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Dit is Pré Wonen
Pré Wonen is een regionale woningcorporatie, actief in de gemeenten Haarlem, Beverwijk,
Bloemendaal en Heemstede. We zijn mensgericht, dichtbij en willen huurders een perspectief
bieden. Ons hart ligt bij de mensen die het echt nodig hebben, omdat zij niet of moeilijk zelf in
hun woonbehoefte kunnen voorzien. Daaruit vloeit onze missie voort:

Pré Wonen stelt mensen in staat een fijn thuis te creëren,
zodat zij van daaruit kunnen meedoen in de maatschappij.
Als woningcorporatie met ongeveer 13.000 woningen zorgen we voor betaalbare huurwoningen
voor huishoudens met een bescheiden inkomen. Daarnaast hebben wij specifiek aandacht voor
de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Mensen naar wie niemand meer omkijkt, die
door individualisering en vereenzaming geen contact meer hebben. Deze groep noemen we de
niet-zelfredzamen. Hun situatie beschouwen wij als een maatschappelijk probleem, dat ook op
het gebied van wonen om een oplossing vraagt.
Onze ambitie in het ondernemingsplan ‘Bestemming: Thuis’ (2017-2020) staat onverminderd
overeind: Pré Wonen wil uitblinken in de dienstverlening in de sociale huisvesting.
De bijbehorende strategische thema’s zijn:
1. Wij anticiperen succesvol op woongerelateerde vraagstukken van onze klanten en leveren
uitstekende dienstverlening en producten aan zelfredzame en niet-zelfredzame huurders.
2. Wij leveren maatschappelijke meerwaarde vanuit onze regierol in het maatschappelijk
middenveld.
3. Wij zorgen voor een slimme en wendbare organisatie, waarmee we effectief en efficiënt
inspelen op ontwikkelingen.
Om dit te kunnen doen, moeten we onze bedrijfsvoering tiptop in orde hebben. Aan de ene kant
omdat goed wonen zo vanzelfsprekend blijft voor onze huidige huurders. Aan de andere kant
creëren we door een goede bedrijfsvoering ruimte in ons denken en handelen, zodat we ook in
de (nabije) toekomst optimaal kunnen anticiperen op deze problematiek.
Dit jaarverslag laat u zien wat wij in 2019 presteerden.
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Van het bestuur
Bij het schrijven van dit bestuursverslag is Nederland nagenoeg ‘op slot’. Covid-19, het coronavirus
waarvan we in 2019 nog niet wisten dat het bestond, raakt het leven van iedereen. Waar een
jaarverslag een wezenlijk deel van is van de structuurwereld, worden we geconfronteerd met
een ongekende situatie die de leefwereld van iedereen, maar zeker de meest kwetsbaren, op
zijn kop zet. Toch en dat is belangrijk, proberen we het ritme vast te houden, en leg ik graag
verantwoording af over de prestaties van Pré Wonen over het jaar 2019.

Ontwikkelingen
De thema’s wonen, bouwen en samenleven hebben in dit verslagjaar volop in de aandacht
gestaan. Niet zozeer omdat er belangwekkende resultaten zijn geboekt, maar vooral omdat er
landelijk grote zorgen leefden. Om de missie van Pré Wonen – Iedereen een fijn thuis – waar
te maken, zijn er nog de nodige obstakels te overwinnen. Het RIGO-rapport ‘Veerkracht in het
corporatiebezit’ laat zien dat de leefbaarheid in corporatiewijken steeds meer onder druk komt
te staan. In wijken met veel sociale huurwoningen neemt het aantal kwetsbare huurders toe. Als
gevolg daarvan worden onze medewerkers meer en meer geconfronteerd met complexe situaties.
Die kunnen we alleen door samenwerking met vele partijen effectief aanpakken.
De landelijke acties rondom de wooncrisis #ikwileenhuis, de vele werkgroepen en aanjaagteams,
maar zeker ook de gestegen huizenprijzen laten zien hoe urgent de problemen zijn op de
woningmarkt. De bouwproductie maakt onvoldoende tempo, locaties zijn moeizaam beschikbaar
en procedures duren lang.
Tot slot hadden we ook nog te maken met de OOB-status. Die status kregen woningcorporaties
met meer dan 5000 vhe’s per 1 januari 2020 opgelegd. Het leidt ertoe dat de regelgeving en de
handhaving ervan nog strikter wordt. Dat vergt weer meer tijd en capaciteit van de corporaties.
Ik zie al deze belemmeringen echter als een geweldige kans om ons hart voor de volkshuisvesting
warm te houden. We kunnen ze aangrijpen voor onze professionele ontwikkeling. In dit
jaarverslag leest u over deze activiteiten en onze resultaten. En ook al zie ik dat het op aantal
plekken beter kan en beter moet, in mijn ogen heeft Pré Wonen in 2019 laten zien dat het ‘fit is
voor de job’.

Activiteiten
Uit de veelheid aan activiteiten die dit jaarverslag laat zien, licht ik er op deze plek enkele uit:
In het voorjaar hebben we een goed onderbouwd integraal portefeuilleplan gepresenteerd wat
tot 2040 de leidraad zal zijn voor onze ambities. Door middel van een jaarlijkse herijking zorgen
we ervoor dat het plan blijft aansluiten bij de behoeften van onze huurders, de financiële kaders
en de maatschappelijke ontwikkelingen. In het verlengde daarvan is integrale vastgoedsturing
opgezet op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In het voorjaar 2020 voeren we die
sturing in.
Op het gebied van ICT zijn zeer grote stappen gezet, zowel in de strategie als in de deskundigheid
waarmee we deze uitvoeren. Locatie-onafhankelijk veilig (samen)werken biedt ons juist in de
coronacrisis veel voordeel. We kunnen aan de slag blijven voor onze huurders.
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Met onze drie vaste aannemers hebben we noodzakelijke verbetermogelijkheden gevonden,
onder meer door LEAN-bijeenkomsten, de aanstelling van deskundige contractmanagers,
maar ook door duidelijk en eerlijk met elkaar te praten over hoe het gaat. De verbeteringen
zijn noodzakelijk, omdat het eerste jaar van de prestatieovereenkomsten niet geleid heeft
tot een betere dienstverlening aan onze huurders, of tot een betere beheersing van de
onderhoudsuitgaven. Daarin lijkt nu wel een stijgende lijn te zitten.
In 2019 zaten we veel met de Bewonerskernen om tafel. Daarbij zijn veel inhoudelijke discussies
gevoerd, waarbij we constateerden dat de onderlinge verstandhouding steeds beter werd,
doordat we de Bewonerskernen vroegtijdig bij onderwerpen betrokken. De Voorkamer heeft ons
in 2019 weer uitstekend geholpen, onder meer bij de uitwerking van een nieuw en rechtvaardig
huurbeleid.
Met onze medewerkers hebben we een uitgebreide ‘expeditie’ opgezet, in het verlengde van de
engagementscan van vorig jaar. Elke medewerker heeft persoonlijke aandacht gekregen in een
meerdaagse training voor zijn of haar effectiviteit. Daarnaast heeft iedereen inzicht gekregen in
het eigen ‘meerpotentieel’. Daardoor is de persoonlijke bijdrage aan de doelen van Pré Wonen
beter in beeld gebracht. Dat is ook in de startgesprekken met de leidinggevende besproken. Het
proces was intensief en soms confronterend. Maar uiteindelijk was het een belangrijke stap in
de professionalisering van onze organisatie. Ik heb veel waardering voor de manier waarop de
collega’s zich tijdens deze spannende reis hebben opgesteld.
Eenzelfde inzet en betrokkenheid zagen we ook bij een grote calamiteit in september 2019. Op
11 september was er een brand in een flat van Pré Wonen aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem.
Hierbij viel een dode te betreuren. Door de brand konden veel bewoners enkele dagen niet
in hun huis, zij zijn opgevangen door familie of elders ondergebracht. Onze collega’s vonden
soepel de samenwerking met elkaar en met externe partners, waren flexibel in hun inzet en
ondersteunden bewoners met gedrevenheid en professionaliteit. Zoals een collega verwoordde:
“Ik ben trots om bij Pré Wonen te werken.”
Tot slot: Pré Wonen is ook op gebied van integriteit, de AVG, integraal risicomanagement,
kortom: de professionele hygiëne, enorm gegroeid, dankzij workshops, discussiebijeenkomsten,
kennissessies en het aantrekken van extra deskundigheid.

Resultaten
Wat heeft het de huurders, stakeholders en ons allemaal gebracht? Pré Wonen wordt gezien
als een regionale speler die ertoe doet. Eén van de aanwijzingen daarvoor is dat we door De
Key zijn uitgenodigd om een bod te doen op het Zandvoortse bezit van deze Amsterdamse
woningcorporatie. Dat is geen sinecure. Bij een eventuele overname van zo’n 2500 woningen
komt heel wat kijken. Er wordt een flink beroep gedaan op onze kennis en kunde.
Pré Wonen is financieel gezond. We hebben de investeringscapaciteit die noodzakelijk is om de
uitbreidingsopgave in ons werkgebied aan te kunnen, samen met andere partijen en corporaties.
Bij calamiteiten kunnen onze medewerkers ongelooflijk goed samenwerken. Ze leggen een grote
flexibiliteit aan de dag. Daarvan hebben we veel geleerd voor onze reguliere werkzaamheden.
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De huurderstevredenheid zit weer in de lift. Voor huurders is dat natuurlijk erg prettig, maar ook
voor de motivatie van onze medewerkers is het een mooi signaal dat we op de goede weg zijn.
De 8+ is nog niet bereikt, maar we streven er onverminderd naar.

2020
Wat zal dit jaar brengen? Op het moment dat ik dit schrijf is dat de grote vraag. Hoe snel vinden
we weer iets van een normaal leven terug? Wat is dan de persoonlijke en economische schade?
Maar ook: welke grote nieuwe kansen dienen zich aan door deze coronacrisis? Welke innovaties
heeft dit tot gevolg? Wat doet het met de samenleving en de onderlinge solidariteit? Ik zie
veerkracht en flexibiliteit in onze organisatie, collega’s zoeken naar “wat kan wel”? Veel is op dit
moment onduidelijk, en tegelijkertijd veel ook niet. Pré Wonen zal zich onverminderd hard blijven
maken voor haar volkshuisvestelijke taak: voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen
in leefbare wijken, voor mensen, ook de meer kwetsbare huurders, met een kleine portemonnee.
We zullen alles op alles zetten om deze taak, samen met de vele partners, ook onder deze
bijzondere omstandigheden uit te voeren. In 2020 maken we een nieuw ondernemingsplan dat
professionaliteit zal verbinden met onze innerlijke drijfveer: Iedereen een fijn thuis.
Wel is inmiddels duidelijk dat de coronacrisis consequenties voor Pré Wonen zal gaan hebben.
In welke mate is nog onzeker. Daarom is er een impactanalyse opgesteld (zie risicoparagraaf).
Deze laat zien dat de coronacrisis wel degelijk impact heeft op de bedrijfsvoering van Pré Wonen,
maar, op basis van de te nemen maatregelen, niet zal leiden tot twijfel over de continuïteit van de
organisatie.

Anke Huntjens
Bestuurder Pré Wonen
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Huurders en
dienstverlening
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KWH
Pré Wonen wil een 8+ bereiken voor het KWH-label. Helaas is
deze ambitie nog niet op alle onderdelen behaald, al zien we
op twee onderdelen wel een stijgende lijn ten opzichte van
2018. Op grond van de prestatieovereenkomst met onze drie
vaste aannemers hebben we in 2019 een aantal gezamenlijke
LEAN-sessies gehouden. Deze hebben bijgedragen aan de
positieve resultaten op de onderdelen ‘nieuwe woning’ en
reparaties.

Huurders met
onderhoud

Nieuwe
woning

Reparaties

Onderhoud

Huur
opzeggen

Contact

Totaalscore

Vertrokken
huurders

Woning
zoeken

Nieuwe huurders

KPI 2019

7,9

7,9

7,5

8,0

8,0

7,5

8,0

2017

7,5

7,7

7,9

7,7

7,9

7,3

7,7

2018

7,5

7,2

7,2

7,7

8,0

7,2

7,5

2019

7,5

7,6

7,4

7,7

7,9

6,9

7,5

KWH
(voortschrijdend
gemiddelde)

Op het onderdeel contact zijn onze scores gedaald. De ontevredenheid van de klant heeft met
name betrekking op onduidelijke communicatie. Daarbij gaat het over ervaringen van huurders
die op een of andere manier contact hebben gehad met Pré Wonen en hen die namens ons
werken.
Huurders geven aan soms niet te weten waar ze aan toe zijn en dat Pré Wonen en de aannemers
gemaakte afspraken niet nakomen. Daarom is besloten om een KWH-coördinator aan te stellen.
Deze gaat verbeterpunten in onderlinge samenhang oppakken en zorgdragen voor vergroting
van het bewustzijn.
Ook in 2020 willen we onze ambitie waarmaken: een 8+. Om dat te bereiken zullen we er in 2020
stevig aan moeten trekken om op alle niveaus onze doelstellingen te halen.
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Kwaliteitskortingsgrens (t/m € 424,44)

Lage aftoppingsgrens
(t/m € 607,46)

Hoge aftoppingsgrens
(t/m € 651,03)

Liberalisatiegrens
(t/m € 720,42)

Boven
liberalisatiegrens

Totaal

Toewijzingen

38

156

59

49

14

316

3

9

3

7

6

28

114

245

51

116

18

544

Heemskerk

-

-

-

1

2

3

Heemstede

2

16

6

7

-

31

157

426

119

180

40

922

Toewijzing per huurcategorie
Beverwijk
Bloemendaal
Haarlem

Totaal

Al onze reguliere toewijzingen waren passend in 2019. De beperkte ruimte van 5% is benut voor
stadsvernieuwingsurgenten en 1 geval van specifiek maatwerk. Met 98,4% passend toegewezen
woningen voldoen we ruim aan de norm van 95%.
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Statushouders
Aantal statushouders geplaatst

Realisatie 2019

Realisatie 2018

34

12

8

10

52

77

3

13

97

112

Beverwijk
Bloemendaal
Haarlem
Heemstede
Alle gemeenten

Landelijk is bepaald hoeveel statushouders elke gemeente moet huisvesten. Deze statushouders
krijgen vervolgens in de meeste gevallen een woning van een woningcorporatie toegewezen.
De samenwerking tussen ons en de gemeenten verloopt over het algemeen soepel en in goed
overleg. Aan sommige verzoeken kunnen we niet voldoen, omdat er geen geschikt bezit is. Dit is
vooral in de gemeente Bloemendaal en Heemstede het geval.

Betaalbaarheid
Gemiddelde huur per gemeente voor zelfstandige

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Beverwijk

529,09

509,77

Bloemendaal

580,39

558,13

Haarlem

530,42

512,33

Heemstede

584,86

570,94

Heemskerk

639,27

626,57

Alle gemeenten

535,19

516,76

woongelegenheden DAEB in €

Pré Wonen voert een gematigd huurbeleid. Voor de sociale
huurwoningen gaan we uit van een streefhuur van 75%.
Bij mutatie wordt de streefhuur doorgevoerd. Omdat
het merendeel van de woningen niet muteert, wordt de
huur alleen aangepast met de jaarlijkse huuraanpassing.
De streefhuur wordt dus pas langzaam bereikt, zeker bij
woningen waar huurders al heel lang wonen. Deze huurders
hebben alleen te maken met de jaarlijkse huuraanpassing.
Het verschil in huurprijs voor de zittende bewoner en de
nieuwe bewoner is relatief groot.
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Kale huur in een % van maximaal redelijk (WWS-punten)

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Beverwijk

71,1%

71,4%

Bloemendaal

66,3%

64,7%

Haarlem

66,1%

66,3%

Heemstede

64,2%

64,5%

Heemskerk

71,5%

71,2%

Alle gemeenten

67,3%

67,5%

voor zelfstandige woongelegenheden DAEB

Realisatie 2019

Realisatie 2018

2,05%

1,61%

Gemiddelde (reguliere) huurverhoging
voor sociale huurwoningen

Uit de tweede tabel blijkt dat de gemiddelde huurprijs
nog niet op het niveau van de streefhuur is. De oorzaak
hiervan is – onder meer – dat bij de uitvoering van
duurzaamheidsmaatregelen slechts een beperkte
huuraanpassing wordt doorgevoerd (gerelateerd aan de
verwachte energiebesparing), terwijl het puntenaantal
wel toeneemt. Dit kan ertoe leiden dat het percentage
van de streefhuur lager wordt. Ook door de stijging van
de WOZ-waarde neemt het puntenaantal toe. Bij de
jaarlijkse huuraanpassing heeft Pré Wonen een gematigd
huurstijgingspercentage doorgevoerd.
Om de verschillen tussen zittende huurders en nieuwe huurders te verkleinen, zijn we eind
2019 begonnen met de ontwikkeling van een vernieuwd integraal huurbeleid. Uitgangspunten
hiervoor zijn onder andere een versnelde groei naar de streefhuur en een rechtvaardiger
verdeling tussen zittende en nieuwe huurders. In 2020 implementeren we dit nieuwe huurbeleid.
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Leefbaarheid
Leefbaarheidsuitgaven x € 1.000

Realisatie 2019

Begroting 2019

€ 118

€ 109

Haarlem Noord

€ 45

€ 85

Haarlem Oost

€ 85

€ 119

Schalkwijk

€ 206

€ 130

Zuid/West

€ 11

€ 39

Buurtbeheer

€ 83

€ 60

€ 459

€ 443

€ 1.007

€ 982

Beverwijk

Personele inzet
Alle gemeenten

Leefbaarheidsuitgaven

Totale uitgaven

Aantal zelfstandige

Realisatie

Realisatie

2019

2018

€ 1.007.000

€ 1.152.000

12.056

12.112

€ 83,53

€ 95,11

woningen DAEB

Uitgaven per zelfstandige
woning

Pré Wonen is een mensgerichte woningcorporatie met speciale aandacht voor kwetsbare
groepen. Onze focus op het terrein van leefbaarheid verschuift steeds verder naar de sociale kant.
Als de leefbaarheid onder druk staat, starten we – in nauwe samenwerking met onze huurders en
samenwerkingspartners – leefbaarheidsprojecten en intensief buurtbeheer. Samen denken we na
over thema’s als eenzaamheid, kwetsbaarheid en zelfredzaamheid.
Jeugd en volwassenen
Om de sociale cohesie te versterken en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, organiseren
we activiteiten voor jongeren en volwassenen. Zo werken we in Haarlem-Noord, -Oost en
Schalkwijk met Sportieve Buren. Zij organiseren sport- en spelactiviteiten voor de jeugd in de
buurt. Jonge rolmodellen uit de wijk inspireren kinderen om meer te bewegen en zich in te
zetten voor hun leefomgeving. Ook in Beverwijk gebeurt dit met Streetrulez.
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Buurtpower-projecten
Een ander goed voorbeeld zijn de Buurtpower-projecten in een aantal hoogbouwcomplexen in
Schalkwijk. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op versterking van de sociale verbindingen
in de wijk, in onze complexen, samen met huurders en netwerkpartners. Het doel is het scheppen
van een positief leefklimaat waarin bewoners verantwoordelijkheid nemen voor hun directe
leefomgeving, en samen werken aan een fijn thuis. Schalkwijk heeft van ZonMW subsidie
gekregen om deze verbindingen en samenwerkingsverbanden nog beter in te zetten. Het
doel is om samen met welzijnsorganisaties werk te maken van preventie en vroege signalering
van probleemsituaties. Dat kan door de Buurtpower-projecten verder te ontwikkelen tot een
preventieve aanpak rond kwetsbare bewoners.
Buurtbeheerders
In 2019 heeft Pré Wonen een extra (elfde) buurtbeheerder aangesteld om de focus op sociaal
buurtbeheer te vergroten. Het gaat om zichtbaarheid, bereikbaarheid en nabijheid, dichtbij de
huurder in de wijk. De buurtbeheerder werkt signalerend en verbindend en heeft ook oog voor
de fysieke leefbaarheid in de directe woonomgeving en de algemene ruimtes.
Algemene ruimtes
Ook zijn we in 2019 begonnen met de inventarisatie van de basiskwaliteit van onze algemene
ruimtes. Een inhaalslag is hier en daar nodig om eraan bij te dragen dat onze huurders fijn
kunnen thuiskomen en thuis zijn. We formuleren een minimale basiskwaliteit. Vandaaruit
starten we onze werkzaamheden (onderhoud en/of verbetering), met oog voor veiligheid en
duurzaamheid. Camera’s, handhaving, schotels, schoonmaak en tuinen hebben veel aandacht
gekregen. We gaan er in 2020 mee verder; we formuleren beleid, hanteren een uniforme
werkwijze, en zetten de inhaalslag met een projectmatige aanpak voort.
De projecten van 2019 zijn conform de begroting uitgevoerd. Ze sluiten aan op de doelstellingen
in onze wijkvisies. In 2020 gaan we voor de wijkaanpak verder op de ingeslagen weg, waarbij we
onze inzet vergroten in wijken waar het leefgenot onder druk staat. Als de leefbaarheid eenmaal
op orde is, verminderen we onze inzet. Vanaf dat moment volstaat het reguliere beheer.
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Huurbetaling
Ontruimingen
Dankzij ondersteuning op maat en intensief contact met
de huurders slaagt Pré Wonen erin de huurachterstanden
laag te houden. Daar zijn we trots op. Het helpt om
schuldenproblematiek zoveel mogelijk binnen de perken te
houden of te voorkomen.
Huurachterstand
Het gemiddelde percentage huurachterstand is iets gestegen
ten opzichte van 2018, maar zit nog rond de norm die we
onszelf hebben gesteld. Het aantal betalingsregelingen is
na de zomervakantie enigszins toegenomen. Deze trend is
echter vaker te zien in die periode.
Huurachterstand

Norm

Realisatie

Realisatie

2019

2018

Actieve contracten

0,70%

0,74%

0,65%

Niet-actieve contracten

0,30%

0,22%

0,23%

Huurincasso
Huurderving per gemeente als %

Zelfstandige

Onzelfstandige

(On)zelfstandige

huurwoningen

huurwoningen

huurwoningen

DAEB

DAEB

niet-DAEB

Beverwijk

1,3%

3,3%

0,7%

Bloemendaal

1,6%

0,0%

0,7%

Haarlem

1,1%

1,8%

0,8%

Heemstede

0,2%

n.v.t.

0,6%

Heemskerk

0,8%

n.v.t.

n.v.t.

Alle gemeenten

1,2%

2,8%

0,7%

van de betreffende huursom

Het team huurincasso is in oktober 2019 gestart met ‘zaakgericht werken’. Deze meer
geautomatiseerde en rapportage gestuurde manier van werken moet bijdragen aan een
efficiëntere werkwijze. Hierdoor kunnen we in de toekomst meer tijd vrijmaken voor preventie
en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Te denken valt daarbij aan meer
huisbezoeken en nog intensievere samenwerking met onze partners.
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Overlast
Het aantal niet-zelfredzame huurders in onze woningen en wijken neemt toe. Hoewel het
aantal overlastmeldingen ten opzichte van 2018 is afgenomen, zien we dat bij overlastsituaties
steeds vaker sprake is van multi-problematiek en zeer complexe zaken. Ook zien we de
agressiviteit toenemen en de tolerantie van omwonenden afnemen. Het RIGO-onderzoek dat
branchevereniging Aedes in 2019 liet uitvoeren, wijst in dezelfde richting. De leefbaarheid in
buurten met een hoge instroom van kwetsbare huurders staat onder druk. Het gaat vooral om
buurten die voor meer dan twee derde uit sociale huurwoningen bestaan.
Nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen is noodzakelijk om hier iets aan te
doen. Wij besteden daarom ook veel tijd aan het opbouwen en onderhouden van een sterk
professioneel netwerk.
In 2019 registreerden we 728 overlastmeldingen. In verband met toenemende multi-problematiek
en complexiteit in overlastzaken vragen we vaker juridisch advies en zijn er omwille van de
complexiteit meer rechtszaken gevoerd.
Kengetallen Overlast

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Aantal handhavingsmeldingen (pro-actief)

137

129

Aantal overlastzaken (re-actief)

591

770

Totaal aantal meldingen

728

899

Aantal geluidsoverlast

192

293

Aantal verloedering

136

253

Aantal zorg

167

152

Aantal overleden personen

17

33

Aantal stank

27

48

Aantal bedreigingen en geweld

68

65

Aantal overig

121

55

Totaal aantal meldingen

728

899

11

11

716

855

69

44

Aantal juridische zaken (afgesloten)
Aantal afgehandelde zaken
Aantal openstaande zaken (ultimo periode)
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Onrechtmatige bewoning/woonfraude
In de gespannen woningmarkt van Haarlem en omstreken
blijft Pré Wonen ervoor kiezen om onrechtmatige bewoning
op te sporen en aan te pakken. Dat draagt bij aan de
beschikbaarheid van woningen voor onze doelgroep en aan
een veilige en prettige woonomgeving voor onze huurders.
Bij de opsporing en aanpak van woonfraude constateren
we dat huurders steeds mondiger en slimmer worden. Onze
woonfraudemedewerkers gaan altijd getweeën op pad.
Huisbezoeken en buurtonderzoeken zijn intensief. Het aantal
meldingen neemt toe, ook omdat er intern én extern veel
aandacht is voor het onderwerp.
In 2019 is de samenwerking verbeterd met de gemeenten Beverwijk, Heemstede en Haarlem en
met de politie. We trekken vaker en intensiever samen op bij de opsporing en de aanpak van
onrechtmatige bewoning. We voeren bij woonfraude kwesties minder vaak rechtszaken, omdat
we effectief aansturen op vrijwillige huuropzegging.
Onze aanpak heeft geleid tot 30 huuropzeggingen op basis van onrechtmatige bewoning. Deze
woningen zijn vervolgens toegewezen aan huurders die daar recht op hebben.
Kengetallen Woonfraude

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Aantalen hennep (drugs)

21

18

Aantallen leegstand

56

38

154

132

Aantallen bedrijfsvoering

1

6

Aantallen overbewoning

8

8

Prostitutie

9

-

Diversen

6

-

255

202

85

47

Aantallen onderhuur / inschrijvingscheck

Meldingen onrechtmatige bewoning
Aantal openstaande zaken (ultimo periode)

20

Wijze van afhandeling woonfraude

Realisatie 2019

Realisatie 2018

3

6

13

16

3

9

27

38

Overleden bewoner

4

-

Gedragsregels

2

-

Aanvullende voorwaarden huurovereenkomst

2

-

54

69

163

180

-

1

Huurachterstand / ontruiming
Laatste kanscontract / gedragsovereenkomst
Rechtszaak ontruiming
Vrijwillige huuropzegging

Totaal aantal oplossingen woonfraude
Geen woonfraude
Rechtszaak geen ontruiming
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Klachten en geschillen
In 2019 was het onze ambitie om géén gegronde klachten
van onze huurders te ontvangen over onze bejegening en
het niet-nakomen van afspraken. Helaas is dat niet gelukt.
Het aantal gegronde klachten bleef echter wel beperkt.
Het merendeel van de klachten bij beide commissies werd
ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Opmerkelijk is de
verhoging die we zien in aantal meldingen op het gebied
van “huurverlaging in verband met gebreken”. De reden
hiervan proberen we boven tafel te krijgen door een verdere
analyse in T1 2020.

Klachtenmanagement

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Bejegening

14

8

Communicatie

22

22

-

-

33

17

Tijdigheid

-

-

Veiligheid

-

-

Bereikbaarheid

1

1

Totaal klachten

70

48

Contact binnen 24 uur

79%

100%

Binnen 1 werkdag

20%

50%

Langer dan 1 werkdag

80%

50%

After sales - tevreden met afhandeling

50%

84%

Aard van de klacht

Herhalingsklacht
Niet nakomen afspraak

Afhandeling klachten
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Geschillencommissie / Huurcommissie

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Geschillencommissie

10

5

Huurcommissie

21

18

31

23

16

10

Bezwaar huurverhoging

4

10

Toewijzing woning

5

-

Afrekening van de servicekosten

1

2

Overig

5

1

Totaal

31

23

Niet ontvankelijk

5

4

Klacht gegrond

6

1

11

9

Huurverhoging redelijk

1

2

Huurverlaging

-

-

Overig

-

5

Door huurder ingetrokken

8

-

31
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Ontvangen verzoeken

Aard van het verzoek
Huurverlaging i.v.m. gebreken

Uitspraak

Klacht ongegrond

Totaal

23

Huurders en
vastgoed
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Huurders & vastgoed
Onderhoudslasten

Begroting 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Klachtenonderhoud

4.531

6.293

4.976

Mutatieonderhoud

3.453

6.958

5.585

10.713

10.019

8.114

3.446

3.488

3.739

22.143

26.758

22.415

13.764

13.870

1.944

1.616

Planmatig onderhoud
Toegerekende organisatiekosten
Totaal
Gemiddeld aantal kostenfactoren
Kosten per kostenfactor in €

Dagelijks onderhoud
Pré Wonen heeft het dagelijks onderhoud contractueel
geheel uitbesteed aan drie externe aannemers. In
2019 hebben we voor het tweede jaar volgens dit
prestatiecontract gewerkt. Na veel aanloopproblemen
in 2018 hebben we in 2019 een behoorlijke

Onderhoudsuitgaven

€ 26,8 miljoen
Per kostenfactor

inhaalslag gemaakt. Het contractmanagement
is geprofessionaliseerd waardoor onder meer de
aannemers strakker worden aangesproken op hun

€ 1,944

prestaties. Er zijn vaste overlegstructuren ingevoerd
en er is samen met de aannemers een zogenoemd
lean-traject doorlopen. De lean-doelstellingen voor
klanttevredenheid bij opdrachten onder de 1000
euro zijn in september 2019 behaald: een KWH-score
voor snelheid van minimaal 7,5, voor tevredenheid
over het resultaat een 8+, en voor duidelijkheid over
de afspraken minimaal 7,5. We richten ons nu op de
grotere opdrachten.
Intern is ook voortgang geboekt met een verbeterplan voor de afdeling. De focus ligt hier
bij kwaliteitstoetsing en klanttevredenheid. Dit heeft geleid tot een aangepaste opzet
van de organisatie, met een duidelijkere splitsing tussen administratief werk (binnen) en
kwaliteitscontrole (buiten). Ook is het ons gelukt om ondanks de moeilijke arbeidsmarkt toch
weer enkele opzichters in eigen dienst aan te nemen.
De grip op de begroting is nog onvoldoende. Met name de hoge kosten door verrotte vloeren en
het grote aantal badkamer-, keuken- en toiletingrepen maken het lastig om de begroting goed te
beheersen. Deze ingrepen zijn jarenlang niet plan- of projectmatig uitgevoerd.
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Dat heeft nu grote consequenties voor ons dagelijks onderhoud. Een van de maatregelen die we
hebben getroffen om de woningen te laten voldoen aan onze eisen is dat badkamers, keukens
en toiletten niet langer op leeftijd worden vervangen maar dat er een technische noodzaak moet
zijn. We onderzoeken of in de toekomst de vervanging van badkamers, keukens en toiletten weer
onderdeel kan worden van renovatieprojecten.

Planmatig onderhoud

Het planmatig onderhoud is conform de begroting uitgevoerd. Op dreigende overschrijdingen
hebben we tijdig actie ondernomen. Dit team kampt met hardnekkige vacatures: het aantrekken
van vakkundige en ervaren werkvoorbereiders blijkt in de huidige arbeidsmarkt uiterst lastig.
Bij het opstellen van de onderhoudsbegroting voor 2020 hebben we lastige afwegingen
moeten maken. Daarom hebben we onder meer schildercycli met een jaar verlengd en de
reinigingswerkzaamheden beperkt. Door scherpe analyses maken we duidelijker welke ingrepen
als onderhoud kunnen worden beschouwd en wat we zien als een investering in de kwaliteit van
het vastgoed. Daarmee zal ook de begroting beter beheersbaar worden en zal er ruimte blijven
om ook de buitenkant van de woningen goed te onderhouden.
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Investeringen sloop/nieuwbouw/renovatie

Investeringen in exploitatie

Begroting 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Verbeteringen bij huurder

-

1.509

72

Verbeteringen bij mutatie

2.699

2.260

2.819

Renovaties

15.118

14.453

11.365

Totaal renovaties

17.817

18.223

14.256

-

923

1.465

17.817

19.146

15.720

Aantal VOV woningen t.b.v. exploitatie
Totaal investeringen

De renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten van Pré Wonen
leveren een bijdrage aan de transformatieopgave van onze
verhuurportefeuille. Zodoende voldoen onze woningen
weer aan de hedendaagse eisen, sluiten ze aan op actuele
woonwensen van onze huurders en dragen ze bij aan onze
missie: Iedereen een fijn thuis!
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Investeringen in exploitatie

Begroting 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2018

11.591

10.722

24.315

-

-

-

11.591

10.722

24.315

Nieuwbouw huurwoningen DAEB
Nieuwbouw huurwoningen niet-DAEB
Totaal investeringen

Financieel gezien hebben we 95% van het begrote
bedrag voor nieuwbouw gerealiseerd. Er is € 10,7 miljoen
uitgegeven. Bij de renovatieprojecten is nagenoeg 100% van
het begrote investeringsvolume uitgegeven, ter grootte van
€ 14,5 miljoen. In deze laatste investeringssom zijn ook de
uitgaven verdisconteerd die waren gemoeid met de verdere
verduurzaming van onze vastgoedportefeuille door plaatsing
van zonnepanelen op eengezinswoningen. Een bijzonder
samenwerkingsproject met collega corporaties uit de regio
om ook op eengezinswoningen zonnepanelen te plaatsen.
Medio 2019 is begonnen met dit project. Op 31 december
waren er al 175 zonne-installaties geplaatst met in totaal
1400 panelen. Een mooie bijdrage aan de verduurzaming
van de woningvoorraad.

Verkoop
Verkopen

Realisatie 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Realisatie 2018

DAEB

niet-DAEB

DAEB

niet-DAEB

Beverwijk

6

1

5

5

Bloemendaal

1

2

-

-

Haarlem

8

2

13

2

Heemstede

3

-

3

1

Heemskerk

-

-

-

1

18

5

21

9

woongelegenheden

Alle gemeenten

De verkoop van woningen is gebaseerd op het portefeuilleplan en wordt getoetst aan de
prestatieafspraken. In 2019 zijn parallel aan de projectontwikkeling ook gronden verkocht aan
marktpartijen, zodat zij daar marktwoningen kunnen realiseren. Daardoor is in ‘onze’ wijken en
buurten ook aandacht voor differentiatie in woningcategorieën. De verkopen van bestaand bezit
heeft een bedrag van circa € 8,0 miljoen opgeleverd.
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Portefeuilleplan
Realisatie

Realisatie

Realisatie

2019

2019

2019

DAEB

niet-DAEB

totaal

12.536

775

13.311

Aantal opgeleverde woongelegenheden

44

-

44

Aantal aangekochte woongelegenheden

7

-

7

Aantal verkochte woongelegenheden

-18

-5

-23

Aantal gesloopte woongelegenheden

-122

-2

-124

Overige mutaties woongelegenheden

-

3

3

Overheveling niet-DAEB naar DAEB (door mutatie)

9

-9

-

Woongelegenheden per 31 december 2019

12.456

762

13.218

Niet-woongelegenheden per 1 januari 2019

840

1.307

2.147

Aantal opgeleverde niet-woongelegenheden

-

-

-

Aantal verkochte niet-woongelegenheden

-

-4

-4

Aantal gesloopte niet-woongelegenheden

-1

-13

-14

Overige mutaties niet-woongelegenheden

12

-3

9

2

-2

-

853

1.285

2.138

Totaal aantal verhuureenheden

13.309

2.047

15.356

Totaal aantal gewogen VHE

12.657

1.107

13.764

Ontwikkeling verhuureenheden
Woongelegenheden per 1 januari 2019

Overheveling niet-DAEB naar DAEB (door mutatie)
Niet-woongelegenheden per 31 december 2019

In 2019 hebben we 44 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Deels is dit gebeurd aan terugkeerders
vanuit een gesloopt complex, deels aan nieuwe huurders. 96 huurders wonen inmiddels weer
in een fijn gerenoveerd huis. Tegelijkertijd zijn in 2019 3 nieuwbouwprojecten en 1 renovatie
gestart. Met 2 nieuwbouwprojecten – De Groene Linten in Parkwijk en de buurtvernieuwing in de
Plantage – zijn we in 2019 gestart met de laatste fase.
In april 2019 heeft het Bestuur het portefeuilleplan vastgesteld. De Raad van Commissarissen
heeft het plan goedgekeurd. We hebben erin vastgelegd hoe de portefeuille (onze
woningvoorraad) er in 2030 en 2040 zal moeten uitzien, tegen het licht van een veranderende
omvang en samenstelling van onze primaire doelgroep. Daarnaast zijn hierbij relevante
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veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, sociaal-maatschappelijke en economische
ontwikkelingen en de ambities van Pré Wonen zelf betrokken. Jaarlijks zal het portefeuilleplan
worden geactualiseerd.
De komende jaren is onze inzet erop gericht om de gewenste verandering in onze portefeuille
stap voor stap te realiseren. Wat 2019 betreft: de ontwikkeling van de portefeuille ligt in lijn met
de prognose en daarmee met de gewenste ontwikkeling vanuit het portefeuilleplan. We werken
nu aan een integraal onderhoudsbeleid waar op basis van de vastgoedsturing de diverse soorten
onderhoud in samenkomen. In 2020 zal dit gereed zijn.
Het aantal DAEB-woningen in onze portefeuille bedraagt per ultimo 2019 12.456. Dat is iets
hoger dan geprognotiseerd (32 woningen). Dit komt met name door een iets lager aantal
verkochte woningen en een lager aantal woningen die zijn omgezet van niet-DAEB naar DAEB.
Beide categorieën zijn afhankelijk van de mutatiegraad in de portefeuille.
De onderverdeling van onze woningen in de verschillende huurprijsklassen en vhe-typen ligt in
lijn met de gewenste verdeling in het portefeuilleplan. De komende jaren sturen we op (verdere)
realisatie van de transformatieopgave die we in het portefeuilleplan hebben bepaald.

Kwaliteitskortingsgrens (t/m € 424,44)

Lage aftoppingsgrens
(t/m € 607,46)

Hoge aftoppingsgrens
(t/m € 651,03)

Liberalisatiegrens
(t/m € 720,42)

Duur (vanaf € 720,42)

Totaal

Overzicht totale portefeuille

510

2.124

363

403

208

3.608

48

197

61

151

96

553

1.332

4.167

752

1.219

445

7.915

Heemskerk

-

11

17

31

20

79

Heemstede

48

297

111

150

55

661

1.938

6.796

1.304

1.954

824

12.816

402

-

-

-

-

402

2.340

6.796

1.304

1.954

824

13.218

Woongelegenheden
per 31 december 2019
Beverwijk
Bloemendaal
Haarlem

Totaal aantal zelfstandige
woongelegenheden
Onzelfstandige
woongelegenheden
Totaal aantal
woongelegenheden
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Duurzaamheid
Zelfstandige

Zelfstandige

huurwoningen

huurwoningen

DAEB

niet-DAEB

Totaal %

Energielabel A++

300

-

2%

Energielabel A+

388

45

3%

Energielabel A

2.494

554

24%

Energielabel B

2.110

82

17%

Energielabel C

3.788

48

30%

Energielabel D

1.211

12

10%

Energielabel E

951

3

7%

Energielabel F

383

8

3%

Energielabel G

409

8

3%

22

-

0%

12.056

760

100%

Energielabel ultimo 2019
zelfstandige woningen

Energielabel onbekend
Totaal

In de duurzaamheidsvisie van Pré Wonen is als ambitie opgenomen dat ons woningbezit in
2025 gemiddeld energielabel B heeft (EI < 1,4). Onze inzet bij alle duurzaamheidsinvesteringen
is steeds dat onze huurders minimaal gelijke woonlasten houden. Duurzaamheid mag dus niet
leiden tot hogere lasten voor de huurders.
Eind 2019 hebben we bijna 6.000 woningen met
label B of hoger, dat is 46%. Eind 2018 was dit 5.600
woningen (42%). Er zijn circa 400 woningen met de
gewenste index bijgekomen, deels door nieuwbouw of
verbetering, deels doordat zonnepanelen zijn geplaatst.
Mede in het kader van het portefeuilleplan zijn de
nodige duurzaamheidsinvesteringen ingerekend. De
voortgang daarvan monitoren we ook. Het tempo van
de huidige ontwikkelingen geeft ons vertrouwen dat
onze ambitie haalbaar is.
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Samenwerking
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Samenwerking
Pré Wonen heeft de eigen ambities duidelijk voor ogen. We kennen onze kracht en
deskundigheid. Maar we weten ook goed waar andere partijen goed en deskundig in zijn.
Samenwerking biedt een meerwaarde om efficiënter en effectiever te werken, en zo de gedeelde
doelen en belangen te bereiken. Gemeenten, huurdersorganisaties, maatschappelijke organisaties
(op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening) en uiteraard de collega-corporaties binnen
ons werkgebied zijn de partijen waarmee Pré Wonen al vele jaren samenwerkt. Daarnaast zijn er
uiteraard partners in het kader van ketensamenwerking.

Bewonerskernen
De Bewonerskern IJmond en de Bewonerskern Pré Zuid-Kennemerland vormen onze wettelijke
huurdersvertegenwoordigingen. Zij adviseren ons over belangrijke onderwerpen, zoals
betaalbaarheid, beschikbaarheid en diverse beheerzaken. In 2019 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
•

huuraanpassing

•

project woningdelen

•

actualisatie van het verkoopbeleid

•

tussentijdse informatie over de stand van zaken rond het huurbeleid

•

het portefeuilleplan

•

de Warmtewet

•

nieuwbouw- en renovatieprojecten

In 2019 is een extra informatiebijeenkomst gehouden voor de leden van beide Bewonerskernen
en de leden van De Voorkamer (zie hieronder). Deze was bedoeld om hen te informeren over de
zogenoemde Kaderbrief en de uitgangspunten van de begroting voor 2020 en de komende jaren.
De samenwerking tussen Pré Wonen en de Bewonerskernen was onderwerp van gesprek begin
2019. Tijdens dit gesprek kwamen wederzijdse beelden en verwachtingen aan bod. Het gesprek
werd zowel door Pré Wonen als de Bewonerskernen als constructief ervaren. In mei was er een
tussentijdse evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij is afgesproken om tweemaal
per jaar de samenwerkingsovereenkomst op de agenda te zetten, zodat we elkaar scherp houden
op dit punt.
Een vertegenwoordiging van de betreffende Bewonerskern is betrokken bij het bod
aan elke gemeente, en – samen met de gemeente, de woningcorporaties en de andere
huurdersorganisaties – bij de opstelling van de lokale prestatieafspraken.
Het beroep dat Pré Wonen doet op de leden van de Bewonerskernen neemt toe. In 2020 gaan we
gezamenlijk bespreken hoe we de huurdersvertegenwoordiging bij de toenemende druk kunnen
ondersteunen.
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De Voorkamer
De Voorkamer bestaat uit een aantal actieve huurders die willen bijdragen aan een beter
woonklimaat. Zij formuleren hun doel en missie zelf als volgt: ‘De Voorkamer is een zelfstandige
denktank die ertoe doet. Een orgaan dat zelfstandig een eigen zienswijze formuleert, eventueel
na huurders te hebben geraadpleegd. Daarmee wordt bijgedragen aan een beter woonklimaatbeleid. De Voorkamer werkt samen met Pré Wonen om een zo goed mogelijk traject te
doorlopen. Vanwege de samenwerking in een vroeg stadium van beleidsvorming is continuïteit
gewaarborgd en daarmee het bestaansrecht duidelijk en bewezen.’
In 2019 is De Voorkamer betrokken geweest bij de volgende onderwerpen:
•

handboek ‘schoon, heel en veilig’

•

de wijkaanpak

•

de vernieuwing van de website van Pré Wonen

•

het project woningdelen

•

de regeling ouder worden, prettig wonen in Beverwijk

•

het huurbeleid

De betrokkenheid van De Voorkamer varieert van kortdurend (website) tot zeer intensief
(huurbeleid). Maar of het nu langdurig of kortdurend is: via De Voorkamer komt de huurdersstem
naar voren. Dat biedt een duidelijke meerwaarde.

Huurders
Bij renovatie en sloop/nieuwbouw betrekken we altijd de bewoners van het betreffende complex.
Incidenteel doen we dit ook bij planmatig onderhoud. Voor Pré Wonen levert dit informatie op
over de wensen en behoeften van onze huurders. Niet alleen over het project zelf, maar ook
over het proces en de communicatie. Huurders krijgen meer informatie over mogelijkheden en
onmogelijkheden. Ze weten daardoor beter wat ze van ons kunnen verwachten.
Pré Wonen overlegt daarnaast met bewonerscommissies, bijvoorbeeld over veiligheid, overlast,
onderhoud en andere beheerkwesties. Naast bewonerscommissies zijn er steeds meer actieve
bewoners die zich voor (leefbaarheids)projecten inzetten. Deze ontwikkeling waardeert Pré
Wonen. Wonen doen we immers samen.

Stakeholders
Pré Wonen werkt samen met diverse partners om voor onze huurders en de maatschappij
meerwaarde te creëren. Hieronder laten we ze de revue passeren.
Gemeenten
Met de gemeenten in ons werkgebied – Beverwijk/Heemskerk, Bloemendaal, Haarlem en
Heemstede – voeren we regelmatig overleg. Dat loopt uiteen van bestuurlijk overleg, overleg
rond de totstandkoming van de prestatieafspraken, over de Woonvisie, over projecten en
gebiedsontwikkelingen tot overleg op het gebied van dagelijks beheer. De contacten zijn goed en
de mensen weten elkaar te vinden.
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Prestatieafspraken, resultaten 2019 en afspraken 2020
Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt. In alle gemeenten merken we echter dat veel
zaken onder meerjarige afspraken vallen (zoals de ontwikkeling van de woningvoorraad en
duurzaamheid) en dat andere zaken vaak onder reguliere activiteiten vallen. Bij afspraken over
nieuwe regelingen (zoals ‘Ouder worden, prettig wonen’) gaat het om echte jaarafspraken, met
een duidelijk jaardoel. Ook zien we een aanzienlijke diversiteit per gemeente bij de invulling van
de prestatieafspraken. Inmiddels hebben we een aantal jaren ervaring met prestatieafspraken.
Het is tijd om te onderzoeken of dit proces effectiever en efficiënter kan.

Resultaten prestatieafspraken 2019
•

Omvang sociale voorraad
Het portefeuilleplan, het bod per gemeente en de gemaakte afspraken zijn bepalend voor
de ontwikkeling van de sociale voorraad. In de gemeente Beverwijk is met name ingezet
op herstructurering: De Plantage afronden en Kuenenplein starten. Dit leidt met name tot
vernieuwing van de voorraad. In Haarlem is er ook vooral vernieuwing van de voorraad
(Parkwijk). Waar mogelijk vindt verdichting plaats. In Bloemendaal voorkomt de houding van
de gemeenteraad dat uitbreiding van de sociale voorraad gerealiseerd wordt. Heemstede
geeft aan weinig mogelijkheden te zien om de voorraad uit te breiden, maar wil zich wel
hiervoor inspannen.

•

Betaalbaarheid
Met Beverwijk zijn er afspraken over vroegsignalering van schuldenproblematiek. Deze
afspraken worden in 2020 afgerond. Dit is een samenwerking met meerdere organisaties.
In Haarlem is in de eerste helft van 2019 minder dan de afgesproken 70% toegewezen aan
de primaire doelgroep. In de tweede helft is dit voor een deel gecorrigeerd.
In Bloemendaal en Heemstede zijn geen specifieke afspraken over betaalbaarheid gemaakt.
Ons eigen beleid is leidend bij de toewijzing en het omgaan met schuldenproblematiek.

•

Duurzaamheidsambitie
In Haarlem is de werkgroep duurzaamheid actief. Dit is een samenwerking tussen Elan
Wonen, Pré Wonen, Ymere en de gemeente. Daarnaast is er een projectgroep en een
stuurgroep bezig met de voorbereiding van een warmtenet in Meerwijk/Schalkwijk. Het
project met de energiecoaches is in Haarlem en Heemstede uitgevoerd en heeft effect. De
bezochte bewoners zijn zich meer bewust van hun gedrag en handelen daar meer naar. In
Bloemendaal zijn inspanningen met betrekking tot klimaatadaptieve gebouwen benoemd.
Dit heeft niet tot resultaat geleid; er is niets gebouwd en er waren geen verbouwprojecten
gepland.

•

Wijken en leefbaarheid
Het project Streetrulez in Beverwijk laat goed zien hoe we samen met bewoners en andere
organisaties de sociale cohesie bevorderen. Het stimuleren van bewoners is nog wel een
uitdaging voor de consulenten.
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In Haarlem werken we via buurtpowerprojecten en community building aan verbetering
van de leefbaarheid. Dit zijn typisch projecten waar samenwerking de basis vormt voor
het bereiken van gezamenlijk resultaat. In Haarlem is het convenant gesloten over
gegevensuitwisseling ten behoeve van preventie van huisuitzetting.
•

Wonen en zorg
In Beverwijk zijn de afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling bij
woningaanpassingen in 2019 vastgelegd. Hierin komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid
tot uiting voor een woonkwaliteit die past bij mensen met een beperking.
In Haarlem is de pilot ‘Ouder worden, prettig wonen’ uitgevoerd. In de loop van het jaar
nam het aantal senioren toe dat hiervan gebruik maakt. Een beperkende factor lijkt het
aanbod van geschikte woningen te zijn. In 2020 zal de regeling worden geëvalueerd.
Heemstede en Beverwijk kijken naar een vergelijkbare regeling. De gemeente Bloemendaal
ziet geen aanleiding om deel te nemen aan een dergelijke regeling.

Overzicht prestatieafspraken 2019
Beverwijk

Bloemendaal

Haarlem

Heemstede

Omvang sociale
voorraad

Gedifferentieerd
programma
ontwikkelen,
flexibele
woonvormen
toevoegen
en toepassen
doorstroommaatregelen.
Lichte toename
van de sociale
voorraad.

Vooralsnog >
1.426 sociale
woningen.
Gemeente zet
eerste stappen
om binnen 3
jaar extra sociale
woningen toe te
voegen.

2021: >
21.883 sociale
woningen.
Versnellings
mogelijkheden
nieuwbouw
onderzoeken.

2021: >
2.183 sociale
woningen.
Gemeente geeft
uitvoering aan
de afspraken
over de regionale
groei van de
voorraad.

Betaalbaarheid

Gematigd
huurbeleid en
beperkte stijging
van de gemeente
belastingen.
Maatwerk
via tijdelijke
huurverlaging
en bijzondere
bijstand.

Gematigd
huurbeleid
voeren.

Bespreken
effecten van
verschillende
vormen van
passend
toewijzen voor
specifieke
doelgroepen.

Gematigde huuraanpassingen.
Samenwerking
ten behoeve van
tijdig signaleren
schuldenproblematiek.
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Beverwijk

Bloemendaal

Haarlem

Heemstede

Duurzaamheidsambitie en maatregelen

Kuenenpleinbuurt wordt
een pilot voor
duurzame
warmtevoorziening.
Toepassen
van no-regret
maatregelen bij
renovatieplannen
om in de
toekomst aan
te sluiten op
duurzame
energiebronnen.

Gemeente,
corporaties en
huurders werken
samen in een
regionaal project
energiecoaches.

Gezamenlijk
werken aan
transitievisie
warmte en
wijkuitvoeringsplannen. Naast
elkaar leggen van
de routekaart
van de gemeente
en de opgewekte
c.q. potentie
energieopwekking via
zonnepanelen.

Energiemaatregelen in
combinatie
met gepland
onderhoud
en mutatieonderhoud.
Keuze voor
bewezen
technieken
en no-regret
maatregelen.

Wijken en
leefbaarheid

Voor kwetsbare
wijken (bv
Oosterwijk)
wordt een
integrale
wijkvisie
opgesteld.
Op basis van
complexanalyse
is er aandacht
voor huisvesting
van kwetsbare
mensen.

In samenwerking
ondersteunen en
stimuleren van
initiatieven op
het gebied van
schoon, heel en
veilig.

Voor de
huisvesting via
de contingentenregeling worden
100 woningen
ter beschikking
gesteld. Streven
naar een
evenredige
verdeling over de
regiogemeenten.
Inspanning om
aanvullende
specifieke
woonvormen
voor bijzondere
doelgroepen te
ontwikkelen.

Gemeente
organiseert
wijkschouwen
waaraan de
corporaties
deelnemen.
Afstemming van
inzet in kader
schoon, heel en
veilig.

Wonen en zorg

Met de gemeente
wordt een pilotproject ‘onder
de pannen’
uitgewerkt.
Voor senioren
komt er een
pilot met een
doorstroomregeling.

Gemeente pakt
de regierol
bij overlast
door verwarde
personen.

Vraag naar en
aanbod van
aangepaste
woningen
onderzoeken.
Evalueren
regeling ‘ouder
worden, prettig
wonen’.

Bijdragen
aan regionale
werkafspraken
voor woningaanpassingen.
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Regio
Pré Wonen is lokaal verankerd. Wat regionaal kan, willen we regionaal doen. Een voorbeeld van
het laatste is het pact voor uitstroom waarvan Pré Wonen de trekker was. Daarbij kwam duidelijk
naar voren dat bij regionale samenwerking de lokale belangen weleens de bovenhand kregen.
Ook voor de komende jaren blijft regionale afstemming en samenwerking een uitdaging.
Zorgorganisaties
Met zorgorganisaties voert Pré Wonen op verschillende niveaus overleg. Ook is er op diverse
terreinen samenwerking, vaak gerelateerd aan specifieke projecten. Daarnaast denken we samen
met deze partners na over de vraag hoe het verder moet met het gegeven dat ouderen langer
zelfstandig moeten blijven wonen. Belangrijke partners zijn RIBW K/AM, de Hartekampgroep, SIG,
St. Jacob, Viva! Zorggroep en Zorgbalans.
Welzijnsorganisaties
Voor projecten op het gebied van leefbaarheid en community building werken we veelvuldig
samen met de lokale welzijnsorganisaties. Dock en Stichting Welzijn Beverwijk zijn belangrijke
partners.
Eind december ontvingen we bericht dat Pré Wonen voor het project ‘Buurtpower-preventie en
vroegsignalering versterken rond kwetsbare bewoners’ in Schalkwijk subsidie heeft gekregen van
de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Dit project –
waarbij we met meerdere organisaties samenwerken – is een goed voorbeeld van ons streven om
gezamenlijk meerwaarde te creëren voor de buurt. De uitwerking volgt in 2020.
Schoon, heel en veilig
Voor de huurder is ‘schoon, heel en veilig’ een belangrijk onderdeel van prettig wonen. Voor
buurtbeheerders van Pré Wonen en onze consulenten wijkbeheer is het een belangrijk deel van
hun werk om bij te dragen aan deze aspecten. Dit doen ze niet alleen, maar samen met het
Buurtbedrijf, Spaarnelanden, IJmond Werkt en de politie.
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Organisatie in
beweging
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Organisatie in beweging
Langs meerdere lijnen en disciplines is en blijft Pré Wonen zich ontwikkelen. Twee belangrijke
thema’s daarbij zijn de medewerkers en de automatisering. Daarom worden deze hier apart
toegelicht.

Medewerkers
5,9%

Engagementscan 2019
In januari 2019 is het engagement van de medewerkers
van Pré Wonen in kaart gebracht. Hoewel de scores

19,3%

sterk uiteenlopen voor de diverse bedrijfsonderdelen, is

38,7%

de trend identiek: aandacht, feedback en duidelijkheid
scoren laag. Vertrouwen in het vasthouden van de
gekozen koers is beperkt. Deze waardevolle informatie
hebben wij ter harte genomen. Het vormde de basis van
36,1%

‘De Expeditie’.
Met een score van 38,7% ‘engaged’ is er bij Pré Wonen
nog werk aan de winkel. Duidelijkheid, aandacht en
samenwerking vragen ook een andere manier van
werken en leidinggeven.

38,7% Engaged
36,1% Nearly engaged
19,3% Not engaged
5,9% Disengaged

De Expeditie
De Expeditie is gestart met de introductie van het Pré Wonen-kernwaardenspel. Dit is een
bordspel waarmee we op eenvoudige wijze een goed gesprek tussen medewerkers tot stand
brengen. In maart 2019 hebben leidinggevenden en sleutelfiguren van Pré Wonen een
meerdaagse train-the-trainer-training gevolgd. Daarbij stonden persoonlijke effectiviteit, het
ontwikkelen van meerpotentieel en win-win communicatie (transactionele analyse) centraal.
Leidinggevenden en sleutelfiguren gaven daarna deze training zélf aan alle medewerkers. Per
training waren gemiddeld tien medewerkers van diverse teams aanwezig. Opvallend waren de
open sfeer en het grote onderlinge vertrouwen.
In aansluiting op deze training gingen medewerkers met hun leidinggevende in gesprek om
hun ervaringen rond de training te delen en bespraken medewerkers en leidinggevenden in een
persoonlijk ontwikkelingsgesprek hoe het ervoor staat met ieders persoonlijke effectiviteit en het
groeipotentieel. De opstelling van een persoonlijk ontwikkelingsplan was hiervan een onderdeel.
Het uitgangspunt is de vraag: Hoe kun jij je werk zo goed mogelijk doen? De eerste stappen naar
groei zijn inmiddels gezet.
Gesprekscyclus 2020
Ter ondersteuning van ‘het goede gesprek’ is in december 2019 een gesprekscyclus
geïntroduceerd, waardoor weer drie gesprekken per jaar plaatsvinden. Hiermee wordt onder
andere invulling gegeven aan het onderwerp “aandacht” uit de engagementscan. Het gaat
hierbij om een gespreksleidraad, inclusief de bijbehorende gespreksformulieren. De cyclus is
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bedoeld om leidinggevenden en medewerkers te faciliteren als zij ‘het goede gesprek’ voeren. We
richten ons daarbij op ontwikkeling en verbetering.
Strategisch personeelsplan (SPP)
Eind 2019 is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een strategisch personeelsplan. Pré
Wonen wil een wendbare én lerende organisatie zijn. We willen zodoende goed kunnen inspelen
op de veranderende buitenwereld (‘continu in beweging zijn’) én medewerkers ruimte bieden om
meer uit zichzelf te halen.
Daarnaast dient de organisatie als geheel zich te blijven ontwikkelen in de richting van ons
gezamenlijke doel: ‘Voor iedereen een fijn thuis!’. Een van de belangrijke pijlers daarbij is ons
streven naar excellente dienstverlening voor onze klanten. Daarbij duiken diverse vragen op.
Hoe ziet onze ‘excellente dienstverlening’ er eigenlijk uit? Wat betekent dit concreet voor ieders
werkzaamheden? En hoe gaat Pré Wonen de medewerkers hierbij zo faciliteren dat iedereen
zijn werk goed kan blijven doen, nu en in de (nabije) toekomst? Het SPP is geen doel, maar een
middel. De resultaten vertalen we naar onze werkprocessen, om zo te bewerkstelligen dat het
geen eenmalig kunstje wordt. We willen blijven leren en ontwikkelen.
Formatie
Eind 2019 waren er 141 medewerkers in dienst. Het aantal fte’s per 31 december 2019 was 127,18.
Daarvan was 67,85 fte vrouw en 59,33 fte man.
De onderverdeling in de volgende leeftijdscategorieën ziet er zo uit:
fte

20-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

>65

Man

1,00

2,00

4,89

7,47

8,67

15,89

7,89

8,63

2,89

Vrouw

1,56

3,89

4,44

9,57

16,39

14,44

10,11

7,44

0,00

In-, door- en uitstroom:

Instroom
Doorstroom
Uitstroom

2018

2019

14

21

3

6

37

23

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat instroom en
doorstroom in 2019 beter in balans zijn gekomen en dat we
er beter in slagen om collega’s kansen te bieden zich intern te
ontwikkelen.
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Loonkosten 2019
Lonen en salarissen

Begroting 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Salarissen

8.238

7.791

8.647

Sociale lasten

1.255

1.230

1.259

Pensioenen

1.190

1.148

1.122

Vrijval reservering verlofuren

-

48

-156

Uitkeringen

-

-37

-14

10.683

10.180

10.858

Tijdelijk personeel

500

1.755

1.496

Totale loonkosten

11.183

11.935

12.354

( x € 1.000)

Totale loonkosten (eigen personeel)

Op de post salariskosten is een onderschrijding zichtbaar. Dit komt onder meer doordat uit dienst
getreden medewerkers niet direct zijn vervangen op basis van een dienstverband bij Pré Wonen,
maar op basis van inhuur. Soms is dat gebeurd omdat de werving moeizaam was, soms omdat
we er bewust voor kozen een plek nog niet ‘vast’ in te vullen. Daarnaast hebben medewerkers in
totaal voor € 55.106 aan vakantie-uren gekocht. Hierdoor is minder salaris uitbetaald. In 2019 is er
in totaal voor € 36.778 ontvangen aan uitkeringen wazo/subsidies.
De totale kosten voor inhuur liepen op tot € 1.755.000. Deze stijging is het gevolg van
onvoorziene uitloop in de doorlooptijd van langdurig zieken, niet tijdige invulling van vacatures
als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, en niet tijdige definitieve vervanging van vertrokken
inhuurkrachten. Daardoor moesten we de inhuurovereenkomst van aanwezige inhuurkrachten
verlengen.
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Ziekteverzuim
Verzuim (%) per maand
12,0%

10,9% 10,6% 11,3%

9,0%

8,3%
6,3%

6,0%
5,9%
4,8%

4,8%

mei

jun.

7,0%

5,4%

6,1%
4,2%

3,0%

0,0%
jan.

feb.

mrt.

apr.
2019

2018

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

Benchmark

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2019 bedroeg 7,1%. Dat is een lichte afname ten opzichte
van het gemiddelde van 2018 (7,8%).
Kort verzuim (< 2 weken)
4,0%

3,0%

2,0%
1,3%
1,0%

1,0%
0,9%

0,9%
0,4%

0,5%

0,5%

0,2%

0,5%

0,5%

0,2%

0,6%

mei

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

0,0%
jan.

feb.

mrt.

apr.

2019

2018
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Midden lang verzuim (2-6 weken)
4,0%

4,0%

3,0%
3,3%

2,0%

1,6%
1,2%

1,3%

1,0%

0,5%
0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

aug.

sep.

okt.

0,3%

0,2%

nov.

dec.

0,0%
jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

jun.
2019

jul.
2018

Lang verzuim (>6 weken)
10,0%
8,8%

8,0%

7,4%
7,0%

6,6%

6,4%
5,8%

5,9%

6,0%

4,9%

4,0%

4,0%

3,9%

4,2%

mei

jun.

jul.

3,7%

2,0%

0,0%
jan.

feb.

mrt.

apr.

2019

2018
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aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

Verzuimfrequentie per maand
2,0%
1,6%

1,5%

1,0%
1,0%

0,7%

0,7%

0,7%

1,0%
0,5%

1,0%

0,5%

0,7%

0,6%

nov.

dec.

0,5%
0,3%

0,0%
jan.

feb.

mrt.

apr.
2019

mei

jun.
2018

jul.

aug.

sep.

okt.

Benchmark

De verzuimfrequentie per maand is in 2019 licht gedaald ten opzichte van 2018.
De verzuimfrequentie in 2019 was 0,8, dat is onder de benchmark van 1,1. Het cijfer van de
verzuimfrequentie wordt bepaald door het aantal ziekmeldingen gedeeld door het aantal
werknemers in 2019.
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ICT
Medio 2018 hebben bestuur en directie van Pré Wonen vastgesteld dat de ICT en
Informatievoorziening niet meer voldoen aan de eisen die eraan mogen worden gesteld. Daarop
zijn verbeterprojecten gestart, met als doel de continuïteit en beschikbaarheid van de ICT te
borgen. Het ging om de volgende belangrijke maatregelen:
•

Verbetering van de technische infrastructuur, zodat continuïteitsrisico’s worden beperkt;

•

Versterking van de regiecompetenties van de teams ICT en Informatisering;

•

De keuze van een betrouwbare externe partner om het beheer van de ICT-infrastructuur en
de ICT-werkplek over te nemen.

In 2019 zijn deze maatregelen gerealiseerd. Ook is de digitale strategie bepaald: eerst
optimaliseren, daarna transformeren. Als gevolg daarvan is gekozen voor de herimplementatie
van het basisinformatiesysteem Viewpoint. Dit krijgt zijn beslag in 2020.
In april 2019 is op basis van de ‘best value’-inkoopmethode Avantage geselecteerd als strategische
ICT-partner. Samen met dit bedrijf zijn de vernieuwde ICT-infrastructuur en de ICT-werkplekken
volgens planning en binnen budget opgeleverd. Al onze medewerkers werken sinds eind
november 2019 in de nieuwe, veilige en continu beschikbare ICT-infrastructuur. Avantage beheert
deze infrastructuur, in samenwerking met onze interne regie-organisatie.
Pré Wonen is overgestapt naar Microsoft Azure Cloud. Hiernaast worden de softwarepakketten
afgenomen als ‘Software as a Service’. Zo is extra accent gelegd op de toekomstgerichtheid,
veiligheid en stabiliteit van de ICT-dienstverlening.
Tot slot is afgelopen jaar ook het digitale veiligheidsbeleid (informatiebeveiligingsbeleid)
beschreven en vastgesteld, de IT-governance ingericht en zijn de procedures vormgegeven.
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Financiële
continuïteit
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Financiële positie

De bedrijfsvoering van Pré Wonen is gebaseerd op een duurzaam businessmodel. Dat wil zeggen:
we toetsen onze bedrijfsvoering telkens opnieuw aan de financiële continuïteit van onze
organisatie. Daarbij kijken we naar
de volgende interne beleidsnormen voor 2019:
•

kasstromen op korte termijn (ICR: minimaal 1,5 en na 2020 minimaal 1,6)

•

kasstromen op langere termijn (LTV: maximaal 70% en na 2020 maximaal 65%)

De bovengenoemde normen voor de ICR en LTV gelden zowel voor de DAEB als de niet-DAEBportefeuille.
De vaststelling door de toezichthouder (WSW) van de definitieve normen voor de ratio’s
op beleidswaarde is voor 2019 uitgesteld, omdat de kwaliteit van de beleidswaarde nog
onvoldoende is. De voorlopige landelijke normen (LTV 75%, ICR 1,4% en solvabiliteit 20%) blijven
vooralsnog gehandhaafd.
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In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kengetallen toegelicht (geconsolideerd):

Eigen vermogen op basis van

Norm AW/

Realisatie

Realisatie

WSW

2019

2018

(x € 1.000)

(x € 1.000)

A

495.582

534.197

B

1.084.193

1.068.910

45,71%

50,0%

beleidswaarde
Balanstotaal op basis van
beleidswaarde
Solvabiliteit

=A/B

> = 20%

Kasstroom voor interest

C

27.449

24.094

Rente-uitgaven

D

13.517

14.748

2,03

1,63

Interest coverage ratio (ICR)

=C/D

> = 1,4

Leningen

G

384.109

382.022

Materiële vaste activa -

H

968.211

964.292

39,67%

39,62%

beleidswaarde
Loan to value (LTV)

=G/H

< = 75%

Leningen

E

384.109

382.022

Materiële vaste activa -

F

2.199.511

1.976.798

17,46%

19,33%

marktwaarde
Dekkingsratio

=E/F
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< = 50%

Hieronder zijn de belangrijkste kengetallen uit de meerjarenbegroting 2020 opgenomen

Meerjarenbegroting 2020
(geconsolideerd)

2020

2021

2022

2023

2024

Interest dekkingsratio

1,88

2,14

2,24

2,42

2,31

41,2%

42,7%

45,9%

48,3%

51,2%

53,4%

51,7%

52,0%

51,9%

51,3%

(DAEB portefeuille)

2020

2021

2022

2023

2024

Interest dekkingsratio

1,59

1,62

1,65

1,85

1,80

50,6%

52,7%

56,3%

58,7%

61,9%

Loan to Value op basis van
beleidswaarde
Efficiency ratio (norm <=49%)

Meerjarenbegroting 2020

Loan to Value op basis van
beleidswaarde

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft inzicht in de eigen vermogenspositie van de corporatie, rekening
houdende met het corporatiebeleid. De jaarrekening presenteert de eigen vermogenspositie op
marktwaarde. Een deel van dat gerapporteerde eigen vermogen kan niet worden gerealiseerd
door het maatschappelijke beleid van de corporatie. Om de eigen vermogenspositie van de
corporatie te bepalen, rekening houdende met het eigen beleid, is een correctie voor de
maatschappelijke bestemming nodig. Die correctie wordt berekend middels het verschil tussen
marktwaarde en beleidswaarde.
Uit de cijfers van 2019 blijkt dat de solvabiliteit is afgenomen ten opzichte van 2018 maar nog
ruimschoots voldoet aan de norm van 20%. Belangrijk oorzaak hiervan is dat de beleidswaarde
slechts heel beperkt is toegenomen en door de hoge last m.b.t. latente belastingen het eigen
vermogen op basis van beleidswaarde dus is afgenomen.
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Interestdekkingsratio (ICR)
De ICR toetst of de corporatie op korte- en middellange termijn voldoende operationele
kasstromen genereert om aan haar renteverplichtingen te voldoen.
Op 3 juli 2019 hebben het ministerie van BZK, de Aw en het WSW een gezamenlijk kader
gepresenteerd met betrekking tot de definities onderhoud en beheer. Dit is gebeurd ten behoeve
van de verantwoording en de prognose. Dit heeft gevolgen voor de financiële positie voor
elke woningcorporatie, en dus ook voor Pré Wonen. Een verschuiving van investeringen naar
onderhoud drukt op de exploitatiekasstroom, waarmee de ICR onder druk komt te staan.
Pré Wonen heeft dit verder onderzocht in relatie tot de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB),
de overige onderhoudsbegrotingen en de conditiemetingen van het vastgoed. In een position
paper zijn de specifieke contouren beschreven die betrekking hebben op (genomen en te nemen)
besluiten in relatie tot de investeringen en onderhoud. Hetzelfde geldt voor de contouren die van
invloed zijn op de financiële positie van Pré Wonen, specifiek de normen ICR en LTV.
De uitgangspunten in de position paper leiden tot een
herrubricering in de jaarrekening 2019. Er gaat € 2,2
miljoen van onderhoudslasten naar investeringen voor
‘ingrijpende verbouwing/ mutatieonderhoud en € 0,6
miljoen van onderhoudslasten naar investeringen voor
‘achterstallig onderhoud vloeren’. Deze herrubricering
heeft een totale impact op de ICR van 0,23 op de DAEBportefeuille (met herrubricering op basis van het position
paper ICR = 1,74; zonder herrubricering ICR = 1,51).
Omdat er in 2019 een onvoorziene teruggave was voor de
vennootschapsbelasting, blijft Pré Wonen ruim voldoen aan
de minimale ICR-norm van 1,4.
De stijging van de ICR in 2019 ten opzichte van 2018 wordt bijna volledig veroorzaakt doordat in
2018 hoge uitgaven waren gerealiseerd m.b.t. Vennootschapsbelasting. Geconsolideerd is onze
ICR doorgaans ruim boven de vastgestelde norm.
Pré Wonen streeft naar een blijvende goede balans tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid
en kwaliteit. Dat vraagt, zeker gelet op de leeftijd van ons bezit, forse investeringen in de
toekomst. Maar ook onze duurzaamheidsambities leggen de komende jaren een fors beslag op
onze financiële middelen. Bij het opstellen van de begroting 2020 is gebleken dat de structureel
toenemende lasten en investeringen enerzijds en de beperkte toename van onze huurinkomsten
anderzijds (onder andere door het Sociaal Huurakkoord) op lange termijn ertoe leidt dat met
name de ICR in de DAEB- portefeuille onder druk kan komen te staan. De ICR voor de DAEBportefeuille voldoet in alle jaren overigens wel aan de intern gestelde norm van 1,6 waardoor
aanvullende maatregelen niet noodzakelijk zijn.
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Loan to Value
De LTV toetst of het vastgoed in exploitatie op lange termijn voldoende kasstromen genereert ten
opzichte van de nominale schuldpositie. De lange termijn opbrengstpotentie van het vastgoed
wordt berekend middels de beleidswaarde en houdt rekening met het corporatiebeleid.
Afgelopen jaar maar ook op de langere termijn zien we door de grote investeringsopgave
een structurele toename van de leningenportefeuille. Voor de langere termijn is daarom de
verwachting dat de LTV langzaam toe neemt richting de vastgestelde interne norm van 65%.
Dekkingsratio
De dekkingsratio beoordeelt in geval van discontinuïteit of de (markt)waarde van het onderpand
voldoende is om de schuldpositie af te lossen.
De dekkingsratio toetst hoe de marktwaarde van het onderpand in verhouding staat tot de lening
portefeuille. De dekkingsratio is relevant in geval van een slechte financiële positie en (dreigende)
discontinuïteit. Uitgangspunt voor bepaling van de waarde van het onderpand is de marktwaarde
in verhuurde staat. In geval van discontinuïteit is in principe ook de marktwaarde van de leningen
relevant. Vanuit eenvoud is gekozen om dit niet in de ratio op te nemen.
Door de toenemende marktwaarde van het bezit en het nagenoeg gelijk blijven van de
schuldpositie is de dekkingsratio van Pré Wonen aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2018.
Efficiencyratio
De efficiencyratio (ER) is een indicator voor het
gewenste bedrijfslastenniveau. Deze ratio wordt

Ambitie

bepaald door de exploitatie-uitgaven te delen door de
exploitatieopbrengsten. Alle keuzes in de bedrijfsvoering
hebben dus een effect op de ratio. Daarom wordt de ratio
niet zozeer als harde norm gezien, maar als een indicator

53,8%

49%

die over meerdere jaren de juiste trend moet aangeven. De
huidige ambitie is een ER van 49%. Dat wil zeggen: van elke
euro huur is € 0,51 beschikbaar voor investeringen, heffingen
en rentelasten. De gerealiseerde huuropbrengsten zijn in
lijn met de begroting. De beïnvloedbare bedrijfslasten (met
name de onderhoudslasten) zijn daarentegen gestegen. Het
gevolg is een negatieve ontwikkeling van de ER.
Met de RvC is afgesproken met een voorstel te komen om de efficiency van de organisatie
meerjarig in beeld te brengen, waarbij nieuwe definities van de toezichthouders worden
gehanteerd en de niet-beïnvloedbare bedrijfslasten buiten beschouwing blijven.
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Maatschappelijke inzet
De maatschappelijke inzet van Pré Wonen is onder meer terug te vinden in de huurkorting, onze
rendementseisen en in onze inzet voor leefbaarheid.
•

De huurkorting is het verschil tussen de maximaal redelijke huur (de huur die wij zouden
mogen vragen) en de gevraagde huurprijs. De streefhuur is 75% van de wettelijk maximaal
redelijke huur. Op dit moment vragen we ongeveer 67% van de maximaal redelijke huurprijs.
Onze maatschappelijke inzet is dus 33%. Vertaald in euro’s betekent dit een huurkorting van
€ 38,4 miljoen op jaarbasis.

•

Bij het beoordelen van investeringen hanteren we een rendementseis (IRR). Deze is
afhankelijk van het type ingreep en in het investeringsstatuut, zowel geformuleerd op basis
van de marktwaarde als op basis van de beleidswaarde. Op deze manier geven we invulling
aan onze maatschappelijke taak (betaalbare huisvesting van goede kwaliteit) en waarborgen
wij onze financiële continuïteit.

•

Leefbaarheid is een ander domein waarin wij onze maatschappelijke inzet tonen. In 2019
hebben we bijna € 1,0 miljoen besteed aan leefbaarheid, inclusief de personele inzet.

Resultaten 2019
Kasstromen
Eind 2019 had Pré Wonen € 6,3 miljoen in kas. Eind 2018 was dat € 1,4 miljoen. Pré Wonen
heeft de voorspelbaarheid van de begroting verbeterd door plannen nog concreter te
maken en strak te sturen op de realisatie. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de
begroting worden veroorzaakt door de hogere onderhoudsuitgaven en een teruggave van de
vennootschapsbelasting.
We blijven met deze cijfers onder de voorgeschreven norm van het WSW: het kassaldo mag
maximaal 10% van de jaarhuur bedragen, inclusief servicekosten. Voor een verdere specificatie
van de kasstromen verwijzen we hier naar de jaarrekening (pagina 7).

( x € 1.000)

Begroting 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

16.832

13.932

9.346

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-9.208

-11.074

-24.162

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-7.329

2.088

12.546

2.093

1.390

3.661

295

4.946

-2.271

2.388

6.336

1.390

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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In 2019 heeft Pré Wonen voor € 36,4 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken ten behoeve
van herfinanciering. Gedurende 2018 is € 2,5 miljoen teruggestort naar de roll over-lening. In de
Jaarrekening (hoofdstuk 4.15) lichten we leningenportefeuille nader toe.
Uit onderstaande grafiek blijkt dat Pré Wonen in 2019 van iedere euro huuropbrengst 28% aan
onderhoud heeft besteed (15% dagelijks onderhoud, 13% planmatig onderhoud), 10% meer
dan in 2018. Onze maatschappelijke prestaties zijn op het punt van onderhoud dus verbeterd. De
grafiek laat ook zien dat 15% van de huuropbrengst is gebruikt om aan onze renteverplichtingen
te voldoen. De zogenoemde vrije kasstroom is ten opzichte van 2018 met 4% toegenomen met
name doordat in 2019 een teruggave is ontvangen voor de vennootschapsbelasting. Deze extra
middelen zijn ingezet om onze investeringen te financieren.
100%

10%

Vrij besteedbaar
14%
Vennootschapsbelasting

10%
80%

Financiële baten en lasten

15%
17%

Uitplaatsingskosten

7%
60%

7%
5%

40%

5%

Overige exploitatielasten

15%

Beheerskosten

15%

Verhuurdersheffing & Saneringssteun
15%

Leefbaarheid

11%
20%

Dagelijks- en mutatieonderhoud

14%
15%

0%

7%
2018

Personeelslasten (incl inhuur)
13%
Planmatig onderhoud
2019

Jaarresultaat
Het jaarresultaat (enkelvoudig) is € 180,2 miljoen positief. Dit is € 155,8 miljoen lager dan het
voorgaande jaar. Het verschil wordt met name veroorzaakt door waardeveranderingen van
onze DAEB-woningen. Een nadere toelichting geven we in het hoofdstuk Waardeontwikkeling
vastgoed in dit jaarverslag.
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Exploitatieresultaat uit verhuur
( x € 1.000)

Begroting 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2018

87.525

88.015

85.272

3.506

3.322

3.299

-

-

-

285

348

203

91.316

91.694

88.774

-471

-360

-379

-10.641

-11.046

-11.406

1.022

822

750

-18.696

-23.270

-18.676

-982

-1.007

-1.152

Lasten servicecontracten

-3.255

-3.262

-3.146

Beheerslasten

-5.122

-4.904

-4.500

Overige exploitatielasten

-6.186

-6.260

-6.064

-44.331

-49.288

-44.573

Heffingen

-13.656

-13.037

-12.715

Financiële baten en lasten

-13.010

-12.590

-13.216

Exploitatieresultaat uit verhuur (excl. VPB)

20.319

16.778

18.270

Effiencyratio

48,5%

53,8%

50,2%

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Bijdragen BWS
Overige opbrengsten

Bedrijfslasten
Afschrijvingen t.d.v. exploitatie
Personeelslasten (incl. inhuur derden en na
interne doorbelastingen
Geactiveerde productie
Onderhoudslasten
Leefbaarheid

Onze kernactiviteit, het beheer van woningen, leverde in 2019 een exploitatieresultaat uit
verhuur op van € 16,8 miljoen (2018: € 18,3 miljoen). Bovenstaande opstelling is in lijn met onze
begroting, gebaseerd op de categorale winst- en verliesrekening. Afgezet tegen ons eigen
vermogen van € 1,55 miljard per 1 januari 2019 betekent dat een rendement van 1,3%.

55

Inzet van het vermogen
Het eigen vermogen van Pré Wonen (exclusief voorzieningen) is eind 2019 met € 180,2 miljoen
gestegen tot € 1.726,9 miljoen. Inclusief de voorzieningen komt ons vermogen uit op € 1.828,3
miljoen. Dit is 79,0% van het balanstotaal (2018: 76,7%). We hebben dit vermogen berekend op
basis van de waarderingsgrondslagen in onze jaarrekening, dus op basis van de marktwaarde.
Op basis van de realiseerbare waarde (beleidswaarde) bedraagt het eigen vermogen ongeveer €
495,6 miljoen.
Een belangrijk deel van het eigen vermogen bestaat uit ongerealiseerde herwaarderingen. De
realisatie van deze herwaarderingen is sterk afhankelijk van het te voeren beleid. Door wettelijke
maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen – zoals demografische veranderingen en de
ontwikkeling in de behoefte aan sociale huurwoningen – is de vrije besteding ervan beperkt. Het
verkopen van sociale huurwoningen druist in tegen onze visie om ons bezit zo groot mogelijk
te laten zijn voor de huisvesting van onze doelgroepen. Het is bovendien in strijd met gemaakte
prestatieafspraken. Daarom zijn wij terughoudend bij de verkoop van ons sociaal bezit. De
ongerealiseerde herwaardering in ons vermogen is om die reden niet vrij te besteden.

Waardeontwikkeling
Over het jaar 2019 is de marktwaarde van onze vastgoedportefeuille (DAEB en niet-DAEB)
toegenomen met € 222,8 miljoen (11,3%). Het grootste gedeelte van deze waardestijging komt
voort uit externe factoren, zoals de ontwikkeling van de WOZ-waarden in onze regio en andere
marktontwikkelingen. Een klein deel van deze waardestijging is een gevolg van het eigen
handelen van Pré Wonen. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van de waardestijging van
de vastgoedportefeuille van Pré Wonen benoemd.
Externe factoren
In 2019 kenmerkte de woningmarkt zich – net als vorig jaar –door een teruglopend
woningaanbod en oplopende prijzen, hoewel de prijsstijging ten opzichte van voorgaande
jaren wat lijkt af te zwakken. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond was de stijging van
woningprijzen in 2019 volgens cijfers van de NVM respectievelijk 3% en 13,2%. Dit heeft geleid
tot hogere WOZ-waarden. In de marktwaardering komt dit tot uiting in een stijging van de
marktwaarde van circa € 135 miljoen. Dit is meteen de grootste factor in de waardeontwikkeling.
Daarnaast zijn ook andere marktontwikkelingen van belang. Zo is de inflatieverwachting
afgenomen en heeft dit een gering effect op de marktwaarde (circa € 21 miljoen minder dan
in 2018). De belangrijkste marktontwikkeling, naast de stijging van de WOZ-waarden is de
overspannen woningmarkt. Investeerders nemen genoegen met een lager rendement ten
opzichte van voorgaande jaren. In het handboek komt deze ontwikkeling tot uiting in een lagere
disconteringsvoet, die gehanteerd wordt voor de waardering (5,98% ten opzichte van 6,18% in
2018). Dit resulteert in een waardestijging van circa € 105 miljoen.
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Interne factoren
De interne factoren hadden in 2019 beduidend minder effect dan de externe factoren op de
ontwikkeling van de marktwaardering. Maar hier worden wel de belangrijkste interne factoren
genoemd. Ten eerste wijzigde de marktwaardering met circa - € 21 miljoen ten opzichte van 2018
door voorraadmutaties (verkoop, sloop, nieuwbouw en aankoop van panden).
De belangrijkste (interne) invloed in de waardestijging kan men vinden in de stijging van de
contracthuren en de stijging van de maximaal redelijke huren. Deze droegen gezamenlijk bij
tot een waardestijging van circa € 51 miljoen. Daar tegenover drukten de mutatiegraden en
gewijzigde complexdefinities de marktwaarde met circa € 24 miljoen.
Naast de benoemde factoren spelen ook methodische wijzigingen van het handboek in 2019 ten
opzichte van het vorig jaar een (kleine) rol.
Conclusie is dat de allerbelangrijkste factor van de waardestijging van de vastgoedportefeuille
van Pré Wonen voortvloeit uit de ontwikkelingen op de woningmarkt en dan met name de
ontwikkeling van de WOZ-waarden.
Ons beleid in relatie tot het niet realiseerbare deel van onze marktwaarde
Het bestuur van Pré Wonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen
vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of pas eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze
schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit en het
niet-DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit. Het bedraagt
€ 1.231,3 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 bestaat
uit de volgende onderdelen:

€ 218.844.431

Marktwaarde
in verhuurde
staat
€ 2.199.511.367

€ 799.811.915

€ 155.119.664

Beschikbaarheid Betaalbaarheid
(doorexploiteren)

(huren)

€ 57.564.527

Kwaliteit

Beheer

(onderhoud)

(beheerkosten)

Beleidswaarde
€ 968.210.830

Dit impliceert dat circa 71,3% van het totale eigen vermogen niet of pas eerst op zeer lange
termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde is dit aan
fluctuaties onderhevig.
De marktwaarde 2019 is de beginpositie van de beleidswaarde. Deze beginpositie is in 2019 met
€ 222,8 miljoen gestegen.
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Stap 1: Beschikbaarheid
In de stijging van de marktwaarde zit deels een waardestijging van het uitponden van het bezit
van Pré Wonen. Het scenario uitponden geeft aan dat Pré Wonen in veel gevallen beter haar
bezit kan verkopen dan dat we het blijven verhuren. Echter is het verhuren van woningen de
basis voor een woningcorporatie en dient voor de beleidswaarde het gehele bezit op het scenario
doorexploiteren te worden gewaardeerd.
Stap 2: Betaalbaarheid
Pré Wonen wil woningen verhuren voor een sociale huurprijs, in ons huurbeleid hanteren wij een
streefhuur percentage van 75% maximaal redelijke huurprijs op basis van WWS punten.
Het verschil met de markthuren ten opzichte van de gehanteerde streefhuren/gewenste huren
komt tot uiting in de tweede stap, betaalbaarheid.
Stap 3: Kwaliteit
Ten opzichte van de markt wil een woningcorporatie meer doen vanuit haar sociale
taak aan onderhoud. Dit uit zich in de derde stap kwaliteit. Hierin wordt de gemiddelde
onderhoudsbegroting toegepast over de komende 25 jaar met daarbij een opslag van de vaste
lasten die Pré Wonen draagt vanuit de organisatie.
De beleidswaarde is een relatief nieuw begrip, hierdoor zijn definities vanuit de externe
toezichthouders gedurende 2019 aangepast.
Voor het onderhoud lijkt het alsof het onderhoudsbeleid behoorlijk is aangepast. Dit is in
verhouding met de marktwaarde 3% meer dan voorgaand jaar. Het beleid is met de nieuwe
definities veranderd. Pré Wonen gaat niet meer uitgeven aan onderhoud, wel op een andere
manier. Pré Wonen hanteert met ingang van boekjaar 2019 de definities conform art. 14a van
de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (zie ook de stelselwijziging in de
jaarrekening). Hierdoor is de stap voor het onderhoud behoorlijk gestegen, dit heeft naast het
beleid ook te maken met veranderende parameters vanuit het handboek.
Ook heeft in begroting 2019 een bezuiniging vanaf jaar 2027 plaatsgevonden in de begroting
waarbij het planmatig onderhoud is afgetopt, prijspeil 2018 was dit gemiddeld per jaar € 6,1
miljoen en in 2019 prijspeil 2019 gemiddeld € 9,4 miljoen. Door onderhoud meer in ‘treintjes’ uit
te voeren, de begroting niet meer af te toppen geeft Pré Wonen gemiddeld behoorlijk meer geld
uit aan onderhoud.
Dit is echter voor het gehele bezit, per eenheid is het gemiddelde van € 1.492 gestegen naar
gemiddeld € 1.778. Deze gemiddelde stijging uit zich in stap 3 van de beleidswaarde.
Stap 4: Beheer
Door de veranderende definities, het professionaliseren van de onderneming en de lasten die
Pré Wonen heeft als corporatie om de woningen te kunnen beheren, te kunnen voldoen aan de
opgedragen heffingen vanuit de diverse externe toezichthouders wordt het steeds duurder om
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deze taak te vervullen. De verschillen komen enerzijds door wat eerder is genoemd het duurder
worden van het beheren. Dit komt in uiting tot een normbedrag in 2018: € 894,41 per eenheid,
in 2019: € 929,72. Dit lijkt maar 35 euro, maar met in totaal 13.218 woongelegenheden is deze
impact een behoorlijke afslag in onze beleidswaarde.
De lasten welke deze verhoging veroorzaken zijn voornamelijk de belastingen (van gemiddeld
€ 4,9 miljoen naar gemiddeld € 5,5 miljoen). Maar ook de lasten personeel zijn in het meerjaren
perspectief gestegen. Waar vorig jaar nog een bezuiniging in personeel was opgenomen heeft
Pré Wonen in de begroting 2020 er juist voor gekozen om extra in te zetten op personeel om
op deze manier haar doelstellingen te behalen. Natuurlijk zijn ook een aantal bezuinigingen
doorgevoerd in de begroting, op totaal niveau wegen deze echter niet op tegen de extra kosten
die Pré Wonen heeft opgenomen in begroting 2020 en verder.

Externe factoren aanpassingen in beleidswaarde
Naast de wijzigingen in de beleidswaarde ten opzichte van 2018 door aanpassingen in het beleid,
worden de wijzigingen in de beleidswaarde ook veroorzaakt door aangepaste parameters in het
handboek modelmatig waarderen 2019.
Conform het handboek zijn er de volgende veranderingen in 2019 welke invloed hebben op de
waardering van de beleidswaarde:
•

Geen overdrachtskosten in beleidswaarde (+ € 46,6 miljoen);

•

Geen verouderingskosten meer inrekenen en wordt er in de eindwaarde rekening gehouden
met de onderhoudsnorm van Pré Wonen (+ € 89,6 miljoen);

•

Wanneer de streefhuur boven contracthuren uitstijgt wordt deze niet langer verhoogd met
een boven inflatoire stijging maar enkel prijsinflatie (- € 64,9 miljoen);

•

De gemiddelde WOZ-waarde zijn gestegen met 12,89%, hierdoor wordt er meer
verhuurdersheffing opgelegd als mede meer lasten verzekeringen en belastingen
(- € 25,8 miljoen);

•

De macro-economische parameters, met name de prijsinflatie, zijn lager ingeschat
(- € 16,4 miljoen);

•

De gemiddelde disconteringsvoet is gedaald van 6,19 naar 5,97% (+ € 42,6miljoen).
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Fiscale
paragraaf
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Fiscaliteiten en fiscaal resultaat
Pré Wonen streeft naar een zo’n optimaal mogelijke fiscale positie. Daarbij benutten we alle
wettelijke mogelijkheden.
Verhuurderheffing
De verhuurderheffing in 2019 bedroeg circa € 12,9 miljoen (2018: circa € 11,6 miljoen). Deze
stijging is volledig toe te schrijven de stijging van de WOZ-waarden. Het tarief voor de
verhuurderheffing, met als grondslag de WOZ-waarde van ons bezit, is met 0,03% gedaald (2019:
0,561%, 2018: 0,591%)
In 2019 heeft Pré Wonen een fiscale scan laten uitvoeren door een fiscalist. Naar aanleiding
van die scan is een plan van aanpak opgesteld om een aantal verbeteringen door te voeren.
Deze verbeteringen hebben betrekking op de meest relevante belastingen voor Pré Wonen als
maatschappelijke vastgoedondernemer, te weten:
•

De vennootschapsbelasting;

•

De omzetbelasting;

•

De overdrachtsbelasting;

•

De verhuurderheffing.

Ons doel bij deze belastingen is om enerzijds te voldoen aan wet- en regelgeving en anderzijds
om onze fiscale positie waar mogelijk te optimaliseren, binnen de randvoorwaarden zoals
geformuleerd in het fiscaal statuut.
Daarnaast is een aantal algemene verbeterslagen benoemd. Ze gaan ervoor zorgen dat de
gehele organisatie fiscaal beter ‘in control’ kan worden gebracht. Pré Wonen kiest ervoor om
deze verbeteringen stapsgewijs door te voeren, zodat de veranderingen voor de organisatie
beheersbaar zijn.
In 2019 is het fiscaal statuut van Pré Wonen geactualiseerd. De doelstelling ervan is niet gewijzigd.
In de uitwerking kiest Pré Wonen voor meer fiscale zelfregie, waardoor we deskundigheid en
eigenaarschap stimuleren. Daarnaast zijn alle taken en verantwoordelijkheden aangepast aan de
huidige functienamen.

Fiscale commissie
De fiscale commissie adviseert het bestuur van Pré Wonen rond fiscale aspecten bij de
besluitvorming. De commissie overlegt met en rapporteert aan het bestuur over de fiscale risico’s
en kansen. De commissie bestaat uit vijf medewerkers van Pré Wonen en één extern adviseur.
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Vennootschapsbelasting t/m belastingen
Het fiscale resultaat 2019 bedraagt € 18,3 miljoen. Daarover is Pré Wonen een bedrag van € 4,6
miljoen aan vennootschapsbelasting verschuldigd. De acute last vennootschapsbelasting is in 2019
gestegen ten opzichte van 2018. Hiervoor zijn drie (hoofd) redenen te benoemen:
•

Een hoger resultaat voor belastingen;

•

Een lagere inzet van de herinvesteringsreserve;

•

De wettelijke invoering van de rente-aftrekbeperking (ATAD).

Achtergronden en relevante gebeurtenissen
Op basis van de definitieve aangifte 2017 heeft Pré Wonen ruim € 4,8 miljoen teruggekregen van
de belastingdienst (€ 4,6 miljoen vennootschapsbelasting en € 0,2 miljoen rente). De voorlopige
aangifte 2017 (december 2018 ingediend) was ingediend op basis van een verwachte winst van
€ 27,0 miljoen.
De definitieve aangifte betrof € 8,5 miljoen winst. Dit verschil is ongeveer voor de helft te
verklaren omdat er cijfers van de fiscale positie 2017 zijn gebruikt. Hierin zat een schatting van de
correctie vennootschapsbelasting in verband met het vrijvallen van de onderhoudsvoorziening en
deels was de verwachte winst uit het voorzichtigheidsbeginsel te hoog ingeschat. De andere helft
is te verklaren omdat er in de aangifte 2017 nog een optimalisatie is doorgevoerd ten opzichte
van de uitgangspunten gehanteerd in de fiscale positie 2017.
Lopende bezwaarprocedures
Pré Wonen heeft bezwaar aangetekend tegen de beschikking belastingrente welke besloten ligt
in de aanslag vennootschapsbelasting 2016. Een deel van het geld wat Pré Wonen heeft moeten
bijbetalen (t.o.v. de VA 2016) en waarover belastingrente is berekend, heeft al een jaar op de
rekening van de belastingdienst gestaan. Er heeft een hoorgesprek tussen de Belastingdienst en
Pré Wonen plaatsgevonden in maart 2020. Er is nog geen uitspraak op bezwaar gedaan.

Aangifte jaar

Ingediend

Status

2018

Nee

Onderhanden bij Pré Wonen

2017

Ja

Definitieve aanslag ontvangen

2016

Ja

Definitieve aanslag ontvangen
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Voorziening latente belastingverplichtingen
Voor de grondslagen van de acute en latente belastingplicht verwijzen we naar de jaarrekening
paragraaf 2.11. De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor belastbare
tijdelijke verschillen in de fiscale waardering en de waardering van de materiële vaste activa in
de jaarrekening. In de jaarrekening (paragraaf 4.12) worden de individuele posten benoemd,
waaruit mogelijke latente belastingvorderingen en belastingverplichtingen voortvloeien.
Belastingen (Winst & Verlies rekening)
De toelichting op de belastinglasten en -baten over het resultaat in de geconsolideerde winsten verliesrekening en de ‘Acute belastingen boekjaar’ is terug te vinden in de jaarrekening
(paragraaf 5.8).
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Treasurybeleid
Het treasurybeleid van Pré Wonen is gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit.
Voor de belangrijkste afgeleide doelstellingen verwijzen we hier naar het treasurystatuut, dat
is geactualiseerd op 23 september 2019. In lijn met dit geactualiseerde treasurystatuut is de
samenstelling van de treasurycommissie in de loop van 2019 aangepast. De commissie bestaat nu
uit 6 personen (4 intern, 2 extern).
Jaarlijks stelt Pré Wonen een treasuryjaarplan op voor het nieuwe begrotingsjaar. Het
jaarplan is een apart hoofdstuk in de meerjarenbegroting. In het plan wordt – op basis van de
bestaande portefeuilles van leningen, uitzettingen, rente-instrumenten en de meest recente
meerjarenramingen, binnen de kaders zoals vastgelegd in het treasurystatuut – het treasurybeleid
voor het nieuwe begrotingsjaar vastgelegd.
In de Jaarrekening (paragraaf 4.15, langlopende schulden) staat een toelichting op het verloop
van de schulden, de verplichting voor 2018 en de gemiddelde rente. In paragraaf 4.17 worden de
financiële instrumenten en ons liquiditeits- en renterisico toegelicht.
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Nevenstructuren en samenwerkingsverbanden
Pré Wonen heeft in 2016 haar nevenstructuur in lijn gebracht met haar kernactiviteit:
het bedienen van de doelgroep tot € 35.739 (prijspeil 2016). We hebben nog een aantal
samenwerkingsverbanden met collega-woningcorporaties Elan Wonen en Ymere in de vorm van
V.O.F.’s.
Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde:
•

Woonwagenstandplaatsen Kennemerland B.V., Haarlem (36%)

•

V.O.F. Zona Matadero, Haarlem (33%)

•

Stichting Ketelhuis Noorwegenstraat, Haarlem (26%)

V.O.F De Remise (50%) bestaat ultimo 2019 nog. Pré Wonen heeft echter geen financieel belang
meer in deze V.O.F. De rekeningcourantverhouding is in 2016 volledig afgewikkeld en Pré Wonen
heeft geen aandeel meer in het exploitatieresultaat van de V.O.F. De verwachting is dat de V.O.F.
in 2020 wordt ontbonden.
Eind 2019 is het eigendom van V.O.F. Belcanto verkocht. Dit eigendom betrof grond met opstallen
in Haarlem/Schalkwijk (het voormalig belastingkantoor en de tegenoverliggende garage met
vrije sector bovenwoningen). Dit samenwerkingsverband is oorspronkelijk ontstaan met als doel
het ontwikkelen van sociale huurwoningen. Na een langjarig traject en uitgebreide onderzoeken
is een rendabele ontwikkeling van woningen niet mogelijk gebleken. Na de verkoop is per
18 december 2019 voor V.O.F. Belcanto, Haarlem (33%) een eindbalans opgesteld en is de
deelneming financieel afgewikkeld door de verkoop van de grondpositie. Daarmee is deze V.O.F.
ontbonden.
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Risicoparagraaf
Ons risicomanagement systeem ondersteunt ons bij het verkrijgen van meer zekerheid over het
bereiken van onze ondernemingsdoelstellingen, efficiënte en effectieve processen, betrouwbare
financiële informatieverzorging en naleving van relevante wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen in 2019
In het afgelopen jaar hebben we ons risicomanagementsysteem verder ontwikkeld. De
risicodialoogsessies die eind vorig jaar waren ingezet, zijn aan het begin van dit jaar voortgezet.
De risicodialoogsessies hadden hoofdzakelijk als doel het verhogen van het risicobewustzijn
binnen de organisatie. Het directieteam heeft vervolgens de strategische risico’s gewogen.
Hierbij zijn ‘kans van optreden’ en de ‘impact’ ingeschat. Afgezet tegen de risicobereidheid
en de reeds aanwezige (of additioneel te implementeren) beheersmaatregelen, heeft dit
geresulteerd in een zg. risicokaart per strategisch risico waar een eigenaar aan is gekoppeld. Het
directieteam bewaakt de voortgang van de strategische risico’s door op kwartaalbasis de risico’s
en beheersmaatregelen te bespreken en stuurt indien nodig bij. Het voorgaande is beschreven in
het integrale risico managementdocument dat is vastgesteld. Hierin wordt het risicomanagement
systeem gedetailleerd beschreven, welke stappen daarbij worden doorlopen en ook de wijze
van verantwoording aan interne- & externe toezichthouders. Door risicomanagement in onze
planning & controlcyclus te integreren, zorgen we ervoor dat risicomanagement een dynamisch
en continu proces is, waardoor het systeem zich steeds kan verbeteren.

Risicobereidheid
Pré Wonen opereert als maatschappelijke organisatie en beheert maatschappelijk bestemd
kapitaal, waar wij zorgvuldig mee om wensen te gaan. Binnen de regio hebben wij een goede
reputatie bij huurders, gemeenten en andere partners en zijn wij een betrouwbare partner.
Deze positie is onder meer van invloed op de wijze waarop wij om wensen te gaan met risico’s.
De overall risicobereidheid is daarom laag. Pré Wonen streeft ernaar ten alle tijde compliant te
zijn aan wet- & regelgeving. Ten aanzien van fraude- & integriteitsrisico’s is de risicotolerantie
eveneens laag.

Organisatie risicomanagement
Pré Wonen past het zg. three lines of defense toe, de drie verdedigingslinies. De eerste
verdedigingslinie wordt gevormd door Bestuur, directeuren en proceseigenaren. Zij zijn
verantwoordelijk voor tijdige signalering, monitoring en beheersing van risico’s en maken hier
melding van in besluitvormingsdocumenten. De tweede verdedigingslinie wordt gevormd door
de functies die gericht zijn op het coördineren, monitoren en ondersteunen bij de beheersing
van risico’s door de eerste verdedigingslinie. Dit zijn de concerncontroller, projectcontroller,
strategen en bestuursadviseur. Interne controle fungeert bij de uitvoering als de derde
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verdedigingslijn. Aan de hand van een IC-jaarplan vinden controles plaats, waarbij de werking van
de beheersmaatregelen worden getoetst. Niet alleen hard controls, maar ook soft controls spelen
daarbij een rol. De bevindingen daarvan worden besproken met betrokkenen en gerapporteerd
aan het Directieteam en de Auditcommissie.
Pré Wonen onderkent dat cultuur een belangrijk aspect is bij risicomanagement. Van het
management van de organisatie wordt leiderschap en voorbeeldgedrag verwacht als het gaat
om risicobewustzijn en risicohouding. In de Expeditie, het cultuurtraject, is uitvoerig aandacht
besteed aan de van belang zijnde gedragsaspecten: eigenaarschap en samenwerking, openheid
en transparantie en een volwassen communicatiestijl naar elkaar toe. Op deze wijze wil Pré
Wonen een lerende organisatie zijn, waar geleerd wordt van fouten zodat er ruimte is voor
verbetering.

Strategische risico’s
Het directieteam onderkent onderstaande strategische risico’s. Deze risico’s zijn gewogen op basis
van de kans dat het zich voordoet, de impact van het risico en de mate waarin de risico’s intern
beheerst zijn. Weergegeven in onderstaande strategische risicokaart (‘heatmap’).
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4

5

Risicobereidheid

#

Risco

1

Bouwkosten

Het risico van substantiële stijging van bouwkosten
a.g.v. marktontwikkelingen

M

2

Politiek

Het risico van wisselend- en opeenstapeling van
eisen en wet- & regelgeving (onvoorspelbaarheid
van landelijke politiek)

M

3

Duurzaamheid

Het risico dat we onze duurzaamheidsopgave niet
realiseren

L

4

Transformatie

Het risico dat de transformatie van onze portefeuille
in de richting van onze wensportefeuille
onvoldoende slaagt

L

5

Financieel beheer

Het risico dat PW a.g.v. onvoldoende financiële
middelen onvoldoende in staat is om de
transformatie opgave te realiseren, of niet voldoet
aan wet= & regelgeving

L

6

Portefeuille

Het risico dat onze portefeuille onvoldoende aansluit
bij de vraag en wensen van onze klanten

L

7

Kwaliteit

Het risico dat kwaliteitsissues optreden en potentieel
leiden tot incidenten

M

8

Processen

Het risico dat a.g.v. onvolkomenheden in
de processen (inefficiëncy en ineffectiviteit)
operationele risico’s optreden, incl. compliance,
integriteits- en frauderisico’s, alsmede incidenten op
het gebied van ICT

L

9

Aantoonbaar in
control

Het risico dat de planning & control niet op orde
is, a.g.v. het ontbreken van financiële kaders of
onvoldoende kennis, kunde en leiderschap

L

10

Leefbaarheid

Het risico van toenemende overlast en afnemende
leefbaarheid a.g.v. een toename van kwetsbare
groepen

L

11

Personeel

Het risico dat ons personeelsbestand kwantitatief en
kwalitatief onvoldoende aansluit bij de behoefte en
wensen van PW om haar doelstellingen te realiseren

L

12

Cultuur

De gewenste cultuurverandering (met
gedragseigenschappen cf kernwaarden) die nodig is
om adequaat te anticiperen op veranderingen om
ons heen

L

(L/M/H)
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Bovenstaande risico’s zijn toebedeeld aan een eigenaar en worden per risico gemonitord door
middel van een zg. risicokaart waarin ook de beheersmaatregelen zijn opgenomen. Indien nodig
worden de additionele beheersmaatregelen genomen.
•

Zowel ten aanzien van bouwkosten als ten aanzien van politiek is het uitgangspunt dat
deze risico’s in beginsel weinig of indirect beïnvloedbaar zijn. Beheersmaatregelen zijn o.a.:
lobby en netwerken uitbouwen en vernieuwde samenwerkingsvormen met bouwbedrijven
aangaan

•

Risico realisatie duurzaamheidsopgave
Er is sprake van een toenemende druk op verduurzaming van het bezit. Omdat technische
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nog volop in beweging zijn, wordt
het duurzaamheidsbeleid het komende jaar herzien. Dit maakt onderdeel uit van de
portefeuillestrategie en zal in relatie staan tot het onderhoudsbeleid.

•

Transformatierisico
Het komend jaar gaat de professionalisering van vastgoedsturing verder vorm krijgen
door het aantrekken van assetmanagers. Het afgelopen jaar is een portefeuillemanager
aangesteld. Daarnaast zullen de rollen en verantwoordelijkheden op strategisch, tactisch en
operationeel niveau verder vormgegeven worden en vastgelegd worden.

•

Financieel beheerrisico
Ten behoeve van een strakkere (financiële) sturing is een maandelijkse review ingesteld
met procesmanagers (impact vanuit de business) en staf, om nauwkeuriger de impact van
de ontwikkelingen uit de processen op de financiële middelen te bepalen. Om dit nog
beter vorm te geven, participeren inmiddels ook de directeuren. Daarnaast zijn de treasury
commissie en fiscale commissie ingericht conform de geactualiseerde statuten. Dit zal
bijdragen een nog betere beheersing.

•

Portefeuillerisico
In 2019 is het integraal portefeuilleplan vernieuwd en een aantal gerelateerde
beleidsstukken zijn geactualiseerd, zoals het investeringsstatuut, treasurystatuut en het
fiscaal statuut. Het komende tertaal zal het integraal onderhoudsbeleid uitgewerkt zijn en
onderdeel vormen van de jaarlijkse portefeuille analyse zoals opgenomen in de P&C cyclus.

•

Kwaliteitsrisico
De afdeling planmatig onderhoud is inmiddels ingevuld met een vaste bezetting. Er is
gestart met de inrichting van een webapplicatie basiskwaliteit die bijdraagt aan een
uniforme afweging bij vervangingsbeslissingen. Tenslotte wordt komend jaar het integrale
onderhoudsbeleid opgeleverd waar vorig jaar al een begin mee is gemaakt.
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•

Risico van niet efficiënte en effectieve processen
Naast de aanwezige beheersmaatregelen zoals de reguliere interne controles (op zowel
eerst- als tweede lijn) heeft het directieteam speerpunten opgenomen voor het komend jaar
waar de focus ligt op specifieke processen. Daarnaast is ‘zaakgericht werken’ ingevoerd voor
enkele operationele processen wat zal bijdragen aan efficiëncy en effectiviteit.

•

Risico leefbaarheid en veiligheid
De leefbaarheid in kwetsbare wijken neemt af als gevolg van toegenomen kwetsbare
groepen en de daarmee gepaard gaande overlast. Daarom is een projectleider fysieke
leefbaarheid aangesteld, zodat de consulenten wijkbeheer zich meer op de sociale taak
kunnen richten. Om de samenwerking met andere (zorg) partijen beter gestalte te geven,
wordt de samenwerking tussen het strategisch en operationeel niveau herijkt.

•

Personeelsrisico
In 2019 is een start gemaakt met het strategisch personeelsplan dat eind T1 2020 afgerond
wordt. Daarna zal een verdere uitwerking plaatsvinden met o.a. een herziening van het
functiehuis. Daarnaast wordt de gesprekscyclus opnieuw ingevoerd.

•

Risico van het niet slagen van de gewenste cultuurverandering
Alle medewerkers hebben de training gevolgd uit hoofde van het cultuurveranderingstraject.
Er is een vervolg aan gegeven door het instellen van persoonlijke ontwikkelplannen en een
gesprekscyclus komend jaar. Alle nieuw in dienst tredende medewerkers volgen eveneens de
tweedaagse training.

•

Risico van onvoldoende aantoonbaar in control zijn
Begin 2020 is een integraal plan opgesteld hoe Pré Wonen nog beter aantoonbaar in
control komt. Dit is het geheel van belangrijke beheersmaatregelen met een belangrijk
hefboomeffect die genomen zijn op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zoals o.a. de
Expeditie, integraal risicomanagement, professionalisering vastgoedsturing en het strategisch
personeelsplan. Volgend jaar zullen als onderdeel van het integrale risicomanagement èn uit
hoofde van de dan geldende OOB status, alle operationele risico’s met de bijbehorende ‘key
controls’ beschreven zijn en opgenomen worden in de procesbeschrijvingen.
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Operationele risico’s
•

Fiscaal risico
Met name vanwege onze belastingbetalende positie, is het van belang om goed de
kasstromen te voorspellen vanwege de impact op de ICR. In september is een bedrag
van € 4,8 miljoen terugontvangen welke betrekking had op het aangifteproces over de
boekjaren 2016 en 2017, waarbij de gevormde voorziening groot onderhoud aanvankelijk
voor onzekerheid zorgde. Uit voorzichtigheid is de voorlopige aangifte 2017 behoorlijk
opgehoogd. Het uiteindelijke resultaat en de nadien toegepaste optimaliseringsslag
op onderhouds- en afschrijvingskosten heeft geleid tot een lagere daadwerkelijke
vennootschapsbelasting, hetgeen heeft geleid tot de teruggaaf. Grote schommelingen
tussen de voorlopige aangifte en de werkelijke aangifte dienen zo veel als mogelijk beperkt
te worden. Het verder implementeren van het verbeterplan ten aanzien van fiscaliteit zal
hieraan bijdragen.

•

ICT
Continuïteit en stabiliteit van onze ICT-infrastructuur is het afgelopen jaar verder verbeterd
door de implementatie conform het daartoe opgestelde verbeterplan.

Compliance risico’s
•

Passend toewijzen
Om blijvend passend toe te wijzen, zijn alle medewerkers die verantwoordelijk zijn
voor toewijzingen het afgelopen jaar naar een opfriscursus geweest. De opfriscursus
voor inkomensberekening zal jaarlijks worden georganiseerd voor verhuurmakelaars
en administratief medewerkers verhuur, om zodoende voldoende aandacht te blijven
houden voor het voldoen aan wet- & regelgeving. Daarnaast is een additionele interne
beheersmaatregel ingevoerd, wekelijks vinden additionele dossiercontroles plaats in het
proces.

•

AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht geworden. Er is veel aandacht besteed aan het bewustzijn van medewerkers
over dit onderwerp door middel van e-learnings. Daarnaast zijn teampresentaties gegeven
om de gevolgen van de invoering van de AVG op procesniveau uit te leggen. Aan
inrichtingsverplichtingen zoals het aanpassen van bewaartermijnen, het opstellen van een
verwerkingsregister, het beschikbaar stellen van een privacy statement, het inregelen van
klantrechten en het maken van een procedure datalekken is voldaan. Er is een privacy- en
een security officer benoemd. Gedurende het jaar is duidelijk geworden dat de organisatie
de privacy officer goed weet te vinden met hun vragen en/of potentiële datalekken en werkt
het centraal ingerichte privacy meldpunt naar ieders tevredenheid. De datalekken die zich in
2019 hebben voorgedaan hoefden – omdat de ernst van het datalek daartoe geen aanleiding
gaf - niet gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
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•

Coronavirus
Het coronavirus geldt nu al als de grootste naoorlogse (gezondheids)crisis die Nederland treft
en zal grotere gevolgen hebben dan de financiële crisis in 2008 die leidde tot de euro crisis in
2011. De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het virus te
beheersen. De ontstane situatie brengt onzekerheid met zich mee en eventuele risico’s, maar
ook kansen. Om de specifieke impact op Pré Wonen te bepalen is een uitgebreide impact
analyse uitgevoerd waarbij beoordeeld is wat de risico’s zijn en de impact is op verschillende
aspecten van onze bedrijfsvoering.
Het risico dat de primaire processen geen of onvoldoende doorgang kunnen vinden is
vooralsnog laag. Pré Wonen heeft gehoor gegeven aan de oproep om massaal thuis te
werken, vanwege de veiligheid en welzijn van onze medewerkers. De sinds 2018 ingezetteen in 2019 doorgevoerde verbeteringen aan onze ICT-infrastructuur heeft zijn vruchten
afgeworpen (beheersmaatregel uit hoofde van de continuïteit). Onze ICT is robuust gebleken
en de transitie naar thuiswerken is probleemloos verlopen. Het verhuur- en mutatieproces
vindt sindsdien geheel ‘contactloos’ plaats. Reparatie onderhoudswerkzaamheden door de
contractpartners vindt nog doorgang, met inachtneming van het protocol van Aedes.
De nieuwbouw gaat door, hoewel er signalen komen dat er kans is op vertraging. Bij
renovatie en onderhoudsprojecten vinden werkzaamheden aan de buitenkant doorgang.
Bij binnen werkzaamheden is dit niet het geval. Per geval wordt dan onderzocht of er
buitenwerkzaamheden in de planning naar voren gehaald kunnen worden.
Het risico op meer dan normale huurderving vanwege opgelopen achterstanden is aanwezig
doordat huurders te maken krijgen met inkomstenderving door o.a. banen- en omzetverlies.
Huisuitzettingen zijn opgeschort en we zijn coulant bij betalingsachterstanden. De impact zal
met name de bedrijfsruimte verhuur betreffen. Het aandeel dat winkeliers en zzp’ers betreft
is zeer gering. De huurderving bij de verhuur van woningen is ook aanwezig, de impact
daarvan schatten we laag in (bij de normale bedrijfsuitoefening is de huurderving in deze
categorie beperkt).
In de begroting is in 2020 de verkoop gepland van het Piet Blom gebouw waar al drie
gegadigden voor zijn. Bij het eventueel wegvallen of vertraging van deze verkoop is er toch
sprake van een beperkt risico/effect op de kasstroom. Op basis van voortschrijdend inzicht uit
het verleden is de verkoop zeer conservatief begroot.
Tenslotte, we hebben op basis van bovenstaande verwachtingen diverse scenario’s berekend.
De impact op onze ratio’s (ICR en LTV) is beperkt, we blijven ruim boven de vereiste normen.
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Verslag van de
Ondernemingsraad 2019
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Voorwoord van de voorzitter
2019 was een verkiezingsjaar. Met een vertrekkende voorzitter en vicevoorzitter én met drie
nieuwe leden is het dan even wennen. Lopende zaken moeten worden overgenomen. Drie
nieuwkomers betekent ook drie keer inwerken: kennis opdoen van het ondernemingsraadwerk
en je draai zien te vinden in de nieuwe samenstelling. Er kwam een nieuwe, extern ingehuurde
ambtelijk secretaris, omdat de interne ambtelijk secretaris had aangegeven te willen stoppen. De
nieuwe secretaris leidde de grotendeels nieuwe Ondernemingsraad goed door dit proces heen.
Dat was belangrijk, want ‘de winkel draait altijd door’.
In 2019 werd de inbreng van de in 2018 aangetrokken directeur Wonen en Vastgoed en directeur
Financiën en Bedrijfsvoering meer zichtbaar. Nieuwe mensen brengen nieuwe inzichten mee, en
dat kan kleine organisatiewijzigingen teweegbrengen. Daarom was het fijn dat er in 2019, na een
lange tijd van onderhandelen, een sociaal statuut kon worden ondertekend: een overeenkomst
tussen de vakbonden en de bestuurder waarin bij organisatiewijzigingen de positie van de
betrokken medewerkers beschermd wordt zonder dat iedere keer opnieuw over een sociaal plan
onderhandeld moet worden. De Ondernemingsraad heeft bij de toepassing van de overeenkomst
de belangrijke rol om afwegingen te maken bij mogelijke organisatiewijzigingen. De bestuurder
moet de Ondernemingsraad om advies vragen. We gaan ervaren hoe we die verantwoordelijke
rol zo goed mogelijk kunnen vervullen.
Samenwerking is daarbij belangrijk. Samenwerking met de bestuurder, maar ook samenwerking
met de Raad van Commissarissen. Een nieuwe voorzitter van de Ondernemingsraad betekent
ook een nieuwe stijl. Wat mij betreft wordt die nieuwe stijl onder andere ingezet voor die goede
samenwerking.

Kees Kuhne

voorzitter Ondernemingsraad Pré Wonen

77

De Ondernemingsraad in 2019
In 2019 heeft de Ondernemingsraad 5 keer overlegd met het bestuur en 7 keer intern vergaderd.
De OR ontving de volgende advies-en instemmingsaanvragen:

Adviesaanvragen
•

Benoeming lid RvC
In verband met het ontstaan van de vacature lid RvC Pré Wonen na de zomer is begin 2019
gestart met de procedure om deze vacature in te vullen. De OR werd om advies gevraagd
over de laatst overgebleven kandidaat, conform de cao Woondiensten 2017-2018. De OR
adviseerde positief.

•

Werving en selectie nieuw lid RvC
Het lidmaatschap van de heer J.D. de Kort, lid van de RvC van Pré Wonen op voordracht van
de Ondernemingsraad, eindigde omdat zijn maximale zittingstermijn was verstreken. De OR
werd nauw betrokken in het proces van zijn opvolging.

•

Dagelijks Onderhoud op orde
Op 25 juni 2019 nam het bestuur het voorgenomen besluit tot aanpassing van de
samenstelling van het team Dagelijks Onderhoud. Uiteindelijk heeft de OR na vele
gesprekken met betrokkenen eind december zijn advies afgegeven aan de bestuurder

•

Herbenoeming bestuurder
De OR is hierover in gesprek gegaan met de RvC en heeft een positief advies afgegeven

•

Wijkaanpak
Een al langer aangekondigde wijziging van de organisatie van onze werkzaamheden in
de wijken is gepresenteerd onder de noemer Herijking Wijkaanpak. De OR werd gevraagd
om te adviseren. Hiertoe won de OR informatie in bij de betrokken collega’s. Het bleek dat
zij allen betrokken waren bij de analyse en de voorgestelde organisatiewijziging. Voor de
OR was dit inhoudelijk voldoende. De OR concentreerde zich dan ook op de gevolgen voor
het personeel. Omdat de wijziging geen boventalligheid tot gevolg had, adviseerde de OR
positief, met de aantekening geïnformeerd te willen worden over eventuele wijzigingen in
de functieomschrijvingen van de betrokken werknemers.
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Instemmingsvragen
•

Ziekteverzuimbeleid
De OR stemde in met de aanpassingen in het ziekteverzuimbeleid

•

Informatiebeveiligingsbeleid en reglement gebruik ICT-faciliteiten
De OR stemde in met het informatiebeveiligingsbeleid, maar niet met het reglement gebruik
ICT-faciliteiten. Een werkgroep met daarin de OR heeft dit reglement vervolgens aangepast.

•

Protocol Agressie en geweld
Eind 2018 ontving de OR de instemmingsaanvraag over het Protocol Agressie en geweld.
Dit is een belangrijk stuk, omdat in de voorgaande jaren is gebleken dat Pré Wonen niet
altijd even adequaat en consistent reageert op agressie of zelfs geweld van huurders jegens
medewerkers. Een eerste versie van het stuk was niet goed. De sterk verbeterde uiteindelijke
versie kwam tot stand na consultatie van de medewerkers en in samenspraak met de OR. In
maart 2019 is ingestemd met het protocol.
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Samenstelling OR per 1 januari 2019
Naam
Max van Baar

Voorzitter, cluster Wonen en Vastgoed, team Vastgoedprojecten

Sandra Bikkel

Vicevoorzitter, cluster Wonen en Vastgoed, team Vastgoedprojecten

Franc Lana

Lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Wijkbeheer

Djendji Thuis

Lid, cluster Financiën en Bedrijfsondersteuning, team Financiële Administratie

Miranda Bakker

Lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Verhuur

Benno Riteco

Lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Vastgoedprojecten

Verkiezingen
In april werden de tweejaarlijkse verkiezingen gehouden.
Kees Kuhne, Michael Kruizenga, Djendji Thuis en Dion Heinis zijn gekozen.

Samenstelling OR per 31 december 2019
Naam
Kees Kuhne

Voorzitter, cluster Financiën en Bedrijfsondersteuning, team Vastgoedadvisering

Djendji Thuis

Vicevoorzitter, cluster Financiën en Bedrijfsondersteuning, team Financiële
Administratie

Franc Lana

Lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Wijkbeheer

Miranda Bakker

Lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Verhuur

Benno Riteco

Lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Vastgoedprojecten

Michael Kruizenga

Lid, cluster Financiën en Bedrijfsondersteuning, team ICT en Facilitair

Vacature

(Dion Heinis verliet Pré Wonen en de OR in oktober)
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Zittingstermijnen
Naam

In OR

Herkozen

Jaar van aftreden

Djendji Thuis

2015

2019

2023

Franc Lana

2018

-

2021

Miranda Bakker

2017

-

2021

Benno Riteco

2017

-

2021

Kees Kuhne

2019

-

2023

Michael Kruizenga

2019

-

2023

Dion Heinis

2019

-

2023

OR-werkgroepen eind 2019
Naam
Arbo

Miranda Bakker en Franc Lana

Personeelszaken

Michael Kruizenga en Franc Lana

Financiën

Djendji Thuis en Benno Riteco

Communicatie

Michael Kruizenga en Kees Kuhne

Trainingen
Direct na de verkiezingen leerde de OR in een WOR-training de fijne kneepjes van het
medezeggenschapswerk. In het najaar werd een Arbo-training gevolgd.

OR-reglement aangepast
In 2019 werd het OR-reglement aangepast aan de meest actuele wet- en regelgeving.

Ambtelijk secretaris
Het secretariaat van de Ondernemingsraad werd tot 1 mei gevoerd door André de Boer (cluster
Wonen en Vastgoed, team Vastgoedprojecten). De ambtelijk secretaris is geen lid van de OR.
Per 1 mei is het secretariaat overgenomen door Sonja Dubbeldam (extern ambtelijk secretaris).
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Verantwoording kosten OR
Kosten

Begroot

Gerealiseerd

Abonnement ‘Rendement’

€ 1.000

€ 1.047

Diversen

€ 2.000

€ 680

Extern advies (PM)

€ 8.000

€ 2.396

Gezamenlijke studiedag

€ 4.000

-

Opleidingskosten

€ 4.500

€ 1.150

-

€ 15.096

€ 19.500

€ 21.238

Ambtelijk secretaris
Totaal

Op totaalniveau is een overschrijding te zien van 9%. Er zijn grote verschillen tussen de begroting
en de realisatie. Sinds mei 2019 heeft de OR een externe ambtelijk secretaris (AS) ingehuurd;
voorgeen werd deze functie intern ingevuld. De kosten voor deze AS waren niet begroot. Omdat
de ambtelijk secretaris de OR ook adviseert, is er minder behoefte aan overig extern advies
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Jaarverslag
Raad van
Commissarissen
2019
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Algemeen
Ontwikkeling organisatie
2019 was een jaar waarin Pré Wonen zich voorbereidde op een noodzakelijke verdere
professionalisering van de organisatie. Ook al ziet de buitenwereld Pré Wonen als een
maatschappelijke organisatie die er in de regio toe doet, intern waren er diverse ontwikkelingen
die vroegen om een meer toekomstbestendige invulling van onze taken.
Het aantreden van twee nieuwe directeuren was daarin een aanjagende factor. Ook de
aankomende OOB-status speelde daarbij mee. Deze status leidt onder meer tot striktere regels
voor de jaarrekeningcontrole door de accountant. Daarnaast was er een kritisch rapport van de
accountant, waarin deze adviseert om intern de zaken beter op orde te hebben. Het waren stuk
voor stuk aanleidingen om de procesbeheersing van Pré Wonen strakker te organiseren. De Raad
van Commissarissen (hierna: RvC) heeft zijn bijdrage geleverd aan het proces waarbij Pré Wonen
de accenten verlegt om nog beter te anticiperen op maatschappelijke veranderingen.
De RvC vindt een langjarige portefeuillestrategie van essentieel belang voor Pré Wonen. Na
een aantal verkennende sessies is die strategie in het voorjaar van 2019 opgeleverd en in
werking getreden. In het verlengde daarvan is assetmanagement in een professionelere opzet
geïntroduceerd. Ook is – samen met de nieuwe methodiek van marktwaarde en beleidswaarde –
het Investeringsstatuut vernieuwd.
De verdere ontwikkeling van de organisatie is ook via de bedrijfscultuur aangepakt. Aan de
hand van een engagementscan begin 2019 is een trainingsprogramma voor alle medewerkers
ontworpen en uitgevoerd. In een tweedaagse training hebben medewerkers inzicht gekregen in
de effectiviteit van hun eigen functioneren. Op individueel niveau zijn afspraken gemaakt over
groei in eigenaarschap en professionaliteit.

Vernieuwing van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen kreeg een nieuwe voorzitter met een brede ervaring in ontwikkeling
en beheer van vastgoed. De komst van deze voorzitter was een belangrijke impuls voor de
organisatie en voor het duurzaam waarmaken van de missie. De werkwijze van de RvC is onder
het nieuwe voorzitterschap geleidelijk veranderd. De focus verschoof: er is nu meer debat ‘aan
de voorkant’, dus bij het begin van ontwikkelingen, en meer op hoofdlijnen. Ook is er nu meer
aandacht voor kansen en wendbaarheid.
In de tweede helft van 2019 is ook een nieuwe voorzitter van Auditcommissie toegetreden
tot de RvC. Zijn inbreng heeft ertoe geleid dat de scherpte en deskundigheid ten aanzien van
bijvoorbeeld risicomanagement in de Auditcommissie aan kracht heeft gewonnen. Daarbij kon hij
voortbouwen op de professionalisering die zijn voorganger al had ingezet.
Eind 2019 is tot slot een nieuwe commissaris geworven met het profiel ‘Doelgroepen’. Hij is per 1
februari 2020 benoemd. Kortom, binnen één jaar tijd is de helft van de commissarissen vervangen,
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volgens het rooster van aftreden. Dit had als effect dat de balans tussen stabiliteit en vernieuwing
een nieuwe dimensie heeft gekregen, passend bij het huidig tijdsbeeld. Bij de governanceinspectie in het najaar van 2019 constateerde de Autoriteit woningcorporaties ‘een gezonde
balans tussen discussiëren en informeren’, maar men zag tegelijkertijd dat de ‘natuurlijke
wisselwerking tussen bestuur en RvC nog verder (kan) groeien’. De veranderingen binnen de
RvC liggen aan deze constatering mede ten grondslag. Ook de zelfevaluatie, onder externe
begeleiding, stond in het teken van de vernieuwing van de RvC en de samenwerking met het
Bestuur. De conclusie van deze bijeenkomst – gedeeltelijk samen met de bestuurder – was dat er
in de raad volop deskundigheid en ervaring aanwezig is, maar dat men nog zoekt naar de juiste
balans in distantie en nabijheid tussen bestuurder en toezichthouder. Om de effectiviteit van de
raad te verhogen, is een aantal concrete afspraken gemaakt.

Belangrijke thema’s in 2019
•

De Key
In het voorjaar heeft woningcorporatie De Key Amsterdam te kennen gegeven dat zij haar
woningbezit in Zandvoort wil afstoten aan een woningcorporatie die in dit werkgebied
actief is. Pré Wonen is daarbij in beeld. Pré Wonen heeft zich beraden op dit verzoek.
De RvC heeft na een aantal klankbordsessies vervolgens goedkeuring gegeven aan
het bestuursbesluit om deel te nemen aan het overnameproces zoals De Key dat heeft
voorgesteld. Pré Wonen beschouwt zich als een regionale en collegiale woningcorporatie.
Op basis van volkshuisvestelijke argumentatie is er geen belemmering om te onderzoeken
of overname van het Zandvoortse bezit van De Key een optie is. Het uitgangspunt is dat
huidige en toekomstige huurders geen nadeel mogen ervaren van een dergelijke overname.
De investeringskracht moet minimaal behouden blijven. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor
de gemeenten waar Pré Wonen, nu en mogelijk in de toekomst, actief is. Het onderzoek is
na de zomer van 2019 gestart en heeft ertoe geleid dat Pré Wonen begin februari 2020, met
een aantal voorbehouden, een indicatief bod heeft uitgebracht.

•

Herbenoeming bestuurder
In de Herzieningswet is bepaald dat een bestuurder van een woningcorporatie steeds voor
vier jaar kan worden benoemd. Dat heeft ertoe geleid dat de Remuneratiecommissie in
de loop van 2019 een herbenoeming van de bestuurder heeft voorgesteld aan de RvC,
op basis van waarneembare positieve ontwikkelingen ten aanzien van de gemaakte
resultaatafspraken, én het blijvend vertrouwen dat daarmee wordt bevestigd. De RvC heeft
dat voorstel in de vergadering van 23 september 2019 bekrachtigd, onder voorbehoud
van een positieve zienswijze van de Aw. Het voorstel is vervolgens voor advies aan de
Bewonerskernen en de Ondernemingsraad voorgelegd. De bewonersvertegenwoordiging
en de OR hebben positief geadviseerd. De Aw heeft daarna op 6 december haar positieve
zienswijze voor de herbenoeming van vier jaar afgegeven.
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Permanente educatie
De leden van de RvC van Pré Wonen en het bestuur willen zich vanzelfsprekend blijven
ontwikkelen om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het om het geheel
van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de
verantwoordelijkheden en taken als interne toezichthouder en als bestuurder effectief te kunnen
uitvoeren.
Overzicht permanente educatie
De heer

De heer

De heer

Mevrouw

Mevrouw

De heer

De heer

Mevrouw

Bodewes

van Beek

de Kort

Aalsma

de Goede

Rutten

Zonneveld

Huntjens

4

8

8

14

63,5

5

9
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Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen
•

De Raad is in 2019 zes keer in reguliere vergadering bijeen geweest. Op het bod op de
gemeentelijke woonvisies heeft conform de planning en control-cyclus een schriftelijke
consultatie plaatsgevonden. Vervolgens is goedkeuring afgegeven.

•

Mevrouw De Goede en de heer Van Beek zijn beiden benoemd op voordracht
van de Bewonerskernen. In 2019 is meermaals overleg gevoerd met de
bewonersvertegenwoordiging, zowel door deelname aan het reguliere overleg van de
Bewonerskernen met de bestuurder, als door afzonderlijk overleg met de voorzitters en
vicevoorzitters van de Bewonerskernen.

•

De heer Zonneveld, lid van de RvC en voorzitter van de Auditcommissie, heeft als gevolg
van het naderende einde van zijn tweede zittingstermijn per 1 september 2019 zijn rol als
toezichthouder bij Pré Wonen beëindigd.

•

De heer De Kort, benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad, heeft één vergadering
van de Ondernemingsraad met het bestuur bijgewoond. Per 31 december 2019 heeft hij bij
het verstrijken van de tweede zittingstermijn zijn rol als toezichthouder neergelegd.
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Auditcommissie
De Auditcommissie (AC) richt zich op de werking van de risicobeheersing en -controlesystemen,
waarbij de naleving van wettelijke voorschriften in het bijzonder de aandacht heeft, en op de
financiële informatievoorziening van Pré Wonen. De AC is in 2019 zes keer bijeen geweest. Zoals
in het reglement vastgelegd is er eenmaal een afzonderlijk gesprek gevoerd met de controller,
buiten aanwezigheid van de bestuurder.

Remuneratiecommissie
Deze commissie is in het bijzonder belast met de beoordeling (aan de hand van prestatiecriteria)
en de beloning van het Bestuur. In 2019 is deze commissie, onder voorzitterschap van de heer De
Kort, twee keer bijeen geweest met betrekking tot de beoordeling van de bestuurder, één keer
met de heer Van Beek (interim-voorzitter RvC) en één keer met de heer Bodewes (voorzitter RvC).
De commissie heeft de prestatieafspraken met de bestuurder besproken. Ook verlenging van het
vierjarig contract met Anke Huntjens als bestuurder van Pré Wonen is daarbij onderwerp van
gesprek geweest.

Agendaoverleg
In het agendaoverleg, in de regel twee weken voorafgaand aan de reguliere RvC-vergadering,
bespreekt de bestuurder met de voorzitter en vicevoorzitter van de RvC de actualiteiten in en
rond de organisatie. Ook wordt de conceptagenda van de RvC-vergadering doorgenomen. De RvC
ziet het agendaoverleg als een nuttige manier om ook voeling te blijven houden met de ‘zachte’
aspecten van de bedrijfsvoering en de dagelijkse actualiteiten.

87

Besluiten RvC 2019
4 maart 2019

Uitvoeringsdocument Rousseaustraat (renovatie, Haarlem)
De RvC besluit op basis van het positief advies van de Projectencommissie, goedkeuring te
verlenen aan het bestuursbesluit van 11 februari 2019, inhoudende;
•

Akkoord te gaan met een extra budget / investering van € 802.946,- incl. BTW voor het
optiepakket Look & Feel, een verbetering van de uitstraling van het complex.

•

Dat leidt ertoe dat de IRR uitkomt op 2,7 en niet voldoet aan de norm 3,3

Uitvoeringsdocument De Groene Linten Fase 6 (sloop/nieuwbouw, Haarlem
De RvC besluit op basis van het positief advies van de Projectencommissie, goedkeuring te
verlenen aan het bestuursbesluit van 5 februari 2019, inhoudende dat;
•

Het uitvoeringsdocument is vastgesteld en de uitvoeringsfase kan starten;

•

Akkoord is gegaan met de benodigde financiële uitgaven van in totaal € 4.641.000 ,- incl.
BTW voor fase 6. Dit is inclusief de residuele opbrengstwaarde van de grond.

•

akkoord is gegaan met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst (verkoop kavels) en
aanneemovereenkomst voor sloop en realisatie (sociale huur) met HSB Bouw B.V.;

•

De huurprijzen voor fase 6 (prijspeil 2018) zijn vastgesteld, zijnde:

•

€ 695,75 en € 710,68 voor de sociale huurwoningen exclusief huurgewenning;

•

Is ingestemd met de verkoop van de grond onder de toekomstige koopwoningen van fase 6
voor de verkoopsom van € 6.196.833,-- exclusief BTW. Indien de gemiddelde VON prijs hoger
is dan € 429.000,-, ontvangt Pré Wonen als nabetaling 50% van deze meeropbrengst excl.
BTW.;

•

Goedkeuring wordt verleend aan het uitvoeringsdocument gezien >10% afwijking t.o.v.
projectvoorstel en statuten waarin grondverkoop >€ 3 miljoen goedkeuring RvC vereist.

25 april 2019

Portefeuilleplan 2019
De RvC besluit Goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit van 16 april inhoudende dat het
Portefeuilleplan 2019 is vastgesteld.

15 juli 2019

Projectvoorstel Zweedselaan
De RvC besluit, in de wetenschap dat dit project leidt tot een indicatieve IRR van 0,3, goedkeuring
te verlenen aan het bestuursbesluit van 18 juni 2019, inhoudende dat:
•

Het projectvoorstel is vastgesteld, met de randvoorwaarde dat de investering moet blijven
binnen het hieronder vastgestelde budget en de uitvoeringsfase kan starten;

•

Een budget van € 2,7 miljoen incl. BTW beschikbaar is gesteld.
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Haalbaarheidsonderzoek De Key, Zandvoort
De RvC besluit; goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit van 18 juni 2019 inhoudende:Een
haalbaarheidsonderzoek te starten naar de aankoop van het Zandvoortse bezit van de Key.

Projectvoorstel Aart vd Leeuwstraat (sloop/nieuwbouw, Haarlem)
De RvC besluit: goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit van 25 juni 2019, inhoudende
dat:
•

Het projectvoorstel is vastgesteld en de voorbereidingsfase kan starten;

•

Een budget beschikbaar is gesteld van € 56.246.000 incl. BTW;

•

Een reservering van € 6.400.000 incl. BTW heeft plaatsgevonden in verband met
projectrisico’s.

Projectopdracht Boerhaavelaan
De RvC besluit goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit van 9 april 2019, inhoudende dat:
•

De projectopdracht is vastgesteld.

•

De koopovereenkomst met het Spaarne Gasthuis, te ondertekenen, waarin de huidige locatie
van het Boerhaaveterrein wordt “geruild” tegen een positie om 50 sociale huurwoningen
te kunnen realiseren (inclusief bij de parkeernorm behorend aantal parkeerplaatsen) op de
totale ontwikkellocatie.

•

Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 200.000,- excl. BTW, bestaande
uit een vast bedrag van € 100.000,- direct bijkomende kosten (onderzoeken, voorschotovereenkomst) en een vast bedrag van € 100.000 voor Ontwikkelkosten (AK).

Biedingen aan de gemeenten
De RvC besluit haar goedkeuring te verlenen van het bestuursbesluit d.d. 11 juni 2019
inhoudende akkoord te gaan met het basis bod en dit te gebruiken bij het opstellen van de lokale
prestatieafspraken.

Benoeming B. Rutten
De RvC besluit de heer Bas Rutten per 1 september 2019 te benoemen als lid van de Raad van
Commissarissen van Pré Wonen voor een periode van 4 jaar. Deze benoeming kan maximaal één
keer met dezelfde periode verlengd worden.

Commissies RvC
De RvC besluit de Projectencommissie per direct op te heffen. Daarmee neemt de belasting voor
organisatie en RvC af. Ook komt dit de integrale verantwoordelijkheid van de RvC ten goede.
Anke zal de vastgoedprojecten in de RvC toelichten en in bijzondere gevallen aanvullende kennis
vanuit de organisatie inroepen

89

23 september 2019

Dienstverleningsplan EY 2019
De RvC besluit het dienstverleningsplan EY 2019 vast te stellen.

Statuten
De RvC besluit, conform het advies van de AC, goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit
d.d. 27 augustus 2019, inhoudende het vaststellen van het:
•

Fiscaal statuut

•

Treasurystatuut

•

Investeringsstatuut

Planning & Controlcyclus
De RvC besluit, conform het advies van de AC, goedkeuring te verlenen aan de Planning &
Controlcyclus 2020.

Delegatie van bevoegdhedenschema
De RvC besluit, conform het advies van de AC, het schema delegatie van bevoegdheden goed te
keuren conform artikel 14 van het bestuursreglement.

Herbenoeming bestuurder
De RvC besluit onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de ILT/Aw
•

Het voorstel van de Remuneratiecommissie over te nemen en de bestuurder Anke Huntjens
met ingang van 1 februari 2020 voor een termijn van vier jaar te herbenoemen als
bestuurder van Pré Wonen.

•

Het huidige honoreringsbeleid voort te zetten.

•

Het besluit onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de ILT/Aw voor advies voor te
leggen aan de Ondernemingsraad en Bewonerskernen.

11 november 2019

Najaarsrapportage
De RvC besluit op verzoek van de AC goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit m.b.t. de
geprognosticeerde overschrijding van de ER, één van de financiële kaders van de begroting 2019.

Begroting 2020 / Meerjarenprognose 2021-2029
De RvC besluit, conform het advies van de AC, de begroting 2020 en de meerjarenprognose
2021-2029 goed te keuren.
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9 december 2019

Financiële strategie
De RvC besluit goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit van 12 november 2019 om de
financiële strategie vast te stellen.

Treasury Jaarplan 2020
De RvC besluit goedkeuring te verlenen aan het bestuursbesluit van 26 november 2019 om het
Treasury Jaarplan vast te stellen

Benoeming lid RvC profiel Doelgroepen
De RvC besluit unaniem de heer Tjark Tjin-A-Tsoi per 1 februari 2020, onder voorbehoud van een
positieve zienswijze van de ILT/Aw, te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Pré
Wonen voor een periode van 4 jaar.

Aanwijzen commissarissen (belet en ontstentenis)
De RvC besluit conform de statuten artikel 15 lid 3 en 4 ingeval van belet of ontstentenis
van de gehele Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming
van een voltallige Raad van Commissarissen door twee personen van buiten zijn kring aan te
wijzen die worden betrokken uit de zogenaamde commissarissenpool van de Vereniging van
Toezichthouders in Woningcorporaties, gevestigd in Zoetermeer. Zij hebben in dat geval tot taak:
•

De werkzaamheden van de Raad van Commissarissen bij de stichting tijdelijk waar te nemen;

•

Maatregelen te nemen die leiden tot het samenstellen en benoemen van een voltallige

•

nieuwe raad van commissarissen, met inachtneming van de in de statuten vastgelegde eisen
omtrent het benoemen van leden van de raad van commissarissen;

•

De nieuwe leden van de raad van commissarissen te benoemen, zulks met inachtneming van
de in artikel 30 Woningwet omschreven eisen. De leden dienen te voldoen aan de eisen die
de wet en de statuten stellen aan commissarissen van de stichting.

Deze twee personen worden geen lid van de Raad van Commissarissen.
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Samenstelling Raad van Commissarissen Pré Wonen
De Raad van Commissarissen had op 31 december 2019 de volgende samenstelling:
De heer ir. W. J. Bodewes (1952) voorzitter, lid Remuneratiecommissie
Directeur-eigenaar Wienke Bodewes, strategisch vastgoedadvies
Nevenfuncties:
•

Voorzitter Raad van Advies, Supermarktfonds Nederland, Amsterdam

•

Lid Raad van Commissarissen Hurks, bouw- en ontwikkelingsbedrijf, Eindhoven

•

Lid Raad van Commissarissen Scholtensgroep, bouw-, ontwikkeling-,
exploitatiebedrijf, Wognum

•

Lid Raad van Commissarissen, M.J. de Nijs en Zonen B.V., Warmenhuizen

•

Raad van toezicht Internationale Architectuur Biënnale, Rotterdam

•

Voorzitter Bestuur Holland Property Plaza, Zeist

•

Lid Dagelijks Bestuur Forum Stedelijke Vernieuwing, Den Haag

•

Voorzitter Raad van toezicht Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Rotterdam

•

Lid Raad van aanbeveling Provada, Amsterdam

De heer Ir. F.M. van Beek (1953); vicevoorzitter
(benoemd op voordracht van de bewonerskernen);
Directeur-eigenaar van Frank van Beek Consultancy B.V., adviseur op het gebied van Urban
Concepts.
Nevenfuncties:
•

Lid Advisory Committee Vesteda Investment Management

•

Voorzitter Bestuur Stichting KunstGrens, Amsterdam

Mevrouw mr. ing. E.M.W. Aalsma (1961); lid, lid Auditcommissie
Zelfstandig gevestigd advocaat (Asta advocaten).
Nevenfuncties:
•

Voorzitter van de klachtencommissie Balansgroep

•

Voorzitter in Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging HabekoWonen,

•

Lid in Raad van Commissarissen Woningbouwstichting ZVH,

•

Iyengar Yoga docente.

Mevrouw J.P.A. de Goede MSc MCM (1954); lid, voorzitter Remuneratiecommissie
(benoemd op voordracht van de bewonerskernen)
Directeur/consultant Coreness B.V. The Change Academy
Nevenfuncties:
•

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Wooncompagnie, Hoorn,

•

Vicevoorzitter Raad van Toezicht OVO, Zaanstad,

•

Lid Raad van Toezicht Sopoh, Haarlemmermeer,

•

Vicevoorzitter Raad van Toezicht, Tabijn, Heemskerk.
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De heer B.T. Rutten MBA, Msc (1970); lid, voorzitter Auditcommissie
Managing Director of Large Accounts and Advisory, ABN AMRO
Nevenfuncties:
•

Member of the Board of Recommendation Provada Trade Fairs.

•

Chairman exam committee RICS

Rooster van aftreden

Naam

Benoemd op
voordracht

Commissie

Jaar van
(her)benoeming

Benoemd
tot

Herbenoeming

1

De heer
W.J. Bodewes
(voorzitter)

-

Lid Remuneratiecommissie

2019

1-2-2023

Herbenoembaar

2

De heer Ir.
F.M. van Beek
(vice-voorzitter)

Bewonerskernen

-

2017

1-1-2022

Niet
herbenoembaar

3

De heer
J.D. de Kort

Ondernemingraad

Voorzitter
Remuneratiecommissie

2016

1-1-2020

Niet
herbenoembaar

4

Mevr. mr. ing. E.M.W.
Aalsma

-

Lid
Auditcommissie

2016

1-9-2020

Herbenoembaar

5

Mevrouw J.P.A. de
Goede MSc MCM

Bewonerskernen

-

2016

1-12-2020

Hernoembaar

6

De heer B.T. Rutten
MBA, Msc

-

Voorzitter
Auditcommissie

2019

1-9-2023

Hernoembaar
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Bezoldiging conform WNT
Het bestuur van Pré Wonen bestond in 2019 uit mevrouw A.L.J. Huntjens. Zij heeft geen
dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris.

Beloning

2019

2018

A.L.J. Huntjens

A.L.J. Huntjens

139.523

140.737

-

-

139.523

140.737

21.153

20.300

160.676

161.037

1

1

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Belastbare onkostenvergoeding
Subtotaal
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal
Omvang van het dienstverband (in fte)
Duur van het dienstverband (in boekjaar)

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de
woningcorporatie zijn gekomen, bedraagt € 99.321. Gespecificeerd (in euro’s) naar individuele
commissarissen ziet dat er als volgt uit:

Belastbare
Beloning
Naam

Functie

Bodewes, W.J.

onkostenvergoedingen

2019

2018

2019

2018

Voorzitter

21.321

-

-

-

Zonneveld, M.A.

Lid

10.386

15.000

-

-

Beek, F. van

Lid

15.600

15.000

-

-

Kort, J.D. de

Lid

15.600

15.000

-

-

Aalsma, E.W.M.

Lid

15.600

15.000

-

-

Goede, J.P.A. de

Lid

15.600

15.000

-

-

Rutten, B.T.

Lid

5.214

-

-

-

99.321

75.000

-

-

Totaal

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Pré Wonen aan de bestuurder en
commissarissen verstrekt.
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Postbus 2008
2002 CA Haarlem
e-mail

mail@prewonen.nl

telefoon

088 77 00 000

28 april 2020
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