkenbare huurprijs. De huurprijs is goed uitlegbaar en tussen woningen met verge-

lijkbare kwaliteit komen geen grote verschillen voor. 
• het nieuwe huurprijsbeleid komt ten goede aan de financiële continuïteit van De Huismeesters.

VoorzieningenWijzer
Om te zorgen voor betaalbaar wonen zet De Huismeesters in op betaalbare huren. Helaas zien we dat onze doel-
groep steeds kwetsbaarder wordt. Daarbij valt het ons op dat deze doelgroep inkomensondersteunende maatrege-
len, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of gemeentelijke (minima)regelingen, onvoldoende benut. Hier komt de 
VoorzieningenWijzer in beeld. Het doel is om kwetsbare mensen te helpen verstandige keuzes te maken. 
Consulenten van de VoorzieningenWijzer adviseren deze mensen optimaal gebruik te maken van bestaande regelin-
gen en voorzingen. Want zij en wij geloven, dat als mensen de basis op orde hebben, armoede en schulden kunnen 
worden voorkomen. In 2019 hebben twee corporaties in de gemeente Groningen met succes een pilot uitgevoerd 
met de VoorzieningenWijzer. De Huismeesters is hier nauw bij betrokken geweest. We zetten in 2020 dan ook in op 
een verdere inbedding van de VoorzieningenWijzer in de gemeente Groningen. 



9

Herzien incassobeleid
Een deel van de Nederlandse bevolking heeft blijvend moeite om financieel rond te komen. Ideaal gezien zou een 
huishouden niet meer dan de helft van het inkomen kwijt moeten zijn aan de vaste lasten. Dat is voor veel groepen 
nu wel het geval. Vooral huurders zijn een fors deel van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Hieronder valt ook het 
betalen van de huur. Zodra er in deze huishoudens extra kosten komen, door bijvoorbeeld hogere zorgkosten, bete-
kent dit vaak financiële stress. 

Met dit in ons achterhoofd hebben wij begin 2019 ons beleid Huurincasso geactualiseerd. Onze doelstelling: in een 
zo vroeg mogelijk stadium achterstanden signaleren en actie ondernemen. Daarbij hebben we oog voor de huurder. 
We stellen ons streng op voor huurders die niet willen meewerken aan een oplossing. Met het nieuwe beleid 
willen we het aantal ontruimingen op een zo laag mogelijk niveau houden. Daarnaast willen we de huurachter-
standen verder naar beneden brengen en de onderlinge samenwerking verbeteren. Het nieuwe beleid ging op 
1 mei 2019 in. Begin 2020 vindt een evaluatie plaats.

2019 2018 2017 2016 2015
ontruimingen 14 13 20 25 38

Tevreden huurders
De basis van ons werk is het verhuren en onderhouden van woningen. Onze huidige en toekomstige bewoners geven 
ons bestaansrecht. Wij vinden het belangrijk dat huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Daarom doen 
we daar onderzoek naar. Wij meten de tevredenheid continu. Daar leren we van en het helpt ons de dienstverlening 
verder te verbeteren.

Onze klantvisie
“Wij huisvesten veel doelgroepen. We weten wat de verwachtingen en behoeften van onze huurders zijn op het 
gebied van dienstverlening en woonkwaliteit. Wij zoeken daarbij naar een daarvoor passende oplossing. We zijn onze 
huurders snel en efficiënt van dienst, zodat zij bij voorkeur in één keer geholpen worden. Onze dienstverlening vindt 
zoveel mogelijk digitaal plaats. Er blijft ruimte voor maatwerk en persoonlijk contact om iedereen op zijn manier te 
kunnen helpen. Wij willen een tevreden klant.”

Het MT heeft in 2019 de klantvisie vastgesteld. Onderdeel van deze klantvisie zijn onze klantbeloften:
• Afspraak is afspraak
• Snelle en efficiënte dienstverlening
• Transparantie
• Toegankelijkheid
• Woonkwaliteit

Wij willen onze bewoners de dienstverlening bieden die zij mogen verwachten van een professionele woning-
corporatie. Een klantvisie geeft focus en richting. Processen en klantbediening worden ingericht op basis van de 
behoefte van de klant. En op basis van onze eigen kaders voor klantgericht, efficiënt en effectief handelen. 

We hebben in 2019 de volgende stappen gezet:
• een vraaggestuurde website
• verbeterd klantportaal
• B-1 schrijftraining en schrijfcoaches

Onze klantvisie maakt onderdeel uit van ons nieuwe ondernemingsplan, dat we in 2020 opstellen. 
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Doorkijkje 2020

• huurverhoging 2020: inflatie + 1%
• passend toewijzen >95%
• gemiddeld streefhuurpercentage 86%
• aandeel primaire doelgroep >85%
• leegstand <0,5%
• verdere digitalisering dienstverlening
 

Huurdersoordeel en Benchmark
Volgens de Aedes-benchmark 2019 scoort De Huismeesters opnieuw goed. De Huurders van De Huismeesters zijn 
ook in 2019 positief over hun woningcorporatie. Aedes rapporteerde de volgende cijfers voor de huurderstevreden-
heid:

Nieuwe huurders 8,1
Huurders met reparatieverzoek 7,6
Vertrokken huurders 7,5

Wij behalen daarmee ook in 2019 een B-score. 

Klachtenrapportage 
Er zijn in 2019 in totaal 82 klachten ingediend. Het aantal klachten is iets hoger dan het aantal van 79 in 2018. De 
norm van het aantal klachten per jaar was in 2019 gesteld op 60. Met de 82 klachten is deze norm ruim overschre-
den. Hier is geen duidelijke oorzaak voor aan te wijzen. De meeste klachten worden ingediend naar aanleiding van de 
dienstverlening na een inspectieverzoek. Gevolgd door de dienstverlening na een reparatieverzoek. 

De klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties heeft in 2019 in totaal 28 klachtbrieven ontvangen, waarvan 4 van 
huurders van De Huismeesters. De klachten zijn afgehandeld.
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Doelstellingen ondernemingsplan

huurdersoordeel eigen buurt 6,7

7 van de 10 huurders beveelt eigen buurt aan

gerealiseerd 2019

huurdersoordeel eigen buurt 6,8

7 van de 10 huurders beveelt in 2019 hun 
eigen buurt aan

leefbaarheid
vitale wijken en buurten

Jannet Bonnema
Rechthoek
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Wij zijn een buurtcorporatie, zichtbaar aanwezig in de wijken. Wij weten wat er in de wijken speelt en zijn direct aan-
spreekbaar voor onze huurders. Woonproblemen pakken we aan, omdat deze een directe bedreiging voor de leef-
baarheid vormen. Wij werken hierin nauw samen met onze partners.

Leefbaarheid en vitale wijken
Leefbaarheid gaat over de mate waarin een buurt of wijk geschikt is om te wonen. Het gaat over een woning die 
betaalbaar en goed onderhouden is. In een omgeving die schoon, heel en veilig is. We dragen actief uit dat deze leef-
baarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van verhuurder, huurders en partners in onze wijken.

Wij zetten in op de volgende vier aspecten:
• een kwalitatief en gevarieerd woningbestand 
• een veilige, kwalitatieve woonomgeving
• een woonomgeving met voorzieningen
• een goede sociale wijksamenstelling

Wij stellen voor onze wijken beheerplannen op. Hierin staat aangegeven wat nodig is om een wijk leefbaar te hou-
den. Het gaat om investeringen in buurtbeheer, voorzieningen en wijkactiviteiten.
Wij hebben in 2019 (opnieuw) ingezet op:
• de Heerden-aanpak in Beijum;
• schuttingplannen in De Hoogte, Indische Buurt en een stukje Reviusstraat;
• het schoon en veilig houden van de buurten;
• flora en fauna;
• overgang van rolcontainers naar ondergronds afvalsysteem in Cortinghborg en Centrum.

Uitgaven 2019                    € 
Buurtbeheer en eigen dienst 330.000 
leefbaarheidsuitgaven 554.000 
Totaal 884.000

Dit komt neer op gemiddeld € 122,81 per woning. De realisatie blijft daarmee binnen de oorspronkelijk in de 
Woningwet gedefinieerde norm van € 125. In de evaluatie van de Woningwet is deze norm komen te vervallen.

Ontwikkelingen leefbaarheid
Afgelopen jaar hebben wij helaas de volgende conclusie getrokken. De sociale problemen in de wijken en buurten als 
gevolg van verschillende beleidsontwikkelingen nemen toe. De leefbaarheid in bepaalde buurten en wijken van ons 
staat best wel onder druk. Dit komt onder andere door de volgende oorzaken:
• passend toewijzen
• langer zelfstandig thuis wonen
• uitstroom Beschermd Wonen

We spraken hierover in 2019 met onze Wooncommissie. Het onderwerp ‘Leefbaarheid’ wordt namelijk een steeds 
groter item door alle maatschappelijke ontwikkelingen. De problemen lossen wij niet alleen op. Wij zoeken de ver-
binding met onze partners. Op zoek naar waar de mogelijkheden zitten. Wij nemen dit mee in ons nieuwe onderne-
mingsplan, dat we in 2020 opstellen.

Prettig wonen
Geven huurders aan niet prettig te wonen, dan ondernemen we direct actie. Signalen van vervuiling, overlast en 
huurachterstand pakken we direct op. We gaan in gesprek met mensen en zetten ons netwerk in wijken en buurten 
in om problemen vroegtijdig aan te pakken. Onze medewerkers zijn dagelijks in de wijk en onderhouden contacten 
met huurders en de gemeente. We zijn zichtbaar en aanspreekbaar en we signaleren op tijd excessen.
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Buurtbemiddeling
De Huismeesters bemiddelt wanneer er problemen zijn tussen huurders. Wij vinden het belangrijk dat huurders er 
samen uit komen. Huurders kunnen zichzelf aanmelden voor buurtbemiddeling of zij worden door De Huismeesters 
aangemeld. De Huismeesters heeft in 2019 in vier gevallen buurtbemiddeling ingeschakeld. Eén daarvan was na 
bemiddeling niet succesvol afgesloten. Twee bemiddelingen zijn uiteindelijk na contact met buurtbemiddeling niet 
doorgegaan. 

We zien dat we steeds minder gebruik maken van buurtbemiddeling, zowel Groningen breed als bij De Huismeesters. 
In 2018 heeft De Huismeesters nog in 18 gevallen buurtbemiddeling ingeschakeld. In 2020 vindt een evaluatie plaats 
van buurtbemiddeling. Mede aan de hand van het jaarverslag van buurtbemiddeling zelf. Een eerste indruk is dat er 
bij onze medewerkers twijfels zijn of buurtbemiddeling voldoende passend is bij de complexer wordende problema-
tiek van vele huurders.

Kwetsbaarheid bewoners
Wij hebben in de stad Groningen afspraken gemaakt met de gemeente, hulpverleningsinstanties en corporaties 
over de opvang van specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen, ex-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en 
ex-gedetineerden. De voorwaarde is dat de bewoner ook begeleiding accepteert. Dan krijgt hij of zij gegarandeerd 
huisvesting.

Door veranderende wetgeving zien we dat er meer huurders instromen met een bepaalde vraag naar zorg- en/of 
aandacht. Ook blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Soms krijgen bewoners die kwetsbaar zijn begeleiding, 
maar soms ook niet. Dat vraagt van onze medewerkers extra inzet om de buurten en wijken leefbaar te houden en 
te blijven zorgen voor goed woongenot voor al onze huurders. Door de woningverbeteringsprojecten kwamen we 
het afgelopen jaar vaker bij bewoners achter de voordeur. Hierdoor zagen we ook meer problematiek. De uitvoering 
van werkzaamheden in woningen vraagt veel geduld en begrip van bewoners. We constateerden in 2019 in de wijk 
Vinkhuizen dat het huurders veel moeite kost hier mee om te gaan. Hierdoor ontstond een aantal situaties waarbij 
huurders onze medewerkers of medewerkers van onze aannemers agressief bejegenden. Dit baart ons zorgen. In het 
project in Vinkhuizen was er bij ongeveer 15% van de bewoners extra zorg en aandacht nodig.

Overlast
Het aantal overlastmeldingen in 2019 zit op de lijn van de afgelopen jaren. In 2019 hebben we geen huurders 
ontruimd als gevolg van overlast. In samenwerking met instanties zoals WIJ en de politie werken we actief aan het 
voorkomen en verminderen van overlast. In sommige wijken worden buurtteams opgericht. Bewoners die overlast 
veroorzaken, spreken we aan en in het uiterste geval zijn we genoodzaakt de huurder uit te plaatsen. Daarnaast komt 
het voor dat straten worden gelabeld en dat vrijgekomen woningen tijdelijk niet via WoningNet worden aanboden. 
Dit zodat we via bemiddeling gericht huurders kunnen plaatsen om rust in een straat te creëren. 

Woonomgeving
Er is vanaf 2018 heel veel gebeurd in het kader van flora en fauna. Ook hebben we veel geïnvesteerd in beheer en 
veiligheid. Brandgangen zijn opgeschoond en binnenterreinen zijn qua achterstallig groen aangepakt en opnieuw 
ingericht. Deze ontwikkeling zet zich in 2020 ook nog door. Uitgangspunt is de aanbesteding van het groen in 2020. 
Voor veel zaken en locaties is al een zogenaamde nuloptie bereikt. Ook op het gebied van het faunabeheer is er een 
grote inhaalslag gemaakt. Getracht is het gehele bezit uniform op te schalen, waardoor e.e.a. in de nabije toekomst 
eenvoudig en tegen geringe kosten te beheren is. Onduidelijkheden m.b.t. kadastrale gegevens zijn inmiddels uitge-
zocht en middels GPS metingen in kaart gebracht. Tegelijkertijd zijn zowel onze buitenvoorzieningen als bestratingen, 
bomen, verlichtingspalen en groenoppervlaktes etc. in kaart gebracht. Voor de definitieve afronding is nog informatie 
nodig van de gemeente over ooit in gebruik gave van gronden. En -zoals gebruikelijk- verwachten wij van onze ho-
veniers dat zij denken en handelen in de geest van De Huismeesters.

Buurtbeheerders
Buurtbeheerders zijn een belangrijke schakel in ons leefbaarheidsbeleid. Het buurtbeheer in de wijken is maatwerk. 
Onze buurtbeheerders hebben direct contact met de bewoners, Milieudienst, openbare werken, de politie en maat-
schappelijk werk. Door tijdige signalering kunnen problemen worden voorkomen en opgelost. Met hun inzet wordt 
de leefbaarheid verbeterd, overlast voorkomen of in een vroeg stadium aangepakt en neemt de tevredenheid van 
bewoners toe. Buurtbeheer is essentieel om te voorkomen dat verloedering en onveiligheid toeneemt. 
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Buurtpanden 
De Huismeesters heeft een aantal buurtpanden in haar bezit in:  
• De Wijert 
• Beijum (Atensheerd) 
• Paddepoel (Plutolaan) 
• De Hoogte (het Hoogtepunt) 
• Oosterparkwijk (Koekoekplein) 

We zetten de panden in om de leefbaarheid in de wijken op peil te houden en de lijnen naar huurders en organisaties  
kort te houden. Wij communiceren vanuit het buurtpand over wijkvernieuwingen of renovaties. In Beijum wordt het 
buurtpand ook door onze sociale partners in de wijk gebruikt.  

Bepaling van het straatbeeld 
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van tuinen. Alleen waar de uitstraling zeer bepa-
lend is voor de rest van de buurt, wijken wij af. In sommige gevallen geeft graffiti een rommelig straatbeeld en zorgt 
daarmee voor een slechte uitstraling van de wijk. In die gevallen vormt het vaker een eerste aanzet tot verloedering. 
Om dit direct aan te pakken is er een contract afgesloten met een reinigingsbedrijf die dit na een melding direct ver-
wijdert. 

Klusdag
De Huismeesters organiseerde in mei de derde klusdag, met dit jaar als thema verduurzaming en betaalbaarheid. We 
hebben ons geconcentreerd op de huurders van de prioritaire wijken. Alle werknemers,  en leden van zowel de 
Huurdersraad als de Raad van Commissarissen, zijn deze dag de wijken Selwerd en Indische Buurt/De Hoogte in ge-
gaan om contact met bewoners te leggen. We deelden spaarlampen uit, vervingen ze desgewenst en bewoners kon-
den een gratis bakje koffie halen. De bewoners die niet thuis waren en de bewoners van de andere prioritaire wijken, 
Beijum en De Wijert-Noord, kregen een waardebon voor een ledlamp. Wij geven in 2020 een vervolg aan dit initiatief 
maar denken na over een andere vorm om meer contact met huurders te krijgen. We noemen het geen klusdag meer 
maar een De Huismeestersdag. 

Wijkvisies en leefbaarheid
De ontwikkeling van een wijk start met een duidelijke visie. Vijf woningcorporaties en de gemeente Groningen heb-
ben in 2018 al hun visie en aanpak over hoe ze de leefbaarheid in wijken willen verbeteren gepresenteerd. Nijestee, 
De Huismeesters, Lefier, Patrimonium en Wierden en Borgen willen met de gemeente en bewoners werken aan 
gemengde wijken waarin plaats is voor iedereen. Door te investeren in goede, duurzame en energiezuinige woningen 
in diverse segmenten en door de woonomgeving op te knappen, komen er nieuwe kansen voor ontmoeting, gesprek 
en toegang tot woningen, werk en onderwijs. 

In de plannen voor wijkvernieuwing is de visie op de ongedeelde stad het vertrekpunt. In elk plan staat vervolgens 
per wijk welke projecten gaan bijdragen aan onder meer goed en duurzaam wonen, aan energiebesparing,  aan de 
aanpak van armoede, aan groen en buitenzijn, aan een veilige buurt, aan gelukkig en gezond wonen, aan positief op-
groeien en aan bewonersparticipatie. De wijkvernieuwingsplanen zijn de basis voor het verdere gesprek met bewo-
ners in de wijken. 

Er zijn in Groningen vier wijken aangewezen als prioriteitswijken: Beijum, Indische Buurt, De Hoogte en de Wijert. In 
samenwerking met de gemeente  en onze collega corporaties zoomen we in op deze wijken op verschillende fronten, 
bijvoorbeeld op het thema armoede. Ook denken we mee over het opnieuw inrichten van openbare ruimte zoals het 
Deliplein en de groenstrook langs het spoor in De Hoogte, Selwerderwijken. Verder zijn bewoners verenigd in “u en 
de buurt” en gaan wij met vragenlijsten langs de huizen om input op te halen van de wensen van huurders.
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Invloed bewoners
Voor ons is het belangrijk dat de stem van onze huurder een betere plek krijgt binnen ons beleid en andere activi-
teiten van De Huismeesters. Dit omdat wij niet voor maar met onze huurders willen denken. Bewonersparticipatie 
is een belangrijk middel om de beïnvloedingsruimte van onze huurders tot stand te brengen. We geloven erin dat 
goede participatie leidt tot:
1. Een betere samenwerking met onze huurders en meer onderling vertrouwen.
2. Betere professionele keuzes, waarin wij de ervaringen en kennis van huurders meenemen.
3. Effectievere besluitvorming, omdat besluiten beter en eerder zijn afgestemd met de ervaringsdeskundigen.
Wij stellen in 2020 een visie op over bewonersparticipatie, waar we dit in meenemen.

Nieuwe Huurdersraad
De positie en rol van huurders is door de Woningwet sterker geworden. Dat vraagt meer van een Huurdersraad. Om 
die veranderende rol goed te kunnen vervullen is na overleg tussen De Huismeesters en de Huurdersraad in 2019 
besloten dat er een nieuwe Huurdersraad zou worden opgericht. Het volledige bestuur van de Huurdersraad stelde 
haar plek ter beschikking. De zittende bestuursleden konden solliciteren naar een plek in de nieuwe Huurdersraad. 
De nieuwe Huurdersraad bestaat uit 11 huurders uit verschillende wijken. In december is de nieuwe Huurdersraad 
geïnstalleerd. Het dagelijks bestuur wordt begin 2020 vastgesteld.

In 2019 hebben we regelmatig overlegd met onze (oude) Huurdersraad. De volgende onderwerpen zijn voorbij 
gekomen:
prestatieafspraken participatiemodel
strategisch voorraadbeleid afrekening stookkosten
huurprijsbeleid jaarverslag 2018
leefbaarheid nieuwe visie op woonruimteverdeling en passende toewijzingsregels 
klusdag Sociaal Plan Wijkvernieuwing
Algemene Huurvoorwaarden Groningen Huurt
visitatie begroting 2020
regels Groot Onderhoud

Wonen en zorg
De vergrijzing heeft invloed op ons woningbezit. Wij stimuleren een goede doorstroming zodat mensen passend 
gehuisvest zijn en voegen levensloopbestendige woningen toe. De Huismeesters heeft daarom een seniorenmake-
laar. De seniorenmakelaar helpt oudere huurders van De Huismeesters bij het zoeken en vinden van een geschikte 
nieuwe woning. In 2019 werd de seniorenmakelaar vaker gevonden door huurders en woningzoekenden. Dit heeft 
geleid tot adviezen, helpen met reageren en een verhuizing vanuit een eengezinswoning naar een seniorenwoning, 
waarbij de gezinswoning aangeboden kon worden aan een zittende huurder met urgentie.

De Huismeesters verhuurt vijf zorgcentra. De diensten van wonen en zorg worden door de zorgcentra zelf geleverd. 
Vanwege de gewijzigde regelgeving rondom het scheiden van wonen en zorg zijn we, waar mogelijk, gestart met het 
omzetten van intramurale naar extramurale zorgplaatsen. De Huismeesters heeft ook woningen die geschikt zijn voor 
gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn er - verspreid over de wijken - woningen die worden verhuurd aan zorgpartijen 
waar huurders via begeleid wonen worden voorbereid op zelfstandig wonen.

Doorkijkje 2020

De Huismeestersdag in contact met belanghouders over ons nieuwe ondernemingsplan

Bewonersparticipatie stimuleren input beheerplannen 2019 | samenwerkingsovereenkomst

Wonen en zorg  extra inzet seniorenmakelaar

Wijkvisies  uitvoering plannen samen met gemeente, corporaties en instellingen 

Leefbaarheid  inzet buurtbeheer op aandacht complexen 
   continuering Heerdenaanpak
   continuering schuttingplannen
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Doelstellingen ondernemingsplan

tevredenheid huurders kwaliteit woning 7,5 of hoger

gemiddelde conditiescore van 2/3 conform NEN 2767 voor de
buitenkant van de woningen.

circa 40% van al onze woningen is asbestveilig

onze woningen hebben gemiddeld label B

2.000 woningen worden energiezuiniger

gerealiseerd 2019

wij meten de klanttevredenheid bij groot onderhoud projecten. 
Huidige score: 7,4 

gemiddelde conditiescore van 2/3 conform NEN 2767 voor de
buitenkant van de woningen.

circa 37% van al onze woningen is asbestveilig

onze woningen hebben gemiddeld label B

2.000 woningen zijn energiezuiniger

woningbezit
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Met onze onderhoud- en verbeterplannen werken we aan onze gewenste woningvoorraad. De Huismeesters wil haar 
doelgroep geschikte, levensloopbestendige en betaalbare woningen bieden. Ons uitgangspunt is, dat een woning een 
fijne en veilige plek is voor bewoners om te leven. 

Woonkwaliteit 
De Huismeesters heeft begin 2018 een onderzoek laten doen naar de toekomstmogelijkheden en onderhoudsachter- 
stand van ruim 2.000 woningen. Dit zijn voornamelijk portieketagewoningen gebouwd in de periode 1950 – 1970 en  
waar een forse investeringsaanvraag ligt. We hebben goed gekeken naar de onderhoudsstaat van de woningen en 
dan met name het comfort. In die gevallen waaruit blijkt dat groot onderhoud onvoldoende comfort oplevert, maken 
we plannen voor vervanging. Wij slopen en bouwen moderne en comfortabele (sociale) huurwoningen terug, die 
betaalbaar, energiezuinig zijn en klaar voor de toekomst.    

Wij gaan aan de slag in: 

De Huismeesters sloopt 222 woningen en vervangt deze door nieuwbouw. Sloop van deze woningen is nodig. Duur-
zaam investeren in de bestaande woningen heeft niet het gewenste effect voor de toekomst. Het staat niet in ver-
houding met wat het oplevert. Nieuwbouw voorziet in de behoefte dat ook ouderen langer in de wijk kunnen blijven 
wonen. 

Wij verbeteren 152 woningen vooral aan de buitenkant. De woningen worden energiezuiniger. De woningen wor-
den bij mutatie verkocht. Wij zetten de verkoopopbrengst in om betaalbare en duurzame woningen te bouwen. Met 
nieuwbouw en verkoop ontstaat een buurt met een diversiteit in de woningsamenstelling. 

Bewoners wonen in een wijk met met cultuurhistorische waarde. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken 
afgewisseld met straten en veel groen. Dit past bij naoorlogse wijken in Nederland. Dit noemen we een stempel-
structuur. In overleg met de gemeente hebben we besloten deze herkenbare structuur te houden. Dit doen we door 
in elke straat een deel van de huidige woningen te laten staan. 

Start woningverbetering: 2020
Start sloop:   2021
Start nieuwbouw:  2022

De Huismeesters sloopt de komende jaren 95 eengezinswoningen. Hiervoor komen 97 eengezinswoningen en 
39 meergezinswoningen terug. We hebben in 2019 het stedenbouwkundig plan aan de bewoners gepresenteerd. 
Het sociaal plan is ingegaan per 1 juli 2019. Inmiddels zijn er 33 woningen opgezegd. Deze woningen worden tijdelijk 
verhuurd. 
Start sloop: 2021
Voor beide wijken geldt dat het traject in fasen plaats vindt. De Wijert en Selwerd maken deel uit van de vier priori-
taire wijken in de gemeente Groningen.

De Wijert
 
Totaal 374 portiek etagewoningen
• sloop/nieuwbouw    222 woningen
• woningverbetering/verkoop   152 woningen

Selwerd
 
Sloop:  95 eengezinswoningen
Nieuwbouw: 97 eengezinswoningen
  39 meergezinswoningen
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Onderhoud 
Om de kwaliteit van onze woningen te behouden, voeren we onderhoud uit. Dit is het dagelijks onderhoud, planma-
tig  onderhoud en verbeteronderhoud. Het budget voor dagelijks- en planmatig onderhoud bepalen we jaarlijks op 
basis van onze inspecties en onze onderhoudsnorm. 

Dagelijks onderhoud
Onder dagelijks onderhoud valt het mutatieonderhoud, reparatiemeldingen van huurders en contractonderhoud.  
Wij pakken zoveel mogelijk reparatieverzoeken zelf op. Hierdoor komen we bij veel bewoners achter de voordeur. 
Ook mutaties hebben we veel zelf gedaan en niet uitbesteed aan derden. In 2019 vielen de kosten van dagelijks on-
derhoud lager uit dan verwacht. Door het planmatig onderhouden de woningverbeteringsprojecten, zijn de mutatie-
kosten en kosten reparatieverzoeken lager. We beoordelen bij complexen waar in de planning binnen vijf jaar plan-
matig onderhoud en investeringswerk is gepland, wat echt noodzakelijk is en doen we het minimale.  

Schimmelaanpak 
Een deel van de woningen in Groningen kampt met vocht- en schimmelproblemen. Deze problemen komen voor in 
alle soorten woningen, maar doen zich het meeste voor in de oudere woningen (1965 – 1992). Het gebruik van deze 
woningen past niet altijd goed bij de eigenschappen van deze woningen. 
Er zijn verschillende oorzaken te benoemen zoals: 
• bouwtechnische gebreken, zoals een lekkage 
• bouwtechnische eigenschappen van een gebouw, zoals een koudebrug 
• het gedrag van bewoners, bijvoorbeeld door te weinig te ventileren 

Wij hebben in 2019 113 schimmelklachten ontvangen. Dit is 1,5% van ons bezit. De gemiddelde kosten per klacht:
€ 200. Schimmelklachten behandelen we volgens ons stappenplan. In de meeste gevallen lossen we de schimmel-
klachten op. Door de specifieke aandacht voor deze klachten zijn de schimmelklachten beheersbaar en kunnen we 
onze huurders bedienen. Indien noodzakelijk wordt er opdracht verstrekt voor het verwijderen van de schimmel.

Mutatieonderhoud 
Het aantal mutaties daalt. Er waren 711 mutaties in 2019 (2018 : 781). Dit betekent aanzienlijk minder mutatieonder-
houd, asbestinventarisaties en saneringen. De daling van de mutaties is een gevolg van passend toewijzen. Bewoners 
uit de secundaire doelgroep zijn minder geneigd om te verhuizen, aangezien zij niet meer in aanmerking komen voor 
een andere goedkope woning. 

Geriefsverbeteringen 
Onze bewoners kunnen een geriefsverbetering aanvragen. Als dit past binnen de maximaal toegestane redelijke 
huurprijs, dan worden de kosten doorberekend in de huur. Bij woningverbetering bieden we huurders de mogelijk-
heid te kiezen voor een geriefsverbetering. Bijvoorbeeld voor een designradiator, tweede toilet of thermostaatkraan. 
Zijn er medische redenen voor een aanpassing? Dan kan dit vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
worden geregeld. In 2019 hebben we 39 aanvragen geriefsverbetering uitgevoerd en 4 WMO-aanvragen. 

Planmatig onderhoud
Het planmatig onderhoud voeren we uit aan de hand van een onderhoudsplanning. 
We hebben in 2019 het volgende gedaan:

schilderwerk  438 woningen 
vervanging cv-ketels 184 woningen 
keukenrenovatie 377 woningen 
douche- en toiletvernieuwing 156 woningen 
vervanging van dakbedekking 135 woningen
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Groot onderhoud 

Indische Buurt | Atjehstraat 154 woningen verbeteronderhoud en verduurzaming 
Vinkhuizen portieketagewoningen 90 woningen verbeteronderhoud en verduurzaming
Centrum | Koekkoeksplein 22 woningen verbeteronderhoud en verduurzaming 
Centrum | Hoge der A 42 woningen verbeteronderhoud   
Centrum | Noorderbinnensingel 17 woningen verbeteronderhoud en verduurzaming 

Onze opgave voor de komende jaren is groot. We zijn bezig met een inhaalslag om onze woningen op basiskwali- 
teitniveau te brengen en te houden. Dit doen wij in combinatie met maatregelen rond veiligheid en duurzaamheid. 
Dit zien we terug in de cijfers van 2019 voor wat betreft omzet en gerealiseerde aantallen. Voor 2020 is het budget 
voor woningverbetering verdubbeld.

Duurzaamheid 
In het Masterplan van de gemeente Groningen, waarin de ambitie voor duurzaamheid wordt omschreven, wordt ge-
stuurd op de Energie-index in plaats van Labelklasse. In het Masterplan is afgesproken om de bestaande woningvoor-
raad naar basiskwaliteit te brengen: minimaal label A (energie-index 1,2). Dat wil zeggen: schilisolatie, energiezuinige 
ventilatie en soms zonnepanelen. Deze doelstelling is opgenomen in de prestatieafspraken 2020 en wordt onderdeel 
van het nieuwe ondernemingsplan. De corporaties in Groningen verduurzamen de komende vijf jaar naar verwach-
ting 9.000 woningen. Naar schatting zal in 2024 50 procent op basiskwaliteit zijn. Dat betekent teruggerekend een 
gewenst gemiddelde EI=1,35 in 2024. Woningverbetering en sloop- nieuwbouw zijn hiervoor de belangrijkste instru-
menten. Uiteindelijk is de basiskwaliteit niet het eindstation. De woningen moeten worden voorzien van duurzame 
warmte, CO2-neutraal en moeten aardgasvrij zijn.  

Energielabels 

Stand per 01-01-2019 aantal woningen Na herlabeling
labelklasse energie-index energielabel per januari 2019 werken 2019
> 8,5 < 0,6 A++ 31 31
7,5 - 8,5 > 0,6 - < 0,8 A+ 53 56
6,5 - 7,5 > 0,8 - <  1,2 A 2.416 2.747
5,5 - 6,5 > 1,2 - < 1,4 B 1.525 1.378
4,5- 5,5 > 1,4 - 1,8 C 1.836 1.728
3,5 - 4,5 > 1,8 - < 2,1 D 669 582
2,5 - 3,5 > 2,1 - < 2,4 E 308 309
1,5 - 2,5 > 2,4 - < 2,7 F 120 119
< 1,5 > 2,7 G 249 249

Totaal 7.207 7.199

De gemiddelde labelklasse 5,56 correspondeert met Energielabel B en Energie-index 1,21-1,40. De Huismeesters 
scoort bovengemiddeld. We voldoen hiermee aan de doelstelling uit ons huidige ondernemingsplan.
De woningen van De Huismeesters hebben gemiddeld label B. En dat terwijl het woningbezit relatief oud is. Voor 
deze prestatie hebben we in het kader van de Energie Monitor de Atriensis Award in ontvangst genomen. 
De Huismeesters heeft in de regio Noord en Oost de meest energiezuinige woningvoorraad 2019 (in relatie tot het 
gemiddelde bouwjaar).
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Veiligheid

Asbest
Onze doelsteling is dat 40% van onze woningen in 2020 asbestveilig is. Asbestveilig wil zeggen dat bewoners er niet 
rechtstreeks mee in aanraking kunnen komen. Of dat zij bijvoorbeeld bij het boren in materialen er mee in aanraking 
kunnen komen. Asbestvrij is alleen mogelijk als we woningen slopen. Op basis van inventarisaties hebben wij 6.151 
woningen (van voor 1992) voorzien van een meterkastkaart. Hierop staat waar asbest is in een woning.
• 1.082 eenheden (15%) van ons bezit is asbestvrij. Deze woningen zijn gebouwd na 1992.
• 1.627 eenheden zijn gesaneerd.

Daarmee komt het percentage asbestveilig uit op circa 37%. De overige woningen zijn niet per definitie onveilig om-
dat bewoners zijn geïnformeerd over waar zich mogelijk asbest bevindt. Dit wordt bij mutatie of projectmatig verwij-
derd.

In het kader van veiligheid voor onze huurders zijn de volgende projecten in 2019 afgerond: 
• Vervangen van alle open verbrandingstoestellen in het gehele woningbezit;
• Verbeteren van de constructieve veiligheid van de naoorlogse balkons;
• Inhaalslag onderhoud AGPO-ketels die in landelijk gedefinieerde risicoklasse vallen.

Doorkijkje 2020

Kwaliteit van onze woningen: verbeteronderhoud inclusief verduurzaming: 484 woningen
    Vinkhuizen, Selwerd, De Wijert en Oosterparkwijk

Veiligheid:   asbestsanering van woningen en inzet Landelijk Asbest Volg Systeem voor een 
    betere monitoring
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Doelstellingen ondernemingsplan

huurdersoordeel alle diensten gemiddeld een 7,5

ontwikkeling I&A

wij werken continu aan de verbetering van onze processen
wij denken in mogelijkheden
medewerkers voelen zich eigenaar van de processen
wij sturen op huurderstevredenheid en resultaten
coachend leidinggeven

gerealiseerd 2019

huurdersoordeel alle diensten gemiddeld een 7,4

in uitvoering

in uitvoering - continu proces

organisatie
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Wij streven binnen onze organisatie naar maximale efficiëntie en de laagst mogelijke kosten. Zo zorgen we dat de
kwaliteit hoog en de huur betaalbaar blijft.

Organisatieontwikkeling

Wij willen ons werk nu en in de toekomst goed blijven doen. Wij willen een wendbare organisatie zijn. Scholing hoort 
daarbij net als het leren van anderen door bijvoorbeeld stages en werkbezoeken. We bieden een stimulerende werk-
omgeving, waarin leren en ontwikkelen centraal staan. De veranderende eisen van onze organisatie en van onze 
omgeving vragen om medewerkers die zich blijven ontwikkelen. Wij hechten er waarde aan dat onze mensen ook in 
de toekomst een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van onze organisatie. Wij bieden onze 
medewerkers de mogelijkheid te investeren in de persoonlijke ontwikkeling. We zijn aangesloten bij Loopbaan-
initiatief om de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Door kennisdeling en samen-
werking kunnen we van elkaar leren, effectiever werken en kosten besparen. Onze adviseur P&O zit in het bestuur 
van dit samenwerkingsverband en brengt het aanbod regelmatig onder de aandacht van onze medewerkers en 
leidinggevenden. 

Strategische personeelsPlanning (SPP) 
De speerpunten die de leidinggevenden formuleerden in de sessies rond SPP zijn in 2019 met medewerkers vertaald 
in acties. Gedurende 2019 zijn deze gerealiseerd dan wel is er een aanzet toe gegeven en in 2020 afgerond. Met 
name is ingezet op de speerpunten vergroten van onze bouwkundige kennis en werken aan een stevige ICT-basis. 

Functiegebouw
Dit jaar hebben we aandacht besteed aan ons functiehuis. De functieprofielen zijn geactualiseerd. Deze profielen 
zijn door een externe partij ingedeeld. Het proces hebben we zonder formele bezwaren kunnen afronden. Over het 
geheel genomen is ons loongebouw gelijk gebleven. 

Mee blijven groeien 
De vele ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie maakt het noodzakelijk dat medewerkers zich blijven ont-
wikkelen. Zo blijven we met elkaar een bijdrage leveren aan onze doelstellingen. We hebben in 2019 € 84.000 
geïnvesteerd in functiegerichte scholing. We hebben € 4.000 geïnvesteerd in scholing ten behoeve van de persoon-
lijke ontwikkeling. 

Het opleidingsbudget voor functiegerichte opleidingen is grotendeels besteed. Niet alle medewerkers maakten ge-
bruik  van hun persoonlijk ontwikkelingsbudget. Het budget kan over meerdere jaren worden ingezet. In de ontwik-
kelgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers is en blijft persoonlijke ontwikkeling een punt van aandacht.

Personeelsbestand
Eind 2019 staan 80 medewerkers op de loonlijst. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 47.5 jaar. In 2019 
huurden we 12 mensen tijdelijk in. 

aantal 
medewerkers

fte voltijd deeltijd man vrouw

01-01-2019 78 71,6 53 25 49 29
31-12-2019 80 73,8 53 27 50 30 

Duurzame inzetbaarheid
Gezond en vitaal ouder worden; als werkgever willen we dit stimuleren.
• We focussen in onze gesprekscyclus op persoonlijke ontwikkeling. Werken aan fit blijven is daarin een van de 

onderwerpen. 
• We stimuleren het volgen van opleidingen en trainingen.
• We zijn actief deelnemer van Loopbaaninitiatief. 
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verzuimcijfers
2019 2018 2017 2016

Verzuimpercentage 6,6 7,01 7,6 5,8
Meldingsfrequentie 1,3 0,58 1,3 1,3

Ten opzichte van de twee voorgaande jaren daalt ons verzuim licht en komt in de richting van ons streefcijfer van 
6.5%. Het betreft voor een groot deel verzuim dat langer dan zes weken duurt. We houden nauw contact met de 
betreffende medewerkers en zetten in op wat de zieke  medewerker ondanks de klachten wèl kan doen. 
Voor de nodige verfrissing hebben we besloten over te stappen naar een andere Arbo dienstverlener. We hebben 
met drie partijen een gesprek gevoerd. De keuze is gevallen op ArboNed. Met ingang van 1 januari 2020 is de samen-
werking met hen ingegaan.

Visitatie
De Huismeesters is in de zomer van 2019 voor de derde keer gevisiteerd. Het onafhankelijke visitatiebureau Cogni-
tum onderzocht de prestaties over de afgelopen vier jaren. Dit deden zij onder meer door interviews met belanghou-
ders, RvC, OR en MT. Cognitum voerde de visitatie uit volgens de nieuwe methodiek 6.0. 
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft op 28 oktober 2019 het visitatierapport definitief goedge-
keurd. Na deze goedkeuring heeft De Huismeesters het rapport bij het ILT ingeleverd. 

De scorekaart ziet er zo uit:

Prestatieveld Eindcijfer
Presteren naar opgaven en ambities 7,0
Presteren volgens belanghebbenden 7,2
Presteren naar vermogen 8,0
Governance 7,5

We herkennen onszelf in het beeld dat de visitatiecommissie van ons schetst. Maar we moeten ons wendbaar en 
flexibel blijven opstellen om goed en op tijd in te spelen op veranderingen. De Huismeesters staat, maar we zijn nog 
niet de corporatie die we willen zijn. We gaan verder bouwen aan onze ambities met nieuw elan. Daarin nemen wij 
de verbeterpunten vanuit onze visitatie mee: 
• Besturing kasstroom
• Intern verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen en een echt bijdrage leveren
• Samenstelling en inbreng Huurdersraad
• Bewaking afhandeling klachten huurders
Deze verbeterpunten sluiten mooi aan bij de plannen die De Huismeesters heeft. Dit is ook input voor ons nieuwe 
ondernemingsplan. Hierbij staan wij stil bij het waarom en het hoe van ons handelen. Samen met onze partners!

Doorkijkje 2020

• ontwikkeling competenties medewerkers
• digitalisering klantprocessen | klantportaal
• datastructuur op orde
• start opstelling nieuw ondernemingsplan 2021- 2024
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Doelstellingen ondernemingsplan

financiële continuïteit korte en lange termijn

- meerjarenplan: verkoop 200 woningen 
- geen toevoeging door nieuwbouw

score bedrijfslasten Aedes benchmark blijft stabiel A

gerealiseerd 2019

Financiële continuïteit korte en lange termijn

- verkoop 19 woningen en 1 garage
- geen toevoeging door nieuwbouw

score bedrijfslasten Aedes benchmark is stabiel A

financiën

Jannet Bonnema
Rechthoek
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Een randvoorwaarde voor het uitvoeren van ons ondernemingsplan is dat De Huismeesters een financieel gezonde 
organisatie blijft. Wij zetten onze financiële middelen dan ook zo doelmatig mogelijk in. Onze huuropbrengsten inves-
teren we in de betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid van onze woningen. 

Financiële continuïteit

Ons vermogen zit voor het grootste deel in stenen. Vastgoed dat we voor de lange termijn verhuren. We waarderen 
het vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat. Dit is voorgeschreven. Deze systematiek leidt over 2019 tot een 
fors jaarresultaat. Dit betekent niet dat we dit op de bank hebben staan. 

Jaarresultaat 2019
(* 1.000) jaarrekening

2019
begroting

2019
jaarrekening

2018

Resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 23.064 20.245 20.285
Resultaat overige activiteiten -412 -87 -356
Financiële baten en lasten -11.571 -11.281 -12.125
Resultaat operationele activiteiten 11.081 8.877 7.806
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 62.056 11.338 84.768
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille 376 3.076 900
Resultaat vastgoedportefeuille 62.432 14.414 85.668
Belastingen -7.468 -5.319 -8.525
Resultaat deelnemingen 55 0 -29
Jaarresultaat 66.100 17.972 84.918

• We hebben 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 66,1 miljoen. Dit komt vooral door de stijging van de 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille. Dit als gevolg van de ontwikkeling van de waarde van het vastgoed 
en de herijking van de parameters in het waarderingshandboek.

• Het resultaat operationele activiteiten is ten opzichte van 2018 met € 3,3 miljoen gestegen. Dit komt doordat we 
een deel van het onderhoud als investeringen kunnen aanmerken.

Waardeontwikkeling bezit
De marktwaarde van het DAEB vastgoed in exploitatie bedraagt € 885,5 miljoen (2018: € 812 miljoen). Het verschil 
ten opzichte van 2018 is vooral te herleiden naar:
• herwaardering van het vastgoed op basis van herijkte waarderingshandboek € 71,6 miljoen
• investeringen € 4,1 miljoen
• desinvesteringen door verkoop € 2,1 miljoen

Woningcorporaties moeten hun sociale activiteiten, ook wel diensten van algemeen economisch belang (DAEB), 
scheiden van hun commerciële activiteiten (niet-DAEB). Zo wordt gezorgd dat zij maatschappelijk bestemd vermogen 
daadwerkelijk inzetten voor hun maatschappelijke taken. De scheiding moet ook voorkomen dat te grote risico’s van
commerciële activiteiten een gevaar opleveren voor de sociale activiteiten.

De waarde van het niet-DAEB vastgoed in exploitatie van De Huismeesters bedraagt circa € 12,5 miljoen (2018: 
€ 14,3 miljoen). De afname is te herleiden naar de verkoop van woningen boven de liberalisatiegrens. Dit past binnen 
het beleid van De Huismeesters om niet DAEB vastgoed op termijn af te stoten of te herbestemmen.

Marktwaarde versus beleidswaarde
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten de bedrijfswaarde te ver-
vangen door een nieuw begrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden vanaf 2018 in hun jaarstukken de beleids-
waarde.
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De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van de beschik-
baarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van De Huismeesters in plaats 
van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde 
van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de wo-
ningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.

Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip 
kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend met: 
• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie van de woning

te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een schatting door De Huismees-
ters van de nieuwe huur bij mutatie mede rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals passend toewijzen,
prestatieafspraken en afspraken met de huurdersvereniging over huursomstijging en de huursom. In de praktijk
kan de huurstijging, de streefhuur en de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwe-
ge onder andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend toewijzen en het
huursombeleid.

• Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2019 in de beleidswaardebepaling gelijk is aan de in
het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2019 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoed-
bezit en regio waarin De Huismeesters actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel worden verondersteld in de
beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat
de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de bepaling van deze disconterings-
voet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling
gaat doormaken.

• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investeringen en/of toereke-
ning van niet direct vastgoedgerelateerde bedrijfslasten.

• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.

Het bestuur van De Huismeesters heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij on-
gewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen 
de beleidswaarde van het DAEB-bezit - en het niet DAEB  bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat 
van dit bezit en bedraagt circa € 391,4 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 
bestaat uit de volgende onderdelen:

€ € €
Marktwaarde in verhuurde staat 898.050.000
Beschikbaarheid (doorexploiteren)    83.711.000
Betaalbaarheid (huren) - 207.924.000
Kwaliteit (onderhoud) - 52.219.000
Beheer (beheerkosten) - 40.544.000

- 391.395.000

Beleidswaarde 506.655.000

Dit betekent dat circa 64,7% van het totale eigen vermogen niet direct of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. 
Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.

Maatschappelijk rendement
Wij zijn geen commerciële vastgoedbelegger en streven dus geen maximaal financieel rendement na. Wij zetten een
deel van het financieel rendement in voor maatschappelijke doelen. Betaalbare huren, een leefbare woonomgeving
en kwalitatief goede, betaalbare woningen. Naast het hiervoor genoemde bedrag dat wij ten opzichte van de markt-
waarde laten liggen, investeerden wij in 2019 specifiek in:
• investering leefbaarheid  € 0,8 miljoen
• onrendabele investeringen  € 8,5 miljoen
Uiteraard moeten we voldoende rendement overhouden om onze financiële continuïteit te waarborgen.



27

Fiscale positie
Het belastbaar bedrag 2019 is € 24,3 miljoen. De acute belastingdruk bedraagt € 6,1 miljoen na verrekening van de 
compensabele verliezen uit voorgaande jaren. Door de compensatie van het belastbaar bedrag 2019 met eerdere 
verliezen konden we tot en met 2019 verliesverdamping voorkomen. Het bedrag aan verrekenbare verliezen is ultimo 
2019 volledig benut.

In onderstaande tabel zijn de te verrekenen bedragen met de Belastingdienst weergegeven:

(* 1.000) totaal verrekenbaar
verlies

disagio
leningen

afschrijvings-
potentieel

stand 1 januari 4.159 0 695 3.464
dotatie 636 636 0 0
onttrekking -2.026 -636 -180 -1.210
stand 31 december 2.769 0 515 2.254

Financiële continuïteit

De financiële positie van De Huismeesters wordt beoordeeld door externe toezichthouders, de ILT/Aw en het WSW. 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geeft een oordeel over de kredietwaardigheid van De Huismeesters. In deze 
beoordeling kijkt dit fonds onder andere naar de financiële kengetallen: Interest Coverage Ratio, Loan to Value, solva-
biliteit en dekkingsratio. De Huismeesters voldoet aan de WSW-normen voor deze kengetallen. 

Voor wat betreft onze mogelijkheid om, onder borging, financiering uit de markt te halen zijn we afhankelijk van de 
beoordeling van het WSW. Bij de beoordeling van corporaties kijkt het WSW naar Business Risks en Financial Risks. 
Bij de Business Risks kijkt het WSW naar specifieke financiële elementen als het gaat om strategische keuzes omtrent 
vastgoed, het systeem van sturen en het beheersen van risico’s door de corporatie. 

Bij de Financial Risks wordt gekeken naar de korte en lange termijn kasstromen, de balans en het onderpand van een 
corporatie. Het WSW gaat hierbij in de kern uit van de financiële beoordelingsratio’s zoals opgenomen in onderstaan-
de tabel.

Om de overlap in de toezichthoudende rol weg te nemen gaan de externe toezichthouders het toezicht op elkaar 
afstemmen. Het ILT/Aw zal zich focussen op de maatschappelijke prestaties en het WSW op de financiële continuïteit. 
Hierbij zal, ook door de gewijzigde waardering op marktwaarde in verhuurde staat, voor de beoordelingsratio’s het 
begrip Beleidswaarde worden geïntroduceerd.  

Beoordelingsratio’s

Ratio norm WSW De Huismeesters

DAEB niet DAEB DAEB niet DAEB

Solvabiliteit minimaal 20% minimaal 40% 38,9% 61,8%
loan to value maximaal 75% maximaal 75% 58,4% 35,8%
Dekkingsratio maximaal 70% maximaal 50% 29,4% 30,5%
Interest Coverage Ratio minimaal 1,4 minimaal 1,8 1,23 3,14

De Huismeesters voldoet, ook op de langere termijn, aan de financiële beoordelingscriteria. Alleen de ICR voldoet 
ultimo 2019 niet aan de norm van het WSW. De oorzaak hiervan zijn de in 2019 door de belastingdienst opgelegde 
en betaalde aanslagen vennootschapsbelasting over voorgaande jaren van € 7,5 miljoen. Overigens is in januari 2020 
een bedrag van € 1,4 miljoen teruggestort, waardoor de ICR op 1,4 zou zijn uitgekomen. De ICR op basis van de 
operationele activiteit, dus zonder de aanslagen vennootschapsbelasting bedraagt 1,93.
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Borgingsplafond 
Het WSW geeft op basis van de kasstroomprognose zoals opgenomen in de meerjarenbegroting een borgingsplafond 
af voor de komende drie jaar. Voor de jaren 2019 - 2021 mag dit plafond € 274,9 miljoen bedragen. 

Eind 2019 bedroeg onze geborgde leningenportefeuille € 284,5 miljoen. We houden aandacht voor de afbouw van 
onze leningenportefeuille en daarmee samenhangend de schuld per verhuureenheid.

Naast de geborgde leningenportefeuille heeft De Huismeesters nog een bedrag van € 4,4 miljoen aan leningen 
uitstaan die door de Gemeente Groningen zijn geborgd. Dit deel van de portefeuille betreft één lening. Deze wordt 
contractueel afgebouwd in de periode tot 2024. 

*(1.000) begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begoot
2024

operationele kasstroom
huren en vergoedingen 50.838 52.158 53.057 54.140 55.583
overige inkomsten 4.119 4.178 4.245 4.320 4.400

personeel 5.474 5.549 5.609 5.696 5.835
onderhoud 10.325 10.177 9.958 9.776 9.720
leefbaarheid 479 490 502 515 527
verhuurder-/saneringsheffing 6.201 6.530 6.468 6.188 6.450
overige bedrijfsuitgaven 9.464 9.186 9.271 9.387 9.569
rente uitgaven 11.396 11.019 10.871 10.826 11.017
vennootschapsbelasting 4.126 4.346 4.566 4.812 5.023

totaal operationele 
kasstroom 7.492 9.039 10.057 11.260 11.842

investeringskasstroom
verkoop excl. kosten 6.019 6.813 8.738 8.000 7.748
nieuwbouw 0 0 15.871 19.162 24.715
woningverbetering 20.649 19.381 10.224 10.183 11.451
overige 1.120 1.606 2.658 1.875 966

totaal investeringskas-
stroom -15.750 -14.174 -20.015 -23.220 -29.384

financieringskasstroom
niet DAEB: interne lening/
dividend 1.010 1.077 402 -50 -41
aflossing leningen 16.996 11.759 13.064 6.878 13.737
mutatie liquide leningen -3.528 -4 -2 1 -3

totaal financieringskas-
stroom -12.458 -10.678 -12.660 -6.929 -13.775

aan te trekken financiering -20.716 -15.813 -22.618 -18.889 -31.317

Het WSW bepaalt op basis van de meerjarenbegroting 2020 - 2029 (dPi 2018) een nieuw borgingsplafond. Daarbij 
zijn, naast de voorgenomen investeringen, de operationele kasstromen van belang. We hebben niet alleen verplich-
tingen voor de korte termijn maar willen ook onze langlopende schulden aflossen. 
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De aan te trekken financiering heeft alleen betrekking op (her)financiering van DAEB activiteiten. Dit betreft beperkte 
nieuw- en ombouw van sociale huurwoningen en verbetering van bestaand bezit.
De kasstroom van de niet-DAEB activiteiten hebben we buiten beschouwing gelaten. De positieve kasstroom die hier-
uit voortvloeit is door aflossing van de interne lening verrekend in de kasstroom van de DAEB activiteiten.

We hebben het WSW meegenomen in de wijzigingen van het SVB en de impact hiervan op de leningenportefeuille.
De ratio’s zoals benoemd in de meerjarenbegroting ontwikkelen zich de komende jaren als volgt:

DAEB Norm DHM 2020 2021 2022 2023 2024

Solvabiliteit > 20% > 30% 45,9% 45,1% 44,3% 43,7% 43%
Loan to Value < 75% < 70% 51,9% 52,8% 53,7% 54,4% 55,3%
Dekkingsratio < 70% < 70% 33,8% 34,1% 34,8% 35,3% 36,1%
ICR > 1,4 > 1,8 1,61 1,77 1,88 1,99 2,02

niet DAEB WSW 2020 2021 2022 2023 2024

Solvabiliteit > 40% 81,2% 80,5% 81,3% 83,9% 86,5%
Loan to Value < 75% 17,9% 18,6% 18,1% 15,5% 12,9%
Dekkingsratio < 70% 16,1% 17,0% 16,7% 14,4% 12,1%
ICR > 1,8 12,91 11,51 11,78 12,52 14,69

Derivatenportefeuille
De huidige derivatenportefeuille heeft een totale omvang van € 25 miljoen en een negatieve marktwaarde van 
€ 14,7 miljoen negatief (peildatum 31 december 2019). De opbouw van de portefeuille is als volgt:

partij bedrag rente
coupon

type
swap

looptijd markt
waarde

ABN 25.000.000 5,200 payer 01-06-2031 -14.705.416

De negatieve marktwaarde van de afgekochte contracten met de Deutsche Bank zijn op de balans opgenomen onder 
zowel de financiële vaste activa als de langlopende schulden. Deze zal conform de looptijd van de lening vrijvallen. 
Het ultimo 2019 resterende derivatencontract met de ABN bevat geen belemmerende en/of risicovolle bepalingen 
zoals tussentijdse breakmomenten of bijstortverplichtingen. Het contract wordt conform contract afgewikkeld. In 
hoofdstuk 7 van de jaarrekening lichten we de derivatenportefeuille uitgebreider toe. 

Verbindingen en garantstellingen 

Vierwaarde BV 
In 2007 is Vierwaarde BV opgericht met als doel gezamenlijk bouwkavels te verwerven in de nieuwe wijk Meerstad. 
De Huismeesters is vanaf de oprichting voor 33,33% aandeelhouder in Vierwaarde BV. In hoeverre Vierwaarde haar 
grondrechten op termijn kan uitoefenen, is sterk de vraag. Op het moment van het opstellen van de jaarrekening 
2019 hebben wij geen nieuwe informatie over de situatie bij Gorecht BV (voorheen Hanzevast). Ultimo 2019 lopen 
meerdere gerechtelijke procedures tegen Gorecht BV om de zekerheden van Vierwaarde veilig te stellen.
Het jaarresultaat over 2019 bedraagt circa € 83.833 negatief en bestaat voornamelijk uit juridische kosten. 
De Huismeesters heeft daardoor een negatief resultaat uit deelnemingen van € 27.945. 

Duurzame Energie Noord Nederland BV 
De Huismeesters neemt samen met Stichting Wold & Waard deel in de vennootschap Duurzame Energie Noord 
Nederland BV (DENN). DENN is statutair gevestigd in Leek en kantoorhoudend aan de Lindensteinlaan 75, 9351 KC 
Leek. De kerntaak van DENN is het exploiteren van duurzame energiesystemen. Deze worden door de aangesloten 
woningcorporaties verhuurd aan DENN. In 2019 hebben de aandeelhouders gezamenlijk besloten de exploitaties van 
duurzame energiesystemen uit DENN te halen en de vennootschap begin 2020 te ontbinden. 
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Financiële relatie 
De financiële banden van de deelnemingen zijn beperkt tot rekening courantverhoudingen. Aan de jaarstukken van 
de deelnemingen zijn de volgende cijfers ontleend.
bedrag Vierwaarde bv DENN bv

datum oprichting 16-05-2007 19-11-2013
statutaire zetel Groningen Leek
aantal werknemers 0 0
aandeelhouders De Huismeesters 33,3%

Woonstade Ontwikkeling BV 16,7%
Lefier Holding 50%

De Huismeesters 50%
Wold en Waard 50%

maatschappelijk kapitaal
waarvan gestort

90.000
18.000

250.000
125.000

eigen vermogen -181.078 250.210
balanstotaal 35.345 421.754
resultaat -83.833 166.773
rekening courant 0 0

Risicomanagement

Wij willen onze doelgroep een betaalbaar, passend (t)huis bieden in een wijk waar het fijn wonen is. Daar passen 
geen grote bedrijfsrisico’s bij. Het beleid van De Huismeesters is risicomijdend. Wij passen daarom een brede metho-
diek toe. Op diverse niveaus in de organisatie maken we keuzes die passen bij ons beleid. Wij willen hiermee berei-
ken dat wij in alle vertrouwen aan onze belanghouders kunnen melden dat wij ‘in control’ zijn.

Wij toetsen in interne audits de aanwezigheid, opzet en werking van (vooral interne) beheersmaatregelen die de 
belangrijkste operationele, financiële verslaggevings- en compliancerisico’s verkleinen. De uitkomsten van de au-
ditwerkzaamheden worden vastgelegd en besproken met het management. Deze rapportages besteden niet alleen 
aandacht aan de bevindingen, maar ook aan de vereiste corrigerende acties. Een samenvatting van de bevindingen 
en aanbevelingen wordt opgenomen in de trimesterrapportage.

Andere controle-instrumenten die we hanteren zijn de gedragscode, klokkenluidersregeling, procedure datalekken, 
beschrijving van onze administratieve organisatie en interne beheersing voor belangrijke processen, het treasury-, 
verbindingen- en investeringsstatuut.

Het managen van risico’s biedt geen absolute garantie dat ze zich niet voordoen. Het is wel een voortdurend aan-
dachtspunt bij de aansturing en besluitvorming van onze organisatie. 

Binnen het managementteam bespreken we de in de organisatie opgehaalde risico’s. De risico’s zijn onderverdeeld 
naar de thema’s Algemeen en Governance, Vastgoed, Verhuur en beheer, Personeel en Organisatie, ICT en Financiën. 
Er is voor elk thema een manager verantwoordelijk.  

Naast de financiële risico’s die samenhangen met de leningenportefeuille, zijn de risico’s in ons vastgoed de belang-
rijkste strategische risico’s. De kwaliteit van ons bezit bepaalt de gewildheid in de markt en bepaalt de continuïteit 
van onze huurstroom. Het is daarom erg belangrijk dat wij voldoende inzicht hebben in en het up tot date houden 
van de kwaliteit. We onderkennen ten aanzien van het vastgoed vooral veiligheidsrisico’s. De aanwezigheid van as-
best, open verbrandingstoestellen en onveilige buitenruimtes kunnen de veiligheid van huurders in gevaar brengen. 

WSW
Het risicoprofiel van De Huismeesters is de afgelopen jaren stabiel. Op operationele onderdelen zijn de risico’s de 
afgelopen jaren verbeterd. Belangrijke risicogebieden voor De Huismeesters zijn de voorspelbaarheid en de reali-
satiekracht van het transitieprogramma. En het verkrijgen van goed inzicht hiervan op de financiële positie en het 
acteren/ denken in scenario’s waardoor we keuzes beter kunnen onderbouwen.



31

Fraude en Integriteit
In diverse bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen, het managementteam en binnen de afdelingen besteden 
we aandacht aan de aspecten van fraude en integriteit. In 2019 waren er geen meldingen van fraude of integriteits-
schending.

Governance
In 2015 is de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2015 van kracht geworden. De Huismeesters voldoet
aan de aanbevolen principes en bepalingen uit de Governancecode Woningcorporaties 2015. 

Gemeente en corporaties hebben kaderprestatieafspraken gemaakt voor de periode 2015 – 2020. Deze worden 
jaarlijks vertaald in uitvoeringsafspraken (het bod). Ook onze huurdersorganisatie speelt een belangrijke rol in het 
tot stand komen van de prestatieafspraken. De Huismeesters betrekt de Huurdersraad nadrukkelijk bij het tot stand 
komen van de kaderafspraken. Zij hebben hun akkoord gegeven. 

Thema’s waarover afspraken zijn gemaakt:
• Nieuwbouw    jongerenhuisvesting en andere sociale huurwoninge.
• Wonen en Zorg
• Betaalbaarheid en beschikbaarheid:  woonruimteverdeling (waaronder passendheid, huisvesting            

      kwetsbare groepen), huurprijsbeleid, verkoopprogramma
• Duurzaamheid:     ook met het oog op de (toekomstige) betaalbaarheid
• Aardbevingen:     nieuwbouw, bestaande woningvoorraad, etc. 
• Gebiedsgericht werken:    samenwerken in de wijken
• Organisatie:     hoe werken we samen de komende jaren?

Het komende jaar gaat de aandacht uit naar de vier gezamenlijk benoemde prioritaire wijken:
Beijum, Indische Buurt/De Hoogte, De Wijert-Noord en Selwerd. 

Interne treasury organisatie
Voor onze financiële continuïteit is zekerheid over de beschikbaarheid van financiering en de beheersing van de ren-
telasten en -risico’s van groot belang. Op het moment dat externe financiering moet worden aangetrokken, specule-
ren we niet op ontwikkelingen in rentetarieven. 

De leden van de Auditcommissie hebben een financiële achtergrond. Zij hebben voldoende kennis van financiële 
producten als leningen en derivaten om op verantwoorde wijze toezicht te kunnen uitoefenen. 

Er vindt periodiek overleg plaats over het treasurybeleid en –uitvoering in het treasurycommissie. De bevoegdheden, 
taken en verantwoordelijkheden van de leden zijn beschreven in een treasurystatuut. 

Aardbevingen
De Huismeesters heeft woningen in het aardbevingsgebied. Dit heeft nu en in de toekomst effect op onze bedrijfs-
voering en risico’s. Het heeft daarmee effect op de jaarrekening. Wij maken deel uit van G13. G13 is het samenwer-
kingsverband van woningcorporaties actief in het gebied in en rondom het gaswinningsgebied. We bespreken tijdens 
overleggen onderwerpen op bestuurlijk, juridisch, technisch en financieel gebied.

Over de risico’s wordt zowel vanuit corporatieverband als De Huismeesters overleg gevoerd met de ILT/Aw en het 
WSW. De externe stakeholders volgen de ontwikkelingen in het aardbevingsgebied.

De risico’s zijn: 

Vastgoed 
• afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment in de markt ten aanzien 

van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling op de demografische ontwikkelingen in de regio 
(waarde schade); 

• lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende vraag en/of vertraagde opleve-
ring van nieuwbouw projecten (exploitatieschade); 
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• directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade);
• verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te maken, dit in lijn met de Neder-

landse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen (versterkingsschade);
• hogere bouwkosten bij nieuwbouw waar geen extra baten tegenover staan (bouwschade).

Bedrijfsvoering
• extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de exploitatie van het vastgoed en/of

in de contacten met huurders, belanghebbende, overhead en projectontwikkeling;
• aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als gevolg van aardbevings-

schade en/of het verliezen van de huurwoningen;
• kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in noodvoorzieningen zowel in de

bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders;
• extra financieringskosten doordat reparatie van schades c.q. inspanningen om schades te behandelen en/of te

beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding wordt ontvangen.

Schademeldingen en juridische procedures
De exploitanten van het gaswinningsgebied zijn wettelijk verplicht de schade en de kosten van het voorkomen van 
schade als gevolg van gaswinning te vergoeden (artikel 6:177 lid 1 en lid 4 BW, artikel 6:174 BW lid 3 BW en/of 6:162 
BW in combinatie met art. 6:96 lid 1 en lid 2 onder a en b BW). De Huismeesters gaat er vanuit dat alle kosten be-
treffende aardbevingen door de exploitanten vergoed worden. De corporatie dwingt dit desnoods via gerechtelijke 
stappen af. Er is een schadeprocedure voor fysieke schade aan vastgoed vastgesteld samen met de NAM/Centrum 
Veilig Wonen. Herstel- en versterkingsschade  wordt direct afgehandeld. Dit leidt niet tot verdere kosten en uitgaan-
de kasstromen bij De Huismeesters. De afhandeling is inmiddels overgenomen door de Tijdelijke Commissie Mijn-
bouwschade Groningen. Uit belang van onze huurder en onze bedrijfsvoering doen wij zelfstandig uitgaven voordat 
deze worden vergoed. 

Gevolgen voor de jaarrekening 
Door bovenstaande omstandigheden bestaan onzekerheden ten aanzien van de waardering van het DAEB en niet- 
DAEB vastgoed per 31 december 2019. Gezien de status van de inventarisatie van de technische en economische 
schade aan het vastgoed, de status van de Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, het ontbreken van 
voldoende referentie-transacties en de lopende gesprekken en procedures met de NAM en overige betrokken partij-
en kunnen we de financiële consequenties hiervan nog niet op voldoende betrouwbare wijze bepalen. 

In de waarderingsgrondslagen bij de jaarrekening gaan we nader in op de impact van de aardbevingen op de
financiële positie van De Huismeesters.

Doorkijkje 2020

• bewaking leningenportefeuille, specifieke maatregelen: aantrekken herfinanciering € 20,7miljoen

• borgen financiële continuïteit

• verkoop 22 individuele woningen en 40 onzelfstandige eenheden (complexgewijs)

• herijken risicomanagement

• doorontwikkeling ICT
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verslag van de bestuurder

Jannet Bonnema
Rechthoek
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Onze doelgroep een betaalbaar, passend (t)huis bieden in een stad en een wijk waar het prettig wonen is. 
Daar staan wij voor en alle onze middelen worden ingezet om voldoende kwalitatief goede betaalbaar woningen te 
hebben. Daar passen geen grote  bedrijfsrisico’s bij. Die accepteren we dan ook niet. Wij passen daarom uitsluitend 
beproefde systemen toe. Betaalbaar wonen willen onze huurders niet alleen vandaag en morgen, maar ook in de 
toekomst.  

Taak en werkwijze  
De Huismeesters wordt bestuurd door de heer S. Holwerda. De bestuurder van 
De Huismeesters is verantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, personele en 
financiële ontwikkeling en functioneren van de organisatie zoals:  
• de realisatie van de corporatie- en volkshuisvestelijke doelen; 
• ontwikkelen beleid in samenwerking met belanghouders; 
• de financiële continuïteit en voldoen aan wet- en regelgeving; 
• op tijd anticiperen op toekomstige ontwikkelingen als wet- en regelgeving; 
• sturen op een efficiënte, effectieve en klantgerichte organisatie; 
• het beleid ten aanzien van deelnemingen. 

De bestuurder vraagt vooraf goedkeuring aan de Raad van Commissarissen over belangrijke besluiten. Wat deze 
‘belangrijke besluiten’ zijn staat in de wet en in de statuten van De Huismeesters. De bestuurder van De 
Huismeesters geeft alle informatie die zij nodig heeft om goed toezicht te houden op de algehele gang van zaken. 
Formeel gezien is de Raad van Commissarissen de werkgever van bestuurder. De samenwerking tussen de bestuurder 
en de Raad van Commissarissen van De Huismeesters is open en transparant. Zij hebben vijf reguliere vergade-
ringen. Ook vergadert de bestuurder, als voorbereiding op de RvC-vergaderingen, met de Commissie Wonen en de 
Auditcommissie. De controller is 1x per jaar, bij de behandeling van de begroting, of indien gewenst, aanwezig bij de 
vergadering van de Raad van Commissarissen. 

Belangrijkste bestuursbesluiten 2019 
• beleid en proces Huurincasso
• plan van aanpak Portefeuillestrategie 
• Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden
• plan van aanpak Heerdenaapak Godekenheerd
• plan van aanpak implementatie Umbrella
• notitie Vastgoedsturing” 
• huurverhoging 2019
• project “Transparante Jongerenhuisvesting”
• proces Investeringen sloop/nieuwbouw en woningverbetering
• asbest beleidsplan
• beleidsplan legionellapreventie
• protocol cameratoezicht 
• projectinitiatief Selwerd
• projectinitiatief De Wijert’
• verbetering Ebbingepoort 
• nieuw Procuratiereglement   
• investeringskader Groot Onderhoud
• rendementskader december 2019
• proces Planmatig Onderhoud 
• vaststellen leverancierslijst 2019
• overstap telefooncentrale naar Voys
• vaststellen Investeringsstatuut
• begroting en meerjarenbegroting 2020-2029

Persoonlijke gegevens
directeur-bestuurder

S. Holwerda (1959)
Werkzaam in huidige functie bij 
De Huismeesters sinds:
1 juli 2015
Herbenoemd: per 1 juli 2019 voor 
een periode van 4 jaar
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In de statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen staan de kaders beschreven van de bevoegdheden 
van de bestuurder ten opzichte van benodigde goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten. 
De Raad van Commissarissen heeft dit vastgelegd in een bestuursreglement. De diverse documenten staan op onze 
website www.dehuismeesters.nl.

Interne controle, beheersing en risicomanagement 
De Huismeesters hanteert een risicomanagementsysteem. Het managen van risico’s biedt geen absolute garantie dat 
ze zich niet voordoen. Het is wel een voortdurend aandachtspunt bij de aansturing en besluitvorming van onze orga-
nisatie. De controlfunctie binnen De Huismeesters is ingevuld door een onafhankelijke (extern ingehuurde) controller. 
De Huismeesters stuurt op haar speerpunten beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, leefbaar-
heid en continuïteit.

Administratieve organisatie en Interne Beheersing 
De manager Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne beheersing. Op basis 
van het intern controleplan en besturingssysteem toetsen we de administratieve organisatie periodiek op opzet, 
bestaan en werking van bedrijfsprocessen. Dit doen we om te borgen, dat er sprake is van autorisatie door bevoegde 
personen en volledigheid, juistheid en tijdigheid van informatieverstrekking en vastlegging. Wij zijn in 2019 gestart 
met de voorbereiding op de OOB-status. We optimaliseren de bedrijfsprocessen en we benoemen Keycontrols.
Wij voeren periodiek interne audits uit ten aanzien van de inkomenstoets en passend toewijzen, verkoop van wonin-
gen, inkoopbeleid en het autorisatiebeleid. 

We leggen in onze trimesterrapportages de ontwikkelingen, periodieke resultaten en prestatie-indicatoren vast. Deze 
worden bewaakt. Dit doen wij onder andere door een overall dashboard. We verantwoorden nu niet alleen meer de 
financiële uitkomsten maar ook de voortgang van de organisatiedoelen van bijvoorbeeld het ondernemingsplan. Dit 
bespreken we met de Raad van Commissarissen. De bestuurder bespreekt de managementletter van de accountant 
in de Auditcommissie. Hierbij zijn de manager Bedrijfsvoering en controller aanwezig. 

We hebben vanuit governance met verschillende partijen te maken. De Raad van Commissarissen, de Autoriteit wo-
ningcorporaties (ILT/Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) houden toezicht. De bestuurder over-
legt regelmatig en constructief met de Ondernemingsraad en huurdersvertegenwoordiging. De bestuurder heeft elk 
jaar overleg met de vertrouwenspersonen. 

De accountant en controller spelen een belangrijke rol bij de controle op de bedrijfsvoering. De accountant zorgt voor  
tussentijdse controles, managementletter en de jaarrekening. Hierbij wordt gekeken naar de naleving van wet- en 
regelgeving. De controller richt zich op en adviseert de bestuurder en de Raad van Commissarissen bij besluitvorming 
en verantwoording. Voor de periodieke controles wordt het intern besturing- en beheerssysteem gebruikt.

Risicomanagement en frauderisicoanalyse  
De Huismeesters heeft een risicomanagementsysteem en een frauderisicoanalyse. Dit doen wij om risicobewustzijn 
en beheersing nadrukkelijker te verankeren in de organisatie. Zo kunnen wij de ondernemingsdoelstellingen op een 
beheerste wijze realiseren. Wij leggen in de trimesterrapportages hierover verantwoording af aan de Raad van 
Commissarissen. Dit doen wij door onder meer stil te staan bij de gesignaleerde risicogebieden, analyse en de be-
heersing daarop. We herijken het risicomanagementsysteem in 2020. 

Beoordeling door bestuurder 
Ik vind dat de interne en controlemaatregelen een basis vormen om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen 
verklaren dat: 
• De Huismeesters zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving; 
• de middelen uitsluitend zijn ingezet voor de volkshuisvesting en binnen haar woningbezit; 
• dat er geen transacties met een tegenstrijdig belang hebben plaatsgevonden. 

Wij hebben geen risico’s gelopen, die in tegenspraak waren met het vooraf gedefinieerde en goedgekeurde beleid. 
Het risicomanagementsysteem biedt geen absolute zekerheid dat we onze doelstellingen realiseren, of dat materiële 
verliezen, fraude en overtreding van de geldende wet- en regelgeving niet optreden. De aardbevingsproblematiek is 
bijvoorbeeld een niet te overzien risico.  
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Aardbevingsproblematiek 
Vastgoedeigenaren in delen van Groningen hebben te maken met mogelijke schade aan het vastgoed. Dit als gevolg 
van aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning van de NAM. Op grond van wettelijke bepalingen, is de exploitant 
van de gasvelden, de NAM, aansprakelijk voor alle schade als gevolg van de exploitatie van de gasvelden. 

De Huismeesters heeft zich met de andere corporaties in het aardbevingsgebied georganiseerd in de G13 De 
Huismeesters heeft het voorzitterschap van de G13-corporaties op zich genomen. De gezamenlijke corporaties gaan 
er van uit dat alle vormen van zowel directe als indirecte schade als gevolg van de aardbevingen vergoed  wordt door 
de NAM. Bijkomend risico is dat schades nu nog niet altijd zichtbaar zijn en zich mogelijk op langere termijn uiten. De 
onderhandelingen over procedures voor schadevaststelling en schadeafhandeling zijn doorlopend onderwerp van 
gesprek met de betrokken partijen, waaronder de Binnenlandse Zaken, de NCG en het Centrum Veilig Wonen. Daar is 
inmiddels de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bij gekomen.

Integriteit 
Wij zijn met elkaar het gezicht van De Huismeesters. We behandelen onze collega’s, klanten en relaties op een 
manier waarop we zelf ook behandeld willen worden. Wij voeren goed werkgever- en opdrachtgeverschap. Op die 
manier steken we onze energie niet alleen in concrete resultaten, maar ook in hoe we ons werk samen doen en met 
elkaar omgaan. 

Bij een betrokken corporatie hoort dat medewerkers de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun omgeving 
voelen. Onze medewerkers die dagelijks in de buurt zijn, hebben een goed beeld van de dingen die zich op straat en 
achter de voordeur afspeelt. Wij zijn een buurtcorporatie. Soms zijn er zaken die aandacht vragen, maar niet de 
directe verantwoordelijkheid van de corporatie zijn. We hebben met elkaar afgesproken dat we in deze gevallen de 
problemen signaleren en bespreekbaar maken in de organisatie. En met onze belanghouders. De sociaal maatschap-
pelijke opgave in de wijken kunnen wij niet alleen oppakken. Dit doen wij samen met de partners in de wijken. Met 
onze partners komen wij verder om tot oplossingen te komen. In 2019 zijn wij gestart met het schrijven van een 
nieuw ondernemingsplan 2021-2025. Hierbij betrekken wij nadrukkelijk onze belanghouders, wij halen buiten naar 
binnen.

We houden ons natuurlijk aan de regels van de overheid. We hebben als De Huismeesters aanvullende afspraken op-
gesteld. Dit om duidelijk te maken wat wij van onze medewerkers verwachten. Wij zijn een klantgerichte organisatie 
en scoren gemiddeld hoog bij de klanttevredenheidsonderzoek in de AedesBenchmark, daar zijn wij trots op. Daarbij 
gaat het niet alleen om onze dienstverlening en goede woningen. Het gaat vooral ook om hoe we ons werk doen en 
de verantwoordelijkheid en passie voor ons werk. 

We hebben met elkaar een gedragscode opgesteld waarin ook de klokkenluidersregeling is opgenomen. Deze nemen 
we met nieuwe medewerkers door. De code staat gepubliceerd op onze website. Ook de link naar het Meldpunt 
Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Aw staat vermeld op onze website. Er zijn in 2019 geen integriteitsover-
schrijdingen geconstateerd en/of meldingen gedaan. 

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling met medewerkers van De Huismeesters en de bestuurder wordt 
vermeden. De statuten bevatten een uitwerking van dit uitgangspunt. In 2019 is er geen sprake geweest van tegen-
strijdige belangen met betrekking tot de bestuurder zoals bedoeld in principe II.3 van de Governancecode Woning-
corporaties.
 
Visitatie
De Huismeesters is in de zomer van 2019 voor de derde keer gevisiteerd. Het onafhankelijke visitatiebureau 
Cognitum onderzocht de prestaties over de afgelopen vier jaren. Dit deden zij onder meer door interviews met 
belanghouders, RvC, OR en MT. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft op 28 oktober 2019 het visita-
tierapport definitief goedgekeurd. Na deze goedkeuring hebben wij het rapport bij het ILT ingeleverd. We herkennen 
onszelf in het beeld dat de visitatiecommissie van ons schetst. Maar we moeten ons wendbaar en flexibel blijven 
opstellen om goed en op tijd in te spelen op veranderingen.
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Coronavirus
Eind 2019 werd de wereld opgeschrikt door de coronapandemie. Een nieuw virus dat zich snel verspreidt en voor het 
dagelijks leven en voor de economie grote gevolgen heeft. In maart 2020 is de impact van COVID-19 op Nederland en 
de rest van de wereld enorm geworden. En het einde is nog niet in zicht. Uiteraard raakt dat ook De Huismeesters en 
haar bedrijfsvoering. 

Vanaf 15 maart heeft het managementteam een crisisberaad ingesteld. In eerste instantie was er elke dag overleg. 
Daarna met een lagere frequentie. Binnen dit overleg worden ontwikkelingen en scenario’s besproken en wordt de 
organisatie geïnformeerd over de besluiten. Ook worden wekelijks de Huurdersraad en de Raad van Commissarissen 
geïnformeerd over de gang van zaken.

Vooruitblik 2020
De reguliere dienstverlening van De Huismeesters is aangepast. Contact met huurders moet anders tot stand worden 
gebracht. De meeste collega’s werken thuis en de bezetting op kantoor is minimaal. De impact op de administratieve 
bedrijfsprocessen en ingezette beleids- en ICT-trajecten is beperkt. 

Daar staat tegenover dat niet alle vastgoed gerelateerde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Projecten 
lopen vertraging op doordat deels alleen werkzaamheden aan de buitenzijde van woningen door kunnen gaan. Het 
woningverbeteringsproject Vinkhuizen is tijdelijk stilgelegd omdat het hier vooral ook binnenwerk betreft waar veel 
ouderen wonen. 

In het dagelijks onderhoud pakken we alleen urgente zaken op. Bewoners zijn geïnformeerd over waar wij wel voor 
komen en wat kan wachten. Zij begrijpen dat wij op een andere manier werken. Wij hebben afscheid genomen van 
tijdelijke inleenkrachten. Dit omdat een aantal projecten stil zijn gelegd en wij alleen urgentie (reparatie)verzoeken 
uitvoeren.

De situatie kan voor onze huurders grote gevolgen hebben. Flexwerkers, ondernemers en zzp’ers kunnen met een (al 
dan niet tijdelijke) inkomensterugval geconfronteerd worden. Ook hierop anticiperen wij. We zijn flexibel, begripvol 
en waar nodig leveren we maatwerk of treffen regelingen. 

De grootste risico’s lijken op dit moment uitval van medewerkers, vertraging van onderhoud- en investerings-
projecten, betalingsproblematiek bij huurders, uitstel van onderhoud en langere leegstand van verhuurde eenheden 
en waardedaling van ons bezit. Maar dat lijken geen factoren te zijn, die kunnen leiden tot een bedreiging van de 
bedrijfscontinuïteit. Ook gelet op de toezeggingen van de Nederlandse overheid. Deze heeft aangekondigd dat haar 
beleid erop gericht is, de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor zal ook het aan-
trekken van financiering geborgd blijven. Ook een stijging van de rentespread tot 1% of 1,5% heeft op korte termijn 
geen significante invloed op de geraamde kasstromen.

Continuïteit
Op dit moment hebben we veel aandacht voor crisismanagement en is het nog te vroeg voor een gedetailleerde 
impactanalyse. We kunnen de mogelijke invloed op de financiële continuïteit nog niet goed objectiveren. Uit een 
eerste scan op hoofdlijnen blijkt dat de financiële continuïteit niet in het geding is. Daarvoor duurt de crisis nu te kort 
en is het niet duidelijk hoe lang deze gaat duren. We achten de continuïteitsveronderstelling voor de jaarrekening 
passend. 

Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand. De huurstromen zijn vooralsnog 
zeker, omvangrijk en goed gespreid. Het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast. 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 verzwaring van de financieringslast te beperken. Ook zijn er 
mogelijkheden om te krimpen in flexibele kosten, bijvoorbeeld bij inleenkrachten. Voor nu is het nog te vroeg om te 
kunnen melden welke maatregelen voor ons het best passend zijn. De door ons ingenomen schattingen in de 
jaarrekening vinden wij nog steeds passend.
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Oordeel door accountant 
De accountant doet binnen haar opdracht tot controle van de jaarrekening een controle naar de bovenstaande be-
drijfsvoering en integriteitsbeleid. Deloitte heeft in haar rapportages geen zwaarwegende bevindingen opgenomen. 
En concludeert dat De Huismeesters haar administratieve organisatie adequaat heeft ingericht en de (financiële) 
continuïteit voldoende heeft gewaarborgd. 

Oordeel door Autoriteit Woningcorporaties
De Autoriteit heeft op de controle van haar beoordelingsaspecten en kaders, verslagjaar 2019, geen opmerkingen.

Verklaring bestuurder 
Hiermee verklaar ik - als directeur-bestuurder van Stichting De Huismeesters - het bestuursverslag en de jaarrekening 
2019 te hebben vastgesteld met inachtneming van de verklaring van de onafhankelijke accountant. Dat De 
Huismeesters in 2019 uitsluitend werkzaam is geweest in het belang van de volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de 
Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).

De Huismeesters heeft alle middelen waar zij over beschikt uitsluitend effectief en efficiënt ingezet ten bate van de 
volkshuisvesting in de gemeenten Groningen, per 1 januari 2019 zijn de gemeente Groningen en Haren samenge-
voegd, onderdeel van haar statutair vastgelegde werkgebied. In dit jaarverslag geven we een getrouw beeld van ons 
functioneren en het financiële reilen en zeilen in 2019. 

Ik wil alle medewerkers van De Huismeesters ontzettend bedanken voor de inzet die zij hebben geleverd om onze 
doelen te realiseren. Onze belanghouders beoordelen ons als sober, betrokken, sociaal en een prettige partij om mee 
samen te werken. Wij zijn een buurtcorporatie, dichtbij onze huurders. Dat hebben wij de afgelopen periode met 
elkaar laten zien. Daar ben ik ontzettend trots op! 

Groningen, 14 mei 2020

Wg. Sije Holwerda
Bestuurder
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verslag van de raad

Jannet Bonnema
Rechthoek
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De Huismeesters zet zich in voor mensen met een laag inkomen, die niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien. 
De Raad van Commissarissen van De Huismeesters draagt daaraan bij met het intern toezicht. Met dit verslag laten 
we zien hoe we dat toezicht in 2019 hebben ingevuld. En waarom we dat zo deden.

Ons hart ligt bij de sociale volkshuisvesting. We voelen ons betrokken bij de mensen waarvoor De Huismeesters is. In 
het vak van toezichthouder worden cultuur, houding en gedrag steeds belangrijker. Ook de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid nemen toe. We willen vooral graag vertellen hoe we, met hart voor al die mensen die afhankelijk 
zijn van een goede en betaalbare huisvesting, goed blijven letten op De Huismeesters.

Alles wat in de formele wereld moet worden verantwoord over ons interne toezicht staat in het jaarverslag. Dat is 
onderbouwd met documenten en gecontroleerd door de accountant. Wij willen graag meer vertellen. Alle 
commissarissen zijn gemotiveerde toezichthouders, die bij willen dragen aan goede volkshuisvesting en beter wonen 
voor de huurders van De Huismeesters. 

Visie op toezicht en bestuur van De Huismeesters

Wij voeren als Raad van Commissarissen van De Huismeesters het intern toezicht binnen De Huismeesters uit. Dat 
ligt vast in de statuten van De Huismeesters en het reglement Raad van Commissarissen. We doen dit vanuit de wet-  
en regelgeving en de governancecode voor woningcorporaties. We houden toezicht op: 
• het beleid van het bestuur 
• de algemene gang van zaken bij De Huismeesters 
• de financiën 

We letten er op of De Huismeesters op de korte en lange termijn financieel gezond blijft. Ook letten wij er op dat De 
Huismeesters haar doelstellingen, zoals verwoord in het ondernemingsplan (2017 - 2020), realiseert. Daarnaast is de  
raad een klankbord voor de bestuurder. Bestuur en raad hebben ieder hun eigen rol. Wij gaan niet op de stoel van 
de  bestuurder zitten. We zijn ons bewust vanuit welke rol we een discussie voeren. Wij houden die rol ook vast. Om 
dit te  waarborgen zijn we daarover voortdurend in gesprek. Als raad met elkaar en met de bestuurder. Belangrijke 
invalshoeken in dat gesprek zijn bijvoorbeeld: 
• Hoe vinden we dat het gaat; doen bestuur en raad nog steeds het goede? 
• Is de basis op orde en hoe weten we dat? 
• Wat gebeurt er in onze omgeving, welke ontwikkelingen zien we daar? 
• Hoe houden we elkaar op koers? 
• Hoe blijven we leren en ontwikkelen? 

De bestuurder vraagt vooraf goedkeuring aan ons over belangrijke besluiten. Wat deze ‘belangrijke besluiten’ zijn 
staat in de wet en in de statuten en reglementen van De Huismeesters. De bestuurder van De Huismeesters geeft ons  
alle informatie die we nodig hebben om toezicht te kunnen houden op de algehele gang van zaken. Formeel gezien 
zijn we als Raad van Commissarissen ook de werkgever van bestuurder. De samenwerking tussen ons en de bestuur-
der is open en transparant. We kunnen daardoor de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren.

Wie zitten er in de raad van commissarissen?

Het afgelopen jaar heeft de heer Reekers de raad verlaten. Voor hem gold dat zijn 1e termijn er in 2018 al opzat. Hij 
had bij de verlenging van zijn eerste termijn al kenbaar gemaakt om na een jaar - nadat hij is herbenoemd - zijn lid-
maatschap te beëindigen. In zijn plaats is de heer Koster tot lid van de raad benoemd. Op 1 januari 2019 is mevrouw 
de Groot aangetreden als vervanger van Mevrouw Koopman. Mevrouw Koopman is in 2018 is afgetreden. 
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Wie zitten er in de raad van commissarissen?

Mr. J. B. Rijpkema (1963) voorzitter benoeming

  lid remuneratiecommissie herbenoeming

deskundigheden: bedrijfsorganisatorische en juridische zaken aftreden

hoofdfunctie: zelfstandig juridisch adviseur 01-06-2012
nevenfuncties: lid College van Deskundigen Watersport Verbond  01-06-2016
 lid RvT Winkler Prins Veendam 01-06-2020
 voorzitter RvC SKSG Groningen
 lid RvC Woongroep Marenland in Appingedam
 lid RvT Stichting Talent Westerveld

Drs. D.P. Tavenier (1960) vice-voorzitter benoeming

   lid op voordracht Huurdersraad herbenoeming

   voorzitter Auditcommissie aftreden

   voorzitter remuneratiecommissie (vanaf oktober) 
deskundigheden: financieel-economische en organisatorische zaken 01-06-2013
hoofdfunctie: interim manager | CFO vanuit eigen B.V. 01-06-2017
nevenfuncties: docent corporate finance Rijksuniversiteit Groningen 01-06-2021

Drs. R.B. Reekers (1971)  lid benoeming

   lid op voordracht Ondernemingsraad herbenoeming

   lid Auditcommissie aftreden

   voorzitter remuneratiecommissie t/m september
deskundigheden: financieel-economische en organisatorische zaken 01-06-2014
hoofdfunctie: partner adviesbureau 01-06-2018
nevenfuncties: voorzitter Ronald Mc Donald huis 01-06-2019
 Lid RvT Cosis/Novo/Promenscare

J.C. de Groot (1979)  lid benoeming

   lid commissie maatschappij en wonen herbenoeming

    aftreden

deskundigheden: sociaal maatschappelijke zaken 01-01-2019
hoofdfunctie: gemeentesecretaris/alg. directeur gem. Steenwijkerland 01-01-2023
nevenfuncties: -   01-01-2027

Drs. G.A. Dolstra (1955)  lid benoeming

   voorzitter commissie maatschappij en wonen herbenoeming

    aftreden

deskundigheden: sociaal maatschappelijke zaken 01-04-2017
hoofdfunctie: bestuurder stichting MEE Groningen 01-04-2021
nevenfuncties: bestuurslid SUN (Stichting Urgente Noden) 01-04-2025
 voorzitter stuurgroepen regionale netwerken
 autismenetwerk\Groningen, Hersenletselcentrum Noord
 Vroeg Erbij team (ontwikkelings-gedragsproblematiek)
 jonge kinderen, CSM-consultatieteam Seksueel Misbruik

J.C. Koster (1958)   lid  benoeming

   lid op voordracht Ondernemingsraad  herbenoeming

   lid Auditcommissie  aftreden

   
deskundigheden: financieel-economische en organisatorische zaken  01-11-2019
hoofdfunctie: directeur ENGIE Services Utiliteit Noord, Roden  01-11-2023
 directeur 2improve4U organisatieverbetering, Groningen  01-11-2027
nevenfuncties: voorzitter Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en    
 Directeuren: Commissarissen netwerk Noord- en Oost Nederland
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Educatie
Naast de educatiemomenten en informatie van de bestuurder over de ontwikkelingen binnen De Huismeesters en 
de sector, doen we doorlopend aan scholing. Dit doen we door het verwerven van kennis en inzicht uit literatuur en 
bijeenkomsten van externe organisaties. De informatie uit die bijeenkomsten delen we met de gehele raad. 
In 2019  namen we onder andere deel aan: 
• VTW-bijeenkomsten en studiedagen van andere educatieve organisaties
• scholingsbijeenkomst met bestuur en Raad van Commissarissen van de Christelijke Woningstichting Patrimonium 

over participatie.  

PE punten interne toezichthouders

J.B. Rijpkema D.P. Tavenier G.A. Dolstra J.C. de Groot J.C. Koster

2017
2018
2019

13
7

13

15
6
7

23
10
11

-
-

72

-
-
-

Te behalen 
2017-2019 15 15 15 5* 1*

*naar rato

Auditcommissie 
De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie. Deze bestaat uit de heren Tavenier en Reekers. 
De Auditcommissie heeft in 2019 regulier vergaderd over de begroting, het controleprogramma, de controle van de 
jaarrekening en het jaarverslag en het functioneren van de accountant. De accountant was aanwezig bij de vergade-
ring over het controleprogramma en het bestuursverslag. Daarnaast is de Auditcommissie éénmaal bijeen geweest 
om zich te laten informeren over de aangepaste begroting 2019. De bestuurder, de  manager Bedrijfsvoering en de 
controller zijn bij de vergaderingen aanwezig. De auditcommissie brengt verslag uit in de vergadering van de 
voltallige Raad van Commissarissen. 

Remuneratiecommissie
De Raad van Commissarissen heeft een remuneratiecommissie. Deze bestaat uit de heren Rijpkema en Reekers (tot 
1 oktober 2019. Na 1 november is de heer Tavenier voorzitter van deze commissie. De commissie heeft het afge-
lopen jaar het functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. En zij heeft het functioneren van de bestuurder 
beoordeeld namens de Raad van Commissarissen. De remuneratie adviseert de raad jaarlijks over de beloning van de 
bestuurder en (indien aan de orde; de beloning van de leden van de Raad. De commissie heeft in 2019 ook de sollici-
tatieprocedure voor de werving van het nieuwe lid van de Raad  voorbereid. En de Raad geadviseerd over het profiel 
van het te werven lid en de te volgen procedure.

Wooncommissie
De Raad van Commissarissen heeft een wooncommissie. Deze bestaat uit mevrouw Dolstra en mevrouw De Groot. 
De wooncommissie heeft afgelopen jaar vier keer regulier vergaderd. De bestuurder en manager wonen zijn hierbij in 
principe altijd aanwezig. Soms op thema aangevuld met manager vastgoed en/of manager financiën.
Besproken thema’s: huurprijsbeleid, prestatieafspraken, ontwikkeling participatie en samenstelling huurdersraad, 
leefbaarheid, masterplan duurzaamheid gemeente Groningen en input voor beleidsontwikkeling van De 
Huismeesters, samenwerking corporaties in de stad Groningen met de gemeente en de Wij Stichting in kader van 
een leefbare samenleving, scenario’s jaar- en meerjarenbegroting in het licht van beschikbaarheid, betaalbaarheid, 
duurzaamheid, kwaliteit en financiële continuïteit. De wooncommissie brengt verslag uit in de vergadering van de 
voltallige Raad van Commissarissen.
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Beloning Raad van Commissarissen 
De beloning van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens en de richtlijn van de  
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De honorering is ongewijzigd gebleven. Voor de voorzitter is 
de beloning € 13.500 per jaar en voor een lid € 9.000 per jaar (beide bedragen exclusief btw).  

Tot slot 
Het afgelopen jaar stond in het teken van diverse grootscheepse renovatieprojecten die in uitvoering komen of al in 
uitvoering zijn. De Huismeesters wil haar bezit verduurzamen en verbeteren en zo een bijdrage leveren aan de volks-
huisvesting in de gemeente Groningen. Een randvoorwaarde voor het uitvoeren van het ondernemingsplan is dat De 
Huismeesters een financieel gezonde organisatie blijft. Dit betekent dat de organisatie ook in 2019 en de komende 
jaren in financiële zin scherp aan de wind moet en zal blijven zeilen. 

De Raad van Commissarissen laat zich ook op andere wijze in en buiten de organisatie zien. Zo dragen we een steen-
tje bij als het gaat om de jaarlijkse klusdag. Op die dag gaan alle medewerkers van De Huismeesters de wijken in om 
“klusjes” te doen. Het is voor ons een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met huurders en medewerkers. 
Ook heeft de Raad twee maal per jaar, zowel formeel als informeel overleg met de leden van de Ondernemingsraad. 
De tweejaarlijkse gesprekken met het dagelijks bestuur van de Huurdersraad zijn het afgelopen jaar niet gevoerd. 
De reden was dat er een bestuurswisseling plaats vond aan de kant van de Huurdersraad. Dit heeft de nodige tijd 
gevergd. Uiteraard hopen we deze gesprekken in 2020 weer te hervatten.

We zien dat de medewerkers van De Huismeesters ook in 2019 hard hebben gewerkt aan het steeds beter laten 
functioneren van de organisatie. Wij vinden het mooi om te zien dat de medewerkers van De Huismeesters trots zijn 
op hun werk en niet voor hun verantwoordelijkheden weglopen. Dat draagt bij aan het vertrouwen in de organisatie. 
Een compliment aan de organisatie en de medewerkers is daarom op  zijn plaats. 

Groningen, 14 mei 2020
Namens de Raad van Commissarissen 

wg Mr. J.B. Rijpkema                              
voorzitter Raad van Commissarissen
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Kengetallen

kengetallen 2019 2018 2017 2016 2015
bezit samenstelling
woningen 7.198 7.216 7.231 7.287 7.289
bedrijfsruimtes 17 18 19 18 16
garages/parkeervoorzieningen 588 588 589 590 592
eenheden verzorgingshuizen 427 429 424 448 591
overige woongelegenheden 503 503 513 511 528
maatschappelijk vastgoed 36 36 35 48 51
overig bezit 2 2 2 2 2
totaal 8.771 8.792 8.813 8.904 9.069

wijziging samenstelling bezit
nieuwbouw 0 0 0 17 37
aankoop 0 0 0 0 0
verkoop 18 20 75 188 169
sloop 0 0 0 0 0
overig -3 -1 -16 6 7
totaal -21 -21 -91 -165 -125

percentage woningen naar huurklasse
goedkoop 19,8% 20,6% 22,7% 23,6% 23,5%
bereikbaar 66,8% 65,4% 63,9% 62,3% 61,2%
duur t/m huurtoeslaggrens 13,0% 13,5% 12,8% 13,4% 14,5%
duur boven liberalisatiegrens 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8%

huur en verhuur
gemiddelde netto huur 522 511 501 495 489
mutatiegraad 8,7% 9,2% 10,1 10,9 12,6%
huurachterstand in % 0,55% 0,66% 0,68% 0,68% 0,75%

financiële continuïteit
solvabiliteit op beleidswaarde  DAEB 38,9% 35,2%
solvabiliteit op beleidswaarde  niet DAEB 61,8% 62,4%
interest Coverage Ratio DAEB 1,23 1,91
interest Coverage Ratio niet DAEB 3,14 5,46
loan to value op beleidswaarde DAEB 58,4% 65,6%
loan to value op beleidswaarde niet DAEB 35,8% 36,4%
dekkingsratio DAEB 29,4% 36,0%
dekkingsratio niet DAEB 30,5% 7,0%

medewerkers
totaal formatieplaatsen 73,8 71,6 66,7 69,2 71,0
werkelijk aantal medewerkers 80 78 72 75 78
ziekteverzuim 6,6% 7,0% 7,4% 5,8% 6,7%
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jaarrekening

Jannet Bonnema
Rechthoek
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1 Balans per 31 december 2019 

(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref. 2019 2018

ACTIVA

Vaste Activa

Vastgoedbeleggingen 9.1

DAEB vastgoed in exploitatie 9.1.1 885.517 811.966

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 9.1.1 12.533 14.378

Vastgoed in ontw. bestemd voor eigen exploitatie 9.1.2 758 404

898.808 826.748

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie 9.1.2 3.529 3.376

3.529 3.376

Financiële vaste activa 9.2

Deelnemingen 9.2.1 197 113

Latente belastingvordering 9.2.2 2.769 4.159

Overige financiële vaste activa 9.2.3 22.066 22.561

25.032 26.833

Som der vaste activa 927.369 856.957

Vlottende activa

Voorraden 9.3

Overige voorraden 893 249

893 249

Vorderingen 9.4

Huurdebiteuren 9.4.1 487 527

Vorderingen op groepsmaatschappijen 9.4.2 0 2

Overige vorderingen 9.4.3 781 288

Overlopende activa 9.4.4 94 105

1.362 922

Liquide middelen 9.5 4.795 18.490

Totaal activa 934.419 876.618
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Balans per 31 december 2019 
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)

Ref. 2019 2018

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 9.6.1 178.981 172.158

Herwaarderingsreserve 9.6.2 424.310 365.033

603.291 537.191

Voorzieningen

Voorziening onr. inv. en herstructureringen 9.7.1 3.310 1.166

Voorziening deelnemingen 9.7.2 60 32

Overige voorzieningen 9.7.3 451 424

3.821 1.622

Langlopende schulden 9.8

Leningen overheid 28.215 31.519

Leningen kredietinstellingen 265.859 271.045

294.074 302.564

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 16.996 17.832

Schulden aan leveranciers 3.741 3.110

Schulden aan groepsmaatschappijen 131 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.9.1 3.355 4.733

Overige schulden 9.9.2 1.791 1.786

Overlopende passiva 9.9.3 7.219 7.780

33.233 35.241

Totaal passiva 934.419 876.618
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2 Winst- en verliesrekening 2019 
(x € 1.000)

Functioneel model Ref. 2019 2018

Huuropbrengsten 10.1 50.377 49.554

Opbrengsten servicecontracten 10.2 3.121 3.043

Lasten servicecontracten 10.3 -3.428 -3.457

Overheidsbijdragen 10.4 29 29

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 10.5 -4.720 -3.966

Lasten onderhoudsactiviteiten 10.6 -13.852 -16.358

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 10.7 -8.463 -8.560

Totaal van nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 23.064 20.285

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 3.745 3.390

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -3.369 -2.490

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop

vastgoedportefeuille 10.9 376 900

Overige waardeveranderingen activa tdv exploitatie 0 429

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.10 -9.339 -6.579

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.11 71.395 90.918

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 62.056 84.768

Opbrengsten overige activiteiten 10.13 599 516

Kosten overige activiteiten 0 0

Totaal van netto resultaat overige activiteiten 599 516

Overige organisatiekosten 10.14 -127 -123

Kosten omtrent leefbaarheid 10.15 -884 -749

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 13 2

Rentelasten en soortgelijke kosten -11.584 -12.127

Totaal van financiële baten en lasten 10.16 -11.571 -12.125

Totaal van resultaat voor belastingen 73.513 93.472

Belastingen 10.17 -7.468 -8.525

Resultaat deelnemingen 10.18 55 -29

Totaal van resultaat na belastingen 66.100 84.918
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3 Kasstroomoverzicht 2019 
Kasstroomoverzicht volgens de directe methode x € 1.000 2019 2018

Ontvangsten:

1.1 Huurontvangsten 49.628

1.1.1 Zelfstandige huurwoningen 43.552        43.268        

1.1.2 Onzelfstandige wooneenheden 3 - 

1.1.3 Intramuraal 4.354          3.753          

1.1.4 Maatschappelijk onroerend goed 1.634          1.675          

1.1.5 Bedrijfsruimten 171 172 

1.1.6 Parkeervoorzieningen 262 268 

1.1.7 Overige woongelegenheden 312 297 

1.1.8 Overig bezit 50 49 

1.2 Vergoedingen 3.121          3.043          

1.3 Overheidsontvangsten - - 

1.4 Overige bedrijfsontvangsten 518 471 

1.5 Renteontvangsten 2 2 

1.6 Saldo ingaande kasstromen 53.978 52.997 

Uitgaven

1.6 Erfpacht - - 

1.7 Personeelsuitgaven

1.7.1 Lonen en salarissen 3.843          3.446          

1.7.2 Sociale lasten 656 579 

1.7.3 Pensioenlasten 575 515 

1.8 Onderhoudslasten 10.197        10.840        

1.9 Overige bedrijfsuitgaven 10.596        7.913          

1.10 Renteuitgaven 11.928        12.346        

1.11a Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat - - 

1.11b Verhuurdersheffing 4.867          5.142          

1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 884 749 

1.13 Vennootschapsbelasting 7.544          - 

Saldo uitgaande kasstromen 51.090- 41.531- 

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 2.888 11.466 

MVA ingaande kasstroom

2.1A Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden DAEB 985 2.193          

2.1B Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden niet-DAEB 2.761          1.197          

2.4B Verkoopontvangsten grond - - 

2.5A (Des) investeringsontvangsten overig DAEB - - 

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA 3.745 3.390 

MVA uitgaande kasstroom

2.7A Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB 10.994        10.368        

2.7B Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB - - 

2.14A Investeringen overig 313 193 

2.14B Investeringen overig - - 

2.15A Externe kosten bij verkoop 83 113 

2.15B Externe kosten bij verkoop 107 35 

Totaal van verwervingen van MVA 11.496- 10.708- 

2.16 Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 7.751- 7.318- 

FVA

2.18.1 Uitgaven verbindingen - - 

2.19 Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA - - 

Financieringsactiviteiten Ingaand

3.1.1 Nieuwe te borgen leningen 14.000        25.000        

Financieringsactiviteiten uitgaand

3.2.1 Aflossing geborgde leningen 22.832        40.242        

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 8.832- 15.242- 

4.1 Toename/afname van geldmiddelen 13.695- 11.094- 

Liquide middelen aan het begin van de periode 18.490 29.584 

Liquide middelen aan het eind van de periode 4.795 18.490 

13.695- 11.094- 
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4 Toelichting op de jaarrekening 

4.1 Algemeen 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Alle bedragen luiden 
in euro’s, tenzij anders vermeld. 
 
Stichting De Huismeesters is ontstaan op 1 januari 1993 als voortzetting van de Stichting Maatschappij tot 
Verbetering van Woningtoestanden na de fusie per diezelfde datum met de Stichting Groninger Woningbouw 
Concordia. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 14 november 2018. De Stichting is ingeschreven in het 
stichtingenregister onder nummer 012521, alsmede in het handelsregister onder nummer 02028153, beide 
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. De statutaire vestigingsplaats van Stichting 
De Huismeesters is Groningen, kantoorhoudend aan de Friesestraatweg 18, 9718 NH in Groningen. 

4.2 Groepsverhoudingen 

De Huismeesters heeft ultimo 2019 33 1/3% van de aandelen van Vierwaarde BV in haar bezit. De vennootschap is 
in 2007 opgericht voor het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van registergoederen en andere 
vermogenswaarden, waaronder begrepen projectontwikkeling, het verwerven en vervreemden van 
(landbouw)gronden en het ontwikkelen en exploiteren van deze gronden ten behoeve van nieuwbouw, alsmede het 
ontwikkelen, realiseren en exploiteren van deze nieuwbouw, alsmede beheren en beleggen. 
 
Daarnaast bezit De Huismeesters sinds 1 december 2013 50% van de aandelen van Duurzame Energie Noord 
Nederland BV (DENN). DENN is statutair gevestigd in Leek en heeft als hoofdactiviteit het exploiteren van duurzame 
energiesystemen. In 2019 hebben de aandeelhouders besloten de bedrijfsactiviteiten per 31 december 2019 te 
beëindigen en de vennootschap te liquideren. 
 
De Huismeesters maakt voor wat betreft de consolidatie gebruik van de faciliteit zoals geboden in artikel 407, lid 1 
Titel 9 Boek 2. Indien hierna in de jaarrekening wordt gesproken over De Huismeesters wordt hiermee alleen bedoeld 
de verslaglegging van de stichting. 

4.3 Wet- en regelgeving 

De jaarrekening van De Huismeesters is opgesteld volgens de bepalingen van de Woningwet, het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de Woningwet wordt 
voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen, behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Tevens is 
deze jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. 

4.4 Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van De 
Huismeesters zich verschillende oordelen en maakt schattingen die een belangrijke invloed kunnen hebben voor de 
in de jaarrekening opgenomen bedragen.  
 
Voor zover voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
posten in de jaarrekening. 

4.5 Presentatiewijzigingen  

In de jaarrekening 2019 zijn ten opzichte van eerdere verantwoordingen enkele minimale presentatiewijzigingen  
doorgevoerd. De presentatie van de vergelijkende cijfers in de balans is aangepast. Deze presentatiewijzigingen 
hebben geen invloed op het resultaat en het eigen vermogen. 
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4.6 Aardbevingen 

In delen van het gebied waar De Huismeesters woningen heeft treden aardbevingen op. Dit heeft nu en in de 
toekomst mogelijk effect op onder meer de bedrijfsvoering en financiële verslaggeving.  

Risico’s en risicobeheersing 
Door de ligging van het vastgoed wordt De Huismeesters geconfronteerd met diverse risico’s ten aanzien van de 
waardering van het vastgoed en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen. De risico’s kunnen 
als volgt worden geduid: 

Vastgoed 
- Risico op afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment in de markt

ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling op de demografische ontwikkelingen
in de regio (waarde schade);

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

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

met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen (versterkingsschade);
- Risico van hogere bouwkosten bij nieuwbouw waar geen extra baten tegenover staan (bouwschade).

Bedrijfsvoering 
- Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de exploitatie van het

vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbende, overhead en projectontwikkeling;
- Risico van aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als gevolg

van aardbevingsschade en/of het verliezen van de huurwoningen;
- Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in

noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders;
- Risico van extra financieringskosten doordat reparatie van schades cq. inspanningen om schades te

behandelen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan vergoeding (huuropbrengsten en/of
externe financiering) wordt ontvangen.

Over de risico’s wordt ook overleg gevoerd met de ILT/Aw en het WSW. Beide toezichthouders volgen de 
ontwikkelingen in het aardbevingsgebied. De Huismeesters informeert beide partijen over de gevolgen voor haar 
portefeuilleplan.  

De exploitanten van het gaswinningsgebied zijn wettelijk verplicht de schade en de kosten van het voorkomen van 
schade als gevolg van gaswinning te vergoeden (artikel 6:177 lid 1 en lid 4 BW, artikel 6:174 BW lid 3 BW en/of 
6:162 BW in combinatie met art. 6:96 lid 1 en lid 2 onder a en b BW). De Huismeesters gaat er vanuit dat alle kosten 
betreffende aardbevingen door de exploitanten vergoed worden en dwingt dit desnoods via gerechtelijke stappen af. 

Vastgoedbezit in het aardbevingsgebied 
De Huismeesters heeft bezit in het gebied in de stad Groningen waar aardbevingen optreden. Het betreffende 
vastgoed bevindt zich met name in Beijum. Hier heeft De Huismeesters ruim 1.100 verhuureenheden. Vanaf boekjaar 
2019 is deze wijk toegevoegd aan het aardbevingsgebied dat valt onder de verplichte full taxatie. 
In overige delen van het bezit zijn ook schadegevallen bekend, deze worden in het kader van de schaderegeling 
hersteld en de bijbehorende kosten worden vergoed. 

De indeling in risicogebied is ontleend aan de definitie van de overheid van gebieden met groter of kleinere risico’s 
inzake aardbevingen. In deze risicogebieden is schade aan vastgoed waarneembaar. De schades in de overige 
delen van ons bezit zijn meer incidenteel. 

Effecten van aardbevingen op de waarde en waardering van woningen 
Aardbevingen kunnen een effect hebben op de waarde en daarmee de vastgoedwaardering. Dit kan effect hebben 
op de waardering in de jaarrekening en raakt zowel de marktwaarde in verhuurde staat als de beleidswaarde. 

Het effect van aardbevingen op de marktwaarde is per definitie onderdeel van de marktwaarde zoals deze is 
opgenomen in de balans van De Huismeesters. Hierbij zijn zowel om de verwachte kasstromen als de gehanteerde 
parameters met de bestaande kennis ingeschat.  
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Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof in Leeuwarden uitgesproken dat NAM aansprakelijk is voor de schade 
veroorzaakt door aardbevingen en dat NAM de waardevermindering van de onroerende zaken in het 
aardbevingsgebied moet vergoeden. De Huismeesters wordt hiermee toegelaten tot een schadestaatprocedure 
waarin de omvang van de schade dient te worden bepaald. Daarbij is het niet relevant of de woningen fysieke schade 
hebben opgelopen en of de woningen worden verkocht of niet. Dit naar aanleiding van het hoger beroep dat NAM 
had aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Assen in 2015. 

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

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

Schadeherstel, versterken en eisen nieuwbouw 
In principe werd herstel- en versterkingsschade direct door de Centrum Veilig Wonen/NAM afgehandeld en zou dit 
niet tot verdere kosten en uitgaande kasstromen bij De Huismeesters moeten leiden. De afhandeling is inmiddels 
overgenomen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. 
De Huismeesters onderkent dat zij uit belang voor haar huurders en haar bedrijfsvoering zelfstandig uitgaven zal 
moeten doen alvorens die vergoed worden. Tevens kan er een verschil van mening ontstaan over de omvang van 
de te vergoeden schade (zowel aan het vastgoed als in de bedrijfsvoering).  

Gevolgen voor de jaarrekening 
Door bovenstaande omstandigheden bestaan onzekerheden ten aanzien van de waardering van het vastgoed per 
31 december 2019. Gezien de status van de inventarisatie van de technische en economische schade aan het 
vastgoed, de status van de Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, het ontbreken van voldoende 
referentie-transacties (zeker bij complexgewijze verkopen die de basis vormen voor een marktwaarde waardering) 
en de lopende gesprekken en procedures met de NAM en overige betrokken partijen zijn de financiële consequenties 
hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te bepalen. 

Hierbij gaat De Huismeesters er van uit dat de Rijksoverheid en daarmee de NAM de afspraken in het kabinetsbesluit 
van 17 januari 2014 zullen uitvoeren. Deze besluiten zijn bij het stoppen van de gaswinning in 2018 bevestigd: de 
kosten van schade, versterking en waardevermindering worden vergoed. Het bepalen van de omvang van de schade 
is een punt van discussie en leidt tot veel (politiek) en zelfs schadestaatprocedures.   

De Huismeesters kan op dit moment geen inschatting maken van de gevolgen van de risico’s op de toekomstige 
bedrijfsvoering en de waardeontwikkeling van het vastgoed. De Huismeesters neemt maatregelen om eventuele 
uitgaande kasstromen die betrekking hebben op de genoemde bedrijfsvoeringsrisico’s in kaart te brengen. 

De Huismeesters heeft tevens beoordeeld of zij financieel in staat is om de gevolgen van de aardbeving schade 
(timing verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van schade herstel en beperking en extra kosten in haar 
bedrijfsvoering én te ontvangen vergoedingen) op te vangen en de toekomstige bedrijfsvoering te kunnen 
continueren. Naar de mening van het bestuur, met de kennis per balansdatum is er geen aanleiding om te 
veronderstellen dat De Huismeesters hier niet toe in staat zou zijn. Een mogelijke lagere waardering van het vastgoed 
heeft geen effect op de leningsvoorwaarden, de financiering is geborgd bij het waarborgfonds waarbij per 
balansdatum aan de criteria van het waarborgfonds (zijnde rentedekking en Loan-to-value) wordt voldaan. Deze 
situatie leidt niet tot directe opeisbaarheid van de financiering. De Huismeesters schat dit risico ten aanzien van de 
continuïteit op dit moment nog als laag in. Dit omdat de aardbevingen en de gevolgen daarvan zich qua omvang en 
intensiteit nog beperkt hebben tot een klein deel van het woningbezit. 
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5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

5.1 Algemeen 

In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting. Toelichting op posten in de balans en de winst- en verliesrekening worden in de jaarrekening 
genummerd.  

5.2 Vastgoedbeleggingen 

5.2.1 Vastgoedbeleggingen: DAEB- en niet DAEB-vastgoed in exploitatie 

DAEB vastgoed in exploitatie omvat woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk 
vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 
juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2019 bedraagt deze 
grens € 720,42 (2018: € 710,68). Het niet-DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de 
huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 
is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun 
voor toegelaten instellingen. 

Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 
Het DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs 
of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. 

Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na 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’). Hierbij wordt de marktwaarde 
op basis van de toekomstige kasstromen middels de Discounted Cash Flow (DCF)-methode bepaald. 

Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ wordt de basisversie gehanteerd. Voor 
een verdere toelichting op de toepassing van het waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de 
balans. 

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  

Voor het verschil tussen de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het 
vastgoed in exploitatie wordt een herwaarderingsreserve gevormd. 

Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in 
de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. De marktwaarde is derhalve niet gebaseerd op 
een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat 
de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed in een bepaalde bandbreedte (+/- 10%) kan afwijken van 
de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur (i.e. full versie van het Handboek waarbij vrijheidsgraden 
van toepassing zijn) tot stand zou zijn gekomen. 
Een deel van het bezit dient conform het handboek volgens de full versie extern getaxeerd te worden. Dit betreft het 
BOG, MOG, Parkeergelegenheden en de studentenpanden alsmede het DAEB-vastgoed in de wijk Beijum. Deze 
laatste categorie omdat in het handboek is opgenomen dat ook Beijum onder het gebied van aardbevingen valt. De 
herwaarderingsreserve wordt op complexniveau bepaald, waardoor bij de basisversie een onnauwkeurigheid kan 
bestaan in de allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.  
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5.2.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige 
verhuurexploitatie. De complexen in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan 
wel de lagere marktwaarde.  

5.3 Materiële vaste activa 

5.3.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

De roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeveranderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast  percentage 
van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
Onroerende zaken zijn gewaardeerd op actuele waarde, gebaseerd op periodieke externe taxaties. Voor de 
tussenliggende periode wordt de waardeontwikkeling gespiegeld aan de ontwikkeling van de WOZ. 

5.4 Financiële vaste activa 

5.4.1 Deelnemingen  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 
financiële beleid kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de netto vermogenswaardemethode, doch 
niet lager dan nihil. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij een 
aandeelhoudersbelang van meer dan 20%. 

De netto vermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.  
Indien de waardering van een deelneming volgens de netto vermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover De Huismeesters in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van 
de deelneming respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te 
stellen wordt een voorziening getroffen. 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa 
en passiva op het moment van verkrijgen. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden 
voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of, indien hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde. 

5.4.2 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 

Latente belastingvorderingen (financiële vaste activa) en -verplichtingen (voorzieningen) worden opgenomen voor 
tijdelijke verschillen tussen de waarde 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 een verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de 
komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.  

Als gevolg van de fiscale waardering van het DAEB vastgoed tegen 70% van de WOZ waarde op 1 januari 2008 zou 
een actieve latentie gevormd moeten worden. Bij De Huismeesters is sprake van een permanent verschil in plaats 
van een tijdelijk verschil, omdat de woningen in principe op grond van de doelstelling verhuurd blijven (er wordt 
relatief weinig van het bezit verkocht). 

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 verrekenmogelijkheden kunnen worden benut. 
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde, tenzij vanwege het kortlopend karakter (vijf 
jaar of korter) het verschil met de nominale waarde verwaarloosbaar is. Dan wordt feitelijk de nominale waarde 
gehanteerd.  
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Voor het vastgoed dat is bestemd voor doorexploitatie is sprake van fiscale faciliteiten die het mogelijk maken dat 
latenties na afloop van de levensduur worden doorgeschoven naar nieuw vastgoed. In het geval dat het zeer 
waarschijnlijk is dat voor het betreffende vastgoed geen fiscale afwikkeling gedurende de levensduur zal 
plaatsvinden, wordt rekening gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de voorgenomen wijze van realisatie 
na afloop van de levensduur. Dit betekent dat de contante waarde van de latentie door de zeer lange periode tot het 
moment van afwikkeling naar nihil tendeert. 

Het totale waarderingsverschil, dit is het verschil tussen de totale marktwaarde en de totale fiscale waarde, bedraagt 
ultimo circa € 99,2 miljoen. 

5.4.3 Overige vorderingen 

De post ‘Overige vorderingen’ bestaat uit amortisatie renteleningen. In 2018 heeft De Huismeesters ervoor gekozen 
een aantal derivaten te laten doorzakken in een vast renteleningen. hierdoor is een nieuwe lening ontstaan met een 
hogere rente dan de marktrente. Deze nieuwe lening is gewaardeerd op marktwaarde, waarbij het verschil tussen 
de marktwaarde en de nominale waarde als geamortiseerde kostprijs als overige vorderingen is opgenomen. 

5.5 Voorraden 

5.5.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 

Vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs wordt bepaald op basis van de marktwaarde op het moment dat het vastgoed 
uit exploitatie wordt genomen. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. 

5.5.2 Overige voorraden 

De overige voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (op basis van gewogen gemiddelde prijzen) of 
lagere netto-opbrengstwaarde. 

5.6 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 

5.7 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende 
schulden. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

5.8 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 nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De 
voorziening voor latente belastingverplichtingen is toegelicht onder paragraaf 5.3.2. 
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5.8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

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

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

5.8.2 Overige voorzieningen 

Voorziening deelnemingen  
De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van De Huismeesters 
ten behoeve van de deelnemingen. 

Jubilea 
Deze voorziening, opgenomen onder de overige voorzieningen, wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van 
de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Van de huidige medewerkers is op basis van hun 
dienstverband en het salaris de toekomstige verplichting met betrekking tot uitkeringen als gevolg van jubilea (12,5 
jaar, 25 jaar en 40 jaar) en de uitkering, bij pensionering aansluitend aan het dienstverband, vastgesteld.  

Voorziening onderhoud 
Deze voorziening wordt gevormd voor de verwachte uitstroom van middelen doordat bij het aangaan van de 
huurovereenkomst van een zorgcomplex is overeengekomen dat De Huismeesters bij toekomstig groot onderhoud 
een deel van de onderhoudswerkzaamheden die normaliter voor rekening zijn van de huurder zal uitvoeren. 
Maandelijks ontvangt De Huismeesters bijdragen vanuit de zorginstellingen. Aan de bepaling van de bijdragen ligt 
een meerjarenonderhoudsbegroting ten grondslag. 

5.9 Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichting van de langlopende schulden voor het 
komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. 

De Huismeesters maakt gebruik van financiële derivaten om renterisico’s af te dekken. Voor de verwerking, 
waardering en resultaatbepaling past De Huismeesters kostprijshedge-accounting toe. Een nadere toelichting 
hierover is opgenomen in hoofdstuk 7. 

5.10 Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de 
verkrijgings-/ vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De onder de 
kortlopende schulden opgenomen posten, inclusief de overlopende passiva, hebben een looptijd van < 1 jaar. 
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

6.1 Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. Het resultaat wordt, voor zover van toepassing, tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van 
ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële 
instrumenten. 

6.2 Huuropbrengsten 

Hier worden de huuropbrengsten opgenomen die uit de exploitatie van het vastgoed worden gegenereerd. Dit zijn 
zowel de huuropbrengsten uit de exploitatie van het DAEB-vastgoed als het niet-DAEB-vastgoed. De opbrengsten 
uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van verlening van de diensten. De mutatie 
van de voorziening dubieuze debiteuren en de afboeking van dubieuze debiteuren zijn onder deze post opgenomen. 

6.3 Opbrengsten en lasten servicecontracten 

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde 
gerealiseerd in het jaar van levering van de goederen en verlening van de diensten. De bijdragen zijn voor de dekking 
van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks 
plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop 
de servicekosten betrekking hebben. 

6.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Hier worden de directe en indirecte kosten verantwoord die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en 
beheeractiviteiten. Hierbij kan worden gedacht aan: 

• lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed;

• kosten klanten contact center;
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.5 Lasten onderhoudsactiviteiten 

Aan deze post worden de lasten toegerekend die betrekking hebben op de onderhoudslasten van vastgoed in 
exploitatie. Dit betreffen naast onderhoudslasten ook personeelslasten en overige bedrijfslasten die feitelijk 
betrekking hebben op de onderhoudsactiviteiten. De systematiek van toerekening is toegelicht onder “6.18 
Toerekening baten en lasten”. 

Onder onderhoudslasten 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 in de balans opgenomen verplichtingen. 

6.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

Aan deze posten worden de directe lasten met betrekking tot de exploitatie van het bezit toegerekend die geen 
betrekking hebben op de verhuur en beheeractiviteiten of onderhoudsactiviteiten. Deze kosten worden veroorzaakt 
door het feit dat De Huismeesters vastgoed heeft. Gedacht kan worden aan: 

• onroerendezaakbelasting;

• verzekeringskosten;

• verhuurderheffing.
De systematiek van toerekening is toegelicht onder “6.18 Toerekening baten en lasten”. 
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6.7 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 

Hier wordt vermeld het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde van het bestaand bezit en 
de toegerekende organisatiekosten. Opbrengsten worden verantwoord op het moment van overdracht van 
economische rechten en verplichtingen (passeren akte van levering). 

6.8 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door: 

• de waardevermindering die is ontstaan door aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking
tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering indien en voor zover de verwachte marktwaarde lager is
dan de kostprijs;

• de terugname van eerder genomen waardeverminderingen door gewijzigde inschattingen van
stichtingskosten/ marktwaarde;

• afwaarderingen (en eventuele terugnames van eerder genomen afwaarderingen) van grondposities;

• afboeking van eerder geactiveerde projectkosten.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of verliezen, die ontstaan door een 
wijziging in de marktwaarde van de vastgoedportefeuille in het verslagjaar (exclusief het effect van onrendabele 
investeringen en herstructurering). 

6.9 Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

Hieronder worden de opbrengsten en kosten die te relateren zijn aan overige activiteiten verantwoord. Met overige 
activiteiten worden de niet-primaire activiteiten bedoeld. Met andere woorden, niet gerelateerd aan het exploiteren, 
het ontwikkelen of verkopen van vastgoed. Voorbeelden van overige activiteiten zijn onder andere de inschrijfgelden 
van woningzoekenden, de opbrengsten en kosten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten. 

6.10 Afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie 

De afschrijvingen materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur 
van het actief tot de restwaarde is bereikt. De afschrijvingen worden aan de verschillende activiteiten toegerekend 
middels de systematiek toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.11 Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de 
daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers. De lonen, 
salarissen en sociale lasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek toegelicht 
in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

6.12 Pensioenlasten 

De Huismeesters heeft een pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De 
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In 
deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord. De pensioenlasten worden aan de verschillende activiteiten toegerekend middels de systematiek 
toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. 

Ultimo 2019 (en 2018) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling 
van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 
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6.13 Overige organisatiekosten 

Dit betreffen de kosten die niet aan de (niet-) primaire activiteiten toegerekend kunnen worden middels de 
systematiek toegelicht in “6.18 Toerekening baten en lasten”. De overige organisatiekosten betreffen niet-object 
gebonden kosten en algemene organisatie kosten. 

6.14 Leefbaarheid 

Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken bevorderen. 
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
De kosten die zijn te relateren aan leefbaarheid, zijn de kosten van werkzaamheden die zijn gemaakt voor niet in het 
eigendom van de corporatie zijnde gebouwen en gronden (zoals openbaar terrein) en die niet noodzakelijk zijn voor 
de verhuurexploitatie. De indirecte kosten, lonen en salarissen en overige organisatiekosten die zijn gemaakt voor 
niet in het eigendom van de corporatie zijnde gebouwen en die niet noodzakelijk zijn voor de verhuurexploitatie en 
die aan het boekjaar zijn toe te rekenen, worden ook verantwoord als leefbaarheidsuitgaven. 

6.15 Financiële baten en lasten 

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van die 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen. 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, 
indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend 
op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen 
rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de 
uitgaven en periode van vervaardiging.  

6.16 Belastingen 

De belasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend 
met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na 
bijtelling van niet-aftrekbare 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. 

Sinds 1 januari 2008 valt De Huismeesters integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er 
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de Belastingdienst. Betreffende de Vaststellingsovereenkomst (VSO2). 
De VSO1 is in 2008 eenzijdig door de Belastingdienst opgezegd. De Huismeesters heeft de VSO1 en VSO2 
getekend. Per 1 december 2016 loopt de tussen woningcorporaties en de Belastingdienst gesloten 
vaststellingsovereenkomst (VSO2) af. Met dien verstande dat de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar wordt 
verlengd, indien deze niet vóór 1 december is opgezegd. 

De Huismeesters heeft op basis van de uitgangspunten van VSO1 en VSO2 de fiscale positie ultimo 2019 en het 
fiscale resultaat 2019 bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO1 en VSO2 voor 
woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de 
jaarrekening opgenomen schatting. 

6.17 Resultaat deelnemingen 

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, 
wordt opgenomen het aan De Huismeesters toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit 
resultaat wordt bepaald op basis van de bij De Huismeesters geldende grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Indien geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt 
het dividend als resultaat aangemerkt en verwerkt onder de financiële baten en lasten. 
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6.18 Toerekening baten en lasten 

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een 
kostenverdeelstaat. Hierbij worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de 
werknemers. De overige bedrijfskosten worden verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op basis van 
onderstaande tabel: 

Lasten verhuur en 
beheeractiviteiten 

Lasten 
onderhouds-

activiteiten 

Overige directe 
operationele 

lasten 
exploitatie bezit 

Overige 
organisatie-

kosten 

Huisvestingskosten 70,0% 30,0% 

Transportkosten 5,0% 95,0% 

Automatiseringskosten 70,0% 30,0% 

Interne kosten 50,0% 50,0% 

Overige kosten 51,0% 45,2% 3,8% 

Afschrijvingskosten 61,2% 38,8% 

De verdeling van de percentages voor overige kosten en afschrijvingskosten wijken af ten opzichte van 2018. Dit is 
gevolg van verschil in verantwoorde kosten over de jaren. Over 2018 bedroegen de percentages Overige kosten 
54,1%, 40,7% en 5,2%. Voor de afschrijvingskosten 59,6% en 40,4%.  
De lasten verhuur en beheeractiviteiten zouden op basis van de percentages 2018 in totaal € 56.000 hoger zijn 
uitgekomen, de overige organisatiekosten € 20.000. De totale lasten onderhoudsactiviteiten zouden € 76.000 lager 
zijn uitgekomen. 
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7  Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 
Op grond van het vigerende Reglement Financieel Beleid en Beheer (laatstelijk aangevuld met addendum en 
vastgesteld 17 oktober 2017) alsmede het Treasurystatuut (laatstelijk vastgesteld 20 februari 2018) is het gebruik 
van afgeleide financiële instrumenten beperkt. De huidige portefeuille wordt binnen de overeengekomen 
voorwaarden afgewikkeld. 
 
Doelstellingen risicobeheer  
In het Reglement Financieel Beleid en Beheer van De Huismeesters staan de kaders benoemd omtrent het 
beheersen van risico's. De financiële instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in het financieel reglement. In 
het reglement is het gebruik van afschermende instrumenten toegestaan ter beheersing van het renterisico op zekere 
kasstromen en de instrumenten zijn defensief van aard. De volgende eisen worden gesteld ten aanzien van het 
gebruik van derivaten: 
• De leden van de treasurycommissie dienen voldoende kennis van zaken te hebben. 
• Derivaten mogen slechts gebruikt worden om bepaalde risico’s, zoals beleggings-, rente- en 

financieringsrisico’s af te dekken. 
• Derivaten moeten voldoen aan de richtlijnen van het WSW. 
• Slechts een beperkt aantal soorten derivaten is toegestaan: dit zijn forward fixeren, CAP/Floor/Collar, Interest 

Rate Swap (IRS), Swaption. 
• Voor het gebruik van derivaten dient te allen tijde en direct (voordat het contract aangegaan wordt) 

goedkeuring te worden gevraagd aan het bestuur inclusief een motivatie, waarom een derivaat wordt 
gebruikt. 

 
Renterisico 
De Huismeesters loopt slechts renterisico als gevolg van wijzigingen in de reële waarde en marktrente van 
rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Er worden geen 
rentedragende vorderingen en/of effecten aangehouden waarover renterisico wordt gelopen. 
Voor schulden met vastrentende vorderingen en schulden loopt De Huismeesters risico’s over de marktwaarde, met 
betrekking tot schulden met variabele renteafspraken loopt De Huismeesters risico ten aanzien van toekomstige 
kasstromen. Voor twee leningen met variabele renteafspraken heeft De Huismeesters renteswaps gecontracteerd, 
zodat zij vaste rente betaalt en variabele rente ontvangt.  

 
Krediet en -liquiditeitsrisico 
De Huismeesters maakt gebruik van meerdere banken in het kader van spreiding van tijdelijk overtollige liquiditeiten. 
De Huismeesters heeft bij geen van de banken de beschikking over een kredietfaciliteit. Daarnaast loopt De 
Huismeesters liquiditeitsrisico uit hoofde van haar leningenportefeuille. Bij de uiteenzetting van de swapportefeuille 
wordt hierop nader ingegaan. 
 
Beschikbaarheidsrisico 
Voor haar financiering is De Huismeesters grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimte in het  
borgingsplafond van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door het fonds is voor de periode 2019 tot en met 
2021 een plafond afgegeven van € 274,9 miljoen. Dit plafond is ontleend aan de meerjarenbegroting 2019 – 2028. 
De Huismeesters gaat uitsluitend investeringsverplichtingen aan indien zij zich zeker heeft gesteld dat hiervoor 
financiering beschikbaar is of is toegezegd. 
  
Effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) 
kostprijs. Dit is de nominale waarde, tenzij anders vermeld. 
 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld 
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien 
niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit 
de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van 
waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s 
length’-transacties, van de DCF-methode (contante waarde van kasstromen), rekening houdend met specifieke 
omstandigheden. 
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De waardering van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) is afhankelijk van het feit of het onderliggende van 
het derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat tegen 
reële waarde opgenomen. Indien het onderliggende niet-beursgenoteerd is, wordt het derivaat tegen geamortiseerde 
kostprijs opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financieel instrument is 
afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast of niet. 
 
De Huismeesters past hedge accounting toe op de afgeleide financiële instrumenten. Op het moment van aangaan 
van een hedge relatie, wordt dit gedocumenteerd. De Huismeesters stelt door middel van een test periodiek de 
effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren 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. 
 
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: 
- Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs 

gewaardeerd. 
- Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-instrument 

niet geherwaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van de hedge van het valutarisico van een toekomstige 
transactie.  

- Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta betreft die in de balans is opgenomen, wordt 
het derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich heeft, ook gewaardeerd tegen de periode-einde koers.  

Indien het derivaat valuta-elementen in zich heeft, wordt het verschil tussen de contante koers die geldt op het 
moment van afsluiten van het derivaat en de termijnkoers waartegen het derivaat zal worden afgewikkeld 
geamortiseerd over de looptijd van het derivaat.  
 
De Huismeesters past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde 
vastrentende schulden worden omgezet in variabel rentende leningen. Het ineffectieve deel van de 
waardeverandering van de renteswaps worden verantwoord in de winst -en-verliesrekening onder de financiële baten 
en lasten. 
 
Reële waarde en portefeuille van financiële instrumenten 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld 
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien 
niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit 
de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van 
waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s 
length’- transacties, en van netto contante waarde methodes waarbij rekening wordt gehouden met specifieke 
omstandigheden. 
 
De Huismeesters heeft ultimo 2019 één swapcontract: 
 

Partij Bedrag * € 1 Rentecoupon Type swap Looptijd Marktwaarde 

ABN 25.000.000 5,200 Payer 01-06-2031 -14.705.416 

 
Het derivatencontract met de ABN bevat geen belemmerende bepalingen en/of risicovolle bepalingen zoals 
tussentijdse breakmomenten of bijstortverplichtingen. Het derivaat zal conform contract worden afgewikkeld. 



 

63 

8 Grondslagen voor kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.  
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen 
worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.  
 
Winstbelastingen, ontvangen interest, betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.  
 
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen 
aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.  
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasecontract wordt 
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en 
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. 



 

64 

9 Toelichting op de balans (x € 1.000) 

9.1 Vastgoedbeleggingen 

9.1.1 DAEB vastgoed in exploitatie/niet-DAEB vastgoed in exploitatie 

De mutaties in het DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

DAEB vastgoed in exploitatie 2019 2018

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 516.200       512.628  

Cumulatieve herwaarderingen 295.766       209.512  

Stand per 1 januari 811.966       722.140  

Mutaties

Investeringen 901              32          

Desinvesteringen -650             -1.262    

Overboeking van activa in ontwikkeling 3.208           3.957     

Overboeking naar overige voorraden -1.460          0            

Herwaardering boekjaar 71.553         87.100    

Totaal mutaties 73.551         89.826    

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 517.342       516.200  

Cumulatieve herwaarderingen 368.175       295.766  

Stand per 31 december 885.517       811.966  
 

 
De mutaties in het niet-DAEB vastgoed zijn in het navolgende schema samengevat: 
 

niet-DAEB vastgoed in exploitatie 2019 2018

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 12.431         13.596    

Cumulatieve herwaarderingen 1.946           1.739     

Stand per 1 januari 14.378         15.335    

Mutaties

Investeringen 10               77          

Desinvesteringen -2.529          -1.080    

Overboeking van activa in ontwikkeling 0                 0            

Overboeking naar niet-DAEB-/ DAEB-vastgoed 0                 0            

Herwaardering boekjaar 674              46          

Totaal mutaties -1.845          -957       

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 9.750           12.431    

Cumulatieve herwaarderingen 2.783           1.946     

Stand per 31 december 12.533         14.378    
 

 
De som van de in de vaste activa in exploitatie opgenomen herwaarderingen bedraagt € 371,0 miljoen  
(2018: € 297,7 miljoen): DAEB-vastgoed € 368,2 miljoen en niet DAEB-vastgoed € 2,8 miljoen. 
 
Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met 
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw een 
obligoverplichting geldt, die is opgenomen onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Als 
gevolg hiervan is het onroerend goed dat met deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard. 
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De activa zijn op basis van herbouwwaarde tegen brand en storm verzekerd. Hierbij geldt een tarief per te verzekeren 
eenheid. Overeengekomen is dat voor eenheden in verzorgingshuizen (bedden) de helft van het normale tarief wordt 
gehanteerd en voor garages en bergingen geldt 10% van het normale tarief. Per 1 juli 2019 waren 8.104 herleide 
eenheden verzekerd. 
 
De post DAEB-vastgoed in exploitatie bevat 8.136 (2018: 8.147) eenheden opgenomen en niet-DAEB 635 (2018: 
645) eenheden opgenomen. De totaal geschatte WOZ-waarde volgens de meest recente beschikkingen is € 996,0 
miljoen (2018: € 892,0 miljoen). 
 
De Huismeesters heeft een verkoopplan. Voor de komende vijf jaar verwachten we 282 eenheden (waarvan 267 
DEAB eenheden) te verkopen, waarvan 17 sociale huurwoningen, 40 onzelfstandige eenheden en 5 vrije 
sectorwoningen in 2020. De verwachte verkoopopbrengst in 2020 van het DAEB bezit is € 6,0 miljoen (boekwaarde 
van € 4,2 miljoen). Voor het niet-DAEB bezit is de verwachte verkoopopbrengst 2020 € 1,2 miljoen (boekwaarde van 
€ 1,1 miljoen). 
 
Marktwaarde 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat 
die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als bijlage is opgenomen bij de 
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis van de toekomstige kasstromen de 
marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. 
 
Bij het bepalen van de marktwaarde is de basisversie van het waarderingshandboek gehanteerd. De variabelen in 
de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd. De marktwaarde is derhalve niet gebaseerd op 
een waardering door een onafhankelijke en ter zake deskundige taxateur. 
Een deel van het bezit dient conform het handboek volgens de full versie extern getaxeerd te worden. Dit betreft het 
BOG, MOG, Parkeergelegenheden en de studentenpanden alsmede het DAEB-vastgoed in de wijk Beijum. Deze 
laatste categorie omdat in het handboek is opgenomen dat ook Beijum onder het gebied van aardbevingen valt. Het 
taxatierapport en het taxatiedossier waarin de waardering en de daarbij gehanteerde aanpassingen ten opzichte van 
de basisvariant zijn onderbouwd en vastgelegd zijn in het bezit van De Huismeesters en beschikbaar voor de 
Autoriteit woningcorporaties. 
 
Een uitzondering op genoemde waardering betreft de WKO-installatie in de Cortinghborg. De installatie is 
ondersteunend aan de verhuur van de woningen in dit complex en heeft onvoldoende kenmerken om een 
marktwaarde aan toe te kennen. Ultimo 2019 is de exploitatie van de installatie weer ondergebracht bij De 
Huismeesters. De intentie is de installatie in 2020 te verkopen, derhalve is het actief in de balans opgenomen tegen 
de verwachte opbrengstwaarde.  
 
Complexindeling 
Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare 
verhuureenheden wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in 
verhuurde staat verkocht kan worden. Er bestaat geen minimum of maximum voor het aantal verhuureenheden in 
een waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit zowel DAEB- als niet-DAEB-
vastgoed. Het samenstel van waarderingscomplexen bestaat uit: 
 

Locatie (gemeente/postcode) Type Bouwjaar 

Gemeente Groningen Eengezinswoning 1960 – 1969 

 Meergezinswoning 1970 – 1979 

 Studenteneenheid 1980 – 1989 

 Zorgeenheid (extramuraal) 1990 – 1999 

 Bedrijfsonroerend goed 2000 – 2009 

 Maatschappelijk onroerend goed 2010 – 2019 

 Parkeerplaats  

 Garagebox  

 Zorgvastgoed (intramuraal)  

 
Nb. Ultimo 2018 werd nog een afzonderlijke Gemeente Haren onderkend. Deze gemeente is in 2019 op basis van 
de gemeentelijke herindeling opgegaan in de Gemeente Groningen. 
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Parameters 
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de volgende 
parameters:  

 
 
Naast bovenstaande parameters zijn de onderstaande normen (prijspeil 2019) gehanteerd: 

 
 
Vrijheidsgraden  
Bij gebruik van de full versie is het mogelijk om gebruik te maken van ”vrijheidsgraden”. Hiermee kan voor 
verschillende parameters afgeweken worden van de voorgeschreven parameter van het Waarderingshandboek.  
De taxateur heeft in het kader van de onderhavige taxaties slechts gebruik gemaakt van de onderstaande 
vrijheidsgraden. De overige parameters zijn conform het Handboek 2019.  
•  Markthuur - de markthuur is aangepast naar marktconforme hoogte afgaand op bekende 

referentietransacties en rekening houdend met de verschillen en overeenkomsten tussen het te taxeren 
object en referenties; 

•  Exit Yield – de taxateurs hebben voor het BOG/MOG/ZOG gekozen de eindwaarde vast te stellen middels 
een exit yield aangezien dit beter toetsbaar is aan de markt en een duidelijke correlatie heeft met de 
rendementseis in jaar t=0; 

•  Disconteringsvoet – de taxateurs hebben per object een marktconforme disconteringsvoet bepaald, 
passend bij het risicoprofiel van het betreffende object. Hierbij is met name gestuurd op de output (BAR k.k.) 
welke in lijn dient te liggen met het marktbeeld; 

•  Overige - de taxateurs hebben voor de woningen afgeweken op de vrijheidsgraden onderhoud, leegwaarde 
(-ontwikkeling) en mutatiegraad uitponden. 

 
 
 
 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 ev

Prijsinflatie 1,30% 1,50% 1,80% 2,00% 2,00% 2,00%

Looninflatie 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Bouwkostenstijging 3,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Leegwaardestijging (afhankelijk van ligging) 4,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Huurstijging boven prijsinflatie - zelfstandige eenheden 1% 1,20% 1,30% 0,50% 0,50% 0,50%

Huurstijging boven prijsinflatie - onzelfstandige eenheden 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Huurderving oninbaar (% van de huursom) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Mutatieleegstand - gereguleerde woningen (in mnd) 0 0 0 0 0 0

Mutatieleegstand - geliberaliseerde woningen (in mnd) 3 3 3 3 3 3

Verhuurderheffing 0,562% 0,562% 0,563% 0,537% 0,538% 0,538%

Instandhoudingsonderhoud per vhe (incl. mutatieonderhoud) Afhankelijk van type, bouwjaar en oppervlakte

Achterstallig onderhoud Nihil

Asbest cf intern beleid 2,6 miljoen euro voor 6 jaar

Aardbevingen cf intern beleid 0,5 miljoen euro voor schades

Beheerkosten per vhe - EGW 447 euro

Beheerkosten per vhe - MGW 439 euro

Beheerkosten per vhe - Studenteneenheid 413 euro

Beheerkosten per vhe - Zorgeenheid (extramuraal) 405 euro

Gemeentelijke OZB woningen (% van de WOZ) 0,09%

Gemeentelijke OZB niet woningen (% van de WOZ): BOG/MOG 0,13%

Belastingen, verzekeringen en ov. Zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,36% voor ZOG

Belastingen, verzekeringen en ov. Zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,24% voor parkeervoorzieningen

Splitsingskosten per eenheid 518 euro

Verkoopkosten bij uitponden (%van de leegwaarde) 1,40%
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Schattingswijziging 
Het DAEB- en Niet DAEB vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde staat. De 
marktwaarde verhuurde staat bedroeg ultimo 2018 € 826,3 miljoen. Ultimo 2019 bedraagt de marktwaarde verhuurde 
€ 898,0 miljoen, een toename van € 71,7 miljoen. De toename van de marktwaarde in verhuurde staat is verwerkt in 
de winst-en-verliesrekening en het eigen vermogen.  
  
De wijziging van de marktwaarde bedraagt circa 8,7%. De belangrijkste redenen voor deze stijging zijn: 

- Toename van de WOZ-waarde en de leegwaarde, het effect van de toenames leidt tot een stijging van de 
verkoopopbrengsten in de marktwaarde van in totaal € 23,0 miljoen (2,8%); 

- Hoger overdrachtskosten waardoor de marktwaarde € 2,4 miljoen lager uitkomt (-/- 0,3%); 
- Wijziging onderhoud waardoor het exploitatieresultaat in de marktwaarde stijgt met € 27,7 miljoen (3,4%); 
- Een beter exploitatieresultaat waardoor de eindwaarde in de marktwaarde stijgt met € 23,4 miljoen (2,8%).  

 
Binnen het exploitatieresultaat zijn naast grote positieve ook enkele kleine negatieve effecten op de marktwaarde: 

- Stijging van de beheerlasten en OZB heeft tot een negatief effect geleid van circa € 1,1 miljoen (-/- 0,1%). 
 
Voor de woningen in Beijum is vanwege de aanwijzing als aardbevingsgebied de full-waardering toegepast. De 
hieruit voortvloeiende waarde bedraagt € 110,9 miljoen. Over 2018 was waardering volgens de basis versie van 
toepassing. De waarde bedroeg toen € 114,5 miljoen. De waardesprong op het totaal van de woningen in Beijum 
bedraagt derhalve negatief €3,6 miljoen (3,17%).  
 
Beleidswaarde 
Doelstelling van De Huismeesters is te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen 
voorzien, daarom zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Dit betekent dat 
slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd. Om 
deze doelstelling inzichtelijk te maken hebben de extern toezichthouders het begrip beleidswaarde geïntroduceerd. 
Deze beleidswaarde sluit aan op het beleid van De Huismeesters en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit 
van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. 
 
De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de 
marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten. 
 
Per 31 december 2019 bedraagt de beleidswaarde van het: 

- DAEB-vastgoed in exploitatie € 495.128.000 (2018: € 453.806.000) 
- Niet DAEB-vastgoed in exploitatie €.11.527.000 (2018: 12.387.000) 

 
 
 
 
 

Woningen BOG BOG (1 obj 'harde huur')

Markthuur € 486 - € 1.163 € 10 - € 175 per m2 VVO € 10.072,16 per jaar

Exit Yield n.v.t. 6,66% - 12,16% 8,26%

Opslag disconteringsvoet 5,51% - 10,24% 6,87%

          - doorexploiteren 6,77% - 7,25%

          - uitponden 7,29% - 7,71% 

Overige

- onderhoud n.v.t. n.v.t.

          - doorexploiteren € 1.229 - € 1.472

          - uitponden € 731 - € 972

- leegwaarde € 80.584 - € 204.654 n.v.t. n.v.t.

- leegwaardeontwikkeling 2% - 5% n.v.t. n.v.t.

- mutatiegraad 3% - 11% n.v.t. n.v.t.

          - uitponden

- mutatie leegstand n.v.t. 1 - 9 maanden 1 maand
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Bij het bepalen van de beleidswaarde is de marktwaarde bepaald volgens het waarderingshandboek als startpunt 
gehanteerd. De beleidswaarde wordt bepaald door op vier aspecten aanpassingen door te voeren in de 
uitgangspunten van de berekening van de marktwaarde. Deze aspecten zijn:  

- Beschikbaarheid: voor de gehele portefeuille wordt het door-exploiteerscenario gehanteerd; 
- Betaalbaarheid: de markthuur wordt vervangen door de beleidshuur; 
- Kwaliteit: de marktnorm onderhoud wordt vervangen door de onderhoudsnorm van De Huismeesters; 
- Beheer: de marktnorm beheer wordt vervangen door de beheernorm van De Huismeesters. 

 
De aansluiting tussen de marktwaarde en de beleidswaarde kan als volgt worden weergegeven: 
 

 
 
De afslagen op de marktwaarde kunnen als volgt worden toegelicht: 
 
Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) 
Enkel uitgaan van het door-exploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen 
rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. Hierbij wordt tevens uitgegaan van 
eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. Voor de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de gehanteerde 
methodiek volgens het Handboek. Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast. 
 
Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur) 
Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van mutatie. 
De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de 
geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten.  
 
Afslag wegens kwaliteit (onderhoud) 
Bij deze afslag worden niet de onderhoudsnormen in de markt ingerekend, maar de onderhoudslasten zoals 
opgenomen in het (onderhouds-)beleid en de daarvan afgeleide meerjarenonderhoudsbegroting voor het 
vastgoedbezit.  
 
Afslag wegens beheer (beheerskosten) 
In plaats van de marktconforme lasten worden ingerekend de toekomstige directe en indirecte kosten die 
rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten en zoals deze worden opgenomen onder het 
hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.  
 
Sensitiviteitsanalyse: 
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  0,5% hoger -36.396.804 
Streefhuur per maand €   25 hoger 17.514.468 
Lasten onderhoud per jaar € 100 hoger -17.186.039 
Lasten beheer per jaar € 100 hoger -17.023.339 

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

DAEB Niet DAEB DAEB Niet DAEB

Marktwaarde per 31 december (*€ 1.000) 885.517 12.533 811.966 14.378

Afslag wegens beschikbaarheid (doorexploiteerscenario) -83.130 -581 -97.579 -1.104

Afslag wegens betaalbaarheid (beleidshuur) -207.751 -173 -149.810 -184

Afslag wegens kwaliteit (onderhoud) -59.154 -65 -85.586 -460

Afslag wegens beheer (beheerskosten) -40.354 -187 -25.185 -242

Beleidswaarde per 31 december (*€ 1.000) 495.128 11.527 453.806 12.388

2019 2018
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9.1.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en Onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 

 

Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

eigen 

exploitatie

Onroerende en 

roerende zaken 

ten dienste van 

de exploitatie

Stand per 1 januari

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 404 6.522

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen 0 -3.146

Stand per 1 januari 404 3.376

Mutaties

Investeringen 10.757 313

Afschrijving 0 -160

Overboeking -3.208 0

Overboeking naar overig -7.195 0

Overige waardeveranderingen 0 0

Totaal mutaties 354 153

Stand per 31 december

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 758 6.835

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen 0 -3.306

Stand per 31 december 758 3.529
 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
Het saldo heeft betrekking op: 

- Voorbereidingskosten sloop/ nieuwbouw Selwerd  € 0,3 miljoen 
- Voorbereidingskosten sloop/ nieuwbouw De Wijert  € 0,2 miljoen 
- Voorbereidingskosten diverse complexen  € 0,2 miljoen 

 
In het boekjaar werd voor vastgoed bestemd voor eigen exploitatie een bedrag van € 10.800 (2018: nihil) aan 
bouwrente geactiveerd. 
  
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
Op de roerende zaken ten dienste van de exploitatie wordt lineair afgeschreven op basis van de onderstaande 
afschrijvingstermijnen uitgedrukt in jaren: 

- Inventaris     10 
- Automatiseringsapparatuur  3/5 
- Vervoermiddelen         5 

 
Op het kantoor, de werkplaats en de bijbehorende terreinen wordt niet afgeschreven. Deze activa worden 
gewaardeerd op basis van periodieke externe taxaties. De externe taxatie behoeve van de jaarrekening heeft 
laatstelijk in 2018 plaatsgevonden. Voor de tussenliggende periode wordt de waardeontwikkeling gespiegeld aan de 
ontwikkeling van de WOZ.  
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9.2 Financiële vaste activa 

9.2.1 Deelnemingen 

Stand per 1 

januari 

2019

Onttrek-

kingen Resultaat

Stand per 31 

december 

2019

Deelnemingen

Woningnet NV 75 0 0 75

DENN BV 38 0 84 122

113 0 84 197
 

Naast de mutatie in de deelneming DENN BV is onder de post voorziening deelnemingen de mutatie van de 
deelneming Vierwaarde BV (dotatie € 28.000) verwerkt. Reeds op 1 januari 2018 was sprake van een negatief eigen 
vermogen bij Vierwaarde BV en was hiervoor een voorziening gevormd. 
 
De 7300 aandelen (1,5% van het geplaatst aandelenkapitaal) van het statutair in Weesp gevestigde Woningnet NV 
zijn gekocht tegen een koers van € 13,72 (waarvan 75% gestort). De vaststelling van de jaarrekening 2019 vindt 
plaats in de AVA van WoningNet NV eind mei 2020. Naar verwachting zal worden voorgesteld over 2019, net als in 
voorgaande jaren, geen dividend uit te keren. 
 
In 2007 is Vierwaarde BV opgericht, statutair gevestigd in Groningen en kantoorhoudend aan de Beukenlaan 3, 9603 
DA Hoogezand. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 90.000, hiervan is door Stichting De Huismeesters € 6.000. 
De Huismeesters is vanaf de oprichting voor 33,33% aandeelhouder in Vierwaarde BV.  
 
Op 1 december 2013 heeft De Huismeesters een 50% deelneming genomen in de samen met Stichting Wold & 
Waard opgerichte vennootschap Duurzame Energie Noord Nederland BV (DENN), statutair gevestigd in Leek en 
kantoorhoudend aan de Lindensteinlaan 75, 9351 KC Leek. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 250.000,-. 
Hiervan is door Stichting De Huismeesters € 125.000,- gestort. 
 

Bedrag Vierwaarde BV DENN BV 

Datum oprichting 16-05-2007 19-11-2013 

Statutaire zetel Groningen Leek 

Aantal werknemers 0 0 

Aandeelhouders De Huismeesters 33,3% 
Woonstade Ontwikkeling BV 16,7% 

Lefier Holding BV 50% 

De Huismeesters 50% 
Wold&Waard 50% 

Maatsch. Kapitaal 
Waarvan gestort 

     90.000 
     18.000 

250.000 
125.000 

Eigen vermogen -181.078 250.210 

Balanstotaal         35.345 421.754 

Resultaat -83.833 166.773 

Rekening courant 0 0 

9.2.2 Latente belastingvordering 

Totaal Disagio leningen

Compensabele 

verliezen

Afschrijvings-

potentieel

stand per 1 januari 4.159 695 0 3.464

onttrekkingen -2.026 -180 -636 -1.210

dotaties 636 0 636 0

stand per 31 december 2.769 515 0 2.254
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De latenties compensabele verliezen en disagio leningen zijn feitelijk, door het verwaarloosbaar verschil tussen de 
contante en de nominale waarde, nominaal gewaardeerd gebaseerd tegen een belastingtarief van 25%. De totale 
disagio leningen bedraagt € 2,0 miljoen. De disagio leningen valt vrij in de periode tot en met 2022. 
 
De compensabele verliezen zijn ultimo 2019 volledig benut met name door de terugname van eerdere 
afwaarderingen op basis van de lagere WOZ-waardes. De Huismeesters is daarmee voor de 
vennootschapsbelasting in een betalende positie gekomen. Het bedrag is opgenomen onder de post belastingen bij 
de kortlopende schulden. 
 
De latentie afschrijvingspotentieel is opgenomen tegen contante waarde van € 9,0 miljoen, gebaseerd op een 
discontovoet van 3,94% rekening houdend met een taxshield van de huidige- en toekomstige belastingpercentages 
(25%, 22,55% en 20,50%). De nominale waarde van de latentie afschrijvingspotentieel is € 23,0 miljoen.    

9.2.3 Overige financiële activa 

Stand per 1 

januari Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december < 1 jaar > 1 jaar

Overige financiële activa/    

Overige langlopende schulden

Herstructurering derivaat 22.561 0 -495 22.066 495 21.571

22.561 0 -495 22.066 495 21.571

 
In 2018 zijn de contracten met de Deutsche Bank afgewikkeld op basis van het herstructureringsvoorstel financiële 
derivaten. De bijbehorende lening is geherfinancierd middels een fixe lening, met een looptijd van 46 jaar en een 
rentepercentage van 4,45%. De afgekochte negatieve marktwaarde van de derivaat is op de balans opgenomen 
onder zowel de financiële vaste activa als de langlopende schulden en zal conform de looptijd van de lening vrijvallen. 

9.3 Voorraden

2019 2018

Overige voorraden 264 249

WKO Cortinghborgh 629 0

893 249
 

De Huismeesters heeft ultimo 2019 geen grondlocaties of koopwoningen bestemd voor verkoop. Wel zijn er concrete 
plannen de duurzame energie-installatie te vervreemden. 

9.4 Vorderingen 

9.4.1 Huurdebiteuren 

2019 2018

Vorderingen zittende bewoners 349 353

Vorderingen vertrokken huurders/overige vorderingen 804 829

Subtotaal 1.153 1.182

Af: voorziening voor dubieuze huurdebiteuren -667 -655

487 527

Voorziening dubieuze debiteuren

Stand per 1 januari 655 655

Dotatie 92 138

Afboekingen in het jaar -80 -138

Stand per 31 december 667 655
 

De achterstand ultimo 2019 van de zittende huurders bedroeg 0,55% (2018: 0,66%) van de bruto jaarhuur: de bruto 
jaarhuur is gebaseerd op 12x de huur van december.  
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9.4.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen 

2019 2018

Groepsmaatschappijen

DENN BV 0 2

0 2
 

9.4.3 Overige vorderingen 

2019 2018

Overige vorderingen

Servicekosten 237 109

Brandschade 80 40

Klachtencommissie 35 0

Nog te ontvangen schade agv aardbevingen 95 91

Overige vorderingen 218 48

664 288
 

9.4.4 Overlopende activa 

2019 2018

Overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringspremie 80 80

Overige 14 25

94 105
 

9.5 Liquide middelen 

2019 2018

Kortlopende deposito's

ING 0 7.500

ABN-Amro 4.000 9.165

4.000 16.665

Direct opvraagbaar

kas 1 1

ING 216 216

ABN-Amro 578 1.608

795 1.825

totaal liquide middelen 4.795 18.490
 

 
De Huismeesters heeft niet de beschikking over een kredietfaciliteit. De hierboven gepresenteerde middelen zijn 
vrij beschikbaar.  
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9.6 Eigen vermogen 

9.6.1 Overige reserves

2019 2018

Stand per 1 januari 172.158 154.960 

Mutaties in het boek jaar

Realisatie uit hoofde van verkoop 824 867 

Mutatie van de marktwaarde -60.101 -68.586 

Resultaat boekjaar 66.100 84.918 

Stand per 31 december 178.981 172.158 

9.6.2 Herwaarderingsreserve

2019 2018

Stand per 1 januari 365.033 297.314 

Mutaties in het boek jaar

Realisatie uit hoofde van verkoop -824 -867 

Mutatie van de marktwaarde 60.101 68.586 

Stand per 31 december 424.310 365.033 

Totaal eigen vermogen 603.291 537.191
 

 
Overeenkomstig de statutaire bepalingen dient De Huismeesters het gehele vermogen te besteden binnen de kaders 
van de Woningwet en afgeleid de bepalingen zoals opgenomen in het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting. Ultimo 2019 is in totaal € 424,3 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen 
vermogen begrepen (2018 € 365,0 miljoen). 
 
De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 22 april 2020. 
De vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 
 
Het resultaat over het boekjaar 2019 ten bedrage van € 67,8 miljoen, dat geheel ten gunste van de overige reserves 
wordt gebracht, betreft € 4,9 miljoen gerealiseerd resultaat en € 62,9 miljoen niet-gerealiseerde 
waardeveranderingen. 
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9.7 Voorzieningen 

9.7.1 Voorziening onrendabele Investeringen en herstructureringen 

Voor projecten waarvoor intern besluiten zijn genomen en welke extern zijn gecommuniceerd is, voor zover er sprake 
is van onrendabele investeringen, een voorziening opgenomen. Indien al is geïnvesteerd in een project, en de 
investering gaat de voorziening niet te boven, dan wordt deze in mindering gebracht op de voorziening.  
 
Ultimo boekjaar is voor de volgende projecten, die voldoen aan onze definitie van IFEC, een voorziening onrendabele 
investeringen gevormd (afwaardering ten laste van het jaarresultaat, zonder rekening te houden met reeds gedane 
investeringen): 
 

Stand per 1 

januari 

2019 Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december 

2019

Voorziening onrendabele 

investeringen en herstructureringen

Deliplein 197 0 -197 0

Kleine Kruisstraat 200 0 -200 0

Selwerd 769 0 -769 0

Vinkhuizen 0 9.339 -6.030 3.310

1.166 9.339 -7.195 3.310
 

De voorziening zal naar verwachting in 2020 aangewend worden. 

9.7.2 Voorziening deelnemingen 

Stand per 1 

januari 

2019 Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december 

2019 < 1 jaar > 1 jaar

Voorzieningen

Deelnemingen 32 28 0 60 0 60

32 28 0 60 0 60
 

De voorziening ultimo 2019 betreft de deelneming in Vierwaarde BV. 
 

9.7.3 Overige voorzieningen 

Stand per 1 

januari 

2019 Dotaties

Onttrek-

kingen

Stand per 31 

december 

2019 < 1 jaar > 1 jaar

Overige voorzieningen

Jubilea en andere uitkeringen 164 32 -23 173 21 152

Onderhoudsvoorziening Maartenshof 260 18 0 278 0 278

424 50 -23 451 21 430
 

Bij de berekening van de voorziening voor jubilea en andere uitkeringen is rekening gehouden met: 
- de kans op voortijdige beëindiging van het dienstverband; 
-   Gemiddelde loonstijging van 2,0%; 
-  gemiddelde opslag sociale lasten van 15,0%; 
-  discontovoet  van 4,0%. 
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9.8 Langlopende schulden 

2019 2018

Leningen overheid

Stand per 1 januari 31.519 34.699

Aflossingsverplichting boekjaar 3.180 3.061

Contractuele aflossingen -3.180 -3.061

Aflossingsverplichting komend boekjaar -3.304 -3.180

Stand per 31 december 28.215 31.519

2019 2018

Leningen kredietinstellingen

Stand per 1 januari 271.045 268.136

Aflossingsverplichting boekjaar 14.652 7.182

Nieuwe leningen 14.000 47.768

Contractuele aflossingen -14.652 -7.182

Aflossingen -5.000 -30.000

Amortisatie doorgezakte lening -495 -207

Aflossingsverplichting komend boekjaar -13.691 -14.652

Stand per 31 december 265.859 271.045

Totaal stand per 31 december 294.074 302.564

Het gemiddelde rentepercentage bedraagt: 3,94% 3,92%

Aflossingsverplichting > 1 jaar, < 5 jaar 72.437 60.686

Aflossingsverplichting > 5 jaar 221.637 241.878
 

 
De aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar na afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.  
 
De leningenportefeuille is opgebouwd uit leningen die qua aflossing een lineaire, annuïtaire of fixed schema kennen. 
Eén lening kent een variabel rentepercentage. De bijbehorende hoofdsom bedraagt circa € 10 miljoen (3,4% van het 
totale schuldrestant), de lening is ultimo 2019 volledig opgenomen. 
 
De marktwaarde van de leningen is de waarde van de leningen, waarbij de aflossings- en renteverplichtingen contant 
gemaakt zijn tegen de per balansdatum geldende rentecurve. De marktwaarde per 31 december 2019 bedraagt  
€ 470,9 miljoen (2018: € 435,6 miljoen).  
Voor de bepaling van de marktwaarde is de risicovrije rentecurve per 31 december 2019 zonder opslag gebruikt. De 
curve begint bij -/- 0,3751 (0y1m). De marktwaarde betreft de ‘dirty market value (NCW)’ op 31 december 2019. 
 
Borgstelling van de leningen heeft plaatsgevonden door het WSW en/of de gemeente Groningen. Van het totale 
schuldrestant van € 289 miljoen is ultimo 2019 ruim € 284,5 miljoen geborgd door het WSW. Het restant is geborgd 
door de gemeente Groningen. 
 
Derivaten 
In 2018 heeft De Huismeesters ervoor gekozen een aantal derivaten te laten doorzakken in vastrentende leningen. 
Als gevolg hiervan wordt op de nieuwe leningen een hogere rente betaald dan de marktrente op het moment van 
afsluiten. Het agio bedraagt € 22,7 miljoen gelijk aan de negatieve marktwaarde van de beëindigde derivaten en zal 
gelijk aan de looptijd van de leningen vrijvallen in 46 jaar. Ultimo 2019 is hiervoor in de langlopende schulden een 
bedrag opgenomen van € 22,1 miljoen. Onder de Overige financiële activa is een verloopoverzicht opgenomen. 
 
In hoofdstuk 7 is de specificatie van de resterende derivatenportefeuille opgenomen.  



 

76 

9.9 Kortlopende schulden 

Alle hierna opgenomen kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar. 

9.9.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

2019 2018

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 125 128

Omzetbelasting 1.482 1.392

Te betalen vennootschapsbelasting 1.748 3.213

3.355 4.733

 
 

9.9.2 Overige schulden 

2019 2018

Servicekosten 614 636

Waarborgsommen 168 172

Aardbevingsschade 418 0

Overige 591 978

1.791 1.786
 

9.9.3 Overlopende passiva 

2019 2018

Niet vervallen rente leningen 6.364 6.708

Vooruitontvangen huur 761 1.000

Overige 94 72

7.219 7.780
 

9.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

9.10.1 Huurverplichting 

De Huismeesters heeft voor een deel van het kantoorinventaris, te weten 5 printers/kopieermachines, een 
huurovereenkomst afgesloten. De huurverplichting voor komend boekjaar bedraagt € 7.180 (excl. BTW). De looptijd 
van de huurovereenkomst loopt tot 1 november 2022. 

9.10.2 Obligoverplichting 

Uit hoofde van de door het WSW verstrekte borging voor de leningenportefeuille moet De Huismeesters een obligo 
aanhouden ten bedrage van circa € 10,6 miljoen. Bij een verwacht tekort aan liquide middelen bij het WSW en een 
verzoek daartoe door het WSW dient de Huismeesters dit bedrag binnen 30 dagen ter beschikking te stellen aan het 
WSW. Het risico dat het WSW een beroep doet op het obligo is gegeven de ontwikkeling op de kapitaalmarkten en 
de mede daardoor oplopend liquiditeitsrisico bij deelnemers aan het WSW toegenomen. Het WSW heeft in 2019 
aangegeven dat zij mogelijk in 2020 een deel van het obligo gaat opvragen. Voor De Huismeesters betekent dit een 
bedrag van € 0,1 miljoen. 
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9.10.3 Aansprakelijkstelling 

Eind 2015 is De Huismeesters aansprakelijk gesteld voor letselschade voortkomend uit een ongeval bij een 
huurwoning waarbij een andere huurder was betrokken. De Huismeesters acht zich hiervoor niet aansprakelijk. Dit 
is ook door de rechtbank uitgesproken: De Huismeesters is niet aansprakelijk, eisers veronderstellen ten onrechte 
dat De Huismeesters onder de gegeven omstandigheden anders had moeten handelen dan wel voorzorgsmaat-
regelen had moeten (laten) treffen ter voorkoming van schade. In april 2019 is de tegenpartij in hoger beroep gegaan. 
Gezien de uitspraak van de rechtbank achten we de hieruit voortvloeiende risico’s beperkt. Begin 2020 is onze 
‘memorie van antwoord tevens houdende het memorie van grieven in voorwaardelijk incidenteel appel’ ingediend. 
 
De Huismeesters heeft in de periode 2006/ 2007 een koopproject ontwikkeld. Door de VvE zijn we op de hoogte 
gebracht dat er sprake is van loslatende en daardoor naar beneden vallende gevelstenen. De VvE is constructief in 
gesprek met de aannemer, maar heeft ook De Huismeesters aansprakelijk gesteld. Er is nog geen exacte (financiële) 
inschatting van de impact van de schade te maken. Eind 2019 ligt de zaak voor bij de Raad van Arbitrage voor de 
Bouw en zijn we in afwachting van de arbitrageprocedure. 

9.10.4 Aangegane verplichtingen 

Voor projecten zijn verplichtingen aangegaan ter grootte van € 3,8 miljoen. De aangegane verplichting voor planmatig 
onderhoud 2019 dat in 2020 wordt uitgevoerd bedraagt € 0,2 miljoen. 

9.10.5 Voorziening voor pensioenen 

Het bedrijfstakpensioenfonds is niet in staat die gegevens op te leveren die zouden leiden tot een juiste weergave 
van de kosten, alsmede de rechten en verplichtingen zoals die voor een toegezegd pensioenrecht dienen te worden 
opgenomen. Derhalve worden de aan het fonds betaalde premies als toegezegde bijdragen in de resultatenrekening 
verwerkt en is geen voorziening in de jaarrekening 2019 verwerkt. Het pensioenfonds SPW heeft per balansdatum 
een dekkingsgraad van 113,2% (ultimo 2018: 110,3%). De beleidsdekkingsgraad bedraagt echter 110,7% (ultimo 
2018:115,9%). De vereiste beleidsdekkingsgraad voor het SPW bedraagt ultimo 2019 126,6%. Het SPW heeft 
derhalve een herstelplan opgesteld en ingediend. Dit leidt voor De Huismeesters niet tot een extra financiële 
verplichting, niet uit te sluiten is dat de toekomstige premies eventueel zullen stijgen.  

9.10.6 Verplichtingen persoonsgebonden loopbaanbudget 

In de CAO Woondiensten is een persoonsgebonden loopbaanbudget per medewerker afgesproken. Elke 
medewerker heeft recht, afhankelijk van indiensttreding, op een budget ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling. 
Ultimo 2019 bedraagt het budget € 187.000 (ultimo 2018 € 180.000). 

9.11 Gebeurtenissen na balansdatum 

De uitbraak van het coronavirus kwalificeert als gebeurtenis na balansdatum. De grootste risico’s lijken op dit moment 
uitval van medewerkers, vertraging van onderhoud- en investeringsprojecten, betalingsproblematiek bij huurders, 
uitstel van onderhoud en langere leegstand van verhuurde eenheden en waardedaling van ons bezit. De 
Huismeesters is van mening dat de organisatie de huidige situatie vooralsnog aan kan en de processen hun door-
gang kunnen vinden. De eerste indicatie van huurders die zich gemeld hebben en hun huurverplichtingen niet kunnen 
nakomen zijn op dit moment beperkt. Specifieke aandacht is er voor projecten die stil liggen. Op langere termijn is 
uitvoering noodzakelijk voor de kwalitatieve instandhouding van het bezit en de achterstand weg te werken. Hierover 
worden met aannemers afspraken gemaakt.  
 
De Huismeesters heeft naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus diverse scenario-analyses uitgevoerd, 
waarin de mogelijke financiële impact op de Huismeesters is weergegeven. Uit deze scenario-analyses blijkt dat de 
financiële impact op De Huismeesters ook in het meest ongunstige scenario beperkt is. In het meest ongunstige 
scenario is gerekend met een daling van de inkomende huurkasstromen van 15% en geen inkomende kasstromen 
uit verkopen. De Huismeesters voldoet ook in dit scenario aan de eisen die gesteld zijn door toezichthouders en De 
Huismeesters kan blijven voldoen aan haar lopende verplichtingen. Op dit moment is niet goed mogelijk is om in te 
schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid van De Huismeesters. Naar 
onze inschatting zijn de economische gevolgen voor De Huismeesters voor zover het zich nu laat aanzien beperkt 
van omvang. 
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10 Toelichting op de winst- en verliesrekening (x € 1.000) 

10.1 Huuropbrengsten 

2019 2018

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 48.066 47.199

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 1.692 1.722

49.758 48.921

Af: huurderving wegens leegstand -207 -189

Af: huurderving wegens oninbaarheid -81 -156

Subtotaal huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 49.471 48.576

Huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 512 607

Onroerende zaken, niet zijnde woningen 467 439

979 1.046

Af: huurderving wegens leegstand -73 -69

Af: huurderving wegens oninbaarheid 0 0

Subtotaal huuropbrengsten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 906 977

Totaal huuropbrengsten 50.377 49.554
 

 
De huurverhoging per 1 juli 2019 voor de woningen en woongebouwen bedroeg 1,6% (2018: 1,4%). Dit percentage 
is gebaseerd op de bepalingen van de Minister waarbij ook toepassing van inkomensafhankelijke huurverhoging is 
toegestaan. De Huismeesters heeft er in overleg met de Huurdersraad voor gekozen dit niet toe te passen.  

10.2 Opbrengsten servicecontracten 

2019 2018

Opbrengsten servicecontracten

Bijdragen servicecontracten 3.167 3.093

Af: derving door leegstand -46 -50

Totaal opbrengsten servicecontracten 3.121 3.043
 

10.3 Lasten servicecontracten 

2019 2018

Lasten servicecontracten

Lasten servicecontracten 3.186 3.264

Toegerekende personeelskosten 242 193

Totaal lasten servicecontracten 3.428 3.457
 

 

10.4 Overheidsbijdragen 

2019 2018

Overheidsbijdragen

NRF BRIM/SIM 29 29

Totaal overheidsbijdragen 29 29
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10.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

2019 2018

Toegerekende personeelskosten 2.479 2.191

Toegerekende overige organisatiekosten 1.681 1.419

Toegerekende afschrijvingen 98 85

Kosten VVE 143 127

Overige bedrijfslasten 319 144

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten 4.720 3.966
 

 

10.6 Lasten onderhoudsactiviteiten 

2019 2018

Onderhoudslasten (cyclisch) 6.658 9.170

Onderhoudslasten (niet cyclisch) 3.688 4.195

10.347 13.365

Toegerekende personeelskosten 2.141 1.929

Toegerekende overige organisatiekosten 1.302 1.006

Toegerekende afschrijvingen 62 58

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 13.852 16.358

2019 2018

Lasten onderhoudsactiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie 13.693 16.224

Lasten onderhoudsactiviteiten niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 160 134

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten 13.852 16.359

2019 2018

Onderhoudslasten DAEB

Cyclisch onderhoud 6.620 9.170

Niet-cyclisch onderhoud:

- Klachtenonderhoud 1.867 2.255

- Mutatieonderhoud 1.024 1.303

- Contractonderhoud 739 562

Totaal onderhoudslasten DAEB 10.250 13.290

2019 2018

Onderhoudslasten niet-DAEB

Cyclisch onderhoud 38 0

Niet-cyclisch onderhoud:

- Klachtenonderhoud 50 61

- Mutatieonderhoud 10 14

- Contractonderhoud 0 1

Totaal onderhoudslasten niet-DAEB 97 75
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10.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 

2019 2018

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Verhuurdersheffing en saneringssteun 4.867 5.142

Belastingen en verzekeringen 3.541 3.363

Toegerekende personeelskosten 55 55

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit 8.463 8.560
 

 

10.9 Netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille 

2019 2018

DAEB vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 985 2.193

Af: direct toerekenbare kosten -83 -113

Af: boekwaarde -650 -1.262

252 818

2019 2018

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Opbrengst verkopen bestaand bezit 2.761 1.197

Af: direct toerekenbare kosten -107 -35

Af: boekwaarde -2.529 -1.080

125 82

Totaal netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille 377 900
 

 

10.10 Overige waardeveranderingen activa tdv exploitatie 

2019 2018

Hertaxatie kantoorpand Friesestraatweg 18 0 429

Totaal ov. waardever. activa tdv exploitatie 0 429

 
 

10.11 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2019 2018

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Verbeteronderhoud Vinkhuizen 8.499 0

Waardeverminderingen/vervallen projecten 0 170

Deliplein 0 844

Kleine Kruisstraat 0 1.228

Selwerd 0 4.337

Totaal ov. waardever. vastgoedport. 8.499 6.579
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10.12 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

2019 2018

DAEB-vastgoed in exploitatie

Mutatie marktwaarde 71.553 90.872

Waardeverandering te verk voorraden -831 0

Totaal ov. waardever. vastgoedport. DAEB 70.722 90.872

2019 2018

Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie

Mutatie marktwaarde 674 46

Totaal ov. waardever. vastgoedport. niet-DAEB 674 46

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 71.395 90.918
 

 
Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen wordt 
verwezen naar de toelichting op de vastgoedbeleggingen. 

10.13 Opbrengsten overige activiteiten 

2019 2018

Opbrengst overige activiteiten

Beheerdiensten 187 182

Geactiveerde productie eigen bedrijf 114 86

Overige bedrijfsopbrengsten 298 248

Totaal netto resultaat overige activiteiten 599 516

 

10.14 Overige organisatiekosten 

2019 2018

Overige personeelskosten 57 48

Diverse bedrijfslasten 70 75

Totaal overige organisatiekosten 127 123

 
 
 
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 

2019 2018

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen 3.800 3.416

Sociale lasten 656 579

Pensioenlasten 575 515

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 5.031 4.510
 

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

2019 2018

Directie, staf en beleid 4,8                  4,9                  

Financiën 10,9                 10,3                 

Wonen 30,2                 32,7                 

Vastgoed 30,5                 25,8                 

76,4                 73,7                 
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Afschrijvingen (im)materiële vaste activa 

2019 2018

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 160 143

Materiële vaste activa 160 143

 
 
Honoraria accountantsorganisatie 

2019 2018

Honoraria accountantsorganisatie

Controle van de jaarrekening (2018) 30 91

Controle van de jaarrekening (2019) 117 0

Fiscale adviesdiensten en overige niet-controlediensten 0 12

147 103

 
Het honorarium 2019 is gebaseerd op de opdrachtbevestiging over het boekjaar, inclusief aanvullingen daarop 
vanuit het accountantsprotocol. 

10.15 Leefbaarheid 

De leefbaarheidskosten zijn te verdelen in cyclisch en niet-cyclisch: 

2019 2018

Leefbaarheid (niet-cyclisch) 553 449

Toegerekende personeelskosten 331 300

Leefbaarheid (cyclisch) 0 0

Totaal leefbaarheid 884 749

2019 2018

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie 884 749

Leefbaarheid niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 0 0

Totaal leefbaarheid 884 749
 

10.16 Saldo financiële baten en lasten 

2019 2018

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 - Rente op uitgezette middelen 2 2

 - Geactiveerde rente op projecten 11 0

Totaal andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 13 2

Rentelasten en soortgelijke kosten

 - Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen 10.177 10.043

 - rentelasten rekening-courant 0 0

 - Resultaten derivaten 1.354 2.027

 - Overige rentelasten 53 58

Totaal rentelasten en soortgelijke kosten 11.584 12.127

Totaal saldo financiële baten en lasten -11.571 -12.125
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10.17 Belastingen 

Belastbaar bedrag 2019 2018

Resultaat voor belastingen (incl. deelnemingen) 73.568 93.443

Correcties op commerciële resultaat:

Verkoop onroerende zaken -376 -900

Afschrijvingen op materiële vaste activa -2.646 -3.134

Deelnemingsvrijstelling -55

Saneringsheffing 0 496

Overige waardeveranderingen activa tdv exploitatie 0 -429

Vrijval disagio leningen -720 -720

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -62.056 -84.509

Terugname afwaardering lopend boekjaar 4.928 16.062

Correctie terugname afwaardering voorgaand boekjaar 8.716 0

Rente-aftrek beperking 5.495 0

Belastbaar bedrag 26.854 20.309

Compensabele verliezen -2.544 -7.460

24.310 12.849

Belastingen

Acute belastingen -6.078 -3.212

Mutatie actieve latentie:

Disagio leningen -180 -180

Compensabele verliezen boekjaar -636 -1.865

Compensabele verliezen voorgaande jaren 636 -1.490

Afschrijvingspotentieel -1.210 -1.778

-7.468 -8.525
 

Op het voor het eventueel te betalen bedrag op basis van de actuele VPB-plicht is het tarief van 25% van 
toepassing. Het effectieve tarief bedraagt voor 2019 8,8% (2018: 9,1%).  
 
 

10.18 Resultaat deelnemingen 

2019 2018

Resultaat deelneming Denn BV 83 -6

Resultaat deelneming Vierwaarde BV -28 -23

55 -29
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11 Overige informatie 

11.1 Verantwoording vanuit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) 

De WNT is van toepassing op Stichting De Huismeesters. Het voor De Huismeesters toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 

2019 € 162.000 (klasse F) zoals vastgesteld in het bezoldigingsmaximum voor woningcorporaties, klasse [A-H]. 

 

Bezoldiging topfunctionarissen  

Onderstaand zijn opgenomen leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking. Bij De Huismeesters was in 2019 

geen sprake van leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.  

bedragen x € 1 
 

S. Holwerda  

Functiegegevens  Directeur 

Bestuurder 

 

Aanvang en einde functievervulling in 2019  01/01 – 31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0  

Dienstbetrekking?  Ja  

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  140.248  

Beloningen betaalbaar op termijn    21.735  

Subtotaal  161.983  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  162.000  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag 

 
N.v.t.  

Totale bezoldiging 2019  161.983  

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

 
N.v.t.  

    

Gegevens 2018    

Aanvang en einde functievervulling in 2018  01/01 – 31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0  

Dienstbetrekking?  Ja  

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  135.089  

Beloningen betaalbaar op termijn    20.889  

Subtotaal  155.978  

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  156.000  

    

Totale bezoldiging 2018  155.978  
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Bezoldiging toezichthoudende functionarissen 

In onderstaande tabel zijn opgenomen (gewezen) leden van de Raad van Commissarissen 

bedragen x € 1 dhr. Mr. J.B. Rijpkema dhr. D.P. Tavenier Dhr. R.B. Reekers 

Functiegegevens Voorzitter Vice-voorzitter Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01-31/12 01/01-30/09 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 13.500   9.000               6.750 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 24.300 16.200 12.150 1) 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 13.500 9.000 6.750 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 2018    

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 - 31/12 01/01 – 31/12 

Totale bezoldiging  13.500 9.000 9.000 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 23.400 15.600 15.600 

 

bedragen x € 1 Mevr. G.A. Dolstra Mevr. J.C. de Groot Dhr. J.C. Koster 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/11 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging   9.000  9.000 1.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.200 16.200  2.700 1) 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 9.000 9.000                1.500 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

    

Gegevens 2018    

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 N.v.t. N.v.t. 

Totale bezoldiging 9.000 N.v.t. N.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.600 N.v.t. N.v.t. 

1) Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum is herrekend naar de periode van lidmaatschap in 2019. 

  

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een 

bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.  

 

In januari 2019 heeft mevrouw Koopman, tot november 2018 lid van de Raad van Commissarissen, een cadeau ontvangen in 

de vorm van cadeaubonnen ter waarde van € 150.  
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11.2 Werknemers 

Het gemiddelde aantal in de corporatie werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis bedroeg: 
 

  
Er zijn geen medewerkers in het buitenland werkzaam. 
  

2019 2018

Directie, staf en beleid 4,8                         4,9                         

Financiën 10,9                       10,3                       

Wonen 30,2                       32,7                       

Vastgoed 30,5                       25,8                       

76,4                       73,7                       
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12  Verantwoording DAEB/ niet DAEB 

12.1 Algemeen 

In de hierna volgende toelichting zijn de volgende overzichten opgenomen: Balans DAEB per 31 december 2019, 
balans Niet-DAEB per 31 december 2019, Winst- en verliesrekening DAEB over 2019, Winst- en verliesrekening 
Niet-DAEB over 2019, kasstroomoverzicht DAEB over 2019 en kasstroomoverzicht Niet-DAEB over 2019.  
 
DAEB-vastgoed omvat woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en 
het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld (ultimo 2019 € 720,42).  
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder 
zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze 
is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun 
voor toegelaten instellingen. 
 
Het niet-DAEB-vastgoed omvat alle verhuureenheden die niet vallen onder DAEB-vastgoed, concreet woningen in 
exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, commercieel vastgoed en parkeervoorzieningen. 
 
In de hoofdstukken 4 tot en met 6 van deze jaarrekening zijn de algemene uitgangspunten alsmede de grondslagen 
voor de waardering van de activa en passiva alsmede voor de bepaling van het resultaat opgenomen van de 
gezamenlijke administratief gescheiden DAEB en niet-DAEB portefeuille opgenomen. 
 
Uitgangspunten toerekening 
Voor de administratieve scheiding is ten behoeve van de verwerking in de Balans, Winst- en verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht op niveau van verhuureenheid de verdeling gemaakt. Dit wil zeggen dat de verantwoording 
gebaseerd is op directe toerekenbaarheid aan de portefeuille van DAEB dan wel niet-DAEB. Voor de posten in de 
verantwoording waarvoor dat niet mogelijk is, is de huurstroom als grondslag voor de verdeling aangehouden: 98,2% 
voor de DAEB portefeuille en 1,8% voor de niet-DAEB portefeuille. 
 
Enkele posten zijn geheel toe te rekenen aan de DAEB portefeuille dan wel niet-DAEB portefeuille: 
 
DAEB portefeuille:  

- Balans: Onroerende zaken t.d.v. exploitatie en Leningen o/g; 
- Winst- en verliesrekening: overheidsbijdragen, overige waardeveranderingen activa t.d.v. exploitatie, 

leefbaarheid alsmede rentelasten en soortgelijke kosten. 
 
Niet-DAEB portefeuille:  
- Balans: Deelnemingen en interne lening; 
- Winst- en verliesrekening: resultaat deelnemingen en rentelasten interne lening. 
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12.2 Enkelvoudige balans DAEB  per 31 december (* € 1.000) 

      2019   2018 

            

ACTIVA         

            

Vaste Activa         

Materiële vaste activa         

  DAEB vastgoed in exploitatie   885.518   811.966 

  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie   758   404 

  Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie   3.529   3.376 

      889.805   815.746 

            

Vastgoedbeleggingen         

  
Onroerende en roerende zaken in exploitatie (niet-
DAEB)   0   0 

            

Financiële vaste activa         

  Netto vermogenswaarde niet-DAEB   8.350   10.040 

  Interne lening u/g DAEB-scheiding   4.124   4.507 

  Deelnemingen   0   0 

  Latente belastingvordering   2.728   4.036 

  Overige financiële vaste activa   22.066   22.561 

      37.268   41.144 

            

Vlottende activa         

Voorraden         

  Vastgoed bestemd voor verkoop   629   0 

  Overige voorraden   259   244 

            

Vorderingen         

  Huurdebiteuren   478   517 

  Gemeente en overheid   0   0 

  Groepsmaatschappijen   0   2 

  Overige vorderingen   776   285 

  Overlopende activa   92   100 

      1.346   904 

            

Effecten   0   0 

            

Liquide middelen   4.690   18.402 

            

            

Totaal generaal   933.996   876.440 
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      2019   2018 

            

PASSIVA         

            

Eigen vermogen         

  Overige reserves   183.213   176.314 

  Herwaarderingsreserve   420.078   360.878 

      603.291   537.192 

            

Voorzieningen         

  Voorziening latente belastingverplichtingen   0   0 

  Voorziening onr. inv. en herstructureringen   3.310   1.166 

  Overige voorzieningen   443   415 

  Voorziening deelnemingen   0   0 

      3.753   1.581 

            

Langlopende schulden         

  Leningen overheid   28.215   31.519 

  Leningen kredietinstellingen   265.859   271.045 

  Overige langlopende schulden   0   0 

      294.074   302.564 

            

Kortlopende schulden         

  Schulden aan kredietinstellingen   16.996   17.832 

  Schulden aan leveranciers   3.674   3.049 

  Schulden aan groepsmaatschappijen   0   0 

  Belastingen en premies sociale verzekeringen   3.246   4.703 

  Overige schulden   1.759   1.751 

  Overlopende passiva   7.204   7.768 

      32.878   35.103 

            

            

            

            

Totaal generaal   933.996   876.440 
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12.3 Enkelvoudige balans niet-DAEB per 31 december (* € 1.000) 

      2019   2018 

            

ACTIVA         

            

Vaste Activa         

Materiële vaste activa         

  DAEB vastgoed in exploitatie   0   0 

  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie   0   0 

  Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie   0   0 

      0   0 

            

Vastgoedbeleggingen         

  Onroerende en roerende zaken in exploitatie (niet-DAEB)   12.533   14.378 

            

Financiële vaste activa         

  Deelnemingen   197   113 

  Latente belastingvordering   41   123 

  Overige financiële vaste activa   0   0 

      238   236 

            

            

            

Vlottende activa         

Voorraden         

  Vastgoed bestemd voor verkoop   0   0 

  Overige voorraden   5   5 

            

Vorderingen         

  Huurdebiteuren   9   10 

  Gemeente en overheid   0   0 

  Groepsmaatschappijen   0   0 

  Overige vorderingen   6   3 

  Overlopende activa   2   5 

      17   18 

            

Effecten       0 

            

Liquide middelen   105   88 

            

            

Totaal generaal   12.897   14.725 
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      2019   2018 

            

PASSIVA         

            

Eigen vermogen         

  Overige reserves   4.119   5.885 

  Herwaarderingsreserve   4.231   4.155 

      8.350   10.040 

            

Voorzieningen         

  Voorziening latente belastingverplichtingen   0   0 

  Voorziening onr. inv. en herstructureringen   0   0 

  Overige voorzieningen   8   8 

  Voorziening deelnemingen   60   32 

      68   40 

            

Langlopende schulden         

  Leningen overheid   0   0 

  Leningen kredietinstellingen   0   0 

  Startlening DAEB scheiding   4.124   4.507 

      4.124   4.507 

            

Kortlopende schulden         

  Schulden aan kredietinstellingen   0   0 

  Schulden aan leveranciers   67   61 

  Schulden aan groepsmaatschappijen   131   0 

  Belastingen en premies sociale verzekeringen   109   30 

  Overige schulden   32   35 

  Overlopende passiva   15   11 

      355   137 

            

            

            

            

Totaal generaal   12.897   14.725 
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12.4 Enkelvoudige winst- en verliesrekening DAEB (* € 1.000) 

 

      2019 2018 

          

  Huuropbrengsten   49.470 48.602 

  Opbrengsten servicecontracten   3.110 2.983 

  Lasten servicecontracten   -3.413 -3.393 

  Overheidsbijdragen   29 29 

  Lasten verhuur en beheeractiviteiten   -4.493 -3.847 

  Lasten onderhoudsactiviteiten   -13.692 -16.214 

  Overige directe operationele lasten exploitatie bezit   -8.566 -8.498 

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille   22.445 19.662 

          

  Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille   984 2.193 

  Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille   -733 -1.375 

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille   251 818 

          

  Overige waardeveranderingen vastgoed t.d.v. exploitatie   0 429 

  Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille   -9.339 -6.575 

  Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed   70.722 90.873 

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille   61.383 84.727 

         

  Opbrengsten overige activiteiten   592 510 

  Kosten overige activiteiten   0 0 

Totaal van netto resultaten overige activiteiten   592 510 

         

Overige organisatiekosten   -125 -120 

Leefbaarheid   -884 -749 

         

  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten   13 2 

  Rentebaten interne lening   104 109 

  Rentelasten en soortgelijke kosten   -11.584 -12.127 

Totaal van financiele baten en lasten   -11.467 -12.016 

          

Totaal van resultaat voor belastingen   72.195 92.832 

         

  Dividend uitkering niet-DAEB aan DAEB   2.481 1.901 

  Belastingen   -6.886 -8.328 

  Resultaat deelnemingen   0   

  Resultaat niet-DAEB tak   -1.690 -1.486 

Totaal van resultaat na belastingen   66.100 84.919 
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12.5 Enkelvoudige winst- en verliesrekening niet-DAEB (* € 1.000) 

      2019 2018 

          

  Huuropbrengsten   906 951 

  Opbrengsten servicecontracten   11 60 

  Lasten servicecontracten   -15 -64 

  Overheidsbijdragen   0 0 

  Lasten verhuur en beheeractiviteiten   -94 -117 

  Lasten onderhoudsactiviteiten   -160 -144 

  Overige directe operationele lasten exploitatie bezit   -29 -63 

Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille   619 623 

          

  Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille   2.761 1.197 

  Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille   -2.636 -1.115 

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille   125 82 

          

  Overige waardeveranderingen vastgoed t.d.v. exploitatie   0 0 

  Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille   0 -3 

  Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed   673 46 

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille   673 43 

          

  Opbrengsten overige activiteiten   7 6 

  Kosten overige activiteiten   0 0 

Totaal van netto resultaten overige activiteiten   7 6 

          

Overige organisatiekosten   -2 -2 

Leefbaarheid   0 -1 

          

  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten   0 0 

  Rentelasten interne lening   -104 -109 

  Rentelasten en soortgelijke kosten   0 0 

Totaal van financiele baten en lasten   -104 -109 

          

Totaal van resultaat voor belastingen   1.318 642 

          

  Dividend uitkering niet-DAEB aan DAEB   -2.481 -1.901 

  Belastingen   -582 -197 

  Resultaat deelnemingen   55 -29 

  Resultaat niet DAEB tak   0 0 

Totaal van resultaat na belastingen   -1.690 -1.485 
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12.6 Kasstroomoverzicht DAEB (* € 1.000) 

 

2019 2018

Ontvangsten:

Huurontvangsten 49.628

Zelfstandige huurwoningen 43.078        42.729        

Onzelfstandige wooneenheden 3                 -             

Intramuraal 4.354          3.753          

Maatschappelijk onroerend goed 1.634          1.675          

Bedrijfsruimten -             -             

Parkeervoorzieningen -             -             

Overige woongelegenheden 312             297             

Overig bezit 50               49               

Vergoedingen 3.110          2.983          

Overheidsontvangsten -             -             

Overige bedrijfsontvangsten 512             466             

Renteontvangsten 108             111             

Saldo ingaande kasstromen 53.161              52.063              

Uitgaven

Erfpacht -                    -                    

Personeelsuitgaven

Lonen en salarissen 3.774          3.378          

Sociale lasten 644             568             

Pensioenlasten 565             505             

Onderhoudslasten 10.137        10.764        

Overige bedrijfsuitgaven 10.317        7.532          

Renteuitgaven 11.928        12.346        

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -             -             

Verhuurdersheffing 4.867          5.142          

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 884             748             

Vennootschapsbelasting 7.383          -             

Saldo uitgaande kasstromen 50.500-              40.983-              

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 2.661                11.080              

Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden DAEB 985             2.193          

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden niet-DAEB -             -             

Verkoopontvangsten grond -             -             

(Des) investeringsontvangsten overig DAEB -             -             

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA 985                   2.193                

Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB 10.994        10.368        

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB -             -             

Investeringen overig 313             193             

Investeringen overig -             -             

Externe kosten bij verkoop 83               113             

Externe kosten bij verkoop -             -             

Totaal van verwervingen van MVA 11.390-              10.674-              

FVA

Ontvangen dividenduitkering niet-DAEB 2.481          1.901          

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 2.481                1.901                

Financieringsactiviteiten Ingaand

Ontvangen aflossing startlening Niet-Daeb lening 383             220             

Nieuwe te borgen leningen 14.000        25.000        

Financieringsactiviteiten uitgaand

Aflossing geborgde leningen 22.832        40.242        

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 8.449-                15.022-              

Toename/ afname van geldmiddelen 13.712-              10.522-              

Liquide middelen aan het begin van de periode 18.402              28.924              

Liquide middelen aan het eind van de periode 4.690                18.402              

13.712-              10.522-              



 

95 

12.7 Kasstroomoverzicht niet-DAEB (* € 1.000) 

 

Ontvangsten: 2019 2018

Huurontvangsten 49.628

Zelfstandige huurwoningen 474             540             

Onzelfstandige wooneenheden -             -             

Intramuraal -             -             

Maatschappelijk onroerend goed -             -             

Bedrijfsruimten 171             172             

Parkeervoorzieningen 262             268             

Overige woongelegenheden -             -             

Overig bezit -             -             

Vergoedingen 11               60               

Overheidsontvangsten -             -             

Overige bedrijfsontvangsten 6                 4                 

Renteontvangsten -             -             

Saldo ingaande kasstromen 924                   1.044                

Uitgaven

Erfpacht -                    -             -                    

Personeelsuitgaven

Lonen en salarissen 69               68               

Sociale lasten 12               11               

Pensioenlasten 10               10               

Onderhoudslasten 60               76               

Overige bedrijfsuitgaven 279             386             

Renteuitgaven 106             109             

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -             -             

Verhuurdersheffing -             -             

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -             1                 

Vennootschapsbelasting 161             -             

Saldo uitgaande kasstromen 697-                   661-                   

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 227                   383                   

Vastgoedbeleggingen en MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden DAEB -             -             

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden niet-DAEB 2.761          1.197          

Verkoopontvangsten grond -             -             

(Des) investeringsontvangsten overig DAEB -             -             

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van MVA 2.761                1.197                

Vastgoedbeleggingen en MVA uitgaande kasstroom

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden DAEB -             -             

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden niet-DAEB -             -             

Investeringen overig -             -             

Investeringen overig -             -             

Externe kosten bij verkoop -             -             

Externe kosten bij verkoop 107             35               

Totaal van verwervingen van MVA 107-                   35-                     

FVA

Dividenduitkering aan DAEB 2.481          1.901          

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 2.481-                1.901-                

Financieringsactiviteiten Ingaand

Ontvangen aflossing startlening Niet-Daeb lening -             -             

Nieuwe te borgen leningen -             -             

Financieringsactiviteiten uitgaand

Aflossing start lening 383             220             

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 383-                   220-                   

Toename/ afname van geldmiddelen 17                     576-                   

Liquide middelen aan het begin van de periode 88                     664                   

Liquide middelen aan het eind van de periode 105                   88                     

17                     576-                   
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13 Ondertekening jaarrekening 

Verklaring bestuur 

Het bestuur verklaart het jaarbericht 2019 van Stichting De Huismeesters te hebben opgesteld. Dit in 
overeenstemming met de voorschriften voor Toegelaten Instellingen, Woningwet, Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting. Stichting De Huismeesters is in 
2019 uitsluitend werkzaam geweest in het belang van de volkshuisvesting, zoals vastgelegd in het BTIV. 
 
Stichting De Huismeesters heeft alle middelen waar zij over beschikt uitsluitend ingezet ten bate van de 
volkshuisvesting in haar statutair vastgelegde werkgebied.  
 
Groningen, 14 mei 2020 
 
 
 
wg. S. Holwerda 
bestuurder  
 

Verklaring Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de door de directeur-bestuurder van 
Stichting De Huismeesters opgestelde jaarstukken 2019. De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van 
de bevindingen van Deloitte Accountants B.V. en stelt de jaarrekening vast en verleent de bestuurder decharge voor 
het gevoerde beleid.  
 
Groningen, 14 mei 2020 
namens de Raad van Commissarissen  
 
 
 
wg. mr. J.B. Rijpkema  
voorzitter Raad van Commissarissen  
 
  

  



overige gegevens



Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant, Deloitte Accountants B.V., bij deze jaarrekening is opgeno-
men op de hierna volgende pagina’s.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In overeenstemming met de statutaire bepalingen van De Huismeesters worden de jaarresultaten opgenomen in de 
overige reserves en herwaarderingsreserve. Het (cumulatief) saldo van de resultaten zijn niet uitkeerbaar en worden 
in het geheel ingezet voor de volkshuisvesting.
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Deloitte Accountants B.V. 
Eemsgolaan 15 
9727 DW Groningen 
Postbus 980 
9700 AZ Groningen 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9870 
www.deloitte.nl 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van commissarissen van Stichting De Huismeesters 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARBERICHT OPGENOMEN JAARREKENING 2019 

Ons oordeel 

Wij hebben de in het jaarbericht 2019 opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting De Huismeesters te 
Groningen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in het jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting De Huismeesters 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.

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 Stichting De Huismeesters zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties, 
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. 

Benadrukking van de impact van COVID-19 

Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting De Huismeesters. In de toelichting op pagina 77 in de jaar- 
rekening heeft het bestuur de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandig- 
heden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed mogelijk is om in  te 
schatten wat de invloed van het Corona-virus is op de financiële prestaties en gezondheid van Stichting De 
Huismeesters. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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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 53. Hier staat beschreven dat Stichting De 
Huismeesters 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 (verslagjaar 
2019) 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. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARBERICHT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarbericht andere informatie, die 
bestaat uit: 
• Het bestuursverslag.
• 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 uit 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 
en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 36 en 36a van de Woningwet. 
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en van de raad van commissarissen voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen- 
stemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de WNT. 

In dit kader is het bestuur tevens 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 fouten of fraude 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 controle- 
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie 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. 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.



  

20056A8F6D/DR/4 
 

• 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. 

• 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. 

Groningen, 14 mei 2020  

Deloitte Accountants B.V. 
 
Was getekend: drs. H. Kuperus RA  

 

 
 

 

 


