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VAN ALCKMAER VOOR WONEN 2016 IN CIJFERS

o.b.v. cijfers 31 december 2016
Gemiddelde huurprijs Woonruimte sociaal
Gemiddelde huurprijs Woonruimte vrije sector
Gemiddelde energie index
Aantal sociale huurwoningen
Aantal vrije sector huurwoningen
Aantal BOG
Aantal monumenten
Aantal verhuringen
ICR (interest coverage ratio)
DSCR (Debt Service coverage ratio)
LTV (Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde)
Solvabiliteit (o.b.v. bedrijfswaarde)
Dekkingsratio (o.b.v. WOZ-waarde)
Omzet
Aantal medewerkers in fte

: 522,82
: 877,35
: 1,57
: 2.408
: 102
: 31
: 156 woningen en 19 BOG
: 161
: 1,9
: 1,2
: 62%
: 35%
: 29%
: € 16,4 miljoen
: 20,83
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OPBOUW BE S TUURS VERSL AG

Met dit bestuursverslag leggen wij verantwoording af over onze prestaties aan onze klanten, belanghouders, medewerkers,
collega-corporaties en toezichthouders over het kalenderjaar 2016. Wij laten in dit verslag zien hoe wij als corporatie in 2016 hebben
gepresteerd.
In hoofdstuk 1 vindt u het verslag van de directeur-bestuurder. Vervolgens behandelt hoofdstuk 2 de externe ontwikkelingen
in hoofdlijnen. Hoofdstuk 3 bevat het verslag van de interne organisatie Van Alckmaer en geeft inzicht in onze externe
samenwerking. De kwaliteit en de transformatie van ons woningbezit wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Woningverhuur en
betaalbaarheid is terug te vinden in hoofdstuk 5. Het hoofdstuk daarna behandeld onze dienstverlening en onze aanpak op
gebied van leefbaarheid. Het financiële beheer 2016 is in hoofdstuk 7 opgenomen. In hoofdstuk 8 blikt de Raad van
Commissarissen terug op 2016. Het laatste hoofdstuk 9 bevat de jaarrekening 2016. Tot slot eindigt het bestuursverslag met
een verklaring van de directeur-bestuurder en een controleverklaring van de accountant.
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VERSL AG VAN HE T BE S TUUR

2016 was voor de sociale huursector een jaar van oplopende wachtlijsten. Met de invoering van het passend toewijzen werd
de vraag naar goedkope sociale huurwoningen (≤ € 710,68) nog groter. Het aantal reacties per vrijgekomen woning liep op van
104 tot 144, een stijging van bijna 40%! Daarnaast kwam de woningmarkt nog meer op slot te zitten, doordat de vraag naar
woningen tussen de € 650 en € 800 bleef toenemen en er nauwelijks voor deze groep werd gebouwd. Corporaties doen dit
(bijna niet) meer en de commerciële sector bouwt voornamelijk duurdere huurwoningen om zoveel mogelijk rendement te
behalen. Dit gecombineerd met een extreem lage hypotheekrente betekende dat de doorstroming nog meer stokt. De politiek
geeft geen antwoord hier, terwijl de roep om corporaties in dit segment te laten bouwen steeds luider wordt.
Organisatie
2015 was het jaar van de transitie, alles werd gewikt en gewogen en indien gewenst vernieuwd. 2016 werd voor Van Alckmaer een jaar
van knopen doorhakken. De ingezette koerswijziging in 2015, uitmondend in het Grof Ontwerp, is verder verfijnd in 2016 en heeft
geleid tot de inrichting van de nieuwe organisatie, het Fijn Ontwerp, waarmee zowel OR als RvC akkoord zijn gegaan. Tegelijkertijd
liep er een onderzoek naar het uitbesteden van het Niet Planmatig Onderhoud aan een 3de partij.
Om de procesgang ordentelijk te houden, en niet te veel zaken door elkaar te laten lopen, is besloten om de uitwerking van
het Fijn Ontwerp ‘on hold’ te zetten tot er definitieve besluitvorming was over de positie van het Niet Planmatig Onderhoud.
Een werkgroep binnen Van Alckmaer had na een gedegen studie de voors en tegens op papier gezet, waarna het besluit is genomen
om de uitbesteding definitief door te zetten. De OR gaf hier een positief advies over en de RVC heeft het besluit bekrachtigd. Voor de
organisatie een prima zaak, echter dit besluit betekende wel dat er banen verloren zouden gaan. Dat wisten we, maar het kwam toch
hard aan bij de medewerkers die weg gingen en ook bij de achterblijvers. Met de vakbonden is er een Sociaal Plan overeengekomen, om
de gevolgen zo goed mogelijk te verzachten.
De Klant
De banden met de Huurdersbelangenvereniging van Van Alckmaer (HBVA) zijn goed te noemen. Er is regelmatig (in)formeel overleg
en dat verloopt op een prettige en constructieve manier. Daarnaast oriënteren wij ons op een andere manier van organiseren als het
om bewonerscommissies en bewonersparticipatie gaat. Wij willen graag betrokken huurders maar het is steeds moeilijker om deze te
vinden. We denken aan een andere opzet van participatie, waarbij we meer met themagroepen willen gaan werken. In 2017 gaan we
dat samen met de HBVA verder uitwerken.
En wat niet onvermeld mag blijven is dat wij prestatieafspraken hebben gemaakt met corporaties, huurdersbelangenverenigingen
en de gemeente Alkmaar. Een prestatie van formaat. In de prestatieafspraken staan afspraken tussen de partijen met betrekking tot
betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid, differentiatie en leefbaarheid. Elk jaar worden deze via een jaarschijf uitgewerkt en
kunnen wij precies zien wat we wel en niet hebben bereikt.
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VERSL AG VAN HE T BE S TUUR

Samenwerking met de buitenwereld
De samenwerking met Woonwaard en Kennemer Wonen is verder versterkt. Zo hebben wij het huurprijsbeleid met elkaar besproken
en afgestemd en zijn wij verder gegaan met de ontwikkeling van een gezamenlijk portefeuillemanagement.
Het samenwerken inzake backoffice-activiteiten is moeilijker dan werd aangenomen. Dit heeft te maken met onze organisatiewijziging
en de verschillende koersen die corporaties varen. Van belang is dat er echt chemie zit tussen medewerkers van de verschillende
corporaties en dat dat de corporaties ongeveer even ver zijn in hun ontwikkeling. Medewerkers van Van Alckmaer weten wel hun
collega’s sneller te bereiken en hebben daar ook overleg mee; dat is winst.
Het staartje van de Woningwet
De aanpak en de invoering van de maatregelen ten behoeve van de Woningwet hebben ook invloed op de organisatie van Van
Alckmaer. We zoeken op onderdelen samenwerking met collega-corporaties en kiezen bij de praktische uitwerking voor modellen
die branche-organisatie Aedes beschikbaar heeft gesteld. Van Alckmaer heeft als voorbereiding op de invoering van de wet gekozen
voor de opzet van een interne werkgroep Woningwet. Veel aanpassingen zijn al in 2015 ingevoerd. In 2016 hebben we gewerkt aan
het waarderen op marktwaarde in verhuurde staat als vervanging van waardering op bedrijfswaarde. De jaarrekening in exploitatie
moet vanaf 2016 gewaardeerd worden op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Bij de marktwaarde wordt de waarde van het
vastgoed bepaald op grond van verwachte of veronderstelde opbrengsten die de woning kan genereren uit verhuur, verkoop of een
combinatie van beide. Uitgangspunt voor de waardering is een marktconforme exploitatie van het vastgoed, rekening houdend met
de contractuele verplichtingen ten opzichte van de zittende huurder.
Uiteraard werd ook verder gewerkt aan de administratieve scheiding DAEB en niet-DAEB welke op 1 juli 2017 af moet zijn.
De toekomst
In 2017 implementeren we de nieuwe organisatie en gaan we verder met het traject ‘cultuur en gedrag’. We zijn begonnen,
maar zijn er nog niet.
Het Niet Planmatig Onderhoud gaan wij uitbesteden aan MainPlus per 1 maart 2017. De belangrijkste argumenten om het Niet
Planmatig Onderhoud uit te besteden zijn het verhogen van de bewonerstevredenheid, het terugdringen van de administratieve en
onderhoudslasten en het ontlasten van de werkdruk op de organisatie.
Daarnaast gaan we verder met automatiseren. Huurovereenkomsten zullen in de woning worden getekend met een tablet. Zodra
de klant heeft getekend worden de stukken automatisch aan ons systeem toegevoegd. Zo komen we weer dichter bij een papierloze
organisatie. Tevens gaan we facturen digitaliseren en wordt het mutatieproces herzien en geautomatiseerd.
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Ook gaan wij in 2017 aan de slag met een nieuw ondernemingsplan samen met onze Stakeholders. We hebben het even
aangehouden tot het moment dat duidelijk was waar de organisatie naar toe gaat. Nu er duidelijkheid hierover is, kunnen wij eind
2017 ons ondernemingsplan 2018-2022 presenteren.
Afsluitend
We kijken met gemengde gevoelens terug op het jaar 2016. Enerzijds verheugd dat we tijdens de reorganisatie, wat veel tijd vergde van
ons allen, de organisatie draaiende hebben weten te houden en een prima resultaat hebben bereikt. Anderzijds een beetje bedroefd nu
we afscheid hebben moeten nemen van een aantal collega’s waar sommigen langdurige werkrelaties mee hadden.
Tegelijkertijd blijven wij kritisch naar onszelf kijken en dagen we onszelf uit het anders, en zo nodig, beter te doen. Er is immers ook
sprake van onzekerheden en uitdagingen, mede als gevolg van de nieuwe Woningwet. Dat vraagt van ons financiële buffers en goede
financiële ratio’s. Zo blijven we ook in de toekomst een solide organisatie.
Met de ingeslagen weg, zijn wij ervan overtuigd dat wij de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Wij bedanken onze
medewerkers en iedereen die hier haar of zijn bijdrage aan heeft geleverd in 2016. Deze bijdrage was voor ons van onschatbare waarde.
Alkmaar, 9 juni 2017
Fons Köster
Directeur-bestuurder
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2.1

E X TERNE ONT WIKKELINGEN

VERANDERENDE WETGEVING
De Woningwet 2015 stelt nieuwe spelregels voor de sociale huursector. De herziene Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.
De Woningwet heeft betrekking op het gehele speelveld waarop Van Alckmaer zich richt en heeft als doel financiële risico’s te
beperken.
De Woningwet, die op 1 juli 2015 in werking is getreden, kent verschillende implementatiemomenten. In 2016 speelden rond
de implementatie van de Woningwet, onder andere de cyclus prestatieafspraken, passend toewijzen, waarderen op marktwaarde, wijzigingen in reglementen en de statutenwijziging, de indeling in woningmarktregio’s en de voorbereiding van
scheidings- en splitsingsvoorstellen. In grote lijnen is de Woningwet verdeeld in de volgende thema’s:
1
•
•
•

Werkgebied/gemeente/huurders:
Regiovorming, werkgebied en relatie met gemeente
Prestatieafspraken en markttoets
Huurdersaangelegenheden

2
•
•
•

Kerntaken:
Passend toewijzen en 90%-toewijzingsnorm (80-10-10 regel)
Gebied van de volkshuisvesting (DAEB-activiteiten)
Leefbaarheid

3
•
•
•
•
•
•

Financiën en Control:
Administratieve scheiding DAEB versus niet-DAEB
Marktwaarde in verhuurde staat
Financiering (intern en extern)
Treasurystatuut
Bestuursverslaggeving
Governance

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
(VTW) hebben eind 2016 de Governance code aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving.
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2.2

WERKGEBIED
Op 30 augustus 2016 zijn op verzoek van gemeenten woningmarktregio’s vastgesteld. Daarmee hebben alle corporaties in
Nederland een kernwerkgebied gekregen. Van Alckmaer valt samen met 12 andere woningcorporaties in de regio NoordHolland Noord. Binnen dit gebied mogen wij in alle gemeenten werkzaam zijn. Daarbuiten mogen wij geen aanvang meer
maken met nieuwbouw en aankoop van vastgoed.

2.3

BETAALBAARHEID
Aedes en de Woonbond hebben een sociaal huurakkoord gesloten waarin de uitgangspunten voor de jaarlijkse huurverhoging
en de systematiek van het huurbeleid zijn beschreven. Uitgangspunt voor deze partijen is een duurzaam model te ontwikkelen
met een gematigd huurbeleid en voldoende mogelijkheden voor investeringen door woningcorporaties.
In aansluiting op dit sociaal huurakkoord heeft de minister de Wet Doorstroming Huurmarkt uitgewerkt en het huurbeleid
voor 2016 en 2017 vastgesteld. Deze wet is in 2016 aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.
In de wet Doorstroming Huurmarkt is vastgelegd dat de huuraanpassing per 1 juli via inkomensafhankelijke huurverhoging
kan plaatsvinden. Hierbij zijn de regels voor de maximale huursom en de maximale huurverhoging per inkomensgroep
vastgelegd.

2.4

ORGANISATIE VAN OPENBAAR BELANG
Het ministerie en de Autoriteit Woningcorporaties willen alle woningcorporaties met meer dan 1.500 verhuureenheden (VHE)
vanaf 1 januari 2018 aanwijzen als Organisaties van Openbaar Belang (OOB). De OOB-status stelt strengere eisen aan de
verantwoordingsinformatie van de corporaties en de accountants die de jaarrekening controleren. Hiervoor is een Algemene
Maatregel van Bestuur in voorbereiding.
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3.1

MANAGEMENT EN ORGANISATIE

HET BESTUUR
De taken van het bestuur omvatten:
• Vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken;
• Zorgdragen dat de raad van commissarissen het bestuur kan controleren door middel van het regelmatig uitroepen
van vergaderingen en het presenteren van jaarstukken;
• Vertegenwoordigen van de rechtspersoon.
De governance code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht.
Leden van Aedes en/of Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden.

3.1.1

INRICHTING VAN HET BESTUUR
In de statuten van Van Alckmaer voor Wonen is de verhouding tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en het Bestuur
verankerd. Het bestuursreglement vormt een aanvulling op de statuten. Hierin zijn onder andere de taken, de rechtspositie,
de vergoedingen en het mandaat van de bestuurder vastgelegd.
De bestuurder van Van Alckmaer voor Wonen is de heer A.C.A. Köster. Hij is bestuurder sinds 1 december 2013. Hij is geschikt
voor zijn taak volgens de actuele geschiktheidsnormen ten aanzien van onder meer deskundigheid, competenties, bestuurlijke ervaring, onafhankelijk denken en kritisch vermogen. In 2016 bekleedde de directeur-bestuurder geen nevenfuncties die
strijdig waren met wat in het bestuursreglement is vastgelegd. Er zijn geen transacties geweest waarbij zich tegenstrijdige
belangen van de directeur-bestuurder voordeden en waarvoor goedkeuring van de RvC nodig was. De RvC stelde de beloning
van de bestuurder vast en baseerde zich hierbij op de Wet normering topinkomens (WNT).
Van Alckmaer onderschrijft het belang van de governance code, opgesteld door Aedes en de VTW, en handelt hier ook naar.
Dit betekent getuigen van voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing.

3.1.2

PERMANENTE EDUCATIE BESTUURDER
Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.
Om dit leren niet vrijblijvend te laten zijn, zijn bestuurders van woningcorporaties vanaf 1 januari 2015 verplicht tot Permanente
Educatie (PE).
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Verantwoording PE-punten in governance-paragraaf jaarverslag
In de governance code Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders van woningcorporaties in drie jaar tijd 108 PE-punten
dienen te behalen. Dit is gebaseerd op 108 studiebelastingsuren zoals vastgesteld door de geaccrediteerde opleidingsaanbieder.
De bestuurder van Van Alckmaer heeft afgelopen periode de volgende PE-punten behaald:

Datum behaald

Methode

Omschrijving

PE-aandachtsgebied

11-2-2015

Seminar

Building Business Rendabel bouwen van

Vastgoed en Financiën

			

Punten
3

sociale huurwoningen

19-3-2015

Themabijeenkomst

VKW Directeurendag “Cultuur en Gedrag”

Leiderschap en cultuur

3

8-10-2015

Themabijeenkomst

MKW Directeurendag

Bestuurder

3

15-10-2015

Symposium

Symposium Woningcorporaties

Strategie, Beleid en

4

				

Communicatie

6-11-2015

Training

lntervisiegroep AEDES

Leiderschap en cultuur

3

28-1-2016

Training

Kjenning themadag “kostenbewustzijn”

Vastgoed en Financiën

7

12-2-2016

Workshop

BDO Workshop Risicomanagement

Governance en

2

				

riskmanagement

24-3-2016

Themabijeenkomst

MKW Directeurendag

Maatschappelijke verankering

15-4-2016

Opleiding

TIAS Opleiding Corporatiebestuurder Nieuwe Stijl

Bestuurder

3
50

4-5-2016

Themabijeenkomst

MKW Directeurendag

Bestuurder

3

29-9-2016

Seminar

Kjenning seminar “De bezielde corporatie”

Leiderschap en cultuur

6

6-10-2016

Themabijeenkomst

MKW Directeurendag “Het goede gesprek”

Maatschappelijke

3

				

verankering

Totaal				

90

De invulling van de resterende 18 punten (17%) is ingepland voor 2017.
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ORGANISATIE
Woningstichting Van Alckmaer behoort tot de Midden en Kleine corporaties in Nederland.
Er wordt meer samengewerkt met andere organisaties en de Directeur-bestuurder is lid van het MKW Bestuur. Wij zijn daarnaast
steeds meer afhankelijk van een goede samenwerking met gemeenten, andere corporaties, de HBVA en overige stakeholders.
Dit vraagt om een effectieve en efficiënte organisatie. Ook in 2016 is hier hard aan gewerkt. Hoe wij dat hebben gedaan komt
terug in de volgende paragrafen.
STRATEGIE
De speerpunten uit het huidige ondernemingsplan geven richting aan de activiteiten van Van Alckmaer:
• Terug naar de kerntaken
• Versterken van de klantenbinding
• Specialist in monumenten
• Innovatief in duurzaamheid
• Verlagen van de woonlasten
• Gezond financieel beleid (verlagen bedrijfslasten)
In 2017 zullen wij ons opmaken voor het opstellen van een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2018 t/m 2022. Hier
zullen de belangrijkste stakeholders van Van Alckmaer actief bij betrokken worden.

3.2.2

MISSIE
Onze missie geeft aan wat ons bestaansrecht is, wat onze kerntaak is en wie onze klant is. Dit geeft richting aan al ons handelen.
Eind 2014 is de missie van Van Alckmaer voor Wonen bepaald. Deze missie geeft aan wat we willen bereiken met onze
woningportefeuille.
Onze missie luidt: Van Alckmaer verhuurt, beheert en realiseert…
… voldoende en passende woningen van goede kwaliteit;
… in levensloopbestendige wijken in de regio Alkmaar;
… voor onze primaire doelgroep die bestaat uit huishoudens met een laag inkomen;
… met een sterke focus op het beheer, behoud en zo mogelijk verwerven van monumentale panden.
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DOELEN
Onze missie is uitgewerkt in vijf doelen:
1 Vergroten van de betaalbaarheid van de woonlasten voor lage inkomens;
2 Vergroten van de energiezuinigheid van woningen;
3 Verbeteren van de kwantitatieve en kwalitatieve match tussen vraag en aanbod;
4 Verbeteren van de differentiatie in het woningaanbod in de wijken voor een mix van huishoudens;
5 In stand houden van het aanbod van monumentale woningen en panden in ons werkgebied.
Ons handelen in 2016 stond in het teken van bovenstaande vijf doelen. De verantwoording hiervan is terug te lezen in
hoofdstuk 4 en verder.

3.2.4

ORGANISEREN
Om de doelen van Van Alckmaer te kunnen realiseren is aandachtig gekeken in hoeverre de inrichting van de organisatie
aansluit bij de wensen en de eisen van onze klant.
Belangrijk daarbij was de ingezette koers waarin de klant centraal staat. In 2015 is een routekaart voor de organisatieverandering ontwikkeld. In december 2015 is het eerste deel het Grof Ontwerp afgerond. In 2016 is het tweede deel het
Fijn Ontwerp afgerond. De organisatievorm en de bijpassende besturingsstructuur waren gekozen. De medewerkers zijn
hierbij intensief betrokken geweest.
Ontwerp inrichting nieuwe organisatie
In 2016 is hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe organisatie.
Op 7 oktober 2016 is met alle medewerkers op een externe locatie gesproken over onze organisatie. We hebben onder
begeleiding van een deskundige van bureau Atrivé gediscussieerd over de kernwaarden van onze organisatie en over onze
dienstverlening naar de klant. Daarna is in het kader van cultuur en gedrag gesproken over de competenties van medewerkers
en leidinggevenden. Daarbij zijn we in gesprek gegaan over elkaars kernkwaliteiten. We vinden het belangrijk om elkaars
sterke en zwakke punten te kennen. Dat helpt enorm in de samenwerking.
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Competenties medewerkers
In aansluiting op de organisatieontwikkelingen is een aantal competenties gekozen die wij allen als belangrijk ervaren. Dit zijn
de competenties:
• Resultaatgerichtheid
Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen. Dit is te behalen door daadkrachtig, overtuigend en
oplossingsgericht te werken en kansen te benutten.
• Vernieuwend
Het gaat hier om de ontwikkelingsgerichtheid van de medewerker en van de organisatie als totaal. En om het vermogen om
in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. Kortom, het actief gericht zijn op het vernieuwen en
verbeteren van de kwaliteit van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten.
• Zelfredzaamheid
Het gaat hier om het benutten van mogelijkheden vanuit de eigen kracht, zelf te bepalen wat de oplossingen voor een
probleem zijn, maar ook in staat zijn om tijdig anderen in te schakelen als men zelf de oplossing voor een probleem niet heeft.
In november 2016 hebben we hier tijdens een bijeenkomst nog eens op teruggekeken. Eind november besloten om een
verdiepingsslag te maken met de medewerkers in het kader van cultuur en gedrag.
De bedoeling
De inrichting van de nieuwe organisatie is mede gebaseerd op de filosofie van ‘de verdraaide organisatie’, van de auteur Wouter
Hart. Het gaat hier om de kernwaarden van de organisatie. De denkrichting moet van binnen naar buiten. Het gaat ons vooral
om: terug te gaan naar de bedoeling. Bij veel organisaties lijkt het systeem, lees de regels en procedures, tot doel te zijn
verheven. Het ware doel, waarde toevoegen voor de klanten, komt daardoor in het gedrang. Dit is een kenmerk van vooral
grote (overheids)organisaties, zorginstellingen en andere dienstverlenende bedrijven met veel rechtstreekse klantcontacten.
Bij teruggaan naar de bedoeling wordt de denkrichting omgedraaid. Het vervullen van de klantwens komt dan weer centraal
te staan, in plaats van het voldoen aan interne procedures. De regels die er zijn, zijn er ter ondersteuning.
Dit betekent dat de professionals in de organisatie op die manier eigenaar van hun werk blijven. Ze behouden flexibiliteit om
in te spelen op specifieke klantvragen. Dit zal resulteren in meer gemotiveerde werknemers, die kunnen doen waar ze ooit
hun vak voor kozen.
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Het Fijn Ontwerp
In het Fijn Ontwerp gaat het over functies, rollen, taken, werkprocessen, verantwoordelijkheden en coachend leidinggeven.
Een van de belangrijkste taken hierbij is samenwerken. Hoe doe je dat en hoe spreek je elkaar aan op behaalde en nietbehaalde resultaten?
Onder begeleiding van het externe bureau Atrivé is op basis van de routekaart invulling gegeven aan het Fijn Ontwerp.
In samenwerking met een intern gevormd veranderteam is dit proces verder uitgewerkt. De processen zijn geanalyseerd en
met alle medewerkers besproken. Het eindrapport is door het veranderteam aan de directeur-bestuurder aangeboden.
Vervolgens is het rapport verstrekt aan de OR en de RvC. Beide zijn akkoord gegaan met het Fijn Ontwerp.
In het eindrapport is een streefformatie aangegeven. Deze streefformatie is een resultante van de door te voeren wijzigingen
c.q. optimalisatieslag die Van Alckmaer gaat maken. De streefformatie heeft tot gevolg dat het aantal fte’s af gaat nemen door
efficiëntere inrichting van de organisatie. De medewerkers die boventallig zijn geworden hebben gebruik gemaakt van het
sociaal plan dat met goedkeuring van de vakbonden is vastgesteld.
3.2.5

PERSONEEL
Ook in 2016 heeft de organisatie gelet op haar totale bedrijfslasten. Door invoering van de nieuwe organisatiestructuur en het
uitbesteden van het Niet Planmatig Onderhoud aan MainPlus in 2017 kan en zal er efficiënter gewerkt worden en zodoende
bespaard worden op personeelslasten. Eind 2016 heeft Van Alckmaer een reorganisatie doorgevoerd. Het gevolg daarvan is
dat afscheid genomen gaat worden van 5 medewerkers. Zij zullen in 2017 uit dienst treden.
In onderstaand schema staat het aantal medewerkers inclusief bestuurder weergegeven. Zowel in aantal als uitgedrukt in full
time employee (fte).

3.2.5.1

AANTAL FTE’S

Van Alckmaer
Aantal medewerkers
In fte

Stand 1-1-2016

Stand 31-12-2016

23
21,61

22
20,83
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VERHOUDING GESLACHT, FTE EN LEEFTIJD NAAR AFDELING 31-12-2016
Aantal medewerkers

Afdeling

Gemiddelde in fte

Vrouw

Eindtotaal

Directie
1		
Bedrijfsvoering
3
2
Vastgoed
7		
Wonen
1
6
Algemene zaken		
2

1
5
7
7
2

Eindtotaal

Man

12

10

22

Vrouw

Eindtotaal

Directie
57		
Bedrijfsvoering
49
44
Vastgoed
51		
Wonen
51
42
Algemene zaken		
53

57
47
51
44
53

Eindtotaal

48

Afdeling

Man

Vrouw

Eindtotaal

Directie
1,00		
Bedrijfsvoering
0,96
0,92
Vastgoed
1,00		
Wonen
0,89
0,89
Algemene zaken		
0,94

1,00
0,94
1,00
0,89
0,94

Eindtotaal

0,95

0,98

0,91

Gemiddelde in leeftijd (in jaren)

Afdeling

Man

51

45
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3.2.5.3

ZIEKTEVERZUIM
In 2016 was het verzuimpercentage inclusief langdurige ziekte 5,53% (in 2015 was dat 7,62%). Zonder langdurig zieken was dit
2,45% (2015: 1,7%). Het aantal langdurig zieken is gedaald t.o.v. 2015. In een kleine organisatie stijgt het percentage relatief
snel bij meer langdurig zieken. In 2016 zijn er 33 ziekmeldingen geregistreerd (2015: 37), waarvan 97% kortdurende verzuim
gevallen (2015: 89%).

3.2.5.3

OPLEIDING EN ONTWIKKELING
De eerder ingezette koers ‘weerbaar op de arbeidsmarkt’ heeft er voor gezorgd dat de medewerkers opleidingen aan het
volgen zijn. Opleidingen die direct aansluiten op hun wensen om zich binnen Van Alckmaer te kunnen bekwamen in andere
taken. Maar ook opleidingen om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de arbeidsmarkt. Van Alckmaer is een kleine club en de
doorgroeikansen zijn minimaal, vandaar dat het belangrijk is dat iedereen zich blijft ontwikkelen en opleiden.
Het opleidingsbudget in 2016 was per medewerker € 2.750.

3.3

VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD (OR)
De samenstelling van de OR per 31 december 2016

Functie
Voorzitter
Secretaris
Lid

Naam

Afdeling

Frank Bloem
Diana Beenken
Gijs Bakker

Bedrijfsvoering
Wonen
Vastgoed

Voorwoord
Het jaar 2016 is in verband met de organisatiewijziging voor de OR een druk en intensief jaar geweest. Desondanks is de OR
tevreden over het gelopen proces en de invulling van het Sociaal Plan.
Samenstelling ondernemingsraad
Conform het reglement bestaat de ondernemingsraad van Van Alckmaer uit drie leden.
Deze leden zijn benoemd voor een periode van drie jaar. De benoeming van de leden vond plaats in 2014. In 2017 loopt de
termijn af en worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
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Cursussen
In 2016 hebben de OR-leden geen cursussen gevolgd. Wel hebben ze veel geleerd van de overleggen met de adviseur
inzake de organisatiewijziging. Voor 2017 is de intentie om minimaal één cursus te volgen.
Vergaderstructuur en onderwerpen
De ondernemingsraad heeft in 2016 intensief overleg gehad met de directeur-bestuurder, zowel formeel als informeel.
De voornaamste onderwerpen waren de ontwikkeling van de organisatie c.q. wensorganisatie en het Sociaal Plan. Daarnaast
heeft de OR een keer met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen vergaderd. De OR heeft zich het afgelopen jaar
regelmatig laten adviseren door een organisatieadviseur van SBI Formaat, de heer P. Kas.
Contact met de achterban
De OR heeft driemaal de achterban geraadpleegd over de voorgenomen organisatiewijziging. Daarnaast zijn er bijeenkomsten
geweest over het Sociaal Plan met en zonder een afvaardiging van de Vakbonden. Hierbij was de OR aanwezig.
Adviezen
De OR heeft in 2016 een aantal adviesaanvragen ontvangen en hierop positief gereageerd. De onderwerpen hiervan waren:
• De opdrachtverstrekking aan een extern adviesbureau voor het Fijn Ontwerp. Dit is de verdere invulling van het reeds in
2015 ingeslagen traject van de organisatiewijziging;
• De opdrachtverstrekking aan een extern adviesbureau voor het aanvullende onderzoek uitbesteding dagelijks onderhoud;
• Het voorgenomen besluit het dagelijks onderhoud uit te besteden aan één partij;
• Het voorgenomen besluit de organisatie aan te passen op basis van het rapport van Atrivé, dat Van Alckmaer toe kan
groeien naar de gewenste streefformatie.
Vooruitblik 2017
Volgens de OR wordt 2017 een transitiejaar waarbij het Fijn Ontwerp invulling krijgt. Zij verwachten dat deze overgang met
name in het begin van het jaar verhoogde werkdruk oplevert, maar uiteindelijk wel resulteert in een stabiele, efficiënte en
klantgerichte organisatie. Om het proces en de werkdruk te monitoren heeft de OR in samenspraak met de directie
afgesproken dit maandelijks te evalueren.
Verder staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• Uitschrijven verkiezing OR
• Invulling geven aan Fijn Ontwerp (o.a. functiebeschrijvingen)

27

3

3.4

MANAGEMENT EN ORGANISATIE

HUURDERSBELANGENVERENIGING
Samenwerking Van Alckmaer en Huurdersbelangenvereniging (HBVA)
De HBVA is een belangrijke gesprekspartner voor Van Alckmaer. Vanuit de Overlegwet neemt de HBVA een formele positie in
met bevoegdheden als recht op informatie/overleg, recht op advies en recht op instemming. Van Alckmaer en de HBVA
werkten met een samenwerkingsovereenkomst die in 2010 werd ondertekend. In 2016 is deze vernieuwd en voor advies
voorgelegd aan de HBVA. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal in het eerste kwartaal van 2017 ondertekend worden.
Prestatieafspraken
De Gemeente Alkmaar, corporaties en huurdersorganisaties hebben de handen ineen geslagen om in 2016 te komen tot
prestatieafspraken over betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en beschikbaarheid. Hier was in 2015 al aan gewerkt.
De prestatieafspraken zijn op 13 december 2016 door alle partijen ondertekend.
Vergadermomenten met HBVA
In 2016 is vier keer formeel vergaderd conform de planning. De HBVA laat zich in zijn taak begeleiden door een onafhankelijk
adviseur. In 2016 heeft Van Alckmaer over de volgende onderwerpen advies gevraagd:
• Huurverhoging 2016
• Samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2021
• Sloopreglement
• Huurbeleid 2016 - 2025
• Vernieuwde statuten Van Alckmaer
• Scheidingsvoorstel DAEB - niet DAEB
Naast de onderwerpen die voor advies zijn voorgelegd, sprak Van Alckmaer met de HBVA over:
• Jaarverslag en jaarrekening van Alckmaer 2015;
• Voortgang diverse projecten zoals Ringershof, Kooimeer, et cetera.
• Afrekening servicekosten
• Voor- en najaarsoverleggen met de bewonerscommissies
• Begroting 2016
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•
•
•
•
•
•

3.5

3.5.1

Wijzigingen woningwet
Voorzitterschap HBVA
Website HBVA
Exploitatiekosten monumenten
Stand van zaken prestatieafspraken
Begroting van Alckmaer 2017

EXTERNE SAMENWERKING
Door de nieuwe Woningwet is samenwerking met gemeente en huurdersorganisaties steeds belangrijker geworden. Bovendien is
het voor een relatief kleine corporatie als Van Alckmaer belangrijk om samen te werken met andere corporaties in en rondom
ons werkgebied. In de praktijk is het niet mogelijk om alles in je eentje te bolwerken, gezien de beperkte capaciteit en daadkracht
naar schaalgrootte.
GEMEENTE
De Woningwet 2015 heeft een duidelijke impuls gegeven aan de samenwerking tussen gemeenten en corporaties.
Ongeveer 97% van het bezit van Van Alckmaer ligt in de gemeente Alkmaar.
Van Alckmaer hecht aan een goede samenwerking met de vertegenwoordigers van de Gemeente Alkmaar. Gemeente en
corporatie hebben elkaar nodig. Voor sociale huurwoningen is een huisvestingsvergunning vereist. Dit is een vergunning om
in een betaalbare huurwoning te mogen wonen. De woningcorporaties in Alkmaar zijn gemachtigd om namens de gemeente
een huisvestingsvergunning af te geven. De gemeente stelt jaarlijks het grondbeleid vast, waarin onder meer de grondprijs
voor sociale huurwoningen is opgenomen.
De samenwerking is met name bekrachtigd door de prestatieafspraken tussen de gemeente Alkmaar, de woningcorporaties en
de huurdersbelangenverenigingen. Er zijn meerjarige afspraken vastgelegd over de volkshuisvesting in de gemeente Alkmaar.
Deze afspraken worden jaarlijks vertaald in concrete jaarplannen. Hierin staat de bijdrage benoemd die gerealiseerd moet
worden om de gestelde ambities en opgaven in prestatieafspraken te halen.
De prestatieafspraken 2017-2020 worden gemaakt voor een periode van vier jaar. Dit document is officieel getekend op
13 december 2016.
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In de prestatieafspraken staan vijf thema’s centraal: beschikbaarheid sociale huurwoningen, betaalbaarheid, woningkwaliteit
en duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en samenwerking.
Van Alckmaer is op kleine schaal actief in de gemeente Bergen en Schagen. Met de gemeente Bergen worden door Kennemer
Wonen de prestatieafspraken afgehandeld. Kennemer Wonen vertegenwoordigt daarbij ook de belangen van Van Alckmaer.
Met de gemeente Schagen zijn wij niet betrokken bij de prestatieafspraken. Dit in verband met onze geplande verkoop van
ons bezit in deze gemeente, waardoor wij niet meer actief zullen zijn in deze gemeente in de nabije toekomst.
Bestuurlijk overleg
Corporaties en gemeente komen één keer per kwartaal samen tijdens het Bestuurlijk Overleg. Hier worden alle actuele zaken
met betrekking tot de woningmarkt binnen Alkmaar besproken.
Daarnaast participeert de directeur-bestuurder namens het Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland (SVNK) in de Stuurgroep
Statushouders. Verschillende wethouders van regio, gemeenten, COA en ambtenaren hebben zitting in deze stuurgroep.
Tevens heeft de directeur-bestuurder periodiek overleg met wethouders Wonen, Welzijn & WMO, Economie en Monumentenzorg. Op deze manier is Van Alckmaer goed en diep ingebed in de gemeentelijke organisatie.
De gemeente Alkmaar werkt samen met andere gemeenten in de regio onder de naam Portefeuillehouders Overleg Regio
Alkmaar (PORA). Binnen deze samenwerking is er een PORA Wonen dat betrekking heeft op de afstemming van Wonen in de
regio. De Woonvisie en Huisvestingsverordening zijn belangrijke instrumenten van het PORA. Ook het opstellen van het
Regionale Actie Programma (RAP), waarin de woningbehoefte is opgenomen en het regionaal Faseren en Doseren van
woningbouwplannen zijn acties vanuit het PORA. Er wordt in dit PORA samengewerkt met de woningcorporaties.
3.5.2

COLLEGA-CORPORATIES

3.5.2.1

LANDELIJK: MKW PLATFORM
De bestuurder van Van Alckmaer is actief lid van het Midden en Kleine Woningcorporaties (MKW) Platform. Dit platform
heeft binnen Aedes de ambitie om een goede en effectieve belangenbehartiging van de MKW te waarborgen. Dit met als
uiteindelijke doel voor de MKW herkenbare en toepasbare resultaten van de belangenbehartiging. De MKW zijn organisaties,
met een schaal tussen 100 en 5.000 verhuureenheden (VHE) als voornaamste gemeenschappelijke kenmerk.

3.5.2.2

ALKMAARSE CORPORATIES
Woonwaard, Kennemer Wonen en Van Alckmaer bezitten het merendeel van alle sociale huurwoningen in Alkmaar. We zijn
een samenwerking aangegaan voor het vormgeven van het Portefeuillemanagement. Zo bespreken wij onze portefeuillestrategie
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met elkaar en ons huurbeleid. We bespreken strategische afwegingen die gemaakt worden om bezit door te exploiteren, te
renoveren, sloop of nieuwbouw te plegen of te verkopen. Daarnaast kijken wij naar de huurprijssamenstelling van complexen
in een bepaalde wijk van verschillende aanbieders van sociale huisvesting. Hierdoor kunnen wij beter aansluiten op de wensen
van de huurders en willen wij erin slagen een gedifferentieerd aanbod te hebben in een wijk.
Daarnaast wisselen wij kennis en kunde uit op het gebied van leefbaarheid.
Tot slot werken de Alkmaarse corporaties samen met onder andere corporaties in het SVNK. Het SVNK is een samenwerkingsverband van de woningcorporaties in de regio Alkmaar. De regio bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heerhugowaard, Uitgeest, Heiloo en Langedijk.
3.5.2.3

3.5.3

WOONTIJ EN HET GROOTSLAG
Met Woontij en Grootslag, qua omvang vergelijkbare corporaties, werken wij samen waar het kan en zinvol is. Woontij beheert
zo’n 2.200 sociale huurwoningen in Den Helder, Julianadorp en op Texel. Woningstichting Het Grootslag heeft 2.700 woningen
staan in de gemeente Drechterland (Hoogkarspel, Westwoud, Oosterblokker, Venhuizen en Wijdenes) en Medemblik (Andijk,
Wervershoof, Zwaagdijk-Oost en Onderdijk). We zoeken elkaar op om te onderzoeken hoe wij zaken slimmer kunnen organiseren.
Denk hierbij aan P&O zaken, ICT, Beleid en Financiën. Door krachten te bundelen, ontlasten we onze backoffice. Zo blijft er meer
tijd over voor onze huurders. Ook MT-leden hebben regelmatig contact met elkaar om kennis en kunde uit te wisselen.
ZORGPARTIJEN
Het scheiden van wonen en zorg, maar ook de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking heeft grote consequenties
voor het bieden van wonen en zorg. Het is een enorme opgave om de woonwijken en samenleving zo in te richten, dat ouderen
en andere hulpbehoevenden in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Deze ontwikkeling heeft invloed gehad op
de samenwerking tussen zorgpartijen en woningcorporaties. Dit merkt Van Alckmaer ook, want zij werkt samen met enkele
belangrijke zorgaanbieders in de regio.
Stichting NiKo
Zorginstelling NiKo heeft door het scheiden van wonen en zorg een nieuwe intramurale en extramurale huisvestingsbehoefte
voorzien die voor 2019 moet zijn gerealiseerd. De intramurale huisvesting komt deels in het bestaande pand van Stichting
Huisvesting voor Ouderen De Nieuwpoort. Voor haar extramurale huisvestingsbehoefte heeft NiKo de samenwerking gezocht
met Van Alckmaer.
Van de 49 aanleunwoningen die Van Alckmaer nieuw gaat bouwen op deze locatie, worden 25 woningen verhuurd aan
Stichting NiKo. Cliënten van NIKO met een lichte vorm van dementie, in het bezit zijn van een Zorgzwaartepakket (ZZP), gaan
in deze woningen zelfstandig wonen waarbij alle benodigde zorg vanuit Stichting NiKo geboden zal worden.
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GGZ NHN
Ook GGZ Alkmaar zoekt door het scheiden van wonen en zorg extramurale huisvesting voor een aantal van haar (zelfredzame)
cliënten. Na de herontwikkeling van de woningen op de locatie Nieuwpoort worden 8 woningen verhuurd aan GGZ Alkmaar.
Cliënten die in een beschermd wonen traject bij GGZ verblijven (vanwege een psychiatrische aandoening) gaan zelfstandig
in deze woningen wonen waarbij de zorg geboden wordt vanuit de GGZ. In eerste instantie zal de maandelijkse huur vanuit
het ZZP van de cliënt bekostigd worden. In een later stadium kunnen deze cliënten met een verdiencontract de mogelijkheid
krijgen om de woning zelfstandig van Van Alckmaer te huren.
‘s Heeren Loo
‘s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. In onderstaande tabel staan de woonruimtes die zij
huren bij Van Alckmaer.

Woonplaats
Alkmaar
Koedijk
		
Schagen
		

Straat
Krelagestraat
Kanaaldijk
Kerkelaan
De Miede
De Spreng

Eindtotaal		

Aantal woonzorgwoningen
15
7
10
12
8
52

Woonvoorziening de Brug
Steeds vaker klinkt de klacht dat GGZ-doelgroepen moeilijk aan een sociale huurwoning kunnen komen. Hierdoor zou de
doorstroming vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang onder druk staan. Door GGZ-aanbieders wordt al lange
tijd invulling gegeven aan het opnieuw gewoon laten wonen in de wijk van mensen die begeleiding nodig hebben.
Veel Beschermd Wonen-voorzieningen zijn ook in reguliere woningen gelokaliseerd waarin bewoners een gezamenlijk
huishouden voeren.
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In 2016 is samenwerking gezocht met Woonvoorziening de Brug, een voorziening voor beschermd in Alkmaar. In 2016 is
een plan ontwikkeld om een rijksmonument van Van Alckmaer geschikt te maken voor (tijdelijke) kamerbewoning door drie
cliënten van de Brug. Deze cliënten krijgen de mogelijkheid om uit te kunnen stromen uit de beschermd woonvorm naar een
zelfstandige woning waar zij begeleiding vanuit de Brug gaan ontvangen. De oplevering staat gepland in het voorjaar van 2017.

33

4

kwaliteit
en transformatie
van het bezit

4

4.1

4.1.1

K WALITEIT EN TR ANSFORMATIE VAN HE T BEZIT

WONINGBEZIT
Woningstichting van Alckmaer beheerde eind 2016 in totaal 2.760 verhuureenheden in Alkmaar en omgeving. Het bezit ligt
hoofdzakelijk in Alkmaar. Een klein deel ligt in de gemeente Bergen (in de plaats Schoorl) en de gemeente Schagen.
Van Alckmaer legt de nadruk op het beheren, renoveren en bouwen van sociale huurwoningen met een passende woonkwaliteit,
betaalbaarheid en goede service naar klanten in de gemeente Alkmaar, Bergen en Schagen.
Qua type woningbezit onderscheidt Van Alckmaer zich ten opzichte van andere corporaties door het beheren en behouden
van monumentale panden met een (kunst)historische waarde voor de stad Alkmaar. Voor te verwerven monumenten met een
woonbestemming geldt dat het uitgangspunt is dat deze na restauratie beschikbaar zijn voor de primaire klantgroep.
AANTAL EN SOORTEN EENHEDEN

Soort bezit
Woonruimte sociaal

Stand 1-1-2016 Stand 31-12-2016
2.433

2.408

Woonruimte vrije sector

110

102

Stallingsruimte
(garages, bergingen, etc)

222

219
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2.799

2.760

BOG
Totaal
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Bezit naar type woning (per einde 2015)
Ons bezit nam in 2016 af met 39 eenheden, waaronder 25 sociale huurwoningen. Dit is een tijdelijke teruggang in verband
sloop-nieuwbouw. In paragraaf 4.3 ‘Transformatie van het bezit 2016’ wordt deze ontwikkeling verder toegelicht.
4.1.2

MONUMENTEN
Naast de maatschappelijke taakvelden en de primaire doelstelling als toegelaten instelling, is ook in onze statuten vastgelegd
dat Van Alckmaer een actieve bijdrage levert aan de verwerving en instandhouding van gebouwen met een (kunst)historische
en/of stedelijke waarde. Van Alckmaer heeft 175 monumentale eenheden in haar bezit.
Overzicht monumenten Van Alckmaer 2016

Soort

Woningen BOG Totaal Waarvan DAEB Waarvan Niet-DAEB

Rijksmonumenten
Gemeentelijke monumenten
Provinciaal Monument

89
67
0

18
0
1

107
67
1

71
59
0

36
8
1

Totaal

156

19

175

130

45

Alle monumenten in het bezit van Van Alckmaer liggen in de gemeente Alkmaar. In 2016 zijn er geen veranderingen geweest
in aantallen monumenten die in het bezit zijn van Van Alckmaer. In 2016 zijn we gestart met de restauratie van Koningsweg
70. Dit Rijksmonument Provenhuis Helena van Oudshoorn zal na oplevering 2017 worden verhuurd aan Woonvoorziening
De Brug, als begeleid wonen project voor jongeren.
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PROJECTEN IN 2016
Van Alckmaer had in 2016 zes projecten lopen.
• Nieuwbouw 23 appartementen Paul Krugerstraat (Ringershof)
• Renovatie flats Koelmalaan/transformatie BOG
• Renovatie flats Kooimeer
• De Nieuwpoort
• Molenweg Schoorl
• Camphuysenstraat
NIEUWBOUW 23 APPARTEMENTEN PAUL KRUGERSTRAAT (RINGERSHOF)
Het F.H. Ringershof aan de Paul Krugerstraat werd in 1948 gebouwd als complex van 32 bejaardenwoningen. Naast de
technische kwaliteit, de sterk verouderde collectieve installaties en de matige energetische prestatie, sloot ook de grootte en
het comfort van de woningen niet meer aan bij de eisen van deze tijd.
Oorspronkelijk was het plan om het complex grootschalig te renoveren en woningen verticaal samen te voegen tot grondgebonden woningen. De investering en het rendement in verhouding tot het resultaat, waaronder de te bereiken energetische
prestatie, het meerjaren onderhoudsaspect en het comfort heeft geleid tot het besluit het complex te slopen. Daarbij speelde
ook de actuele marktsituatie een belangrijke rol. De vraag naar grondgebonden woningen stabiliseert en die naar comfortabele,
betaalbare driekamerappartementen neemt daarentegen toe.
De nieuwbouw is ontworpen met de bestaande architectonisch uitstraling als uitgangspunt. De 23 appartementen moesten
qua comfort, installaties, binnenklimaat en energieprestatie voldoen aan de huidige eisen en bereikbaar zijn voor de primaire
klantgroep. De uitgangspunten waren:
• 23 driekamer-huurappartementen met lift - DAEB segment- in twee bouwlagen
• Gemiddelde huurprijs € 576,87 (prijspeil 2015)
• Historiserend terugbouwen
• Duurzame woningen A++
• Individuele bergingen
• Herinrichting binnentuin
Oorspronkelijke details als poort, kozijnen, torentje en metselwerk zijn aspecten die in het ontwerp zijn teruggekomen.
Daarentegen is in de kap een woonfunctie gerealiseerd, door het vergroten van de dakkapel, waar in het bestaande complex
de kap slechts als bergzolder kon worden gebruikt.
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Teneinde de woonlasten te beperken zijn er, naast een energie-index van 0,4 (Bouwbesluit), ook zonnepanelen aangebracht
om de algemene voorzieningen als lift en verlichting met duurzame energie te voeden.
De Energie-index van de woningen komt overeen met het energielabel A++. Dit alles resulteert in een comfortabel, duurzaam en
betaalbaar product in een historische setting. Het vernieuwde Ringershof sluit aan op de vraag van de primaire doelgroep om in
een aantrekkelijke omgeving te wonen op loopafstand van het centrum.
De inrichting van de binnentuin wordt ontworpen onder begeleiding van een tuinarchitect. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met
de nieuwe huurders van het Ringershof en de bewoners van het, aan dezelfde binnentuin gelegen, Hofje Paling en van Foreest.
Het project wordt in januari 2017 opgeleverd. De tuin van het Ringershof wordt in het eerste kwartaal van 2017 heringericht.
4.2.2

RENOVATIE FLATS KOELMALAAN/TRANSFORMATIE BOG
Het complex gelegen aan de Koelmalaan bestaat uit twee galerijflats met 44 woningen, een bedrijfsruimte en twee garages.
In 2015 is gestart met de renovatie van de woongebouwen én de transformatie van de bedrijfsruimte in de plint, in 4 huurwoningen in het DAEB-segment. Bij de noodzakelijke vervanging van het metselwerk van de achter- en kopgevels zijn isolerende
maatregelen getroffen om de energetische prestatie van de woongebouwen te verbeteren. In combinatie met het aanbrengen
van mechanische ventilatie heeft dit geresulteerd in een gemiddelde energie-index van 1,08 (label A). Om de esthetische
uitstraling te verbeteren zijn de galerijhekken vervangen en is de hoofdentree vernieuwd. De servicekosten zijn gereduceerd
door het aanbrengen van led-verlichting in de algemene ruimte en het plaatsen van zonnepanelen voor de algemene
voorzieningen zoals liften en verlichting.
In samenspraak met de bewoners is er een nieuw ontwerp gemaakt voor de gemeenschappelijke tuin. Aansluitend op de
oplevering van het project is deze heringericht en in december 2016 opgeleverd.

4.2.3

RENOVATIE FLATS KOOIMEER
Dit complex bestaat uit drie galerijflats gelegen aan de Vondelstraat, Agnesstraat en van Solmsstraat en omvat 218 sociale
huurwoningen, 58 garages en 1 bedrijfsruimte.
Naast grootschalig planmatig onderhoud aan de schil van de woongebouwen en het vervangen van de liften, zijn in de
planvorming de volgende verbeteringen opgenomen:
• verwijderen drempels (0-treden) alleen bij mutatie
• energetische prestatie
• maatregelen op het gebied van leefbaarheid
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Voorafgaand aan de definitieve planvorming is eind 2016 gestart met een onderzoek naar de woonwensen van de huurders.
In het eerste kwartaal van 2017 zullen de resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in het projectplan. Het project zal in
drie fases worden uitgevoerd. De eerste fase start voor de zomer 2017.
4.2.4

DE NIEUWPOORT
Van Alckmaer wil de kwaliteit van de seniorenwoningen aan laten sluiten op de huidige woonwensen van de huurders en de gestelde
vastgoed doelen. Daarom worden 66 aanleunwoningen bij De Nieuwpoort aangepakt. Hierbij speelt Van Alckmaer in op de
ontwikkeling van het scheiden van wonen en zorg. Samen met het nabijgelegen zorgcentrum ontwikkelt Van Alckmaer een integrale
aanpak om het aanbod van vastgoed en zorg af te stemmen op de vraag van de huurders in de wijk Kooimeer.
Voor Van Alckmaer bestaat het project uit de renovatie van 37 woningen geschikt voor ouderen, de sloop van 29 aanleunwoningen en nieuwbouw van naar verwachting 49 woningen (bestaande uit 25 woningen waar zorg geleverd kan worden,
8 woningen die aan de GGZ verhuurd worden en 16 reguliere appartementen). Na de ingreep zullen de gerenoveerde woningen
een gemiddeld energie-index van 0,95 hebben en de nieuwbouwwoningen een index van 0,4. De woningen blijven binnen
het sociale huursegment. Het volledige complex wordt aangesloten op het warmtenet van de HVC. De renovatie van de 37
woningen is gestart in september 2016 en de woningen worden opgeleverd in april 2017. De start van de sloop van de overige
woningen vindt begin 2018 plaats en de oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor november 2018.

4.2.5

MOLENWEG SCHOORL
Door de fusie met de Stichting Bejaardenwoningen Burgemeester Peeckstichting is het bezit van Van Alckmaer naast
De Sanderij ook uitgebreid met een stuk grond en de woning Molenweg 9 dat in het bezit was van de Peeckstichting.
Deze vrijstaande woning is in dusdanige slechte bouwkundige staat, dat vanaf de fusie sloop met vervangende nieuwbouw
onafwendbaar was. Leegstand wordt nu via DeKabath beheerd op basis van de leegstandswet.
In 2016 is de voorbereiding van deze nieuwbouw gestart. Het programma bestaat uit 12 sociale energieneutrale huurappartementen met lift. Rekening houdende met een meervoudige aanbesteding en een uitgebreide bestemmingsplan procedure, is
de bouwstart gepland in april 2018 en de oplevering van de woningen in februari 2019.

4.2.6

CAMPHUYSENSTRAAT
Op de locatie Camphuysenstraat, waarvan de grond nu deels in eigendom is van Woonwaard en deels van de gemeente
Alkmaar, is door Van Alckmaer het initiatief genomen om door middel van nieuwbouw in de plint ons nieuwe kantoor te
vestigen en op de verdiepingen 35 sociale huurappartementen. Het kantoor en de woningen, beide energieneutraal, worden
aangesloten op het warmtenet van de HVC. Met zowel Woonwaard als de gemeente is overeenstemming bereikt over de
verwerving van de grond. De bouwstart is gepland in oktober 2017 en de oplevering van kantoor en woningen is gepland in
september 2018.
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4.3

TRANSFORMATIE VAN HET BEZIT 2016
In 2016 is het bezit van Van Alckmaer verder getransformeerd. Door de start van de herstructurering neemt in eerste instantie
de voorraad iets af in 2016 door sloop. Na oplevering van de nieuwbouw vanaf 2017 zal de voorraad weer toenemen.

4.3.1

OPGELEVERDE NIEUWBOUWWONINGEN 2016
In 2016 zijn vier nieuwbouwwoningen aan de Reinaertlaan opgeleverd. Het betreft de ombouw van één bedrijfsruimte en twee
garages naar vier woningen.

4.3.2

SLOOP 2016
Voor de oplevering van de vier woningen aan de Reinaertlaan zijn twee garages en één bedrijfsruimte gesloopt. Tevens zijn
32 woningen aan de Paul Krugerstraat gesloopt. Hiervoor komen begin 2017 in totaal 23 nieuwbouwwoningen aan de Paul
Krugerstraat in complex Ringershof voor terug.

4.3.3

VERKOOP 2016
Het in 2016 herijkte verkoopbeleid van Van Alckmaer heeft de volgende uitgangspunten.
Van Alckmaer verkoopt woningen uit het eigen woningbezit vanwege drie redenen:
• De verkoop levert een positieve bijdrage aan wijken met een gemengd woningbezit, betaalbaar koopaanbod voor
middeninkomens en de mogelijkheid voor onze huurders om wooncarrière te maken binnen de wijk;
• We komen hiermee tegemoet aan de wens van de klant;
• Het levert Van Alckmaer middelen op voor het bereiken van de doelen en ambities.
In 2016 zijn drie woningen in de sociale sector1 en drie in de vrije sector verkocht, alsmede vier bedrijfspanden en één garage.
Door toename van het aantal kleinere huishoudens (onder meer door vergrijzingen en de groeiende vraag naar huishoudens
voor één oudergezinnen) en de toenemende vluchtelingenstroom en de daarmee samenhangende taakstelling in het huisvesten
van statushouders, nam de druk op het DAEB-segment toe. Om die reden is, in overleg met de Alkmaarse corporaties,
afgesproken in 2016 in de regio Alkmaar om geen DAEB-woningen te verkopen, met uitzondering van aangewezen bezit binnen
herstructureringsprojecten.

1 In 2016 heeft Van Alckmaer 3 DAEB-woningen verkocht binnen lopende herstructureringsprojecten.
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OPGELEVERDE RENOVATIEWONINGEN 2016
Er zijn 44 woningen in 2016 opgeleverd na renovatie binnen complex Koelmalaan/Reinaertlaan.

DUURZAAMHEID
Van Alckmaer handelt volgens het principe van de ‘Trias Energetica’. Dit wil zeggen: eerst alle woningen goed isoleren, zodat
niet onnodig energie wordt verspild. Wanneer er niets meer kan worden gewonnen met isolerende maatregelen, zoeken wij naar
alternatieven voor de traditionele fossiele brandstoffen. Is daar ook geen winst meer te behalen, dan zetten we ons in voor hoogrendement traditionele installaties. Is aansluiting HVC niet mogelijk dan kijken we naar vervanging van ketels door HR-ketels.
Wij richten ons met de Trias Energetica zowel op het terugdringen van de vervuiling (vermindering CO2-uitstoot ten behoeve
van het klimaat) en vermindering van het gasverbruik als op het stimuleren van milieubewuster gedrag van onze huurders.
Deze aanpak kent een meerjarenprogramma. Bij alle sloop/nieuwbouw, renovatie- en restauratieprojecten krijgt energiebesparing extra aandacht. Maar ook bij het planmatig onderhoudsprogramma heeft duurzaamheid een belangrijke plek in
de aanpak. Doordat de energiekosten veelal een groot deel van de totale woonlasten van onze huurders vormen, hebben de
energiebesparende maatregelen hierop een positief effect.
Energielabel/-index
Bijna alle woningen van Van Alckmaer hebben een energielabel/-index. De gemiddelde index is 1,57 (was 1,59 in 2015). Dit is
gelijk aan energielabel C.
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Tabel Verdeling energielabels en –index (o.b.v. cijfers 31-12-2016)

Label

Index

Alkmaar

Bergen

Schagen

Totaal

A+
<0,61
A+
0,61-0,8
A
0,81-1,2
B
1,21-1,4
C
1,41-1,8
D
1,81-2,1
E
2,11-2,4
F
2,41-2,7
G
> 2,7
NB		

8
328
646
933
305
127
25
39
27

5
3
15
4
19
-

6
20

8
339
649
933
305
142
29
58
47

Totaal woningen 		

2.438

46

26

2.510

Energielabels en –index woningen datum 31-12-2016 inclusief monumenten.

Huizenarts
De kwaliteit van de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen is van groot belang. Om die reden wordt de ‘huizenarts’ al
vanaf 2011 ingezet. De huizenarts meet en beoordeelt de energetische prestaties van de woningen.
In het verslagjaar is hij betrokken geweest bij het project Ringershof. In 2016 is de luchtdichtheid gemeten. Hier zijn enkele verbeterpunten uit voortgekomen. Deze zijn direct na bekendwording opgepakt in 2016. In 2017 wordt de thermische schil gemeten.
Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) en Warmte Terug Winning (WTW)
Bestaande woningen aansluiten op het warmtenet van de HVC is een belangrijke maatregel op het gebied van duurzaamheid.
Inmiddels is dit voor 154 woningen na renovatie/nieuwbouw gebeurd. De communicatie over deze ingreep vraagt zeker bij
bestaande woningen veel aandacht.
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Materialisatie
In alle projecten van Van Alckmaer wordt duurzaam gebouwd, conform de aangescherpte regelgeving. Zo werd gewerkt met
isolerende voorzieningen en duurzame materialen, zoals HR++-glas en HR-ketels. In alle programma’s van eisen is dit opgenomen.
Naast energiebesparend bouwen en renoveren, het plaatsen van energiezuinige installaties en het (experimenteel) toepassen
van alternatieve energiebronnen, is er ook aandacht voor de ontwikkeling van energiebewust gedrag.
Alternatieve energiebronnen
De opdracht om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen en de woonlasten te verlagen, vraagt om verdere verdieping
in alternatieve energiebronnen. Initiatieven op dit gebied, zoals nul op de meter (door duurzame renovatie gaan de energiekosten naar nul), volgen wij op de voet. Van Alckmaer loopt de komende periode mee met Woonwaard in de ontwikkeling
van nul op de meter nieuwbouw woningen. Vanzelfsprekend verliezen wij niet uit het oog dat (eind)gebruikers een belangrijke
rol spelen bij het terugdringen van het energiegebruik. Bij de intake met nieuwe huurders wordt het verbruik besproken, ook
besteden wij in de digitale nieuwsbrief aandacht aan het terugdringen van het energieverbruik.
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5.1.1
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HUISVESTEN VAN DOELGROEPEN
Voor woonruimteverdeling in Nederland is een stelsel van regels om huurwoningen te verdelen. Dergelijke regels zijn nodig
als de vraag groter is dan het aanbod, terwijl de huurprijzen gereguleerd zijn. Dit betreft woningen met een huurprijs onder
de huurprijsliberalisatiegrens van € 710,68 per maand; woningen met een hogere huur vallen onder de vrije sector. Sociale
huurwoningen worden verdeeld via SVNK, een samenwerkingsverband van de woningcorporaties in de regio Alkmaar.
ALGEMEEN
Van Alckmaer huisvest naast mensen met een laag inkomen ook andere doelgroepen die extra hulp nodig hebben bij het
vinden van een woning.

Soorten verhuringen Van Alckmaer in 2016

5.1.2

Aantal

SVNK (verdeelsysteem) gewoon
Urgenten
Bijzondere doelgroepen
Statushouders

137
3
4
17

Totaal

161

BIJZONDERE DOELGROEPEN
Van Alckmaer huisvest kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking of psychische problemen, verslaafden,
ex-gedetineerden, et cetera. Via het transferpunt SVNK wordt maximaal 5% van de vrijgekomen woningen toegewezen aan
mensen uit deze bijzondere doelgroepen. Voor Van Alckmaer ging het in 2016 om de toewijzing van vier woningen.
De huurders krijgen in eerste instantie een zogenaamd verdiencontract. Als na een jaar de gezamenlijk geformuleerde doelen
zijn gehaald, wordt een verzoek ingediend om het contract op naam van de cliënt te zetten.
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5.1.3

STATUSHOUDERS
Van Alckmaer heeft 17 woningen in 2016 toegewezen aan statushouders.
Vanuit een integrale benadering voor wat betreft de problematiek rondom het huisvesten van statushouders is Alkmaar breed
gekozen voor een Projectgroep Taakstelling vergunninghouders en een Stuurgroep Taakstelling vergunninghouders. Zij werken in
2016 aan de uitwerking van het Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders. In de stuurgroep hebben zitting: verschillende
wethouders uit het SVNK werkgebied, de directeur bestuurder Van Alckmaer (mede namens de overige corporaties) en een
vertegenwoordiger van het COA. In de projectgroep hebben zitting medewerkers van de gemeenten, COA, INOVA en van de
corporaties met als doel om statushouders te huisvesten.

5.2

TOEWIJZEN VOLGENS REGELS STAATSSTEUN
Woningcorporaties moeten per 1 januari 2016 minstens 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan
mensen met een inkomen tot € 39.874. Ten minste 80% moet naar huishoudens gaan met een inkomen tot € 35.739.
De liberalisatiegrens ligt net als het voorgaande jaar op € 710,68. Dit volgt uit de regels van de Europese Commissie.
In 2016 heeft Van Alckmaer 94% van haar aanbod toegewezen aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 35.739.
De overige 6% van het aanbod is toegewezen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tussen € 35.739 en € 39.874.
DAEB-toewijzingen (inkomenstoets)

in e

2016

in %

Normering

< 35.739
35.739 - 39.874
> 39.874
Statushouders

129
8
0
17

94%
6%
0%

80%
10%
10%

Totaal

154

100%

100%

Inkomenstoets ten behoeve van DAEB-toewijzingen: 149 DAEB bestaande woningen + 4 DAEB Nieuwbouw woningen.
Van de 153 zijn er 136 getoetst en 17 vallen onder de uitzonderingsregels. Het gaat hier om toewijzing aan statushouders.

46

5

5.3

WONINGVERHUUR EN BE TA ALBA ARHEID

PASSENDHEIDSTOETS
Vanaf 2016 geldt het passend toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag. Deze huishoudens moeten een woning
toegewezen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag (€ 586,68 voor huishoudens van één of
twee personen, € 628,76 voor huishoudens met meer personen). In 5% van de toewijzingen kan hiervan afgeweken worden.
Van Alckmaer heeft hier in 2016 niet van afgeweken en is 100% passend toegewezen.
Passend toewijzen 2016
		
		
 	 Huishoudgrootte
1 persoonshuishouden
		
		
		
 	 2 persoonshuishouden
		
		
 	 3 personen of meer
		
		
  
Totaal DAEB mutaties
Passend toegewezen
Niet passend toegewezen

Verzamelinkomen
in e

Kale huurprijs per maand in e (prijspeil 2016)
≤ 586,68
> 586,68 ≤ 628,76
> 628,76 ≤ 710,68

≤ 22.100		
> 22.100 ≤ 30.050		
> 30.050 ≤ 35.739		
> 35.739 ≤ 39.874 		
≤ 30.050		
> 30.050 ≤ 35.739		
> 35.739 ≤ 39.874 		
≤ 30.050		
> 30.050 ≤ 35.739		
> 35.739 ≤ 39.874 		

65
12
1
0
24
0
0
13
0
0

0
4
4
1
0
6
0
3
0
0

0
3
1
1
0
2
2
0
8
4

154		

115

18

21

154
0
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5.4

MUTATIEGRAAD
In totaal zijn er over het boekjaar 160 mutaties geregistreerd, waarvan 149 DAEB woningen.
De mutatiegraad wordt bepaald door het aantal nieuwe verhuringen van bestaande woningen uit te drukken in een percentage
van het totaal aantal woningen exclusief de in het verslagjaar nieuw gebouwde of aangekochte woongelegenheden.
De mutatiegraad over 2016 bedraagt 161/2.510 = 6,41% (tegen 7,4% in 2015).

5.5

BETAALBAARHEID
Algemeen
Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid en beschikbaarheid hebben de Alkmaarse corporaties afgesproken minimaal 75% van
de woningen beschikbaar te hebben onder de tweede aftoppingsgrens van € 628,76. In de tabel hieronder is te zien hoe het
bezit van Van Alckmaer is verdeeld (nu 79%) ten opzichte van deze doelstelling:

		
			
Eind 2016		

Onder 1e Tussen 1e en				
aftoppings- 2e aftoppings-		
Woonzorg
Duur boven
grens
grens
Duur
DAEB toeslagsgrens

HPK 1
Netto €
< 409,92
huurprijzen		
		
Aantallen
390
In procenten
16%

HPK 2
409,92
t/m 586,68

HPK 3
586,69
t/m 628,76

1.389
55%

207
8%

HPK 4		
628,77
Individuele
t/m 710,68
contracten
320
13%

84
3%

Totaal

HPK 5
> 710,68		

120
5%

2.510
100%

Het schema bevat geen woonzorgwoningen en bedrijfsonroerend goed (BOG).
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We zien dat de huidige portefeuille van Van Alckmaer met 79% ruimschoots voldoet aan de doelstelling. Deze doelstelling
luidt: “minimaal 75% van het bezit heeft een huurprijs tot en met € 628,76 (prijspeil 2016)”.
Een ander uitgangspunt is dat Van Alckmaer een aanbod van maximaal 5% vrije sector woningen heeft.
Van de 2.510 woningen hebben 120 woningen een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Dit is 4,8% van het aantal woningen.
Het bezit van Van Alckmaer kende onderstaande gemiddelde huurprijs

Soort bezit
Woonruimte sociaal
Woonruimte vrije sector

5.6

2016

2015

522,82
877,35

502,87
853,17

HUURVERHOGING
In 2016 gold het volgende huurbeleid van de Rijksoverheid voor sociale huurwoningen: Voor huishoudens met een inkomen
tot en met € 34.678 was de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 gelijk aan het inflatiepercentage over 2015 vermeerderd
met 1,5 procentpunt, te weten 2,1% (basishuurverhogingspercentage). Bovendien gold de maximale huurprijsnorm per 1 juli
2016. Ook de maximale stijging van de gemiddelde huurprijs van zelfstandige woningen van woningcorporaties per 1 juli
2016 was gesteld op het niveau van inflatie + 1,5 procentpunt (2,1%). Van Alckmaer heeft over het boekjaar 2016 geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. In overleg met de Huurdersvereniging HBVA is een generieke huurverhoging van 1,00% doorgevoerd. De woningen die onderdeel uitmaken van een renovatie
of nieuwbouwproject in het boekjaar werden bij de huurverhoging ontzien en kregen geen huuraanpassing. De gemiddelde
huurverhoging van sociale huurwoningen van Van Alckmaer in 2016 bedroeg: 0,92%.
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HUURDERVING
Met huurderving bedoelen wij het gemis van huurpenningen door leegstand. Onze leegstandspercentages zijn als volgt:
Totale derving

waaronder als gevolg van
marktomstandigheden
projectleegstand
		

2016

t.o.v. omzet

2015

t.o.v. omzet

349.102

1,98%

337.503

1,94%

57.685

0,33%

60.122

0,35%

291.417

1,65%

277.381

1,59%

Derving uit marktomstandigheden zijn de gevolgen van frictieleegstand, leegstand door mutatieonderhoud, huisuitzettingen
en verkoop. Projectleegstand: Hier wordt bedoeld de huurderving over het verslagjaar als gevolg leegstand vooruitlopend op
verkoop of sloop en/of verbouw, uitgedrukt in een percentage van de jaarhuur.
Projectbegroting 2016

		

Complex

Begroot

Realisatie

205
Paul Krugerstraat
209
Nieuwpoort fase 1 (renovatie)
210
Nieuwpoort fase 1 (sloop/nieuwbouw)
336
Hof van Sonoy
Overig		

1.000
206.000
70.000
69.000
-

724
201.532
79.478
9.439
246

Totaal		

346.000

291.417
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HUURINCASSO
Het aantal huurachterstanden in 2016 ligt lager dan dat van 2015. Het werkproces is in september 2016 bekeken en
aangepakt. De werkwijze in 2016 werpt zijn vruchten af. De totale achterstand ten opzichte van de huuropbrengsten en
vergoedingen is in 2016 met 0,5% gedaald tot 0,8%.
Van Alckmaer voert huisbezoeken uit om huurachterstanden te bespreken met de huurders. Daarnaast krijgen nieuwe
huurders bij het ondertekenen van het huurcontract informatie over alle woonlasten die zij moeten betalen. Hier gaat een
preventieve werking van uit. Huurders zijn voorbereid op de financiële consequenties van hun besluit een woning te huren.

			
			

Aantal
achterstanden 2016

Aantal
achterstanden 2015

Bedrag in e
achterstand 2016

Bedrag in e
achterstand 2015

138
36
21
195

150
24
26
200

107.638
64.593
36.535
208.766

121.849
52.067
47.910
221.826

Af: voorziening dubieuze debiteuren (reservering)		
Saldo per 31 december 			

-75.987
132.779

-85.059
136.767

Totale achterstand t.o.v. de jaarhuur en vergoedingen 		

0,8%

1,3%

1 Actieve contracten
2 Niet actieve contracten
3 WSNP vorderingen
			

5.9

ONTRUIMINGEN
Door de persoonlijke benadering van Van Alckmaer bij huurachterstanden en overlast lukt het meestal om ontruimingen te
voorkomen. Bij grote huurachterstand en ernstige overlast wijzen wij huurders erop de gemaakte afspraken na te komen en
hulp te zoeken voor zijn of haar financiële situatie of mogelijke sociale problematiek. In 2016 zijn er 11 vonnissen betekend.
Uiteindelijk zijn er vier woningen ontruimd (2015: zes en 2014: zeven ontruimingen).
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LEEFBAARHEID EN BEWONERSPARTICIPATIE
De rol van Van Alckmaer is het signaleren, verbinden en waar mogelijk als katalysator fungeren voor het niet-zelfredzame deel
van onze doelgroep. In een tijd van schaarse middelen waarin eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid het motto zijn,
is het belangrijk om scherp te hebben waar we effectief kunnen investeren in leefbaarheid. De investering in leefbaarheid
hebben wij ingedeeld in drie categorieën:
Basisbeheer met als uitgangspunt schoon, heel en veilig
Hieronder verstaan we onder meer het verwijderen van graffiti, het opruimen van ernstig vervuilde portieken, het inzetten
van de complexmedewerker in de gebieden waar bewoners baat hebben bij direct contact met Van Alckmaer en het direct
aanspreken door de complexmedewerker van bewoners met een vervuilde tuin, die vuilniszakken op het verkeerde moment
buiten zetten, enzovoorts.
Het vergroten van zeggenschap en invloed van bewoners
Het doel is om bewoners verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen woonomgeving, zodat zij zelf actie ondernemen in
plaats van wachten op professionals. Dat kan alleen als wij bewoners ook meer grip geven op hun eigen woon- en leefomgeving.
Mensen die meer grip hebben, voelen zich verantwoordelijker en meer betrokken bij hun eigen woonomgeving.
Van Alckmaer ondersteunt en faciliteert actieve bewonersgroepen.
Overlast en huurachterstanden
Bij ernstige overlast werken wij samen met zorg- en welzijnsinstellingen en bieden wij huurders passende woonbegeleiding.
Wanneer er sprake is van schuldenproblematiek werken wij samen met instellingen die actief zijn op dit gebied. De woonconsulent bezoekt de huurders die meer dan een maand huurachterstand hebben. Het doel van het gesprek is om inzicht te
krijgen in wat er achter de voordeur plaatsvindt, huurders te stimuleren om huurachterstand in te lopen en om eventueel door
te verwijzen naar de geëigende instellingen.
Verder verwijzen wij door naar de Bemiddelingskamer (vrijwilligers die overlastzaken behandelen). Ook faciliteren wij
ontmoetingen in de buurtkamers of gezamenlijke ruimtes.
Complexmedewerker
Van Alckmaer heeft in 2016 één complexmedewerker. Deze medewerker houdt toezicht en controleert de gemeenschappelijke
ruimtes. De complexmedewerker kent de buurt en de bewoners kennen hem. Hij is dan ook een vraagbaak voor hen. Op zijn beurt
spreekt hij bewoners aan op ongewenst gedrag. Hiermee levert hij een directe bijdrage aan het beleid ‘schoon, heel en veilig’.
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Bemiddelingskamer
Per 1 januari 2015 is Stichting Bemiddelingskamer opgericht. Landelijk is een trend zichtbaar dat het aantal overlastmeldingen
toeneemt en de oorzaken ervan complexer zijn, bijvoorbeeld door psychische problematiek. Daarnaast worden, door ontwikkelingen in de samenleving, de verhoudingen tussen bewoners complexer.
De Bemiddelingskamer vervult bij deze problematiek een waardevolle rol en draagt bij in de verbetering van de leefbaarheid
in de wijk. Van Alckmaer steunt de nieuwe stichting dan ook financieel. In een van de projecten zet de Bemiddelingskamer
getrainde vrijwilligers in bij bemiddeling in burenconflicten. Van Alckmaer ondersteunt de stichting vanuit de gedachte dat het
vroegtijdig inzetten van buurtbemiddeling escalatie van conflicten kan voorkomen. Het herstel van de onderlinge communicatie
werkt preventief en kan leiden tot een acceptabele oplossing voor beide partijen. Vaak lukt het om op die manier strafrechtelijke
en civielrechtelijke procedures te vermijden. In 2016 waren er achttien getrainde vrijwilligers actief en in totaal is 66%
(2015: 73%) van het aantal meldingen positief afgerond.
Buurtgericht samenwerken
De woonconsulenten van Van Alckmaer hebben in 2016 deelgenomen aan verschillende overlegvormen in het kader van
buurtgericht samenwerken. Het doel van buurtgericht samenwerken is het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurten. Het afsprakenkader Overdie is hier een voorbeeld van: professionals van onder andere de gemeente,
politie, hulpverlenende instanties en bewoners overleggen regelmatig met elkaar over het wel en wee van de wijk. In de wijk
Zuid is in 2016 extra samenwerking gezocht vanwege de toegenomen jeugdproblematiek. Van Alckmaer, gemeente, politie,
Woonwaard, basisscholen, jongerenwerkers en buurtbewoners hebben de problematiek benoemd. Ieder op zijn vakgebied
heeft met succes gewerkt aan het terugdringen van de overlast. Eind 2016 is gestart met een collegiaal overleg in de wijken
Zuid en West.
Investeren in leefbaarheid
De wet schrijft gedetailleerd voor wat woningcorporaties kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. De maximale
bijdrage wordt per kalenderjaar opnieuw vastgesteld en uitgedrukt in euro’s per woongelegenheid onder de liberalisatiegrens.
De bijdrage bedraagt in 2016 € 126,25 (BTIV. art. 51 lid 2). De kosten van de complexmedewerker zitten hier bij in. De bijdrage
is onder te verdelen in 3 categorieën:
• Woonmaatschappelijk werk (achter-de-voordeur programma’s)
• Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur
• Projecten ter bevordering van een schone, veilige leefomgeving zonder overlast.
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In 2016 gaf Van Alckmaer het volgende uit aan leefbaarheid naar DAEB bezit:
Sociale activiteiten
23.356,50
Fysieke activiteiten
33.623,62 +
Totaal
56.980,12			
De gemiddelde uitgaven per DAEB verhuureenheid bij Van Alckmaer bedroeg € 23,66 in 2016.

6.2

BEWONERSPARTICIPATIE
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners van onze woningen meepraten over het beleid en het beheer van de woningen en
de woonomgeving. Dat doen we met verschillende vertegenwoordigingen:
• Met de HBVA bespreken we ons beleid op het niveau van de organisatie zoals het huurbeleid en de veranderingen in
onze eigen organisatie;
• Met bewonerscommissies overleggen we over zaken die spelen rond de eigen buurten en complexen. Het gaat vooral over
het onderhoud van de woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving
• Klankbordgroepen. Dit zijn groepen die voor een bepaalde tijd bestaan om specifieke onderwerpen te bespreken. In 2016 is
een klankbordgroep voor de renovatie van de Kooimeerflats in het leven geroepen.
Overleg met bewoners- en wijkcommissies
In 2016 hebben voor- en najaarsoverleggen met de bewoners- en wijkcommissies plaatsgevonden. In het voorjaar is de jaarlijkse
huurverhoging en de afrekening van de servicekosten besproken. In het najaar waren dat het geplande onderhoud en het
thema leefbaarheid en bewonersparticipatie.
Tijdens de najaarsoverleggen is besproken om te kijken naar andere vormen van bewonersparticipatie dan uitsluitend
bewonerscommissies. Een van de voorstellen is om bijvoorbeeld bewoners thematisch te betrekken bij onderhoud of andere
vraagstukken. Dit zal in de loop van 2017 verder uitgewerkt worden in overleg met de HBVA.
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DIENSTVERLENING
CONTACT MET DE KLANT
Persoonlijk contact met huurders
Het merendeel van onze werknemers heeft regelmatig contact met onze huurders. De mensen die er maatschappelijk toe
doen, die kennen wij. Dit is ook nodig om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften die leven. Direct (door)vragen,
uitleggen en vragen beantwoorden helpt huurders bij het formuleren van hun verwachtingen. En het helpt Van Alckmaer bij
het signaleren van verbeterpunten of het in kaart brengen van gewenste acties. Het persoonlijke contact komt onder meer tot
stand tijdens de huisbezoeken bij huurachterstanden of bij renovatie- en restauratieprojecten. Tot slot vindt bij nieuwe
verhuringen een uitgebreide intake plaats; na oplevering en bij nieuwe verhuringen zijn er after-salesgesprekken. De informatie
uit deze gesprekken wordt gebruikt om onze producten en dienstverlening waar nodig te verbeteren.

6.3.2

KLANTTEVREDENHEID
In 2016 zijn in de eerste drie kwartalen huurders die een nieuwe woning hebben betrokken bij Van Alckmaer of die zijn
vertrokken gebeld door een medewerker van Van Alckmaer, waarbij hen is gevraagd hoe zij de dienstverlening van
Van Alckmaer hebben ervaren. De reacties daarbij zijn genoteerd en acties werden direct uitgezet indien dat nodig bleek.
De tevredenheid van de huurders bedroeg een 8. De ambitie was een 7,8.

6.3.3

COMMUNICATIE
Onze communicatie richting onze klanten loopt via diverse kanalen. We proberen zoveel mogelijk direct klantcontact te hebben.
In 2016 informeerden wij onze huurders met hulp van brieven, de website www.vanalckmaer.nl, digitale nieuwsbrieven en
Twitterberichten.
Digitale nieuwsbrieven en brieven
Onze huurders ontvangen regelmatig informatie over onze activiteiten en de ontwikkelingen op het gebied van wonen.
We bereiken niet alle huurders via digitale nieuwsbrieven. Echt belangrijke mededelingen doen wij ook per brief.
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Website en social media
Op de website vinden huurders de actuele informatie over huren, onderhoud en Van Alckmaer.
Daarnaast maakt Van Alckmaer gebruik van Twitter om korte nieuwsberichten, vooral over vrijgekomen vrijesectorwoningen
of vacatures, onder de aandacht te brengen. Verder gebruiken wij het sociaal netwerk LinkedIn dat gericht is op professionals
zoals onze stakeholders. Volgend jaar zullen wij minder Twitter gebruiken en meer richten op onze digitale nieuwsbrieven
richting onze (toekomstige) huurders.
6.3.4
6.3.4.1

KLACHTEN EN GESCHILLEN
DIENSTVERLENING VAN ALCKMAER
Van Alckmaer hecht veel waarde aan een goede dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat een klant zich verkeerd of
onzorgvuldig bejegend voelt door een medewerker van Van Alckmaer of door één van de bedrijven die in opdracht voor
Van Alckmaer werken. Samen met de klant zoekt Van Alckmaer dan naar een oplossing. De klachten over onze dienstverlening
worden op één centraal punt bijgehouden en afgehandeld door de leidinggevende van de betreffende afdeling.
Het kan zijn dat de klant niet tevreden is met de oplossing of met de reactie op de klacht. In dat geval kan de klant de kwestie
voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie. Dat is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door SVNK (Sociale
Verhuurders Noord-Kennemerland). De Klachtencommissie neemt alleen klachten in behandeling, die eerst bij Van Alckmaer
zijn ingediend en waarvoor Van Alckmaer voldoende tijd (maximaal vier weken) heeft gehad om erop te reageren. De Klachtencommissie behandelt de klacht voor de klant gratis. De standaard afhandelingstermijn is binnen drie maanden. Eventueel is er
een verlenging van nog drie maanden. De commissie geeft na het horen van de betrokkenen een schriftelijk advies aan
Van Alckmaer.
In 2016 zijn er twee klachten binnengekomen bij de Regionale klachtencommissie. In 2015 waren dat er ook twee. De klachten
in 2016 betroffen het volgende:
13 juli 2016 onderwerp klacht: toewijzing
Oplossing: klacht niet-ontvankelijk verklaard door de commissie. Klacht over de toewijzing loopt via de gemeente.
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9 oktober 2016 onderwerp klacht: isolatie en asbest
Klacht is adequaat opgepakt door Van Alckmaer en naar tevredenheid opgelost op 13 oktober 2016 voordat het tot een zitting
van de klachtencommissie is gekomen.
6.3.4.2

KLACHT OVER DE PROCEDURE VAN HET TOEWIJZEN VAN EEN SOCIALE HUURWONING
Een klacht kan ook gaan over de woningtoewijzing. Bij de bemiddeling van sociale huurwoningen is Van Alckmaer gebonden
aan de regels van de huisvestingsverordening. In deze verordening staan de regels waaraan een woningzoekende moet
voldoen, welke woningzoekende als eerste aan de beurt is en welke voorrangsregels er gelden. Als een klant vindt dat deze
regels niet correct zijn toegepast kan hij/zij een klacht indienen bij de gemeente ter attentie van het college van B&W.
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FINANCIËLE CONTINUÏTEIT
Nu de Woningwet een feit is heeft van Alckmaer een aantal keuzes moeten maken. In het kader van de financiële continuïteit,
zijn de scheiding van DAEB- en niet DAEB activiteiten op 1 juli 2017 en het opstellen van het Reglement financieel beleid en
beheer de belangrijkste aspecten uit deze wet geweest voor Van Alckmaer.
Een corporatie is minimaal verplicht om de niet DAEB-activiteiten binnen de eigen organisatie te scheiden via een gescheiden
boekhouding administratief. Van Alckmaer heeft gekozen voor de administratieve scheiding. De basis voor de keuze voor
administratieve scheiding ten opzichte van juridische splitsing is dat dit administratief het eenvoudigst is.
Op 17 oktober 2016 heef Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) verklaart dat Van Alckmaer voldoet aan de
eisen die WSW stelt aan een corporatie als deelnemer middels een borgbaarheidsverklaring.
Het ontwerp-scheidingsvoorstel moet uiterlijk 1 januari 2017 door de corporatie zijn ingediend bij de Autoriteit woningcorporaties. Hierbij moeten de zienswijzen worden bijgevoegd van de gemeenten waarin de corporatie actief is. Ook moeten
de zienswijzen worden bijgevoegd van de huurdersorganisaties. Op die manier kan worden bekeken of Van Alckmaer na de
scheiding kan bijdragen aan het lokale volkshuisvestingsbeleid.
De Huurdersbelangenvereniging Van Alckmaer en de gemeenten Alkmaar, Bergen en Schagen, alsmede stichting NIKO en
’s Heeren Loo hebben een positieve zienswijze afgegeven op het scheidingsvoorstel.
In de forecast (Begroting 2017-2021 en de DPI 2016) is het scheidingsvoorstel cijfermatig nader uitgewerkt en hieruit blijkt
dat van Alckmaer voldoet aan de vereiste financiële ratio’s die gelden voor de beoordeling van het scheidingsvoorstel door de
Autoriteit Woningcorporaties.
In onderstaande tabel worden de ratio’s 2017 en 2021 weergegeven.
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Ratio’s resultaat Van Alckmaer
		
		

DAEB			
AW-norm
2017
2021

ICR
Min. 1,4
1,60
2,30
DSCR
Min. 1,0
1,08
1,41
Solvabiliteit
Min. 20%
63,0%
56,1%
					
LTV
Max. 75%
59,9%
69,2%
Netto Dekkingsgraad
Max. 70%
38,6%
46,5%

Niet-DAEB
AW-norm
Min. 1,8
Min. 1,0
Min. 20%
Max. 60%*
Max. 75%
Max. 70%

2017

2021

6,10
1,36
54,8%

10,6
1,81
77,2%

31,3%
28,7%

19,9%
17,7%

*Per 01-01-2017

7.2

INTEGRALE BEOORDELING 2016
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft als taak jaarlijks de financiële continuïteit, rechtmatigheid, governance en integriteit
van alle woningcorporaties te beoordelen. In 2015 stuurde de Autoriteit woningcorporaties de individuele woningcorporaties
nog twee oordeelsbrieven: een financiële toezichtsbrief en een individueel oordeel over de rechtmatigheid, governance en
integriteit. Met ingang van 2016 ontvangen corporaties één integrale toezichtsbrief.
In november 2016 heeft van Alckmaer van de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het individueel oordeel 2016 ontvangen.
Deze beoordeling heeft integraal plaatsgevonden op grond van artikel 61, tweede en derde lid, van de Woningwet 2015. Deze
beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de Verantwoordingsinformatie (dVi) en de Prognose informatie (dPi), het
jaarverslag (inclusief volkshuisvestingsverslag), de jaarrekening en stukken van de accountant.
Rechtmatigheid
Geconstateerd wordt dat de toewijzingen in 2016 van woongelegenheden met een maandhuur tot € 710,68 voor 90% of meer
zijn gedaan aan huishoudens met een inkomen beneden de inkomensgrens van € 39.874,-. Hiermee voldoet van Alckmaer
aan de staatsteunregeling.
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Bescherming van het maatschappelijk vermogen
Het onderzoek richt zich op drie toezichtsvelden (omvalrisico, realisatiebeleid en efficiency en doelmatigheid) die van invloed
zijn op het beschermen van het maatschappelijk vermogen van de corporatie. Het Aw ziet geen aanleiding tot het maken van
een opmerking.
Interventies 2016
Tot slot. De integrale beoordeling 2016 geeft de Aw geen aanleiding tot het doen van interventies.

7.3

BEOORDELING WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW (WSW)
Het WSW heeft in 2016 een nieuw risicobeoordelingsmodel gehanteerd bij de beoordeling van de corporaties. Het WSW
beoordeelt de corporatie op basis van 24 businessrisks vragen (bedrijfsrisico’s) en vijf financial risks (financiële risico’s).
Overzicht Business Risk Beoordelingskaders

Business Risk

Business Risk

Business Model

Management model

Portefeuillestrategie

Financiele sturing en beheersing

Vastgoedvoorraadsamenstelling, transitie en beheer

Covernance

Marktontwikkelingen

Corporatie ‘in control’

Economische en politieke ontwikkelingen
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Aan de hand van bovenstaande items zijn 24 vragen geformuleerd waaraan de corporatie wordt getoetst (de bedrijfsrisico’s).
Uit de toetsing heeft het WSW een algemeen beeld geschetst die zij van Van Alckmaer als corporatie heeft. “Van Alckmaer
heeft een robuuste financiële positie en een volgens het huidige portefeuillebeleid beperkte opgave in de transitie van het
bezit. Bijzonder is het feit dat Van Alckmaer actief is in het beheer en verwerven van monumenten in de stad Alkmaar, in het
DAEB-segment”. Door het WSW zijn een aantal risicogebieden geïdentificeerd:
Strategisch voorraadbeleid
Op basis van nieuwe onderzoeken ziet van Alckmaer een groeipotentie van circa 300 woningen in de komende tien jaar, door
toenemende vraag van onder andere statushouders en bijzondere doelgroepen.
Transitieopgave
Naast nieuwbouw ligt er een opgave in het huidige bezit om dit meer geschikt te maken voor kleinere huishoudens en
levensloopbestendig te maken.
Liquiditeitsrisico
Een zeker liquiditeitsrisico is aanwezig bij de 31 woningen in Schoorl waar een terugkoopverplichting op rust voor Van Alckmaer
(aantal 2015: 34). Door deze portefeuille te verkleinen wordt het risico verder beperkt.
Onderhoud
Van Alckmaer voerde de achterliggende jaren conditiemetingen uit in eigen beheer. Inmiddels is besloten om in 2017 een
externe partij in te schakelen om nieuwe conditiemetingen uit te voeren met als doel een objectief beeld te krijgen en de
onderhoudsopgave eraan te toetsen.
Financieringsstrategie
Verder zal Van Alckmaer in 2017 een financiële strategie opstellen waarin een relatie wordt gelegd tussen het strategisch
voorraadbeleid en de randvoorwaarden voor ratio’s en de leningportefeuille.
De toetsing op de financiële risico’s heeft niet geleid tot opmerkingen. Het WSW heeft op basis van de dPi 2015 het borgingsplafond vrijgegeven voor de jaren 2016 t/m 2018. Tevens is de borgbaarheidsverklaring afgegeven. Op grond van de afgegeven
verklaring kan Van Alckmaer binnen het afgegeven plafond leningen aantrekken met WSW-borging.
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Van Alckmaer voldoet in het boekjaar 2016 en op basis van de prognoses aan de gestelde eisen van het WSW. Van Alckmaer
stuurt in haar financiële rapportages op de ratio’s van het WSW en toetst de effecten van de geplande investeringen in het
boekjaar aan deze ratio’s.
Om te blijven voldoen aan de geformuleerde kengetallen, zoals die door Aw en WSW gehanteerd worden en relevant zijn voor
het behouden van toegang tot de kapitaalmarkt, heeft Van Alckmaer een beleid ingezet op effectieve bedrijfsvoeringen is het
investeringsbeleid afgestemd op de kasstromen.

7.4

AEDES BENCHMARK
De verlaging van de bedrijfskosten is onderdeel van het benchmark-onderzoek van de brancheorganisatie Aedes.
Van Alckmaer doet mee aan dit onderzoek om inzicht te krijgen in de ontwikkeling ten opzichte van collega-corporaties.
Benchmarkcijfers over 2016 zijn pas medio 2017 bekend. De Aedes-benchmark deelt de prestaties per prestatieveld in drie
klassen in, namelijk de A-, B- en C-klasse:
• De corporaties die bovengemiddeld presteren (A-klasse).
• De corporaties die gemiddeld presteren (B-klasse).
• De corporaties die onder gemiddeld presteren (C-klasse).
• De letters worden zowel per deelscore als per prestatieveld gehanteerd.
De netto bedrijfskosten van Van Alckmaer ten behoeve van het benchmark onderzoek bedroegen over 2015 € 1.058
(C-categorie) en in 2014 € 1.112 (C-categorie). De categorie is gekoppeld aan een norm die is bepaald op basis van de
gemiddelde bedrijfslasten in de sector. Categorie A is laag, B is neutraal, C is hoog in de bedrijfslasten.
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TREASURYBELEID
Het treasurybeleid van Van Alckmaer is gericht op het actief beheersen van financierings- en renterisico’s. Het treasurystatuut
van Van Alckmaer voorziet in een treasurycommissie. De treasurycommissie vergaderde in 2016 driemaal. De commissie
adviseert de directeur-bestuurder op het gebied van financiën en treasury.
Daarnaast heeft de treasurycommissie een adviserende rol bij het opstellen van de documentatie en informatie op het gebied
van treasury, zoals het treasurystatuut, het reglement financieel beleid en beheer en het treasuryjaarplan. Eén lid van de RvC
(met de financiële portefeuille) is op verzoek van de directeur-bestuurder aanwezig als toehoorder bij de treasurycommissie.
Van Alckmaer heeft conform de woningwet een Reglement financieel beleid en beheer opgesteld. Hierin maakt zij inzichtelijk
op welke wijze zij haar financiële continuïteit borgt. De Autoriteit woningcorporaties heeft op 15 december 2016 haar goedkeuring
verleent aan het treasuryreglement.
De kasstromen van de organisatie vormen de basis voor het treasuryjaarplan. Hieronder zijn de kasstromen weergegeven
zoals opgenomen in de goedgekeurde financiële meerjarenbegroting van de organisatie.
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Kasstromen 2017 t/m 2021 (bedragen in € x 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Operationele kasstromen
Huur
Vergoedingen leveringen en diensten
Rente baten

16.627
816
9

17.060
824
19

17.692
837
38

18.144
854
62

18.907
871
114

Totaal ontvangsten

17.452

17.903

18.567

19.060

19.892

Uitgaven
Personeelskosten
Onderhoud
Leefbaarheid
Bedrijfskosten
Belastingen en verzekeringen
Verhuurdersheffing
Heffing Aw
Saneringsheffing
Overige lasten
Rentelasten

-1.625
-3.514
-50
-1.285
-1.015
-1.427
-16
-164
-1.558
-3.872

-1.424
-2.298
-52
-1.100
-1.041
-1.496
-16
-168
-798
-3.605

-1.455
-2.394
-52
-1.117
-1.113
-1.638
-17
-178
-905
-3.646

-1.490
-2.749
-54
-1.139
-1.152
-1.725
-17
-186
-825
-3.591

-1.528
-2.927
-54
-1.164
-1.217
-1.795
-17
-198
-839
-3.911

-14.526

-11.998

-12.515

-12.928

-13.650

2.926

5.905

6.052

6.132

6.242

Totaal uitgaven

A. TOTAAL operationele kasstromen

66

7

FINANCIEEL BEHEER

(-des)Investeringskasstroom
Verkoopopbrengsten
Renovatie en verbeteringen
Nieuwbouw
Inventaris & automatisering

980
-6.089
-3.958
-100

1.011
-1.278
-15.445
-50

1.001
-577
-5.575
-25

1.032
-3.961
-13.055
-25

1.077
-1.226
-8.671
-25

B. TOTAAL (des-) investeringskasstromen

-9.167

-15.762

-5.176

-16.009

-8.845

10.969
-7.154

14.563
-4.158

4.014
-4.159

13.690
-3.163

3.308
-64

C. Totaal financieringskasstromen

3.815

10.405

-145

10.527

3.244

A+B+C : Mutatie liquide middelen

-2.426

548

731

650

641

Financieringskasstromen
Nieuwe leningen o/g
Aflossingen leningen o/g

7.6

RENTERISICOPROFIEL
Renterisico is door het WSW gedefinieerd als het totale bedrag waarover te zijner tijd een nu nog onbekend rentepercentage
wordt betaald. Het renterisico wordt gemeten door de eindaflossingen en renteaanpassingen van langlopende leningen in enig
jaar te relateren aan de totale leningenportefeuille van het lopende jaar. Spreiding van de renterisico’s over de jaren maakt dat
de exploitatie minder wordt blootgesteld aan schommelingen van het renteniveau. Ook worden zo de rentelasten gelijkmatig
over de jaren verdeeld. De huidige norm van het WSW voor het maximaal aanvaardbare renterisico in een jaar is bepaald op
15% van de restant hoofdsom van langlopende leningen. Het renterisicoprofiel van Van Alckmaer in de periode 2017 - 2021
stijgt niet boven de WSW-norm uit.
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In 2016 is een lening van € 3 miljoen à 3,96% en een lening van € 4 miljoen à 3,97% afgelost. Hiervoor is een lening
aangetrokken van € 4 miljoen à 0,408% en is met eigen middelen € 3 miljoen afgelost. De gemiddelde rente over de
leningenportefeuille bedraagt 4,36% (2016); dit was 4,41% (2015).
Daarnaast heeft er, in december, een spreadherziening plaatsgevonden op een lening van € 5 miljoen. Basisrente 3,60%,
spread (kredietopslag) 0,26% (was 0,35%).
De liquiditeitsprognose wordt tijdig geactualiseerd en vormt de basis voor de besluitvorming in de treasurycommissie. Het
grootste risico vormt de uitgaven voor renovatie en nieuwbouwprojecten. De doorlooptijd is afhankelijk van diverse factoren.
Een voorbeeld van een externe factor die van invloed is, is een bezwaarprocedure bij de aanvraag van vergunningen. Deze
vertraagt de oplevering van het project en daarmee de kasstromen.

2064

2062

2060

2058

2056

2054

2052

2050

2048

2046

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

e 16
e 14
e 12
e 10
e 8
e 6
e 4
e 2
e 0
2016

x mljn

eindaflossing
renteherzieningen
spreadherzieningen
10% renterisico
15% renterisico

68

7

7.7

FINANCIEEL BEHEER

ONRENDABELE TOPPEN PROJECTEN
In haar jaarrekening vormt Van Alckmaer een voorziening voor onrendabele toppen van projecten. Wij vormen deze voorziening om de negatieve waarde effecten van projecten al te nemen op het moment dat projecten zijn gecommuniceerd en
geformaliseerd. De onrendabele top werd tot en met 2015 bepaald door de verwachte stichtingskosten (inclusief huidige
boekwaarde) van een project af te zetten tegen de bedrijfswaarde na oplevering. Met invoering van de nieuwe Woningwet is
waardering op basis van marktwaarde voorgeschreven. Als gevolg van deze waardering tegen marktwaarde, is een eventuele
afwaardering van vastgoed ontwikkelingsprojecten herrekend op basis van de marktwaarde in verhuurde staat, als toets ter
bepaling van eventuele duurzame waardeverminderingen.
Een overzicht van de voorziening en verwachte onrendabele toppen op basis van marktwaarde is hieronder weergegeven
(in euro).

Afwaardering ten laste
van geactiveerde kosten

Voorziening
onrendabele toppen

Totaal
onrendabele top

P. Krugerstraat
Nieuwpoort renovatie
Nieuwpoort nieuwbouw
Camphuysenstraat

1.077.976
669.713
146.329
6.219

0
200.787
2.682.033
2.272.409

1.077.976
870.500
2.828.362
2.278.628

Totaal

1.900.238

5.155.228

7.055.466

Project

7.8

BELEIDSMATIGE BESCHOUWING TUSSEN MARKTWAARDE EN DE BEDRIJFSWAARDE
De Woningwet 2015 verplicht de corporatie om de marktwaarde van het vastgoed op de balans te vermelden. Als belangrijkste
reden wordt genoemd dat de marktwaarde een consistenter, en een tussen corporaties onderling beter vergelijkbaar, beeld
zou laten zien dan de bedrijfswaarde. Beide methodes gaan uit van kasstroom prognoses. Hierbij wordt de marktwaarde
gebaseerd op voorgeschreven of door de taxateur bepaalde normen; de bedrijfswaarde wordt gebaseerd op beleidsnormen.
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Hieronder worden de belangrijkste verschillen in het kort toegelicht:
• Periode
Binnen de marktwaarde worden twee methodes doorgerekend; het doorexploiteer-scenario en het uitpondscenario (bij
mutatie wordt de woning verkocht) waarbij er maximaal voor 15 jaar aan kasstromen wordt ingerekend. Bij de bedrijfswaarde
wordt uitgegaan van langdurige exploitatie en worden er voor maximaal 50 jaar kasstromen ingerekend.
• Huren
In het doorexploiteer-scenario bij de marktwaarde wordt de huur bij mutatie opgetrokken naar de markthuur (% van de
WOZ waarde). Bij de bedrijfswaarde wordt gerekend met de huren zoals vastgesteld in het huurbeleid van Van Alckmaer.
Het huurbeleid kent grofweg de volgende uitgangspunten: huurprijs wordt bepaald op 80% van de maximaal redelijke huur
(op basis van de puntenwaardering) of op de grens van de huurprijsklasse als deze lager is.
• Eindwaarde
De eindwaarde is de marktwaarde van het waarderingscomplex aan het einde van het 15de jaar. Deze waarde is gelijk aan de
contante waarde van de verwachte kasstromen die vanaf het 16de exploitatiejaar worden verwacht. Bij de bedrijfswaarde
wordt de eindwaarde bepaald op basis van de contant gemaakte waarde van de grond conform de grondprijsnotitie.
• Volkshuisvestelijke bestemming
De volkshuisvestelijke bestemming op het eigen vermogen bedraagt € 79,6 miljoen. De volkshuisvestelijke bestemming
geeft het verschil tussen de marktconforme kasstromen en de beleidskasstromen van de corporatie.

7.9

FISCALE STRATEGIE
Van Alckmaer voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving en acteert fiscaal gezien op een behoudende wijze.
Voor de jaren 2017-2026 is een fiscale planning opgesteld om te beoordelen of de fiscaal verrekenbare verliezen naar de
toekomst toe kunnen worden gecompenseerd. In de fiscale planning zijn geen duurzame afwaarderingen naar lagere WOZ
waarde verwerkt, wel is rekening gehouden met afwaardering naar lagere taxatiewaarde op het moment dat een complex
wordt gesloopt. Voor de complexen die gerenoveerd worden is een inschatting gemaakt van de fiscale onderhoudskosten op
basis van de te verwachten ingreep.
Rekening houdend met bovenstaande uitganspunten laat de fiscale planning voor de komende jaren voldoende fiscale
winsten zien ter compensatie van de fiscale verliezen. Uiterlijk in 2024 zullen de totale fiscale verliezen gecompenseerd zijn.

70

7

FINANCIEEL BEHEER

7.10

RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement binnen Van Alckmaer is een systeem van interne en externe beheersingsmaatregelen die vastgelegd zijn
voor intern en extern gebruik. Risicomanagement is geen doel op zich, maar helpt ons om bij te dragen aan een effectieve en
efficiënte realisatie van de organisatiedoelstellingen.
Het doel van een dergelijk systeem is voor ons drieledig:
• Aandacht voor en zicht op risico’s en kansen die onze beleidsdoelen kunnen beïnvloeden;
• Het waarborgen van de continuïteit in volkshuisvestelijke en financiële zin;
• Het bevorderen van het vertrouwen in onze organisatie.

7.10.1

UITGANGSPUNTEN INTERNE BEHEERSING
De uitgangspunten die Van Alckmaer bij haar interne beheersing wil hanteren, hebben betrekking op de zogenaamde GRC
(governance, risico’s en compliance) aandachtsgebieden. Het gaat hierbij om:
• Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waarbij de Woningwet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
(BTIV) en de Regelingen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) belangrijke sectorspecifieke kaders zijn. Daarnaast
zijn er diverse andere wettelijke regelingen met betrekking tot contracten, bouwregels, huurprijzen, arbeidsovereenkomsten,
privacy, fiscaliteiten, verslaggeving enzovoorts, die onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering;
• Invulling geven aan de (nieuwe) governance code Woningcorporaties, het op orde hebben van de reglementen en statuten
en het functioneren van de hierbij behorende procedures;
• Hanteren van één logische methodiek voor het systematisch identificeren, beoordelen en beheersen van de belangrijkste
risico’s verbonden aan de doelstellingen. Deze methodiek is daarbij niet statisch, maar vormt een dynamisch onderdeel van
de gehele planning & control-cyclus.

7.10.2

VAN REGELS NAAR VERANTWOORDELIJKHEDEN
De vertaling van de regels naar verantwoordelijkheden is de basis voor het daadwerkelijk functioneren van de interne beheersing. Voor Van Alckmaer geldt hierbij:
• Dat er sprake is van een risicobeheersings- en controlesysteem dat aan minimale eisen voldoet. Hoewel ook Van Alckmaer
doelmatig zal moeten omgaan met haar middelen willen het bestuur en de toezichthouders dit systeem op een hoog niveau
hebben en houden.
• Uitvoering risicomanagement valt primair onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit wordt ook zo door de
teamleiders van Van Alckmaer uitgedragen. De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van controlemaatregelen kunnen
weliswaar worden gedelegeerd, maar het management blijft onverminderd verantwoordelijk voor de staat van het
risicobeheersings- en controlesysteem als geheel.
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• De Raad van Commissarissen ziet vanuit haar verantwoordelijkheid toe op het functioneren van het risicobeheersings- en
controlesysteem.
• De kwaliteit van de interne beheersing heeft daarnaast ook de aandacht van de externe accountant die hierover een passage
opneemt in zijn controleverklaring.
• Binnen de sector is een aantal externe toezichthouders actief, waarbij de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw volgens een eigen beoordelingskader toezien op het functioneren van Van Alckmaer. Wij streven naar
een goede relatie met deze toezichthouders en willen voldoen aan de gestelde minimale normen.
• Risicomanagement en interne beheersing zijn geïntegreerd in de planning & control-cyclus van Van Alckmaer.
Hiermee waarborgen wij de continuïteit en de verankering in de organisatie.
7.10.3

RISICOBEREIDHEID
Met het bepalen van de risicobereidheid wordt aangegeven welke mate van risico acceptabel is voor het behalen van de
doelstellingen. Wij hebben dat als volgt beschreven: “Als maatschappelijk ondernemer kiezen wij voor een risico averse en
behoudende positie”.

7.10.4

STRATEGISCHE RISICO’S
Begin 2016 hebben stemsessies plaatsgevonden met het TLO (Teamleidersoverleg) en de RvC om de risico’s op strategisch
niveau te identificeren.
De volgende risico’s (in willekeurige volgorde) met een grote kans op voorkomen en een grote impact zijn geïdentificeerd:
1 Niet naleven wetgeving sociale volkshuisvesting
2 Geen betrouwbare informatie
3 Gebrek aan inzicht in kosten en risico’s
4 Aanvullende heffingen
5 Stijgende rente op de kapitaalmarkt
6 Niet voldoen aan privacy wet- en regelgeving
Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2017-2021 is beoordeeld wat de grootste onzekerheden in het realiseren van de
begroting zijn. Voor deze onzekerheden is een scenario analyse opgesteld. Uit deze analyse kwam naar voren dat Van Alckmaer
in alle gevallen blijft voldoen aan de kengetallen zoals deze door het WSW zijn voorgeschreven.
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7.10.5

PROCESRISICO’S
Naast de strategische risico’s zijn ook de procesrisico’s in kaart gebracht. De belangrijkste risico’s, die ook door de accountant
zijn onderkend, hebben betrekking op projecten, onderhoud en de juistheid en volledigheid van de huuropbrengsten.
Vanuit de woningwet is in de loop van 2016 ook nog de marktwaarde in verhuurde staat aan de procesrisico’s toegevoegd.
En dan gaat het name om de juistheid en volledigheid van de objectgegevens welke als basis dienen voor de berekening van
de marktwaarde.
Vastgesteld is dat de financiële risico’s, volgend uit de procesrisico’s, aansluiten bij de verwerking in de jaarrekening.

7.10.6

SOFT CONTROLS
Recent heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de ‘Contouren van het toezicht’ gepubliceerd. In de contouren hebben de
soft controls (gedrag van medewerkers en culturele aspecten) een duidelijke plaats.
In navolging op de ingezette organisatieveranderingen is er eind 2016 samen met alle medewerkers gestart met een
verdiepingsslag op het gebied van gedrag en cultuur. In dit traject worden wij begeleid door Atrivé en ook in 2017 hebben er al
diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Het aspect van de soft controls heeft daarmee een blijvende plek op de agenda veroverd.

7.10.7

VERKLARING BIJ DE INTERNE BEHEERSING VAN VAN ALCKMAER
De directeur-bestuurder van Van Alckmaer heeft tijdens het verslagjaar 2016 in overleg met de teamleiders op regelmatige
basis de risico’s in de omgeving van Van Alckmaer beoordeeld. De voornaamste risico’s zijn in dit verslag opgenomen. Van
Alckmaer heeft de intentie om een zo getrouw en compleet mogelijk beeld te geven van het risicoprofiel. Er kunnen echter
omstandigheden zijn waarin niet geïdentificeerde risico’s zich voordoen of waarin de impact van de geïdentificeerde risico’s
groter is dan werd ingeschat. Het bestuur benadrukt dat de aard van de corporatie uitdrukkelijk blootstelling aan risico’s die
buiten haar invloed liggen met zich meebrengt.
Voor interne risico’s bepaalt de governance code dat in de organisatie een intern risicobeheersings- en controlesysteem
aanwezig moet zijn en dat in het bestuursverslag wordt verklaard en onderbouwd dat dit systeem adequaat en effectief is.
De verklaring die moet worden gegeven is een zogenaamde ‘in control statement’, dat betrekking heeft op zowel het interne
risicobeheersingsysteem als op het controlesysteem.
Bij Van Alckmaer opereren de teamleiders binnen de door het bestuur gestelde richtlijnen, gedefinieerde systemen en kaders.
De geldende richtlijnen, systemen en kaders betreffen onder meer geautomatiseerde gegevensverwerking, de periodieke interne
rapportages en de systemen ter beperking en monitoring van risico’s bij het aangaan en uitvoeren van projecten.
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De systemen zijn bedoeld om een optimale beheersing van interne en externe risico’s mogelijk te maken. Deze systemen kunnen echter nooit de absolute zekerheid bieden dat de doelstellingen van Van Alckmaer worden gerealiseerd, of dat materiële
verliezen, fraude en overtreding van de geldende wet- en regelgeving niet optreden.
Het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt primair bewaakt door de teamleiders binnen de afdelingen. Interne
controles vinden plaats onder aansturing van de teamleider financiën.
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Raad van Commissarissen
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8.1

VERSL AG R A AD VAN COMMISSARISSEN

ALGEMEEN
De Raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken bij Van
Alckmaer. Naast deze toezichthoudende functie heeft de RvC een werkgeversrol, staat de RvC het bestuur met raad en daad
terzijde en is ambassadeur in brede zin. In dit jaarverslag legt de RvC publieke verantwoording af over de wijze van uitoefening van zijn taken.
Van Alckmaer is lid van de branchevereniging Aedes en onderschrijft hiermee automatisch de Aedescode. De governancecode
maakt integraal onderdeel uit van de Aedescode.

8.2

SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID
Volgens de statuten bestaat de RvC uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen, die in eerste instantie voor de periode
van vier jaar worden benoemd. Deze periode kan maximaal eenmaal worden verlengd met nogmaals vier jaar. In het verslagjaar heeft, conform het rooster van aftreden/herbenoeming, de herbenoeming voor een volgende periode van vier jaar van
de voorzitter mevrouw M.A.M. van der Poel plaatsgevonden. Per 31 december 2016 ziet de samenstelling van de RvC en het
rooster van aftreden er als volgt uit:

Naam

Functie

Eerste benoeming

Mw. M.A.M. van der Poel
Vicevoorzitter /
1 januari 2012 /
		
Voorzitter
1 maart 2013
Dhr. E.J. van der Maas
Lid /
1 april 2013 /
		
Vicevoorzitter
16 oktober 2015
Dhr. H.B. de Regt
Lid
1 mei 2013
				

Herbenoeming/Aftredend
Herbenoeming 7 maart 2016 /
Aftredend 1 maart 2019
Herbenoeming 1 april 2017 /
Aftredend 1 april 2020
Herbenoeming 1 mei 2017 /
Aftredend 1 april 2020

De RvC heeft een profielschets vastgesteld, waarin de gewenste deskundigheid en ervaring van de commissarissen is beschreven. Binnen de RvC zijn juridische, financiële, volkshuisvestelijke, bestuurlijke en maatschappelijke expertises vertegenwoordigd. De leden zijn vertrouwd met het werkgebied van de corporatie en opereren als team.
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De sfeer binnen de raad is collegiaal en constructief, waarbij alle commissarissen de ruimte krijgen én nemen die voor een
goede uitoefening van de toezichtsrol is vereist.
Voor de herbenoeming van mevrouw M.A.M van der Poel, voor een volgende termijn van vier jaar, is de ‘fit en propertest’ van
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doorlopen. Op 7 maart 2016 heeft de Minister van Wonen en Rijksdienst een
positieve zienswijze afgegeven over de voorgenomen herbenoeming.
Ook is in 2016 de procedure afgerond voor de nieuw te werven commissaris op voordracht van de Huurdersorganisatie HBVA,
de heer K.A.J.E. Kirpensteijn. Op 9 augustus 2016 heeft de Minister van Wonen en Rijksdienst een positieve zienswijze, wel
met een voorbehoud, afgegeven over de voorgenomen benoeming. De heer Kirpensteijn voldoet in 2017 aan dit voorbehoud
en is per 1 april 2017 toegetreden tot de RvC.
Voor wat betreft de vijfde commissaris, zijnde de tweede op voordracht van de Huurdersorganisatie HBVA, is de procedure
om te komen tot een voordracht op 19 december 2016 gestart. Rekening houdende met de procedure zienswijze ILT/AW is de
verwachting dat deze commissaris in mei 2017 kan worden benoemd.
Bestuurlijke achtergrond
Naam
Functie
Eerste benoeming
Kennis / ervaring
Aandachtsgebied
Beroep
Nevenfuncties

de heer E.J. van der Maas
lid / per oktober 2015 vice-voorzitter
1 april 2013
bestuurlijk, financiën, fiscaal en vastgoed
financiën en treasury
vicepresident Tax Royal Dutch Shell, statutair directeur Shell International BV en Maatschappij voor
Licht en Kracht.
Lid Regiobestuur VVD Noord-Holland
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Naam
Functie
Eerste benoeming
Herbenoeming
Kennis / ervaring
Aandachtsgebied
Beroep
Nevenfuncties

mevrouw M.A.M. van der Poel
voorzitter
1 januari 2012
7 maart 2016
governance, volkshuisvesting en HR
algemene zaken, human resource en governance
professioneel toezichthouder
Voorzitter raad van commissarissen Rabo Noord-Kennemerland, Lid kringbestuur Rabo Noord-Holland,
Lid Algemene Vergadering Rabo Nederland, Lid adviesraad Taqa Cultuurfonds, Voorzitter stichting Jansje.

Naam
Functie
Eerste benoeming
Kennis / ervaring
Aandachtsgebied
Beroep

de heer H.B. de Regt
lid
1 mei 2013
juridisch, stedelijke ontwikkeling en gemeenten
juridische zaken
advocaat, bestuurder mr. H.B. de Regt B.V., bestuurder De Regt Advocatuur B.V. en bestuurder Quinta
Sabeer Holding B.V.
Voorzitter 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet, Lid raad van discipline Amsterdam van de
Nederlandse Orde van Advocaten.

Nevenfuncties

In de RvC zijn de nevenfuncties van de leden besproken. Daarbij zijn de functies beoordeeld als niet-tegenstrijdig met de
belangen van Van Alckmaer en passend binnen het toegestane aantal commissariaten.
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WERKWIJZE
TOEZICHTSKADER
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, heeft de RvC zich regelmatig mondeling en schriftelijk door de
bestuurder van Van Alckmaer en stafmedewerkers laten informeren over relevante ontwikkelingen. Ook zijn de behaalde
resultaten in relatie tot de beoogde doelen aan de orde gekomen. De RvC concludeert dat het zijn toezichthoudende taak
gedurende het verslagjaar op onafhankelijke wijze heeft kunnen vervullen. Zonder enige terughoudendheid heeft de RvC
de daarvoor benodigde informatie van Van Alckmaer gekregen.
Als toezichtskader bij het uitoefenen van zijn taken hanteert de RvC onder meer:
• de nieuwe Woningwet, en de uitwerking in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) die per 1 juli 2015 in
werking zijn getreden;
• de herziene versie van het ondernemingsplan 2013 - 2015: Historisch Toekomstperspectief;
• de begroting 2016 - 2020;
• het treasuryjaarplan 2016;
• het treasurystatuut;
• het investeringsstatuut
• het volkshuisvestings- en bestuursverslag 2015 en het rapport van feitelijke bevindingen 2015 van accountant BDO;
• de managementletter interim-controle 2015 van BDO;
• de oordeelsbrief over het verslagjaar 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
• de toezichtbrief 2015 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), inclusief liquiditeits- en solvabiliteitsoordeel;
• de kredietwaardigheid voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het borgingsplafond;
• het reglement van de RvC;
• afspraken naar aanleiding van periodiek overleg met de ondernemingsraad (OR);
• aanbevelingen visitatierapport;
• de afspraken met belanghebbenden.

8.3.2

BIJEENKOMSTEN, OVERLEGGEN EN COMMISSIES
De RvC kwam in 2016 zesmaal voltallig bijeen voor de reguliere RvC-vergaderingen. Deze bijeenkomsten vonden plaats op
12 februari, 11 april, 10 juni, 2 september, 18 november en 16 december. Tijdens deze overleggen is de algemene gang van
zaken binnen Van Alckmaer besproken.

79

8

VERSL AG R A AD VAN COMMISSARISSEN

Voorafgaand aan de reguliere vergadering vond onderling overleg plaats, buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
Voorts is er een aantal maal telefonisch vergaderd.
Naast deze bijeenkomsten vond er ook een strategisch overleg plaats over de organisatieveranderingen binnen Van Alckmaer,
die als gevolg van de transitie van de organisatie en veranderende wet- en regelgeving nodig zijn. Verder heeft de RvC als
auditcommissie en als selectie- en renumeratiecommissie overleg gevoerd. De heer E. J. van der Maas is als lid van de RvC als
toehoorder aanwezig geweest bij de vergaderingen van de treasurycommissie.
Ook is er éénmaal overleg gevoerd met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken en de organisatiewijziging
met de gehele RvC.
Ten aanzien van de voordracht namens de huurders van het vijfde RvC lid heeft er op 18 november 2016 overleg plaatsgevonden
met de Huurdersbelangenvereniging van Van Alckmaer (HBVA).
8.3.3

OVER DE ALGEMENE ZAKEN
In het verslagjaar 2016 is gewerkt conform een thematisch vergaderschema, waarbij de volgende zaken op de agenda stonden:
kwartaalrapportage, stand van zaken liquide middelen, projecten (financieel/planning), de portefeuillestrategie van
Van Alckmaer, prestatieafspraken, organisatie-aanpassing, stand van zaken implementatie Woningwet, voorgenomen besluiten
verkopen, Huurbeleid 2016-2020, Verkoopbeleid 2016-2020, Treasurystatuut, Treasury jaarplan 2017, Jaarrekening 2015,
Volkshuisvesting-, bestuurs- en RvC verslag 2015, Managementletter 2015, alsmede de follow up van de managementletter,
Corporate Control Monitor, Brief Individueel Oordeel Aw 2016 , Oordeelsbrief WSW, financiële Meerjarenbegroting 2017 2021, rooster van aftreden, vergaderschema 2017 op basis van de governance agenda, remuneratie directeur-bestuurder en
de zelfevaluatie.
In het kader van de implementatie Woningwet zijn de volgende reglementen goedgekeurd:
1 Bestuursreglement
2 Reglement RVC
3 Reglement Auditcommissie
4 Reglement Selectie- en remuneratiecommissie
5 Reglement werving, selectie en herbenoeming bestuur
6 Sloopreglement
7 Reglement Permanente Educatie
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Voorts is het bestuursbesluit voor wat betreft de statutenwijziging in het kader van de Woningwet 2015 goedgekeurd.
Op 13 december 2016 is deze statutenwijziging akkoord bevonden door de Minister van Wonen en Rijksdienst. De verwachting
is dat in het kader van de Veegwet 2017 er wederom een statutenwijziging zal moeten plaatsvinden. Ook is het concept
scheidingsvoorstel aangaande de administratieve scheiding DAEB/niet-DAEB besproken.
Maandelijks vond overleg tussen de voorzitter van de RvC en de directeur-bestuurder plaats.
8.3.4

STRATEGISCHE AFSTEMMING
Op 20 mei 2016 en op 16 december 2016 heeft de RvC met directeur-bestuurder en stafmedewerkers in strategiesessies
gesproken over de toekomstige beleidsaspecten en speerpunten van Van Alckmaer. Aan de orde kwamen onder meer de
organisatiewijziging (wensorganisatie), het uitbesteden van het dagelijks onderhoud, het monumentenbeleid en de visie ten
aanzien van bedrijfsonroerend goed (BOG) in relatie tot de Woningwet en BTIV 2015.
Voor wat betreft het monumentenbeleid zijn de vigerende beleidsuitgangspunten bevestigd, te weten:
Investeren in monumenten onder voorwaarde dat rendement en resultaat gelijk is aan reguliere grootschalige renovaties of bij
verwerving, met als aanvullende voorwaarde uitsluitend DAEB.
Woonmonumenten niet-DAEB: kasstroom structureel negatief dan bij mutatie afstoten BOGmonumenten: transformatie tot
woningen/maatschappelijke DAEB functie.
Is dit niet mogelijk dan bij negatieve kasstroom bij mutatie afstoten, dan wel op het moment dat de stand van de operationele
kasstroom dat noodzakelijk acht.
Voor wat betreft het BOG, niet zijnde een monument, is afgesproken dat bij mutatie in eerste instantie wordt onderzocht of
transformatie tot een DAEB functie financieel en technisch mogelijk is. Blijkt dit niet haalbaar dan wordt het BOG verkocht.

8.3.5

STATUTEN EN REGLEMENTEN WONINGWET-PROOF
Het verslagjaar stond ook in het teken van het Woningwet-proof houden van Van Alckmaer. In dat kader zijn de statuten en
reglementen aangepast c.q. uitgebreid. Dit betreft:
• Statutenwijziging woningstichting Van Alckmaer voor wonen
• Bestuursreglement
• Reglement RvC
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•
•
•
•
•
•
8.3.6

Reglement Auditcommissie
Reglement Selectie- en renumeratiecommissie
Reglement Werving, selectie, (her)benoeming bestuur
Reglement Permanente Educatie
Sloopreglement
Treasurystatuut

GOEDKEURINGEN EN BESLUITEN
De RvC gaf in 2016 zijn goedkeuring aan:
• De jaarrekening 2015
• Het volkshuisvestings- en bestuursverslag 2015
• Statutenwijziging woningstichting Van Alckmaer voor Wonen
• Reglementen zoals benoemd onder Statuten en reglementen
• De managementletter interim-controle van BDO
• Het treasuryjaarplan 2017
• De financiële meerjarenbegroting 2017 - 2021
• Bestuursbesluit diverse investeringen in projecten
• Bestuursbesluit aankoop gronden Camphuysenstraat van Woonwaard en gemeente
• Bestuursbesluit verkoop complex ’t Skagerrak Schagen
• Bestuursbesluit implementatie wensorganisatie per 1-1-2017
Verder nam de RvC besluiten over:
• Het rooster van aftreden
• Honorering 2017 van de RvC-leden
• Herbenoeming voorzitter RvC, M.A.M. van der Poel, per 7 maart 2016
• Benoeming commissaris op voordracht van de huurders, de heer K.A.J.E. Kirpensteijn; benoemingsdatum aangehouden
vanwege voorzitterszetel RvC Beter Wonen. Wanneer deze functie wordt beëindigd volgt toetreding tot RvC Van Alckmaer.
Een en ander is afgestemd met de Aw.
• Besluit als voltallige raad zich aan te merken als auditcommissie
• De notulen d.d. 12 februari 2016, 11 april 2016, 10 juni 2016, 2 september 2016, 18 november 2016 en 16 december 2016
(tevens ondertekend)
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• De beoordeling en de remuneratie van de directeur-bestuurder in 2016.
• Uitbreiding samenstelling RvC naar vijf personen, waarvan twee op voordracht van de Huurdersorganisatie HBVA.
• Jaaragenda 2017 op basis van governance agenda
Om tot een goede besluitvorming te kunnen komen, werden de onderwerpen voorbereid door het RvC-lid dat verantwoordelijk is
voor het betreffende aandachtsgebied, in samenspraak met de directeur-bestuurder. Zo nodig werden externe deskundigen
geconsulteerd of om input gevraagd, zoals de accountant, de advocaten van Van Alckmaer en een adviseur op het gebied van
treasury.
8.3.7

PERMANENTE EDUCATIE
De RvC moet in de jaren 2015 en 2016 tezamen, minimaal 10 uren aan PE-activiteiten besteden. Deze zijn gericht op de
ontwikkeling van competenties en/of vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor de individuele commissaris of
RvC gezamenlijk.
In 2015 hebben twee leden van de RvC een bijeenkomst over financieel beleid woningcorporaties bij SOM gevolgd en een lid
de cursus Actualiteiten Corporate Governance bij ‘Studie in de Stad’. In 2016 heeft de voltallige RvC een workshop Risicomanagement CCM gevolgd.
Een lid heeft de bijeenkomst risicoraamwerk WSW bijgewoond en de voorzitter heeft deelgenomen aan de Masterclass
toezicht op innovatie, financiën, strategie en risicobeheersing. Totaal heeft de RvC, over 2015 en 2016, 38 punten Permanente
Educatie behaald. Hiermee is ruim voldaan aan de eis.

8.3.8

COMMISSIES
Van Alckmaer kent een treasurycommissie, selectie- en remuneratiecommissie en auditcommissie.
Treasurycommissie
De heer E. J. van der Maas is als lid van de RvC toehoorder bij de treasurycommissie. De treasurycommissie bestaat verder uit
de directeur-bestuurder, de teamleider van de afdeling Financiën en een externe adviseur van Zanders Treasury and Finance
Solutions. In de treasurycommissie werd gesproken over het treasurybeleid (gericht op de financierbaarheid en het renterisicobeleid
van de organisatie) en de financiële resultaten. Het reglement van de treasurycommissie is vastgelegd in het treasurystatuut.
Jaarlijks wordt het treasuryjaarplan vastgesteld en goedgekeurd door de RvC.
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Selectie- en remuneratiecommissie
De heer H.B. de Regt is in oktober 2015 tot voorzitter van de remuneratiecommissie benoemd; mevrouw M.A.M. van der Poel
is lid van deze commissie.
In het kader van de Woningwet 2015 is deze commissie in 2016 gewijzigd in de selectie- en remuneratiecommissie
De selectie- en remuneratiecommissie heeft de volgende aandachtsgebieden:
• De beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder;
• Werving, selectie en (her)benoeming van directeur-bestuurder (met gebruik van reglement werving, selectie en
(her)benoeming bestuur);
• Samenstelling RvC;
• Voorstellen doen voor profielschets RvC, individuele leden RVC en van de directeur-bestuurder;
• (Her)benoeming RvC, waaronder verwerven, selecteren en voordragen van leden RvC.
In oktober 2016 heeft een gesprek over de remuneratie van de directeur-bestuurder, de heer A.C.A. Köster, plaatsgevonden.
Aansluitend is de remuneratie vastgesteld. Gezien de (her)benoemingen in 2016 en 2017 zijn de profielschetsen RvC geëvalueerd
en waar nodig geactualiseerd.
Auditcommissie
Gezien het feit dat de auditcommissie bestaat uit de voltallige RvC, zijn in 2016 de onderwerpen welke als verantwoordelijkheid van de auditcommissie gelden in de reguliere RvC vergaderingen aan de orde gekomen. Met ingang van 2017 is er op
basis van het reglement auditcommissie een apart vergaderschema voor de auditcommissie vastgesteld.
8.3.9

ZELFEVALUATIE
Op 16 december 2016 heeft de RvC zijn functioneren als geheel en dat van de individuele commissarissen afzonderlijk, onder
begeleiding van een onafhankelijk deskundige, geëvalueerd. Aan de hand van vier thema’s (rol van de RvC, samenspel met
bestuurder, het functioneren van de RvC als team en als individu) is het functioneren besproken.
Hierbij is geconstateerd dat de RvC een goede balans heeft in kennis, ervaring en vaardigheden op verschillende gebieden.
Dit stelt de RvC in staat adequaat toezicht te houden. De discussie binnen de RvC en met het bestuur is transparant en
duidelijk. Vastgesteld is dat de onderwerpen om de vier rollen van de RvC (het toezicht houden, werkgeverschap, adviseur/
sparringpartner en ambassadeur) goed te kunnen vervullen, in de vergaderingen, de strategiesessies en de afstemming met
de bestuurder voldoende aan de orde komen. Ook is de monumentenfocus en vastgoed strategie van Van Alckmaer, in relatie
tot de strategiesessies aan de orde gekomen.
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De participatie van alle leden van de Raad is uitstekend en de individuele inbreng wordt gewaardeerd. Voorts is de uitbreiding
van de Raad naar vijf leden, de procesgang hiernaar toe, alsmede de verwachtingen hieromtrent, aan de orde gekomen.
8.3.10

INHOUDELIJK TOEZICHT
Van Alckmaer heeft tot doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Daaronder vallen volgens de
statuten ook het verwerven en in stand houden van gebouwen met een historische of stedelijke waarde. De aanpak van
monumenten is een van de speerpunten van het beleid van Van Alckmaer. Voorts is de maatschappelijke opgave, binnen de
beperkingen van de Woningwet, een belangrijk onderwerp binnen het inhoudelijk toezicht. De RvC is aan de hand van
thema’s, welke aan de orde komen in de strategiesessies, betrokken bij de inhoud van het nieuwe ondernemingsplan. Evenals
bij het huidige ondernemingsplan biedt dit de RvC handvatten bij het houden van toezicht op het bereiken van de gestelde
doelen. De begroting en de jaarrekening bieden daarnaast de mogelijkheid om te beoordelen of de onderneming voldoende
(maatschappelijk) investeert en rendeert op de genoemde werkterreinen.
Met kwartaalrapportages, rapportages over de strategische - en volkshuisvestelijke prestaties, projectplannen en -presentaties
en het treasurybeleid heeft de RvC goed inzicht verkregen op de financiële risico’s en resultaten van Van Alckmaer. De organisatie
conformeert zich aan de definities en normen van WSW. Deze definities en normen worden gebruikt als toetsingscriteria bij
de invulling van het treasurybeleid.

8.3.11

PROFESSIONALISERING GOVERNANCE
De governance van Van Alckmaer is ingericht volgens de governance code. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de RvC, evenals die van de directeur-bestuurder, zijn vastgelegd in de statuten van Van Alckmaer, het RvC reglement en het
Bestuursreglement. Er wordt door de RvC continu aandacht besteed aan de corporate governance richtlijnen.
Op basis van de Woningwet, BTIV en RTIV en de aanbevelingen uit het visitatierapport 2015 is dit verslagjaar de structuur,
onder meer vorm gegeven in reglementen, verder geprofessionaliseerd. Van Alckmaer is inmiddels Woningwet-proof.
Daarnaast is de samenstelling van de RvC verder uitgebreid met een lid op voordracht van de Huurdersorganisatie.
De wervingsprocedure voor de vijfde commissaris is eind 2016 gestart.

85

8

VERSL AG R A AD VAN COMMISSARISSEN

8.3.12

OVERLEG MET DE HUURDERSBELANGENVERENIGING VAN ALCKMAER (HBVA)
De voltallige RvC heeft 18 november 2016 uitgebreid overleg gevoerd met de HBVA. Aan de orde kwam onder meer de stand
van zaken met betrekking tot de benoeming van de commissaris op voordracht van de HBVA en de procedure en profielschets
om te komen tot een tweede commissaris op voordracht van de HBVA, als vijfde lid van de RvC.

8.3.13

OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD
De RvC heeft op 12 oktober 2016 het jaarlijkse overleg met de OR gevoerd. In het verslagjaar is geregeld informeel overleg
geweest tussen de ondernemingsraad en het RvC lid met portefeuille OR.

8.3.14

INTEGRITEIT
De gedragscodes van Aedes vormen het uitgangspunt voor het interne beleid omtrent integriteit en gedrag. Van Alckmaer
kent een klokkenluidersregeling die is opgenomen in de Algemene gedragsregels. Deze gedragsregels zijn opgesteld volgens
de integriteitscode en staan vermeld op de website van Van Alckmaer.

8.3.15

PENSIOENCLAIM/WNT ZAAK
In het gehele verslagjaar hebben de juridische procedures inzake de pensioenclaim, alsmede de terugvordering loon, van een
voormalig directeur-bestuurder, op de agenda gestaan. Voor wat betreft de pensioenclaim heeft de kanonrechter op 5 oktober
2016 vonnis gewezen. Ten aanzien van de terugvordering loon in het kader van de WNT is er door de kantonrechter nog geen
vonnis gewezen. Bij beide kwesties is de Autoriteit woningcorporaties betrokken.
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VERANTWOORDING HONORERING VAN DE RVC-LEDEN
BEZOLDIGING COMMISSARISSEN IN 2016
De bezoldiging van de RvC in 2016 is conform de WNT.
De bezoldiging van de commissarissen in 2016 was als volgt (exclusief btw):

Naam

Functie		 Bezoldiging

M.A.M. van der Poel
E.J. van der Maas
H.B. de Regt

Voorzitter
vicevoorzitter
Lid

Totaal		

e 14.250,00
e 9.500,00
e 9.500,00
e 33.250,00

Conform het RvC besluit in december 2015 om de bezoldiging voor 2016 te bevriezen, is deze gelijk aan 2015. De bezoldiging
van de RvC bedroeg in 2016 in totaal € 33.250 exclusief btw. De leden van de RvC kunnen werkelijk gemaakte reis- en onkosten
declareren bij Van Alckmaer. Voor de bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt verwezen naar de jaarrekening.
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TOT SLOT
2016 was een energiek jaar voor de RvC. De nieuwe woningwet, governance code, transitieverandering binnen Van Alckmaer,
waaronder de organisatieaanpassing, en het opnieuw vormgeven van de samenstelling van de RvC, vroegen continu onze
aandacht. Wij zijn blij met de gekozen richting van de transitie en dat Van Alckmaer aanstuurt op een flexibele, proces- en
resultaatgerichte organisatie.
Alkmaar, 9 juni 2017
De Raad van Commissarissen
van Van Alckmaer voor Wonen
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JA ARREKENING 2016

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

Balans per 31 december 2016
Winst-en-verliesrekening over 2016
Kasstroomoverzicht 2016 directe methode
Grondslagen van waardering in de jaarrekening
Grondslagen van balanswaardering in de jaarrekening
Grondslagen van resultaatbepaling in de jaarrekening
Grondslagen voor kasstroomoverzicht
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst-en-verliesrekening
Overige gegevens
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor resultaatbestemming)
ACTIVA (in euro’s)

VASTE ACTIVA

31 december 2016

31 december 2015

244.628.463
26.508.053
7.542.085
2.398.580
2.779.700
283.856.881

227.306.543
27.270.648
8.189.733
389.068
2.745.913
265.901.905

0
2.529.843
2.529.843

19.878
341.381
361.259

286.386.724

266.263.164

Materiële vaste activa
1 DAEB vastgoed in exploitatie
2 niet-DAEB vastgoed in exploitatie
3 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
5 Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie
			
Financiële vaste activa
6 Deelnemingen
7 Latente belastingvordering
			
Totaal vaste activa
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9.1 (vervolg)
VLOTTENDE ACTIVA
8 Voorraden

31 december 2016

31 december 2015

269.881

778.834

132.779
0
179.614
104.152

136.767
375.426
194.827
209.282

416.545

916.302

3.876.706

6.335.909

4.563.132

8.031.045

290.949.856

274.294.209

Vorderingen
9 Huurdebiteuren
10 Rekening courant deelnemingen
11 Overige vorderingen
12 Overlopende activa
			
13 Liquide middelen
Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA (in euro’s)

EIGEN VERMOGEN

31 december 2016

31 december 2015

167.470.682
12.439.628
1.849.405

151.548.524
12.443.887
364.779

181.759.715

164.357.190

31 december 2016

31 december 2015

17 Voorziening onrendabele investeringen
18 Voorziening latente belastingverplichting
19 Voorziening reorganisatiekosten
20 Voorziening deelnemingen
21 Overige voorzieningen

5.155.228
256.557
322.613
0
46.729

1.850.304
261.130
0
17.544
665.254

Totaal voorzieningen

5.781.127

2.794.232

14 Herwaarderingsreserve
15 Overige reserve
16 Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

VOORZIENINGEN
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9.1 (vervolg)
LANGLOPENDE SCHULDEN

31 december 2016

31 december 2015

291.049
84.999.961
7.123.731

382.112
88.062.640
8.189.733

Totaal langlopende schulden

92.414.741

96.634.485

KORTLOPENDE SCHULDEN

31 december 2016

31 december 2015

0
7.153.859
1.397.538
430.439
2.012.437

236.100
7.150.095
640.417
201.341
2.280.350

10.994.273

10.508.303

290.949.856

274.294.209

22 Leningen gemeente
23 Leningen kredietinstellingen
24 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
		 onder voorwaarden

25 Schulden aan kredietinstellingen
26 Aflossingsverplichtingen
27 Schulden aan leveranciers
28 Belastingen en premies sociale verzekeringen
29 Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016 (in euro’s)

			

Boekjaar 2016

Boekjaar 2015

16.453.029
783.190
-789.538
-3.356.865
-2.902.961
-1.341.182

16.254.297
819.802
-791.555
-3.532.622
-2.463.515
-1.278.526

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

8.845.673

9.007.881

36 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
37 Toegerekende organisatiekosten
38 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

1.423.108
0
-1.064.523

1.461.555
0
-1.010.573

358.585

450.982

-4.604.050
15.001.474
418.354

-1.516.941
-2.377.018
0

10.815.778

-3.893.959

30 Huuropbrengsten
31 Opbrengsten servicecontracten
32 Lasten servicecontracten
33 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
34 Lasten onderhoudsactiviteiten
35 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
39 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
40 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
41 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkocht onder voorwaarden
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
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9.2 (vervolg)
			

Boekjaar 2016

Boekjaar 2015

42 Opbrengst overige activiteiten
43 Kosten overige activiteiten

133.422
-50.220

215.265
-48.752

Netto resultaat overige activiteiten

83.202

166.513

-470.613
-56.981

-889.703
-63.118

BEDRIJFSRESULTAAT

19.575.644

4.778.596

46 Rentebaten
47 Rentelasten
Saldo financiële baten en lasten

0
-4.190.888
-4.190.888

10.562
-4.234.935
-4.224.373

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

15.384.756

554.223

48 Belastingen

2.193.035

-30.409

RESULTAAT NA BELASTINGEN

17.577.791

523.814

-175.266

-1.073

17.402.525

522.741

44 Overige organisatiekosten
45 Leefbaarheid

49 Resultaat deelnemingen
NETTO RESULTAAT

96

9

9.3

JA ARREKENING 2016

KASSTROOMOVERZICHT 2016 DIRECTE METHODE (in euro’s)

		

Boekjaar 2016		

Saldo liquide middelen 1-1		

Boekjaar 2015

6.335.908 		

5.460.961

Ontvangsten van huurders
17.221.195 		
17.052.456
Ontvangsten van sudsidiegevers
0 		
0
Ontvangsten van overig
226.185 		
42.764
			 17.447.380 		 17.095.220
Betalingen aan werknemers
-1.654.546 		
-1.872.404
Betalingen aan leveranciers onderhoud
-2.441.445 		
-2.157.517
Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten
-2.665.368 		
-3.180.116
Betalingen aan sectorspecifieke heffingen
-1.380.383 		
-1.239.046
Betalingen aan overige
-634.863 		
-44.933
			 -8.776.605 		 -8.494.016
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		 8.670.775 		 8.601.204
Ontvangen interest
11.079 		
29.049
Betaalde interest
-4.173.935 		
-4.277.249
			 -4.162.856 		 -4.248.200
Kasstroom uit operationele activiteiten		 4.507.919		 4.353.004
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-5.546.007 		
1.965.082 		

Kasstroom uit investeringsactiviteiten		

-3.265.985
2.285.067

-3.580.925 		

-980.918
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9.3 (vervolg)
		
Mutatie rek. courant schuld kredietinstellingen
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossingen van langlopende schulden

Boekjaar 2016		

Boekjaar 2015

-236.100 		
4.000.000 		
-7.150.095 		

183.350
467.517
-3.148.806

Kasstroom uit financieringsactiviteiten		

-3.386.195			 -2.497.939

Mutatie liquide middelen		

-2.459.201			

874.147

Saldo liquide middelen 31-12		

3.876.707 			

6.335.108
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING IN DE JAARREKENING
Regelgeving
Van Alckmaer heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het eerste lid van dit artikel
schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens
het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(“WNT”) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het bijzonder. De jaarrekening is opgemaakt op 1 juni 2017.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en
winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichting op
posten in de balans en winst- en verliesrekening worden in de jaarrekening genummerd.
Stelselwijziging
Wijzigingen Richtlijn 645
Met ingang van boekjaar 2016 is de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing.
Woningcorporatie Van Alckmaer waardeerde haar onroerende zaken in exploitatie tot en met 2015 tegen marktwaarde op basis
van het actuele waarde model van Richtlijn 213 “Vastgoedbeleggingen” en bedrijfswaarde voor wat betreft het sociaal
vastgoed. Als gevolg van de nieuwe Woningwet en daarin voorgeschreven waardering tegen marktwaarde volgens het
waarderingshandboek dient een stelselwijziging te worden doorgevoerd.
De herziene Richtlijn 645 heeft ertoe geleid dat Woningcorporatie Van Alckmaer haar stelsel van waardering en resultaatbepaling
vanaf 2016 heeft gewijzigd op de volgende onderdelen:
a Classificatie van onroerende zaken in exploitatie naar DAEB vastgoed en niet-DAEB vastgoed, op basis van onderverdeling
naar het al dan niet overschrijden van de huurliberalisatiegrens door de woninghuur per contractdatum in plaats van per
balansdatum;
b Waardering van sociaal vastgoed vond tot en met 2015 plaats op basis bedrijfswaarde. Vanaf 2016 vindt waardering plaats
tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor
onroerende zaken in exploitatie.
c De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen marktwaarde volgens Richtlijn 213 is vanaf 2016
gewijzigd in waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat, bepaald overeenkomstig het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde voor onroerende zaken in exploitatie.
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Als gevolg van de waardering tegen marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie is een eventuele afwaardering van
vastgoedontwikkelingsprojecten herrekend op basis van de marktwaarde in verhuurde staat, als toets ter bepaling van
eventuele duurzame waardeverminderingen (waar de toets ter bepaling van eventuele duurzame waardeverminderingen
nog op basis van bedrijfswaarde geschiedde).
Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en
resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 2016 zijn aangepast.
De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag reeds van
toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de stelselwijziging (cumulatieve effect) is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en met 2014 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2015 en bedraagt e 92.769.334 positief.
Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2015 is in de individuele posten van de winst-en-verliesrekening verwerkt
middels aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2015 en bedraagt in totaal e 2.783.748 negatief. In totaal bedraagt het
cumulatief effect per 1 januari 2016 e 98.730.079. Dit effect alsmede het resultaateffect 2015, uitgesplitst naar de individuele
posten is als volgt (zie schema’s volgende pagina’s):
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Cumulatief effect 1 januari 2016
		
		

Stand 1 januari 2016
vóór stelselwijziging

Stand 1 januari 2016
ná stelselwijziging

Cumulatief effect
1 januari 2016

DAEB vastgoed in exploitatie
126.471.363
227.306.543
DAEB vastgoed in ontwikkeling,
389.068
389.068
bestemd voor eigen exploitatie
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
29.375.749
27.270.648
				

100.835.180
0

Eigen vermogen: overige reserves
7.412.226
12.808.666
Eigen vermogen: herwaarderingsreserve
58.925.890
151.548.524
Voorziening onrendabele investeringen
1.139.299
1.850.304
				

5.396.440
92.622.634
711.005
98.730.079

(2.105.101)
98.730.079

Resultaateffect 2015
			
Baten/lasten 2015 Aanpass. resultaat 2015
		
Baten/lasten 2015
voor vergelijkingsvoor vergelijkings		
volgens WVR 2015 doeleinden aangepast
doeleinden
Verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie
Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed
in exploitatie
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen
(o.a. onrendabele investeringen)

522.018
-2.312.864
2.568.968

450.982
-1.984.084
-392.934

-71.036
328.780
-2.961.902

-3.703.525

-122.952

3.580.573

2.143.222

-1.516.941

-3.660.163

				

-2.783.748
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Cumulatief effect 1 januari 2015

		
		

Stand 1 januari 2015
vóór stelselwijziging

Stand 1 januari 2015
ná stelselwijziging

Cumulatief effect
1 januari 2015

DAEB vastgoed in exploitatie
138.191.341
227.270.480
DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor
eigen exploitatie
1.025.439
1.025.439
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
25.630.500
27.983.198
Niet-DAEB vastgoed in ontwikkeling, bestemd
voor eigen exploitatie
109.071
109.071
				

89.079.139

Eigen vermogen: overige reserves
6.988.655
11.688.519
Eigen vermogen: herwaarderingsreserve
64.076.459
152.145.929
Correctie			
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
2.367.104
1.017.570
				

4.699.864
88.069.470
12.037

0
2.352.698
0
91.431.837

(1.349.534)
91.431.837

Voor de individuele posten zijn de verschillen met de oorspronkelijke jaarrekeningcijfers 2015 in de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld.
Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich diverse oordelen
en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal als
het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij
behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.
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Lijst van kapitaalbelangen
Deelnemingen, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde
• Van Alckmaer voor Monumenten B.V. te Alkmaar (100%)
• Van Alckmaer voor Ontwikkeling B.V. te Alkmaar (100%)
• Hofhouding Beheer B.V. i.o. te Alkmaar (100%)
Bovengenoemde deelnemingen zijn eind 2016 geliquideerd cq opgeheven.
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien
en voor zover:
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en
simultaan af te wikkelen; en
• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
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GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING IN DE JAARREKENING
Materiële vaste activa
Vastgoed in exploitatie
Classificatie en kwalificatie
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB (commercieel) vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de
staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige
sociaal vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-,
welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de
EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen
met een huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet
zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.
Complexindeling
Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een
samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed,
bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode.
Alle verhuureenheden van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk
waarderingscomplex. Het kan voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat
geval wordt, nadat de waarde van het waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het sociaal
vastgoed, respectievelijk aan het commerciële deel kan worden toegerekend.
Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed
Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd
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tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele
investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten.
De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie
door sloop wordt beëindigd.
Waardering na eerste verwerking
Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd
tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering
plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
(‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’).
Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën:
• Woongelegenheden
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG)
• Parkeergelegenheden
• Intramuraal zorgvastgoed
Van Alckmaer hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor woongelegenheden, MOG en
parkeergelegenheden. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde
herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan bestaat het
risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van de actuele waarde die met betrokkenheid van
een taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Voor BOG en intramuraal zorgvastgoed hanteert Van Alckmaer verplicht de full versie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van de niet-DAEB tak
respectievelijk DAEB tak.
Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden.
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de DCFmethode. Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden
aan de hand van een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan
het einde van de DCF-periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk
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betaald worden. De berekening van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een
exploitatieperiode van 15 jaar.
De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en parkeergelegenheden
plaats aan de hand van twee scenario’s: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het
uitpondscenario. Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of – vermeerdering van de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie
verantwoord in de winst- en verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering of
-vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen”.
Uitgaven na eerste verwerking
Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel vastgoed, die voldoen aan
de algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde
van het complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering
of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord als “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.
Herwaarderingsreserve
Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of verliezen
ontstaan door een wijziging in de marktwaarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil
tussen de marktwaarde van het waarderingscomplex en de boekwaarde, op basis van de verkrijgingsprijs, rekening houdend
met cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt voor de
gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.
Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2016 een ook voor een derde,
onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten
worden in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de
contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering of – vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken
op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de post Niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV-contract overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord
onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en nadelen zijn
overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel
een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt
gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake
terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen zonder rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien
inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn,
niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting
onder de kortlopende schulden verantwoord.
De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die ter zake de
terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed
Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen (woningverbetering,
herstructurering, zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking). De waardering bij eerste verwerking
is tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
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De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel
de lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames
zoals hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking.
Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de lagere
marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het
resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel
vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het verschil
eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor
onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat
verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de
erwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat,
worden deze wijzigingen als een schattingswijziging verantwoord.
Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs
dan wel de lagere opbrengstwaarde. De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de
balans opgenomen na vervreemding of op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik
of de vervreemding worden verwacht.
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Financiële activa
Deelnemingen
Niet geconsolideerde deelnemingen worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. Voor de bepaling of sprake is
van invloed van betekenis worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten
bevatten. Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het
aandeel van de groep in de netto-vermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen en
haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald
volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening, verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de
deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel in het resultaat van de deelnemingen opgenomen.
Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
Vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de
geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt
rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
Overige voorraden
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de vorderingen op huurdebiteuren is een voorziening voor
oninbaarheid opgenomen, welke in mindering is gebracht op de debiteurenstand.
Onder de overlopende activa zijn uitgaven inzake verbeteringen opgenomen vooruitlopend op de in het volgend boekjaar
door te voeren huurverhoging. Deze uitgaven zullen dan als verbetering worden geactiveerd.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien Van Alckmaer op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft
waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden
voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel
vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen
toe te rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’, wordt het
verschil eerst in mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd
voor onrendabele investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de
voorziening wordt in het resultaat verantwoord onder de post waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
Voorziening pensioenen
De gehanteerde pensioenregeling van Van Alckmaer is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds SPW. De hieruit voortvloeiende 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. Te
betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief
verantwoord.
Behalve de betaling van premies heeft Van Alckmaer geen verdere verplichtingen uit hoofde van genoemde pensioenregeling.
In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds hebben wij geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen
anders dan hogere toekomstige premies.
Voorziening reorganisatiekosten
De voorziening reorganisatiekosten is gevormd omdat er op balansdatum een gedetailleerd plan is geformaliseerd en de
gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben dat de reorganisatie zal worden
uitgevoerd. De voorziening bestaat uit de directe kosten van de reorganisatie.
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Voorziening deelnemingen
De voorziening deelnemingen is gevormd in verband met de negatieve nettovermogenswaarde van deelnemingen in het geval
dat Van Alckmaer zich aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van de deelneming respectievelijk een feitelijke verplichting
heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen. De voorziening wordt gevormd ter grootte van de uit de
aansprakelijkheidstelling te verwachten eventuele kasuitstromen.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen zijn gevormd voor loopbaanontwikkeling en claims.
De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor medewerkers van de corporatie op grond van CAO-bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd.
Bij het bepalen van deze voorziening wordt uitgegaan van het personeelsbestand ultimo boekjaar. De voorziening is tegen de
contante waarde opgenomen.
De voorziening claims is gevormd voor de mogelijke kosten ten gevolge van de pensioenclaim van de voormalig directeur.
Belastingen
Acute belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende belastingtarief, rekening
houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor
saldering.
Latente belastingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en
voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover er latente
verplichtingen tegenover staan, of het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente
belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.
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De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente
vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor
realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van
het geldende belastingtarief. De latente belastingvordering uit hoofde van verliescompensatie wordt gewaardeerd tegen
contante waarde en de overige latente belastingverplichtingen en vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Fiscale eenheid
Tussen Van Alckmaer en haar deelnemingen bestaat een fiscale eenheid.
Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct
daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet
langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk
is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal
plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING IN DE JAARREKENING
Algemeen
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard, omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de
corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van
de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk toegelicht.
Huuropbrengsten
Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid, rekening houdend met de door het Rijk bepaalde
kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van
huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.
Opbrengsten servicecontracten
De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor leveringen en diensten
(zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving
wegens oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten- verdeelstaat
verantwoord.
Lasten onderhoudsactiviteiten
De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten laste van de
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exploitatie gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van
eigen dienst. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder
de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Overheidsheffingen
Van Alckmaer verwerkt de overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting in de periode waarop de overheidsheffing
betrekking heeft.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van vorderingen
op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren.
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus
de toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed.
Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische
voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de
opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van verkoopkosten en de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Verder wordt hieronder verantwoord
de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder voorwaarden doorverkochte woningen onder aftrek
van de boekwaarde.
Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).

114

9

JA ARREKENING 2016

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedportefeuille
bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd
voor verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die
ontstaan door een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.
Netto resultaat overige activiteiten
Hieronder vallen onder andere aan derden doorberekende kosten voor overige dienstverlening inzake administratieve dienstverlening, uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, inschrijfgelden woningzoekenden e.d.
Overige organisatiekosten
De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden opgenomen
onder Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn kosten uit hoofde van treasury, personeel en organisatie en kosten
ten aanzien van het jaarverslag.
Leefbaarheid
Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van bewonersinitiatieven.
De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor onderhoud groenvoorziening en schoonmaakacties
et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting portieken et
cetera.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio
en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de
over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans
de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij
verschuldigd worden.
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Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat, rekening
houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en –schulden uit hoofde van
respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost.
De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking
heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen
wordt verwerkt.
Aandeel in resultaat van deelnemingen
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van de deelnemingen
bepaald op de waarderingsgrondslagen van Woningcorporatie Van Alckmaer.
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GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Materiële vaste activa

			
1
2
3
4
		
5

DAEB vastgoed in exploitatie
niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie

Totaal materiële vaste activa

31 december 2016

31 december 2015

244.628.463
26.508.053
7.542.085

227.306.543
27.270.648
8.189.733

2.398.580
2.779.700

389.068
2.745.913

283.856.881

265.901.905
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DAEB vastgoed in exploitatie (1)

		
Boekwaarde 1 januari
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Herrekende boekwaarde
Mutaties:
Opleveringen
Investeringen
Desinvesteringen
Herclassificatie
Aanpassingen marktwaarde
Overige mutaties
Totaal van de mutaties
Boekwaarde 31 december
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering

31 december 2016

31 december 2015

227.306.543
0
227.306.543

138.191.341
89.079.139
227.270.480

2.149.678
461.322
-156.432
648.131
17.897.687
-3.678.466
17.321.920

2.449.588
426.783
-1.773.844
0
2.539.824
-3.606.288
36.063

244.628.463

227.306.543

152.736.118

137.225.052
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Niet-DAEB vastgoed in exploitatie (2)

		
Boekwaarde 1 januari
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Herrekende boekwaarde
Mutaties:
Opleveringen
Investeringen
Desinvesteringen
Herclassificatie
Aanpassingen marktwaarde
Overige mutaties
Totaal van de mutaties
Boekwaarde 31 december
Inbegrepen ongerealiseerde herwaardering

31 december 2016

31 december 2015

27.270.648
0
27.270.648

25.630.500
2.352.698
27.983.198

0
42.651
-908.091
-648.131
1.221.959
-470.983
-762.595

152.411
63.506
-504.618
0
50.385
-474.234
-712.550

26.508.053

27.270.648

14.316.211

14.323.472

120

9

JA ARREKENING 2016

DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische parameters en of
schattingen (full variant). Het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ bepaalt de marktwaarde van de onroerende
zaken in exploitatie op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode).
De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario.
Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de DCF-periode.
Bij het uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen leegwaarde wordt
overgegaan. De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van 15 jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij
mutatie aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren.
- Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de
markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.
- Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de volgende macro-economische
parameters (zie vogende bladzijde):
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Parameters woongelegenheden

		
Prijsinflatie
Looninflatie
Bouwkostenstijging
Leegwaardestijging
Instandhoudingsonderhoud per vhe –EGW (gem. norm obv bouwjaar)
Instandhoudingsonderhoud per vhe – MGW (gem.norm obv bouwjaar)
Mutatieonderhoud per vhe - EGW
Mutatieonderhoud per vhe - MGW
Beheerkosten per vhe - EGW
Beheerkosten per vhe - MGW
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ)
Verhuurderheffing (% van de WOZ)
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - onzelfstandige eenheden
Huurderving (% van de huursom)
Mutatiekans bij doorexploiteren
Mutatiekans bij uitponden
		
Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde)
Disconteringsvoet (excl. opslag voor markt- en objectrisico)

2016

2017

2018

2019 e.v.

0,20%
1,60%
1,60%
7,40%
e 890
e 862
e 823
e 618
e 420
e 413
0,098%
0,13%
0,491%
0,5%
0,0%
1,0%

0,60%
1,70%
1,70%
4,70%
e 890
e 862
e 823
e 618
e 420
e 413
0,098%
0,13%
0,543%
1,2%
0,0%
1,0%

1,07%
1,57%
1,57%
3,30%
e 890
e 862
e 823
e 618
e 420
e 413
0,098%
0,13%
0,543%
0,8%
0,0%
1,0%

1,53%
2,03%
2,03%
2,00%
e 890
e 862
e 823
e 618
e 420
e 413
0,098%
0,13%
0,543%
0,4%
0,0%
1,0%

Complex specifiek met een minimum van 2%
Idem; met een opslag van 2% voor niet
aangebroken complexen in het eerste jaar
1,7%
5,96%

1,7%
5,96%

1,7%
5,96%

1,7%
5,96%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van e 500 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit
overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed

		
Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo (gemiddeld bedrag)
Mutatieonderhoud per m2 bvo (gemiddeld bedrag)
Beheerkosten % van de markthuur - BOG
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(gemiddeld % van de WOZ)
Disconteringsvoet (gemiddeld %)

2016

2017

2018

2019 e.v.

e 7,64
e 10,26
2,0%
0,098%
0,251%

e 7,64
e 10,26
2,0%
0,098%
0,251%

e 7,64
e 10,26
2,0%
0,098%
0,251%

e 7,64
e 10,26
2,0%
0,098%
0,251%

8,78%

8,78%

8,78%

8,78%

2016

2017

2018

2019 e.v.

e 46
e 154
e 25
e 35
0,098%
0,25%
5,96%

e 46
e 154
e 25
e 35
0,098%
0,25%
5,96%

e 46
e 154
e 25
e 35
0,098%
0,25%
5,96%

e 46
e 154
e 25
e 35
0,098%
0,25%
5,96%

Parameters parkeerplaatsen

		
Instandhoudingsonderhoud – parkeerplaats
Instandhoudingsonderhoud – garagebox
Beheerkosten – parkeerplaats
Beheerkosten – garagebox
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ)
Disconteringsvoet (excl. opslag voor markt- en objectrisico)
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Parameters intramuraal zorgvastgoed

		
Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo (gemiddeld bedrag)
Mutatieonderhoud per m2 bvo (gemiddeld bedrag)
Beheerkosten % van de markthuur
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ)
Disconteringsvoet (gemiddeld %)

2016

2017

2018

2019 e.v.

5,38
27,71
2,0%
0,098%
0,272%
8,28%

5,38
27,71
2,0%
0,098%
0,272%
8,28%

5,38
27,71
2,0%
0,098%
0,272%
8,28%

5,38
27,71
2,0%
0,098%
0,272%
8,28%

Bij toepassing full variant: inschakeling taxateur
Het bedrijfsmatig onroerend goed en het intramuraal zorgvastgoed wordt, conform wettelijke voorschriften, jaarlijks getaxeerd
door een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
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 Van Alckmaer en op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit
woningcorporaties.
Bij toepassing full variant: toepassing vrijheidsgraden
Bij de full variant is gebruik gemaakt van de martkhuurwaarde in plaats van de werkelijke huur. Deze markthuurwaarde is
gebaseerd op marktreferenties welke zijn toegelicht in de taxatierapporten. Waar in de basisversie van het handboek wordt
gewerkt met een eindwaardesystematiek, wordt er in de onderhavige taxaties gewerkt met een door de taxateur ingeschatte
exit yield. Deze is gebaseerd op de te verwachte functionele en technische veroudering in de beschouwingsperiode. Voor het
zorgvastgoed is bij de bepaling van de exit yield tevens nog gekeken naar de transformatiemogelijkheden in de toekomst.
De disconteringsvoet is ook aangepast ten opzichte van de basisversie, dit is gedaan op basis van koopreferenties en
bandbreedte marktconformiteit.
Als laatste zijn de normen voor onderhoud, beheer en verzekeringen aangepast naar de werkelijke door Van Alckmaer
verstrekte exploitatiegegevens. Als er sprake is van achterstallig onderhoud heeft hier nog een aanvullende correctie voor
plaatsgevonden. In bovenstaande parameters is aangeven waar de gemiddelde aanpassingen ten opzichte van de basisversie
op uitkomen.
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Schattingen
Gelet op de huidige marktomstandigheden kunnen toekomstige marktontwikkelingen, waarop door de externe taxateur
gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde van het commercieel vastgoed zijn gebaseerd, ten
opzichte van de werkelijk te verwachten marktontwikkelingen, van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige
waardering in de jaarrekening.
Bedrijfswaarde-informatie

De bedrijfswaarde bedraagt:
Commercieel vastgoed
Sociaal vastgoed
		

21 december 2016

21 december 2016

22.404.189
126.630.521

26.525.090
126.473.640

149.034.710

152.998.730

Uitgangspunten bedrijfswaarde
In de Woningwet is opgenomen dat toegelaten instellingen volkshuisvesting hun bezit op marktwaarde moeten waarderen.
Door de waardering van de onroerende zaken in exploitatie tegen marktwaarde wordt inzicht gegeven in de mogelijke verdiencapaciteit van de vastgoedportefeuille van Woningcorporatie Van Alckmaer. De marktwaarde geeft, rekening houdend met de
uitgangspunten van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’, het bedrag op balansdatum weer waartegen het
vastgoedbezit op de vrije markt kan worden vervreemd tussen ter zake goed geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid
zijn. Omdat de doelstelling van Woningcorporatie Van Alckmaer is om te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar
niet zelf in kunnen voorzien en op relatief beperkt aantal woningen zal verkopen, betekent dit dat slechts een deel van de in
de jaarrekening verantwoorde marktwaarde in de toekomst zal worden gerealiseerd.
De bedrijfswaarde sluit aan op het beleid van Woningcorporatie Van Alckmaer en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit
van haar vastgoed uitgaande van dit beleid. In het bestuursverslag is een beleidsmatige beschouwing opgenomen over het
verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie.
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De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen uit
hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende exploitatieperiode
van de complexen. De bedrijfswaarde is bepaald overeenkomstig de voorgeschreven parameters en richtlijnen van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De bedrijfswaarde is gebaseerd op doorexploitatie van de onroerende zaken totdat het vastgoed door sloop teniet gaat. Hierbij
wordt een restwaarde voor de grond ingerekend afgeleid van de huidige bestemming van het vastgoed (i.c. lange termijnverhuur).
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het bestuur
weergeven van zijn beleid en de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende
economische levensduur van het complex. Deze veronderstellingen zijn nader geconcretiseerd in de onderstaande
uiteenzetting van de gehanteerde uitgangspunten.
De kasstroomprognoses zijn voor de eerste vijf jaar gebaseerd op de intern geformaliseerde meerjarenbegroting waarbij de
contractperiode is ingerekend voor de verwachte kosten van contractueel aangegane onderhoudsverplichtingen, erfpacht en
overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig en groot onderhoud worden
gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren worden de
kasstroomprognoses geschat door extrapolatie van de meerjarenbegroting gebruikmakend van een vast groeipercentage voor
inflatie en huurstijging.
Bij de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Stijgingsparameters:
• jaarlijkse huurverhoging van 0,2% voor 2017, 0,6% voor 2018, 1,06% voor 2019, 1,51% voor 2020 en 2% voor 2021 e.v.
(2015: 1,2% voor 2016, 1,5% voor 2017 e.v.)
• jaarlijkse huurharmonisatie uitsluitend voor de eerste vijf jaar: gemiddeld 0,2% per jaar (2015: gemiddeld 0,5% per jaar);
• jaarlijkse huurderving van 0,3% als gevolg van leegstand (2015: 0,5%);
• jaarlijkse mutatiegraad variërend van 0 tot 30% (op complexnivo bepaald) waarbij huurharmonisatie variërend van 70%
tot 100% van de maximaal redelijke huur (2015: idem);
• jaarlijkse stijging van de variabele lasten en overige exploitatieuitgaven van 0,6% voor 2017, 1,1% voor 2018, 1,5% voor 2019
en 2% voor 2020 e.v. (2015: 2,3% voor de jaren 2016 tot en met 2018 en 2,5% voor 2019 e.v.);
• jaarlijkse stijging van de onderhoudsuitgaven conform de inflatie voor bouwkostenontwikkeling van 1,6% voor 2017, 1,9%
voor 2018, 2,2% voor 2019 en 2,5% voor 2020 e.v. (2015: 2,3% voor 2016, 2017 en 2,5% voor 2018 e.v.).
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Volumeparameters:
• klachten- en mutatieonderhoudsuitgaven (op basis van ervaringscijfers): e 382 per verhuureenheid (voorgaand jaar: e 382);
• planmatig en groot onderhoud (uitsluitend instandhouding) per complex: conform meerjarenonderhoudsbegroting, na
begrotingsperiode op basis van gemiddelden per complex;
• directe overige exploitatieuitgaven (belastingen, verzekering): e 667 per verhuureenheid (voorgaand jaar: e 357);
overige indirecte exploitatieuitgaven voor zover vastgoedgerelateerd (algemeen beheer): e 937 per verhuureenheid
(voorgaand jaar e 1.150)
• heffing van overheidswege gekoppeld aan het sociaal vastgoed in exploitatie (verhuurdersheffing): voor 2017 en verder
ingerekend op basis van het wettelijk
Discontering:
• disconteringsvoet van 5,0 % voor woningen (voorgaand jaar: 5,0%); disconteringsmoment: medionummerando;
• contantmakingsperiode: geschatte resterende economische levensduur van het complex met een minimum van 15 jaar voor
complexen waarvoor geen concrete sloop-, renovatie- of verkoopplannen aanwezig zijn.
Overige aspecten:
• inrekenen restwaarde grond: e 11.425 voor appartementencomplexen en e 16.609 voor grondgebonden complexen.
Uitgaande van bouwrijpe grond met een sociale huurbestemming aan het eind van de economische levensduur, zijnde de
huidige grondprijs geïndexeerd naar einde levensduur en gecorrigeerd voor sloop (e 4.531 voor appartementencomplexen
en e 8.415 voor de overige complexen. Restwaarde grond voorgaand jaar: idem);
• inrekenen restwaarde grond bij opstallen op erfpachtgrond: indien en voor zover de erfpacht is of wordt afgekocht vóór het
einde van de economische levensduur en de afkoopperiode de resterende levensduur van de opstallen overschrijdt. In dat
geval wordt de restwaarde van de grond berekend op basis van het afgekochte erfpachtrecht tot het einde van de
economische levensduur;
• inrekenen woningverkopen: tegen de contante waarde van de verwachte opbrengstwaarde minus verkoopkosten voor
maximaal de eerstkomende vijf jaar op basis van een geformaliseerd verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.
Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
De corporatie heeft voor de eerstkomende vijf jaar een verkoopplan opgesteld waarin 30 woningen bestemd zijn voor verkoop.
Hiervan zullen naar verwachting 6 woningen in het komend boekjaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van
deze woningen bedraagt in totaal e 980.000 en de boekwaarde op basis van historische kosten e 216.950.
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Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het WSW geborgde
leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht,
recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve
hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire
zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de
door het WSW geborgde financiering.
Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op de omvang van de
door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de geconsolideerde balans vermeld onder
de Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa.
De verhuureenheden aan de Appelsteeg 2, 4 en 6 zijn gefinancierd met een hypothecaire laagrentende lening van het
Nationaal Restauratiefonds.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (3)

		
Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden op 1-1
Mutaties in het boekjaar:
Terugkoop
Waardemutatie
Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden op 31-12

31 december 2016

31 december 2015

8.189.733

8.281.677

-983.459
335.811

-460.303
368.359

7.542.085

8.189.733
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Gedurende 2016 zijn 4 woningen (2015: 4 woningen) met een terugkooprecht verkocht en 4 woningen (2015: 2 woningen) met
een terugkoopplicht aangekocht. Het aantal woningen verkocht onder voorwaarden bedraagt ultimo 2016 29 (2015: 33).
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (4)

		
Vastgoed in ontwikkeling voor stelselwijziging op 1-1
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)
Vastgoed in ontwikkeling na stelselwijziging
Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Opleveringen
Geactiveerde uitgaven op 31-12
Voorziening onrendabele investeringen op 1-1
Mutaties in het boekjaar:
Vrijval
Dotatie
Voorziening onrendabele investeringen
= afwaardering op 31-12
Sociaal vastgoed in ontwikkeling op 31-12

31 december 2016

31 december 2015

976.984
0
976.984

1.717.506
0
1.717.506

5.471.513
-2.149.678
4.298.819

2.606.246
-3.346.768
976.984

-587.916

-582.996

0
-1.312.323
-1.900.239

381.281
-386.201
-587.916

2.398.580

389.068
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Het verloop van deze post is als volgt:
				
		
Realisatie
Investering
		
t/m 31 dec 2015
2016
Nieuwbouw/ verwerving
Paul Krugerstraat
Molenweg Schoorl
Nieuwpoort
Camphuysenstraat

375.130
169.000
0
0

Opleveringen/
overboekingen
t/m 31 dec 2016

Realisatie
t/m 31 dec 2016

2.842.501		
10.869		
146.329		
6.219		

3.217.632
179.869
146.329
6.219

Renovatie/ restauratie
Nieuwpoort
Koelmalaan
Kooimeerflats

212.785
141.011
79.058

456.928
2.008.667
0

0
2.149.678
0

669.713
0
79.058

Totaal in ontwikkeling

976.984

5.471.513

2.149.678

4.298.820
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie (5)
Het verloop van deze post is als volgt:

		

31 december 2016 31 december 2015

Aanschafwaarde per 1 januari
Afschrijvingen per 1 januari
Boekwaarde per 1 januari

4.426.713
-1.680.800
2.745.913

4.439.338
-1.580.627
2.858.711

Mutatie in het boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen
Correctie afschrijving desinvestering
Afschrijvingen
Totaal mutaties

151.138
-1.109.094
1.109.094
-117.351
33.787

10.144
-22.769
22.769
-122.942
-112.798

Aanschafwaarde per 31 december
Afschrijvingen per 31 december

3.468.757
-689.057

4.426.713
-1.680.800

Boekwaarde per 31 december

2.779.700

2.745.913
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Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode
rekening houdend met een eventuele restwaarde en gebaseerd op de volgende verwachte gebruiksduur:
• Bedrijfsterreinen: geen afschrijving
• Automatisering: 3 jaar
• Bedrijfsauto’s: 5 jaar
• Inventaris kantoor: 5 of 10 jaar
• Kantoorgebouw (excl. grond): 50 jaar
• Het kantoorgebouw wordt als geheel en niet naar componenten afgeschreven aangezien de invloed van het verschil in
afschrijving op het resultaat en vermogen verwaarloosbaar is.
Verzekeringen
Het kantoor is verzekerd tegen de risico’s van brand-, storm- en inbraakschade.
De verzekerde waarde is als volgt:
• Kantoor Keetgracht € 2.096.800 (2015: € 2.069.300)
• Inventaris inclusief computers € 921.300 (2015: € 917.500)
De vervoermiddelen zijn all-risk verzekerd
Financiële vaste activa

		

31 december 2016

31 december 2015

6 Deelneming
7 Latente belastingvordering

0
2.529.843

19.878
341.381

Totaal

2.529.843

361.259
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Deelnemingen (6)
Het verloop van deze post is als volgt:

		
Intrinsieke waarde per 1 januari
Voorziening per 1 januari
Stand per 1 januari

31 december 2016 31 december 2015
2.335
17.543
19.878

3.408
16.527
19.935

Resultaat deelneming
Opheffen deelnemingen
Intrinsieke waarde per 31 december

-175.265
155.387
0

-1.073
0
2.335

Voorziening negatieve deelneming
per 31 december

0

17.543

Stand per 31 december

0

19.878

De BV’s waarin werd deelgenomen zijn per eind 2016 geliquideerd cq opgeheven.
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Latente belastingvordering (7)
Het verloop van de post belastinglatenties (excl. verliescompensatie) is als volgt:

Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

31 december 2016

31 december 2016

341.381
-26.269

376.363
-34.982

315.112

341.381

Het verloop van de post belastinglatenties (verliescompensatie) is als volgt:

		

31 december 2016

31 december 2016

Stand per 1 januari
Mutaties

0
2.214.731

0
0

Stand per 31 december

2.214.731

0

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen. De hieruit voortvloeiende
latente belastingvorderingen worden hierna toegelicht:
a Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie met nieuwbouw en verbetering
Voor dit bezit is het uitgangspunt blijvend verhuren (waarna sloop). De op het waarderingsverschil van dit bezit betrekking
hebbende active belastinglatentie, inclusief de investeringen in nieuwbouw en verbetering, leidt niet tot verwerking in de
jaarrekening. De reden is dat de fiscale boekwaarde na afloop van de gebruiksduur (sloop) in stand blijft en fiscaal pas
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wordt afgewikkeld nadat in de toeomst de bouwbestemming op de grond zou komen te vervallen. Gezien de zeer lange
looptijd van het waarderingsverschil, tendeert de contante waarde van de hieruit voortvloeiende latente vordering naar nihil.
b Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie: sloop/verkoop binnen vijf jaar
- Belastinglatenties worden in de jaarrekening verwerkt voor zover Van Alckmaer over een beleidshorizon van vijf jaar
expliciete uitspraken heeft gedaan over de voorgenomen afwikkeling van woingen door sloop/verkoop. Bij sloop binnen vijf
jaar waarbij de bouwbestemming op de na sloop vrijkomende grond vervalt, wordt voor het waarderingsverschil tussen de
fiscale en commerciële boekwaarde van het betreffende vastgoed een actieve latentie tegen de nominale waarde in de
jaarrekening opgenomen, voor zover verrekenbaar.
- Wordt bij sloop binnen vijf jaar wederom vervangende nieuwbouw gepleegd, dan blijft de fiscale boekwaarde na afloop van
de gebruiksduur (sloop) in stand. Derhalve wordt hiervoor geen latentie gevormd (zie punt a).
- Bij verkoop van woningen binnen vijf jaar wordt voor het waarderingsverschil een actieve latentie tegen de nominale waarde
in de jaarrekening opgenomen.
c Projecten in ontwikkeling
Bij projectontwikkeling kan de fiscale waardering afwijken van de commerciële waardering vanwege voor de sector geldende
fiscale waarderingsvoorschriften volgens de Vaststellingsovereenkomsten VSO 1 en 2. Voor het eventuele waarderingsverschil is,
indien van toepassing, in de jaarrekening een actieve/passieve latentie gevormd. Gezien het kortlopend karakter is deze latentie
tegen de nominale waarde opgenomen omdat er een verwaarloosbaar verschil bestaat met de contante waarde.
d Leningen o/g
In de jaarrekening is voor de leningenportefeuille een latente belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord
voor het verschil tussen de waardering die de fiscus toepast (i.c. reële waarde) en de waardering als toegepast in de
jaarrekening (geamortiseerde kostprijs). De latentie loopt af over de resterende looptijd van de leningen.
e Fiscaal verrekenbare verliezen
Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor zover er voldoende
sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latente
vordering. In de jaarrekening is hiervoor een latente belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord, op basis
van een disconteringsvoet van 3,31%.
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Voorraden

			

31 december 2016

31 december 2015

9.881
0
260.000

22.334
511.500
245.000

269.881

778.834

31 december 2016

31 december 2015

9 Huurdebiteuren
10 Rekening courant deelnemingen
11 Overige vorderingen
12 Overlopende activa

132.779
0
179.614
104.152

136.767
375.426
194.827
209.282

Totaal

416.545

916.302

a Voorraad onderhoudsmaterialen technische dienst
b Onderhanden werk, betreft project De Laat
c Voorraad onroende zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal voorraden

Vorderingen
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Huurdebiteuren (9)
			
			

Achterstand
Achterstand
per 31 december 2016 per 31 december 2015

a Actieve contracten
b Niet actieve contracten
c Vorderingen in WSNP
			

107.638
64.593
36.535
208.766

121.849
52.067
47.910
221.826

Af: Voorziening dubieuze debiteuren

-75.987

-85.059

Saldo per 31 december

132.779

136.767

31 december 2016

31 december 2015

Stand 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Vrijval

-85.059
7.981
0
1.091

-94.930
50.840
-40.969
0

Stand 31 december

-75.987

-85.059

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
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Rekening courant deelnemingen (10)

			

31 december 2016

31 december 2015

a RC Van Alckmaer voor Monumenten B.V.
b RC Van Alckmaer voor Ontwikkeling B.V.

0
0

359.506
15.920

Totaal

0

375.426

De B.V.’s zijn eind 2016 geliquideerd waarbij de rekening courant verhoudingen zijn vereffend.
Overige vorderingen (11)

			

31 december 2016

31 december 2015

a Doorberekend aan derden
b Debiteuren subadministraties
c Vordering voormalig directeur uit hoofde van
onverschuldigde betaling

0
77.030
102.584

26.234
66.009
102.584

Totaal

179.614

194.827
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Overlopende activa (12)

			

31 december 2016

31 december 2015

a Vooruitbetaalde bedragen verbeteringen
b Diversen
c Pensioenverplichting (2014: credit)

5.320
98.832
0

18.039
191.031
212

Totaal

104.152

209.282

31 december 2016

31 december 2015

a Kas
b Rekening-courant banken
c Kruisposten

466
3.876.446
-206

213
6.334.386
1.310

Totaal

3.876.706

6.335.909

Liquide middelen (13)

			

Er bestaan geen belangrijke beperkingen inzake de beschikbaarheid van de geldmiddelen. Ze staan ter vrije beschikking.
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Eigen vermogen

			
14 Herwaarderingsreserve
15 Overige reserve
16 Resultaat boekjaar
Totaal

31 december 2016

31 december 2015

167.470.682
12.439.628
1.849.405

151.548.524
12.443.887
364.779

181.759.715

164.357.190

Herwaarderingsreserve (14)

		

Woningen VOV

DAEB vastgoed

Niet-DAEB vastgoed

Stand voor stelselwijziging per 1 januari 2015		
Stelselwijziging cumulatief effect		
Stand na stelselwijziging per 1 januari 2015
0

50.704.280
86.889.773
137.594.053

13.372.179
1.179.697
14.551.876

Desinvesteringen		
Mutatie herwaardering		
Stand per 31 december 2015
0

-375.297
6.296
137.225.052

-380.071
151.667
14.323.472

Stand per 1 januari 2016		
Desinvesteringen		
Mutatie herwaardering
418.354

137.225.052
-60.201
15.571.267

14.323.472
10.885
-18.147

Stand per 31 december 2016

152.736.118

14.316.210

418.354
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Overige reserve (15)

			

31 december 2016

31 december 2015

Stand voor stelselwijziging per 1 januari
Stelselwijziging cumulatief effect
Stand na stelselwijzing per 1 januari

12.808.666
0
12.808.666

6.988.655
4.699.864
11.688.519

Realisatie uit herwaarderingsreserve
Stand 31 december

-369.038
12.439.628

755.368
12.443.887

Resultaat 2015 volgens jaarrekening 2015		
Aanpassing resultaat 		
Aangepast resultaat 2015 volgens winst- en 		
verliesrekening		
Resultaat 2016 volgens winst- en verliesrekening
17.402.525
Mutatie herwaardering
-15.553.120
16 Resultaat van het jaar
1.849.405

3.306.489
-2.783.748
522.741

Overige reserve na resultaatbestemming

14.289.033

-157.962
364.779
12.808.666

De herwaarderingsreserve sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil tussen de
boekwaarde op basis van de marktwaarde (op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde) en de boekwaarde
op basis van historische kosten.
Voor de realiseerbaarheid van de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het hiermee samenhangende deel van de
herwaarderingsreserve verwijzen wij naar het bestuursverslag.
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Voorzieningen

			

31 december 2016

31 december 2015

17 Voorziening onrendabele investeringen
18 Latente belastingverplichting
19 Voorziening reorganisatiekosten
20 Voorziening negatieve deelneming
21 Overige voorzieningen

5.155.228
256.557
322.613
0
46.729

1.850.304
261.130
0
17.544
665.254

Stand per 31 december

5.781.127

2.794.232

31 december 2016

31 december 2015

Stand voor stelselwijziging per 1 januari
Stelselwijziging cumulatief effect
Stand na stelselwijziging per 1 januari

1.850.304
0
1.850.304

2.367.104
-1.349.534
1.017.570

Mutaties in het boekjaar:
Dotatie
Vrijval

4.954.441
-1.649.517

1.013.639
-180.905

5.155.228

1.850.304

Voorziening onrendabele investeringen (17)
Het verloop van de voorziening onrendabele investeringen
is als volgt:

		

Stand per 31 december

14 2
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Voorziening latente belastingverplichtingen (18)

		
Stand per 1 januari
Mutaties in het boekjaar:
Af: vrijval a.g.v. afschrijvingen
Af: vrijval a.g.v. aanpassing tarief
Bij: correctie voorgaande jaren
Stand per 31 december

31 december 2016

31 december 2015

261.130

265.703

-4.573
0
0

-4.573
0
0

256.557

261.130

De voorziening latente belastingverplichting is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de fiscale waardering en
de waardering in de jaarrekening van het eigen bedrijfspand, voorzover dit verschil in de toekomst in de belastingheffing zal
worden betrokken. De restant afschrijvingstermijn van dit pand bedraagt ultimo 2016 nog 41 jaar.
Voorziening reorganisatiekosten (19)
Het verloop van deze post is als volgt:

		

31 december 2016

31 december 2015

0

0

Mutaties in het boekjaar:
Bij: dotatie

322.613

0

Stand per 31-12

322.613

0

Stand per 1 januari
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Voorziening negatieve deelnemingen (20)
Het verloop van deze post is als volgt:

		

31 december 2016

31 december 2015

Stand per 1 januari

17.544

16.527

Mutaties in het boekjaar:
Dotatie
Vrijval

0
-17.544

1.017
0

0

17.544

31 december 2016

31 december 2015

Stand per 1 januari

665.254

77.142

Mutaties in het boekjaar:
Dotatie
Onttrekkingen
Vrijval

7.320
-616.461
-9.384

606.592
-9.158
-9.322

46.729

665.254

Stand per 31 december

Overige voorzieningen (21)
Het verloop van deze post is als volgt:

		

Stand per 31 december
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Langlopende schulden gemeenten (22)

		

31 december 2016

31 december 2015

382.112
88.239

470.435
85.503

470.351

555.938

Mutaties in het boekjaar:
Bij: nieuwe leningen
Af: vervroegde en eindaflossingen in het boekjaar
Af: reguliere aflossing in het boekjaar
Af: aflossing volgend boekjaar

0
0
-88.239
-91.063

0
0
-85.587
-88.239

Schuldrestant per 31 december

291.049

382.112

Schuldrestant per 1 januari
Bij: in vorig boekjaar opgenomen onder
Kortlopende schulden
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Langlopende schulden kredietinstellingen (23)

		

31 december 2016

31 december 2015

88.062.640
7.061.856

95.184.251
3.062.406

95.124.496

98.246.657

Mutaties in het boekjaar:
Bij: nieuwe leningen
Af: vervroegde en eindaflossingen in het boekjaar
Af: reguliere aflossing in het boekjaar
Af: aflossing volgend boekjaar

4.000.000
-7.000.000
-61.739
-7.062.796

0
-3.059.850
-62.311
-7.061.856

Schuldrestant per 31 december

84.999.961

88.062.640

Schuldrestant per 1 januari
Bij: in vorig boekjaar opgenomen onder
Kortlopende schulden
		

Langlopende schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar, waaronder de aflossingsverplichtingen voor
komend jaar, zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Borgstelling
Nagenoeg alle overige leningen worden geborgd door het WSW. Een uitzondering zijn de leningen verstrekt door het
Nationaal Restauratiefonds ten behoeve van het ‘Huis met de Kogel’ en een lening verstrekt door de gemeente Alkmaar.
Totaal geborgde leningen: e 91,5 miljoen, niet geborgd: e 0,95 miljoen.
Zekerheden
Voor de leningen van kredietinstellingen zijn geen zekerheden van hypothecaire aard gesteld. Met uitzondering van de
leningen verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds.
Rente en aflossing
De gemiddelde rente op de uitstaande leningen bedraagt 4,36% (2015: 4,41%).
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Eindaflossingen in 2016

		
		

oorspronkelijke
hoofdsom

schuldrestant
per 31 dec 2015

rente %

aflossing per

Nederlandse Waterschapsbank

3.000.000

3.000.000

3,96%

15-12-2016

BNG Bank

4.000.000

4.000.000

3,97%

19-12-2016

oorspronkelijke
hoofdsom

schuldrestant
per 31 dec 2016

rente %

aflossing per

7.000.000

7.000.000

5,13%

2-9-2017

Eindaflossingen in 2017

		
		
Nederlandse Waterschapsbank

Van de leningportefeuille heeft circa € 74,1 miljoen een looptijd langer dan vijf jaar. De gemiddelde looptijd van de
leningportefeuille bedraagt 23,6 jaar. Voor een verdere toelichting op de looptijden van de leningportefeuille zie pagina’s
152 en 153.
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De verdeling van de leningportefeuille is als volgt:

		

aantal

schuldrestant

aandeel

gem. rente 2016

gem. rente 2015

Annuïtair
Fixe
Basisrentelening

7
15
5

1.944.869
31.000.000
59.500.000

2,1%
33,5%
64,4%

2,00%
4,53%
4,16%

2,14%
4,62%
1,15%

Totaal

27

92.444.869

100,0%

4,36%

4,41%

Van Alckmaer heeft op balansdatum vijf basisrenteleningen.
Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (24)

		

31 december 2016

31 december 2015

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden

7.123.731

8.189.733

Totaal

7.123.731

8.189.733

De terugkoopverplichting uit hoofde van woningen verkocht onder voorwaarden heeft betrekking op 29 woningen (2015: 33).
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Kortlopende schulden

		

31 december 2016

31 december 2015

0
7.153.859
1.397.538
430.439
2.012.437

236.100
7.150.095
640.417
201.341
2.280.350

10.994.273

10.508.303

31 december 2016

31 december 2015

Schulden aan kredietinstellingen

0

236.100

Totaal

0

236.100

31 december 2016

31 december 2015

Aflossing leningen < 1 jaar

7.153.859

7.150.095

Totaal aflossingsverplichtingen

7.153.859

7.150.095

25 Schulden aan kredietinstellingen
26 Aflossingsverplichtingen
27 Schulden aan leveranciers
28 Belastingen en premies sociale verzekeringen
29 Overlopende passiva
Totaal

Schulden aan kredietinstellingen (25)

		

Aflossingsverplichtingen (26)
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Schulden aan leveranciers (27)

		

31 december 2016

31 december 2015

Crediteuren subadministratie

1.397.538

640.417

Totaal

1.397.538

640.417

31 december 2016

31 december 2015

54.606
375.833

67.644
133.697

430.439

201.341

31 december 2016

31 december 2015

1.651.291
153.489
7.289
200.368

1.662.361
154.155
0
463.834

2.012.437

2.280.350

Belastingen en premies sociale verzekeringen (28)

		
a Loonbelasting en sociale lasten
b Omzetbelasting
Totaal

Overlopende passiva (29)

		
a
b
c
d

Transistorische rente langlopende leningen
Vooruit ontvangen huren
Pensioenverplichtingen (2015: debet)
Diversen

Totaal
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Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen
WSW obligoverplichting
Leningen van toegelaten instellingen, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het WSW stelt zich
borg jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn corporaties
verplicht een obligo aan te houden ter grootte van een bepaald percentage (3,85%) over het schuldrestant van de door hun
aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan toegelaten instellingen als deelnemer
van het WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2016 heeft Van Alckmaer een aangegane obligoverplichting van e 3,5
miljoen (2015: e 3,6 miljoen).
Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het WSW
niet voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.
Meerjarige financiële verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw/renovatie van woningen voor een
totaalbedrag van e 2,2 miljoen, zijnde het verschil tussen de afgesloten contracten en de per balansdatum uitgevoerde
werkzaamheden. Eventueel uit de contracten voorvloeiende verliezen, als gevolg van onrendabele investeringen, zijn voorzien
in de jaarrekening.
Terugkooprecht
Tot en met 2016 zijn 10 woningen verkocht onder voorwaarden met een terugkooprecht. De woningen welke verkocht zijn met
een terugkooprecht vertegenwoordigen een waarde van e 2.609.500.
Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat de corporatie over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen
voldoen. Om te waarborgen dat Van Alckmaer aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn naast het aantrekken van langlopende
schulden, kasgeld- en rekening-courantfaciliteiten beschikbaar van in totaal e 3.000.000.
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Renterisico’s (kasstroomrisico’s)
De corporatie loopt rentekasstroomrisico’s over de liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden
(waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Rentevoet leningen overheid en kredietinstellingen met resterende looptijden
Ter beoordeling van het prijsrisico dat de corporatie loopt, zijn de leningen in onderstaand overzicht ingedeeld in groepen van
overeenkomstige contractueel overeengekomen rentepercentages en looptijden:

		
Restant looptijd
1 - 5 jaar
6 - 10 jaar
11 - 15 jaar
16 - 20 jaar
> 20 jaar
Totaal

Rente Klasse
Tot 3%

3% - 4%

4% - 5%

5% - 6%

Totaal

0
4.000.000
0
554.833
1.007.925

4.382.111
5.000.000
0
0
5.000.000

3.000.000
0
11.000.000
4.500.000
43.000.000

11.000.000
0
0
0
0

18.382.111
9.000.000
11.000.000
5.054.833
49.007.925

5.562.758

14.382.111

61.500.000

11.000.000

92.444.869

De effectieve rentevoet van de leningen overheid en kredietinstellingen bedraagt gemiddeld 4,41%.
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Kasstroomrisico’s leningen overheid en kredietinstellingen
Onderstaande vervalkalender van de leningportefeuille geeft inzicht in de jaarlijkse bedragen betreffende de contractueel
bepaalde kasstromen uit hoofde van de jaaraflossingen, de eindaflossingen en de renteconversies:

		
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Jaaraflossingen

Eindaflossingen

Renteconversie

Spreadherziening

150.095
154.000
158.000
162.000
166.000
64.000

7.000.000
7.000.000
7.000.000
4.000.000
3.000.000
0

0
0
522.000
0
0
0

5.000.000
0
8.000.000
8.000.000
0
5.000.000
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille (in euro’s)
Huuropbrengsten (30)

			

2016

2015

a Woningen en woongebouwen DAEB
b Woningen en woongebouwen niet-DAEB
c Onroerende zaken niet zijnde woningen DAEB
d Onroerende zaken niet zijnde woningen niet-DAEB
		
e Af: huurderving wegens leegstand
f Af: huurderving wegens oninbaar

15.047.384
1.122.370
0
565.538
16.735.292
-282.182
-81

14.873.812
1.089.177
0
575.645
16.538.634
-284.332
-5

Totaal

16.453.029

16.254.297

2016

2015

850.111

872.976

-66.920
-1

-53.173
-1

783.190

819.802

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2016 bedroeg 0,9%
Opbrengsten servicecontracten (31)

			
a
		
b
c

Vergoedingen van huurders voor leveringen
en diensten
Af: huurderving wegens leegstand
Af: huurderving wegens oninbaar

Totaal
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Lasten servicecontracten (32)

			

2016

2015

a Servicecontracten
b Toegerekene organisatiekosten

789.538
0

791.555
0

Totaal

789.538

791.555

2016

2015

808.384
136.530
1.367.583
12.800
1.031.568
0

1.029.741
139.224
1.227.245
7.152
1.129.260
0

3.356.865

3.532.622

Lasten verhuur en beheeractiviteiten (33)

			
a
b
c
d
e
f

Belastingen exploitatie
Verzekeringen
Verhuurderheffing
Heffing AW
Toegerekende organisatiekosten
Overig

Totaal

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat.
Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis
van een interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt
naar exploitatie, projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.
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Lonen en salarissen (in euro’s)
De lasten betreffende lonen en salarissen betreffen:

		

2016

2015

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Overige personeelskosten

1.143.945
189.428
188.954
35.975

1.218.282
205.465
239.620
38.248

Totaal

1.558.302

1.701.615

Bij Van Alckmaer waren eind 2016 22 werknemers in dienst (2015: 27), het aantal fulltime equivalenten bedroeg eind 2016
20,83 (2015: 24,80)
De uitsplitsing naar organisatie-onderdeel is als volgt (aantal dan wel fte):

			
			
a
b
c
d

Directie
Vastgoed
Wonen
Bedrijfsvoering

			

aantallen		
2016
2015

fte’s
2016

2015

1
7
7
7

1
10
9
7

1,00
7,00
6,22
6,61

1,00
9,44
7,97
6,39

22

27

20,83

24,80
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Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van Woningcorporatie Van Alckmaer is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:
• Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
• Er is sprake van een middelloonregeling.
• De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd.
• De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is
verzekerd op risicobasis.
• Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een
premie vast met een maximum van 25% van de ouderdomspensioengrondslag respectievelijk 25% van de ouderdomspensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.
• Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane pensioenen en
de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle
huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn
niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks
in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
• Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van de toegelaten
instelling (en haar groepsmaatschappijen).
• De toegelaten instelling (en haar groepsmaatschappijen) is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies.
In geen geval bestaat een verplichting tot bijstorting.
• Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.
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De dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2016 104% (31-12-2015: 101%). Hiermee voldoet het pensioenfonds niet aan de
minimale vereiste 105% die voorgeschreven is door De Nederlandse Bank (DNB) en daarmee ontstond een dekkingstekort.
SPW heeft een herstelplan ingediend bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen vijf jaar
tijd de dekkingsgraad herstelt tot boven de 125,5% (kortetermijnherstelplan) en binnen een periode van vijftien jaar weer het
vereist vermogen bereikt (langetermijnherstelplan). De dekkingsgraad dient na die periode minimaal 125,5% te bedragen.
Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende maatregelen kunnen
worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat het fonds niet tijdig kan herstellen,
conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten nemen.
Tevens heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten de opgebouwde aanspraken van (gewezen) deelnemers en de
ingegane pensioenen per 1 januari 2016 niet aan te passen aan de consumentenprijsindex alle huishoudens. Het bestuur heeft
dit besluit genomen omdat de financiële positie van het fonds toeslagverlening niet toelaat, aangezien het eigen vermogen
van het fonds lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen.
Lasten onderhoudsactiviteiten (34)

			
a
b
c
d
e
f
g
h

Reparatieonderhoud
Mutatieonderhoud
Contractonderhoud
Planmatig onderhoud
Af: doorbelast aan derden
Af: geactiveerde onderhoudsuitgaven
Af: BRIM subsidie
Toegerekende organisatiekosten

Totaal

2016

2015

996.946
720.206
394.664
976.134
-168.370
-493.684
-16.841
493.906

924.637
693.825
391.311
467.013
-111.904
-435.706
-17.819
552.158

2.902.961

2.463.515
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Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (35)

			
a
b
c
d

Mutatie dubieuze overige debiteuren
Juridische kosten
Overige directe kosten
Toegerekende organisatiekosten

Totaal

2016

2015

-2.091
114.488
337.584
891.201

40.968
47.560
249.064
940.934

1.341.182

1.278.526

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in verhuurde staat.
Voor het teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op
terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting. Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop
van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, gezien het geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.
De specificatie van de verkoopresultaten is als volgt:

			
36 Verkoopopbrengst
		 Af: verkoopkosten
37 Bij: toegerekende organisatiekosten
38 Af: marktwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

2016

2015

1.536.236
-113.128
0
-1.064.523

1.552.946
-91.391
0
-1.010.573

358.585

450.982
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De verkoopopbrengst betreft 7 verkochte woningen (2015: 9 woningen) en 4 na terugkoop verkochte VOV-woningen (2015:
4 woningen). De door verkoop in 2016 gerealiseerde waardestijging ten opzichte van de boekwaarde begrepen in de
herwaarderingsreserve in het eigen vermogen, bedraagt e 49.316.
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (39)

			

2016

2015

-4.617.247
0
13.197

-1.013.639
180.905
-684.207

-4.604.050

-1.516.941

2016

2015

a Waardeveranderingen DAEB vastgoed in exploitatie
b Waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in
exploitatie

14.892.367
109.107

-1.984.084
-392.934

Totaal

15.001.474

-2.377.018

a Afwaardering vastgoed in ontwikkeling
b Terugnemen afwaardering vastgoed in ontwikkeling
c Overige waardeveranderingen
Totaal

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (40)
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden (41)

			

2016

2015

a Waardeveranderingen vastgoed verkocht onder
voorwaarden

418.354

0

Totaal

418.354

0

2016

2015

a Opbrengsten uit hoofde van overige
dienstverlening
b Overige opbrengsten

54.325
79.097

40.756
174.509

Totaal

133.422

215.265

Netto resultaat overige activiteiten
Opbrengsten overige activiteiten (42)
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Kosten overige activiteiten (43)

			

2016

2015

a Kosten uit hoofde van overige dienstverlening
b Overige kosten

0
50.220

0
48.752

Totaal

50.220

48.752

2016

2015

19.832
48.253
78.814
323.714

16.898
46.131
78.017
748.657

470.613

889.703

2016

2015

a Leefbaarheidsbijdrage sociale activiteiten
b Leefbaarheidsbijdrage fysieke activiteiten

23.357
33.624

16.512
46.606

Totaal

56.981

63.118

Overige organisatiekosten (44)
			
a
b
c
d

Kosten uit hoofde van treasury
Kosten uit hoofde van personeel en organisatie
Kosten ten aanzien van de jaarverslaggeving
Overige kosten

Totaal
Leefbaarheid (45)
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Rentebaten (46)

			

2016

2015

Rente liquide middelen

0

10.562

Totaal

0

10.562

2016

2015

4.156.784

4.219.174

34.104

15.761

4.190.888

4.234.935

2016

2015

a Acute belasting
b Latente belasting

0
2.193.035

0
-30.409

Totaal vennootschapsbelasting

2.193.035

-30.409

Rentelasten (47)

			
Langlopende schulden
a Rente leningen kredietinstellingen
Kortlopende schulden
b Kosten financiering (disagio)
Totaal rentelasten
Belastingen (48)
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Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de
sector met de Belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op
een aantal onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van
het op basis van een fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de
aangifte zal blijken of en in hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die
reden kan de in de jaarrekening bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.
Belastingdruk winst-en-verliesrekening (in euro’s)

Resultaat vóór belasting volgens jaarrekening
Tijdelijke verschillen:
Overige waardeveranderingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen VOV
Lagere afschrijving kantoorpand
Verkoopresultaat
Onderhoud mutatiewoningen
Onderhoudslast Koelmalaan
Afwaardering sloop P. Krugerstraat
Activering bouwrente
Activering algemene kosten
Fiscale afschrijving activa in exploitatie
(Dis)agio
Saldo fiscale winst
Dotatie HIR
Niet aftrekbare kosten
Belastbaar resultaat

15.384.756
4.604.050
-15.001.474
-418.354
7.283
-2.223.640
-453.413
-1.265.758
-1.120.158
9.063
24.710
-2.070.452
-105.078
-2.628.464
-222.539
5.043
-2.845.960
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De aansluiting met de verliescompensatie is als volgt:

Totaal verliezen per 31-12-2016

10.614.090

Verliezen ult 2016 obv taxplanning uiterlijk 2024 verrekend
Obv taxplanning echter verdamping verlies 2009 (in 2018) ter grootte van:
Derhalve worden van de verliezen ult 2016 in totaal verrekend

527.510
10.086.580

Verrekening 2017		
Verrekening 2018		
Verrekening 2019		
Verrekening 2020		
Verrekening 2021		
Verrekening 2022		
Verrekening 2023		
Verrekening 2024		
				

0
1.957.361
2.406.254
0
1.227.930
2.947.930
747.375
799.730
10.086.580

Resultaat deelnemingen (49) (in euro’s)

			

2016

2015

a Resultaat Van Alckmaer voor Monumenten BV
b Resultaat Van Alckmaer voor Ontwikkeling BV
c Resultaat BV in oprichting

-175.199
-58
-9

-1.017
-53
-3

Totaal resultaat deelnemingen

-175.266

-1.073
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OVERIGE GEGEVENS
Bezoldiging Bestuurder
De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurder bestaat uit periodiek betaalde beloningen (zoals salaris, doorbetaling bij
ziekte en vakantie, sociale premies, presentiegelden, kostenvergoedingen en ter beschikking stelling van een auto), beloningen
betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave, jubileumuitkeringen, VUT- en prepensioenuitkeringen),
uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en bonusbetalingen.
De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurder die in het boekjaar ten laste van de toegelaten instelling is gekomen
bedraagt e 123.247 (2015: e 119.759) en is als volgt gespecificeerd (in euro’s):

			
			
			
			

A.C.A. Köster
directeur /bestuurder
1-1-16 / 31-12-16
1,0 fte

A.C.A. Köster
directeur /bestuurder
1-1-15 / 31-12-15
1,0 fte

Periodiek betaalde beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaaar op termijn

104.525
0
18.722

99.727
0
20.032

Totaal bezoldiging

123.247

119.759

Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Van Alckmaer van toepassing zijnde regelgeving: het WNT
maximum voor woningcorporaties, klasse E.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Van Alckmaer is e 131.000.
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Bezoldiging Commissarissen
De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de toegelaten instelling zijn
gekomen bedragen € 33.250 (2015: € 38.000) en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):

		
		

M.A.M van der Poel
Voorzitter

J.J.M.E. de Vries
Vice voorzitter

E.J. van der Maas
Vice voorzitter

H.B. de Regt
Lid

Zittingsperiode 2016
Periodiek betaalde beloning

01-01 t/m 31-12		
14.250		

01-01 t/m 31-12
9.500

01-01 t/m 31-12
9.500

Zittingsperiode 2015
Periodiek betaalde beloning

01-01 t/m 31-12
14.250

01-01 t/m 31-12
9.500

01-01 t/m 31-12
9.500

01-01 t/m 30-06
4.750

Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk
waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:

		
		
Onderzoek van de jaarrekening
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten
		

2016
BDO Audit & Assurance

2016
Overig BDO

Totaal

64.819
0
0

0
34.093
14.367

64.819
34.093
14.367

64.819

48.460

113.279
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Onderzoek van de jaarrekening
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten
		

2015
BDO Audit & Assurance

2015
Overig BDO

Totaal

46.432
0
0

0
15.498
11.175

46.432
15.498
11.175

46.432

26.672

73.104

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de
jaarrekening welke gedurende het boekjaar zijn uitgevoerd.
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Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten van Woningcorporatie Van Alckmaer zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming.
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BDO Audit & Assurance B.V.
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Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van commissarissen van Woonstichting Van Alckmaer voor Wonen
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Woonstichting Van Alckmaer voor Wonen te Alkmaar
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Woonstichting Van Alckmaer voor Wonen op 31 december
2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en
31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2016;
2 de winst- en verliesrekening over 2016; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Benadrukking van de waarderingsgrondslag:
Wij vestigen de aandacht op pagina 12 ‘waardering (van materiële vaste activa) na eerste verwerking’,
waarin staat beschreven dat Woonstichting Van Alckmaer voor Wonen een deel van haar onroerende
zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet conform bijlage 2 van de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting na de eerste verwerking waardeert tegen actuele waarde onder
toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Ons oordeel is
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Woonstichting Van Alckmaer voor Wonen zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die
bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• het volkshuisvestingsverslag;
• het verslag van de raad van commissarissen:
• de 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 35 en 36 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 de Regeling toegelaten Instellingen
volkshuisvesting 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 35 en 36 van de Woningwet.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen/toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 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,
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten
Instellingen volkshuisvesting, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 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;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de toegelaten instelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Alkmaar, 27 juni 2017
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. drs. R.H. van Leersum RA CIA

