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Voorwoord 
 
De volkshuisvesting heeft zich de afgelopen jaren behoorlijk in de kijker gespeeld. Niet meer 
maar minder lijkt op tal van dossiers de roep te zijn. Excessen in beloning van bestuurders en 
toezichthouders, derivatenkwesties, malversaties, projecten waar veel maatschappelijk geld in 
verloren is gegaan en last-but-not-least een auto van de zaak waar een minister president 
alleen van kan dromen, hebben de sector ernstige schade berokkend. De nieuwe woningwet en 
het herzieningsbesluit toegelaten instellingen die beiden in 2015 van kracht zijn geworden, 
maar grotendeels in 2016 hun beslag krijgen, bevatten maatregelen die een herhaling moeten 
voorkomen. Grofweg pakt de rijksoverheid met deze instrumenten 4 wezenlijke vraagstukken 
aan;  
 
1. Wat zijn de kerntaken van de corporatie? 
2. Mag de sector commerciële activiteiten verrichten en zo ja onder welke voorwaarde en hoe 

verhoudt zich dat tot het staatssteun dossier?  
3. Hoe kan de integriteit en de professionaliteit als maatschappelijk ondernemer worden 

geborgd? 
4. Wat is de legitimiteit van de sector? 

 

Kerntaken 
Het eerste vraagstuk is gericht op de kerntaken van de corporatie. Vanaf 1 januari 2016 dient 
de sector passend woningen toe te wijzen. Daarbij is het beslag huurtoeslag een belangrijke 
graadmeter. Naast de betaalbaarheid zal het passend toewijzen ook een oplossing bieden voor 
het vraagstuk rond het scheef wonen. Het Rijk heeft de volgende kerntaken aangewezen: 
passend toewijzen, duurzaamheid, leefbaarheid, maatschappelijk vastgoed en diensten aan 
bewoners.  
 
Commerciële activiteiten 
Het tweede vraagstuk waar de woningwet en het besluit uitsluitsel over geven is het 
staatssteunvraagstuk dat met name vanuit Europa is aangewakkerd. Door een onderscheid te 
maken in Diensten voor Algemeen Economisch Belang en diensten die geen Algemeen 
Economisch Belang dienen is de corporatie meer dan voorheen beperkt in de mogelijkheden 
om haar maatschappelijke vermogen voor commerciële activiteiten in te zetten. Daarbij creëert 
het Rijk een ‘level playing field’ waarin corporaties zich beperkt op de commerciële markt 
kunnen positioneren en dan ook nog eens onder strikte condities.  
 
Governance 
Het derde vraagstuk is die rond de integriteit en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Een wet normering topinkomens moet excessen op dat gebied voorkomen. In combinatie met 
de governance codes en de landelijke toetsing bij de selectie van directeur bestuurders en 
toezichthouders. Alle maatregelen op dit terrein zijn erop gericht de professionaliteit en de 
integriteit van de in de sector roulerende spelers te borgen. 
 
Legitimiteit 
Het legitimiteitsvraagstuk van de sector is er een die vooral op lokaal niveau om een heldere 
invulling vraagt. Prestatieafspraken met gemeenten en huurders, het betrekken van 
stakeholders en het borgen van de relatie tussen de corporatie en haar werkgebied zijn 
wezenlijke onderdelen van de nieuwe regelgeving.  
 
Naast de nieuwe wet en regelgeving die in 2016 haar feitelijk beslag krijgt is landelijk en lokaal 
het vraagstuk van huisvesting van een groeiende groep statushouders zonder verdringing van 
regulier woningzoekenden urgent.  
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Als jonge fusieorganisatie moet Omnivera GWZ in 2016 op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau belangrijke keuzes maken. De locatie van het kantoor, de bediening van de klanten in de 
kernen, de naam, de huisstijl, de website, de strategische inzet en de invulling van de 
volkshuisvestelijke opgaven op de lange termijn staan op de agenda. Daarbij  richten we ons op 
het creëren van kansen en oplossingen zonder een solide bedrijfsvoering uit het oog te 
verliezen. Borgen van processen en het verder professionaliseren van het team horen daar ook 
bij. In maatschappelijk opzicht zullen we heldere keuzes maken voor betaalbaarheid, 
duurzaamheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen die niet zonder onze inzet een 
goed en veilig dak boven hun hoofd kunnen krijgen.  
 
 
november 2015, Elisabeth ter Borg 
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1 Missie en visie 
 

Onze missie 
Huisvesting is een eerste levensbehoefte. Goed wonen betekent een beter leven. Omnivera 
GWZ biedt goede betaalbare huisvesting voor de primaire doelgroep; de huishoudens met 
lagere inkomens. Ook ziet Omnivera GWZ een rol weggelegd om iets te kunnen betekenen 
voor de middeninkomens en de kwetsbare doelgroepen in de samenleving die vanuit de 
marktsector geen of onvoldoende kansen krijgen.  
 
Onze visie 
Omnivera GWZ is er voor de (toekomstige) huurder die is aangewezen op huisvesting in de 
sociale sector. Zij heeft een duidelijke maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak: het gaat 
dan om het aanbieden van betaalbare woningen met bijbehorende kwaliteit, om investeringen in 
energiezuinigheid en om noodzakelijke aanpassingen zodat mensen met zorgbehoeften langer 
thuis kunnen blijven wonen.  
 
Huurders en woningzoekenden kunnen bouwen en vertrouwen op hun sociale verhuurder.  
Zij kunnen rekenen op een huurdersgerichte organisatie, goede service, en passende 
huisvesting in een veilige en schone woonomgeving. Het woningbezit is bouwtechnisch goed en 
woontechnisch functioneel.  
 
Wonen is lokaal maatwerk. Omnivera GWZ is een kleine en slagvaardige 
woningcorporatie met een sterke lokale binding in de gemeenten 
Hardinxveld-Giessendam en Zederik. Daarom kan Omnivera GWZ 
vanuit de lokale situatie haar volkshuisvestelijke inzet en bijdrage 
leveren,  samen met de belanghouders.  
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2 Integratie Omnivera GWZ en Woningwet 2015 
 
Anticiperend op ingrijpende ontwikkelingen en trends in de corporatiesector en op de 
woningmarkt is op 1 juli 2015 de fusie tussen Omnivera en Goed Wonen Zederik bekrachtigd. 
Vanaf dat moment handelen we onder de naam Omnivera GWZ. Omnivera GWZ is een 
slagvaardige organisatie die in 2016 een verdiepingsslag maakt om te komen tot het realiseren 
van de doelstellingen genoemd in het koersdocument ‘Huurders aan Top’.  
 
Het koersdocument is opgesteld in aanloop naar de juridische fusie om de fusie te 
onderbouwen en richting te geven aan de nieuwe organisatie. Voor huurders en organisatie is 
de volgende meerwaarde als uitgangspunt gedefinieerd; 
- Meerwaarde fusie voor huurder: 
 - Versterkte invloed door beleid (en Woningwet) 
 - Kwaliteit en continuïteit van dienstverlening, vanuit lokale vestiging 
 - Positieve impuls voor huurprijsbeleid en duurzaamheid 
- Meerwaarde fusie voor de organisatie Omnivera GWZ op het gebied van;  
 - Vergroten kwaliteit op strategisch en beleidsmatig vlak 
 - Bedrijfslastenreductie  
 - Strategisch voorraadbeleid 
 - Efficiency 
 - Schaalvoordelen  
 
Om snel helderheid te krijgen in onze belangrijkste opgaven is de 
integratie van de werkorganisatie, het opstellen van een 
vernieuwde strategie in het eerste halfjaar ingepland. Dit vraagt 
veel inzet en bevlogenheid van de hele organisatie.  
 
De sturing van het integratieproces is in handen van een 
projectleider die speciaal is vrijgemaakt voor deze taak. Daarnaast is budget opgenomen voor 
externe ondersteuning op specialistische vraagstukken.  
 
2.1 De integratie & implementatie woningwet 
Parallel aan de integratiefase loopt de implementatie van 
de Woningwet 2015 (zie paragraaf 2.3). De integratiefase 
en implementatie van de Woningwet worden in één traject 
uitgevoerd en waar mogelijk gekoppeld. 
 
Vanaf juli 2015 zijn alle afdelingen en medewerkers actief 
betrokken bij het integratie- en implementatietraject. 
Medewerkers participeren in werkgroepen die geleid 
worden door de verantwoordelijke manager. De 
projectleider ondersteunt, begeleidt en zorgt voor de 
onderlinge verbanden tussen de werkgroepen. In 2016 is 
de inzet naast de integratie van de primaire processen gericht op praktische zaken (zoals de 
keuze van de toekomstige kantoorlocatie, de naam, de huisstijl en de ontwikkeling en 
implementatie van een nieuwe website) en strategische zaken (zoals een kernwaardentraject, 
het ontwikkelen van het strategisch beleid en de lokale verankering) Zowel de trajecten die 
gericht zijn op het maken van praktische keuzes als het uitzetten van strategische lijnen zullen 
na de zomer van 2016 zijn afgerond.  
De werkgroepenstructuur integratie/woningwet ziet er als volgt uit: {marianne schema 
aanpassen.} 
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2.2 Huurdersparticipatie 
De participatie van de huurders in de integratiefase is van 
groot belang. Met de huurdersvertegenwoordigers staat de 
afspraak om in gesprek te blijven over de voor hen relevante 
beleidsvelden, zoals samenwerking en dienstverlening. Voor 
een aantal afwegingen, die als gevolg van de invoering van 
de Woningwet of het harmoniseren van beleid worden 
gemaakt, vragen we de  huurdersvertegenwoordigers advies. 
Omdat de afzonderlijke huurdersorganisaties eind 2015 
besloten hebben om voorlopig niet samen te gaan zullen met 
ieder afzonderlijk afspraken gemaakt worden. Daarin wordt de relatie met de corporatie en de 
diverse beleidsvelden geregeld. Deze samenwerkingsafspraken zullen uiterlijk half 2016 zijn 
ondertekend. 
 
2.3 Woningwet 
Per 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 van kracht. Deze wet 
inclusief de daarvan afgeleide regelgeving (Besluit 
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en Ministeriële 
Regelingen) vervangt de meeste bestaande wet- en 
regelgeving op volkshuisvestelijk gebied. Dat heeft tot gevolg 
dat Omnivera GWZ moet gaan voldoen aan veel nieuwe 
voorwaarden en verplichtingen. Daarmee schept de nieuwe 
Woningwet een totaal nieuw kader waarbinnen corporaties 
moeten gaan opereren. 
 



9 
 

2.3.1 Routeplanner Aedes 
Branchevereniging Aedes heeft in de Routeplanner Woningwet, dertig onderwerpen 
beschreven waarop corporaties actie moeten ondernemen om de Woningwet tijdig te kunnen 
implementeren in de eigen organisatie. Zie de toegevoegde lijst in bijlage II  
 
De werkzaamheden die verband houden met de implementatie van de Woningwet kennen twee 
niveaus:  
- een strategisch niveau, 
- een operationeel niveau.  
Daarin zit ook een logische volgorde; principiële keuzes op strategisch niveau leggen het 
fundament voor het uitvoeringsniveau. De Woningwet is nog niet geheel uitgewerkt in concrete 
regelgeving. De uitwerking volgt in de loop van 2015 en 2016. Steeds opnieuw beoordelen we 
de nieuwe informatie en passen, indien nodig, onze activiteiten hierop aan.  
 
De Woningwet dwingt onder andere de corporatie om in 2016 het 
vastgoed te waarderen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. 
Hiernaast moet er een keuze gemaakt worden hoe het DAEB/niet DAEB 
vastgoed gesplitst en administratief gescheiden kan worden. Dit zijn twee 
activiteiten die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van 
Omnivera GWZ en op de strategische afwegingen.  
 
De strategische keuzes worden vertaald in een aangepast voorraadbeleid 
en aangepaste werkprocessen voor onder andere verhuur, administratie en verantwoording. 
Het splitsingsplan dient tevens te worden voorgelegd en besproken met bewonersorganisaties, 
gemeenten en de Autoriteit.  
In 2015 vindt de systeemconversie van Aareon naar NCCW plaats. De inrichting van een 
DAEB/niet DAEB administratie, de conversie van de beleidsondersteunende software (MJOB; 
MJB) en de inrichting van de rapportagemodellen zijn belangrijke onderdelen van de separate 
activiteiten. Ook de herijking van de planning en control cyclus heeft tot doel om als nieuwe 
organisatie in control te komen en om te voldoen aan de nieuwe eisen vanuit wet- en 
regelgeving. De visitatie staat gepland in 2016, de deadline is 1 juli 2017.  
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3 Beheer en ontwikkeling van het vastgoed 
 
Het jaarplan van de afdeling Vastgoed is gericht op het realiseren van het onderhouds -en  
investeringsprogramma. Afhankelijk van de besluitvorming in de projectontwikkeling en  
eventuele pieken in de uitvoering kan in 2016 extra capaciteit ingezet worden. Eind 2015 is de 
integratie van de beide afdelingen nog in volle gang. Uiterlijk maart 2016 zullen de 
werkzaamheden en de taakverdeling binnen de  
afdeling verder zijn geconcretiseerd. 
 
De eerste helft van 2016 zal ook de begrotingssoftware beoordeeld worden. Uitgangspunt is 
een conversie naar één systeem. Afhankelijk van de conclusies wordt een heel nieuw pakket 
geselecteerd of één van de twee huidige gekozen. Uiterlijk 1 mei 2016 ronden we dit af, zodat 
het opstellen van de begroting 2017 in één pakket plaatsvindt.. 
 
Omnivera GWZ investeert in de bestaande voorraad om deze toekomstbestendig te houden. 
Via planmatig (vraaggestuurd) onderhoud waarborgen we de bouwkundige kwaliteit. Omnivera 
GWZ investeert in noodzakelijke aanpassingen en toevoegingen die aansluiten op diverse 
markt- en doelgroepontwikkelingen.  
 
Voor nieuwbouw geldt dat we duurzaam bouwen. Daarbij kijken we per 
project welke isolatiemaatregelen we hanteren. Voor de invulling van het 
duurzaamheidsbeleid gaan we in de bestaande voorraad ervan uit dat we 
gemiddeld het energielabel C hebben in 2018. Duurzame woningen dragen 
bij aan de beperking van de CO2 uitstoot en vergroten het leefcomfort van de 
huurders. Bovendien zorgen isolerende maatregelen voor een verlaging van 
de energiekosten, wat een positieve invloed heeft op de woonlasten.  
 
In 2016 herformuleert Omnivera GWZ een actief verkoopbeleid en gaat opnieuw bepalen of er 
een duidelijke markt is om de koopstarters te bedienen. Hierin speelt de wet- en regelgeving 
een duidelijke rol. 
 
3.1 Projectontwikkelingen 
Vanuit het strategisch voorraadbeheer worden de keuzes met 
betrekking tot de projectontwikkelingen onderbouwd. In 2016 zijn 
de nieuwbouwprojecten Oranjebuurt (Hardinxveld-Giessendam) en 
Dorpshart (Lexmond) in uitvoering.  
- Oranjebuurt, Hardinxveld-Giessendam  
 In de Oranjebuurt vervangen we 92 huurwoningen door 76 
 huur- en koopwoningen. In 2016 leveren we naar 
 verwachting 16 woningen op; 10 huurwoningen en 6 
 koopwoningen.  
- Dorpshart, Lexmond 
 Het project het Dorpshart omvat 9 woningen in de kern van 
 Lexmond.  
 Deze woningen leveren we in februari 2016 op. 
 
We hebben twee concrete projecten in voorbereiding.  
- Dit is de nieuwbouw in Hardinxveld-Giessendam van 26 appartementen in combinatie 
 met een zorgondersteuningspunt waarin onder andere een apotheek, huisartsen en een 
 fysio gevestigd kunnen worden.  
- Het project betreffende nieuwbouw van 26 (zorg) woningen in de gemeente 
 Giessenlanden.  
Voor beide projecten geldt dat de haalbaarheid onderzocht wordt.  
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In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de uitvoering van deze projecten in 
Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden. Hiernaast is er op langere termijn ook nog 
investeringscapaciteit ingerekend. 
 
3.2 Planmatig onderhoud 
Het totaaloverzicht Meerjarenplanning Omnivera GWZ en het 
overzicht van de netto onderhoudsuitgaven is te lezen in de 
meerjarenonderhoudsbegroting Omnivera GWZ.  
 
De begroting 2015 is geactualiseerd aan de hand van inspecties, 
meldingen vanuit de afdeling wonen en de beoordeling van de 
prijsontwikkeling. Dit laatste houdt onder andere in dat de prijzen 
ten opzichte van 2015 niet zijn geïndexeerd. En dat de 
eenheidsprijzen in de begroting 2016 voor de voorraad in de gemeente Zederik voor wat betreft 
schilderwerk en installaties in lijn zijn gebracht met de recente aanbestedingen. Dit resulteert in 
een substantiële daling van de begrote onderhoudslasten. Hiernaast is voor het schilderwerk de 
onderhoudscyclus verlengd van 5 naar 6 jaar. Op basis van een quickscan is de begroting voor 
het vervangen van het voegwerk en dakpannen, aangepast naar reële uitvoeringsverwachting. 
Dit was in de oude meerjarenbegroting voor 100% begroot.  
 
De totaalbegroting 2016 betreft € 5,7 miljoen uitgaven aan vastgoedonderhoud en 
verbeteringen. Hiervan is € 4,3 gekwalificeerd als onderhoudskosten en € 1,4 miljoen als 
investeringen.  
 
Investeringen 
De begrote investeringsuitgaven betreffen voornamelijk het vervangen van de keuken, douche 
en of toilet (K/D/T) in de woningen in gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze 
werkzaamheden worden voornamelijk bij mutatie uitgevoerd en hiertegenover staat een 
feitelijke huurverhoging. In de gemeente Zederik wordt het vraaggestuurd onderhoudsbeleid 
gehanteerd. Dit houdt in dat het vervangen van K/D/T voornamelijk bij woningen in verhuurde 
staat wordt uitgevoerd. Hier staat dan geen directe huurverhoging tegenover. De uitgaven staan 
als kosten verwerkt. Uiterlijk het eerste kwartaal van 2016 zal het definitieve systematiek voor 
het klantgestuurde onderhoud besloten worden. Dat betekent dat voor de begroting 2017 een 
uniform beleid op dit punt wordt gevoerd. 
 

 
 
In 2016 staan bovendien een bijdrage aan de onderhoudsvoorziening van de Vve complexen 
begroot, de pilot en uitrol voor het zon-PV project (zie paragraaf 3.3) en de afronding van de 
pilot vraaggestuurd renoveren.  
De pilot vraaggestuurd renoveren betreft het, op verzoek van de huurder, aanpassen en 
vergroten van de woningplattegrond om het woongenot te vergroten en de woning 
toekomstbestendiger te maken. De pilot is in 2015 gestart en gemaximeerd op vijf woningen.  
 
Onderhoudsuitgaven 
De begroting van de onderhoudsuitgaven (€ 4,3 miljoen) heeft betrekking op alle soorten 
onderhoud. De normen voor het dagelijks onderhoud (service, mutatie, contract) zijn gebaseerd 
op ervaring en/of prijsafspraken. De begrote planmatig onderhoudswerkzaamheden betreffen 
onder andere schilderwerk, vervangen van keuken, douche en toilet, vervanging installaties, 
cascorenovatie, isolatie en zon-PV. 
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Toelichting op vhe niveau  
De gemiddelde onderhoudslasten bedragen in 2016 € 1.269,- per verhuureenheid. In de 
meerjaren onderhoudsbegroting GWZ is de begroting gesplitst in ‘oud Omnivera’ en ‘oud GWZ’. 
Op uitgavenniveau is er nauwelijks verschil (3%). Op het niveau van onderhoud en 
investeringsuitgaven zijn de verschillen groter als gevolg van de verschillende classificaties met 
betrekking tot het vervangen van K/D/T. Voor de begroting 2017 zal zoals eerder gezegd 
definitief een keuze gemaakt zijn over de financiële beoordelingssystematiek van dit onderwerp.  
 
3.3 Duurzaamheid 
In het kader van de duurzaamheid zijn twee rijkskaders richtinggevend; het energieconvenant 
2008 en het energieakkoord 2012. 
Energie convenant 2008 
Het energieakkoord van 2008 tussen Rijksoverheid verplicht corporaties de energie index van 
haar bezit op te waarderen tot gemiddelde energie minimaal C in 2018. De gemiddelde energie 
index van het woningbezit van Omnivera is conform de oude rekenmethodiek 1,52 C, en van 
het woningbezit van GWZ op basis van het nader voorschrift 1,85 D (1,80 
= C). Wij streven ernaar dat de gemiddelde energie index van Omnivera-
GWZ, met de ingeplande maatregelen in 2018 op gemiddeld 1,80 
uitkomt.  
 
Energie akkoord 2012 
Het nieuwe energie akkoord van 2012 verplicht corporaties de energie index van haar 
woningbezit te verbeteren tot gemiddeld 1,25 B. Om hieraan te kunnen voldoen is meer nodig 
dan isoleren en verbeteren van rendementen van aanwezige installaties. Er zijn diverse 
oplossingen voorhanden. De meest voor de hand liggende oplossing is de toepassing van 
zonnepanelen.  
Hiervoor zijn twee redenen te noemen. Een investering in 
zonnepanelen verdient zich in 1/3 van de levensduur terug. Dat is 
gunstig voor de reductie van de totale woonlasten van de 
huurders. Investeringen in lucht- en bodemwarmtepompen etc. 
verdienen zich wel binnen de exploitatie termijn terug, maar 
leveren geen financieel voordeel op voor de huurder. Daarnaast 
zijn de onderhoudskosten van zonnepanelen in verhouding tot 
andere duurzame installaties relatief laag.  
 
Voor 2016 staan een aantal pilot projecten zonnepanelen op de rol. Wanneer blijkt dat 
bewoners de toepassing van deze techniek een meerwaarde geven en dat er feitelijk een 
positieve bijdrage wordt geleverd aan de woonlastenreductie zal dit project in volgende jaren 
verder worden uitgerold. 
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4 Activiteiten afdeling wonen 2016 
 
De activiteiten die we vanuit de afdeling wonen in 2016 oppakken, zetten we vanuit een klant 
gestuurde visie op (Huurders aan Top). Hierbij ligt de nadruk van de activiteiten op: 
- de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden,  
- de betaalbaarheid van de woningvoorraad, 
- de beschikbaarheid van woningen voor onze doelgroepen.  
De betaalbaarheid en beschikbaarheid krijgen halverwege 2016 het Strategisch Voorraadbeleid 
nadrukkelijker vorm. 
 
In verband met de fusie is in 2015 een start gemaakt met optimalisering en harmonisering van 
processen en procedures. De eerste helft van 2016 ronden we dit proces af.  
 
In 2016 herijken we beleidsmatige zaken. Beleidsuitgangspunten vanuit beide organisaties voor 
diverse onderwerpen stellen we opnieuw vast. Als voorbeeld noemen we het huurbeleid. Het 
gaat hierbij dan om onder andere het streefhuurbeleid en de huurverhoging bij 
woningverbeteringen. 
 
4.1 De hoofdlijnen  
4.1.1 participatie 
- Prestatieovereenkomst HBZ en HRO 
- Dorpentocht Zederik en Wijktafels Hardinxveld-Giessendam 
- Bewonerscommissies, klankbordgroepen 
- Klantenpanel 
De relatie en samenwerking met onze huurders is van groot belang om onze 
dienstverlening vorm te geven en beleid te formuleren. Vanwege de fusie van Omnivera en 
Goed Wonen Zederik moeten we de samenwerking met Huurders- en bewonersbelang Zederik 
(HBZ) en Stichting  Huurdersraad Omnivera (HRO) opnieuw vastleggen. Bestaande 
samenwerkingsovereenkomsten zijn niet meer van toepassing. Eind 2015 bleek dat de HBZ en 
HRO voorlopig even afwachten om samen te gaan. Dat betekent dat we aan het eind van het 
eerste kwartaal streven naar samenwerkingsovereenkomsten met beide partijen.  
 
Naast het huurdersoverleg blijven we ook op andere manieren met onze huurders in contact. 
Zeker ook omdat de Woningwet 2015 een gelijkwaardigheid in samenwerking om te komen tot 
de prestatieafspraken vraagt. In 2016 gaan we kijken op welke wijze en voor welke 
onderwerpen we met klantenpanels kunnen werken. Dit zal in de tweede helft van het jaar 
gestalte krijgen. Het eerste halfjaar zullen huurders en huurdersorganisaties actief betrokken 
worden bij het opzetten van het strategisch plan. 
 
4.1.2 Dienstverlening 
- Klantenportaal (24/7 dienstverlening) 
- Klanttevredenheidsmetingen 
- Klantgestuurde processen 
‘Huurders aan Top’ komt in 2016 nadrukkelijk tot 
uiting in onze dienstverlening. Hiertoe onderzoeken 
we de wensen van onze klanten en vragen naar hun 
waardering. Momenteel voeren we op bescheiden 
schaal tevredenheidsmetingen uit.  
Een belangrijke stap in de uitbreiding van de dienstverlening is de implementatie van het 
klantenportaal voor huurders van oud GWZ. Dit zal uiterlijk uiterlijk in het eerste kwartaal 
geïntegreerd zijn in de gezamenlijke website. Met de uitbreiding van het klantenportaal voor alle 
huurders is een belangrijke slag gemaakt in een 24 uurs bereikbaarheid. We onderzoeken 
uitbreidingen van het Klantenportaal, zodat huurders meer en nog makkelijker toegang hebben 
tot hun gegevens. We blijven kritisch kijken naar onze processen en procedures en passen 
deze, indien gewenst, aan onze klantvisie aan.  

Omnivera 
GWZ 
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4.1.3 Portefeuillestrategie/Strategisch voorraadbeleid 
- SVB Omnivera en GWZ 
- Huurbeleid: streefhuren, huurverhoging 
- Woningverbetering, renovatie 
- Verkoopbeleid 
- Onderhoudsbeleid, vraaggestuurd onderhoud 
Het strategisch voorraadbeleid stellen we periodiek bij. Met de invoering van de Woningwet 
2015 is een aantal veranderingen vastgesteld, die in het strategisch voorraadbeleid verwerkt 
gaan worden. Het gaat onder andere om: 
- de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel,  
- passend toewijzen,  
- aangepaste inkomenscategorieën van de primaire doelgroep,  
- beschikbaarheid van betaalbare woningen.  
 
In de eerste helft van 2016 voegen we het strategisch voorraadbeleid van beide organisaties 
samen. Bestaand beleid van beide organisaties wordt geharmoniseerd, herijkt en opnieuw 
vastgesteld. Belangrijke beleidsonderwerpen zijn: 
- huurbeleid,  
- verkoopbeleid, 
- onderhoudsbeleid. 
 
Belangrijke beleidskaders zijn de woonvisies van de gemeenten in ons werkgebied en de 
ontwikkeling van de taakstelling statushouders. 
 
4.1.4 Betaalbaarheid 
- Sturen op woonlasten 
- Zonnepanelen plaatsen op huurwoningen 
 
In 2016 gaan we in een pilotproject zonnepanelen plaatsen op een aantal 
huurwoningen. Hiermee kunnen we de woonlasten op een positieve manier 
beïnvloeden. Hierbij is het bepalen van de manier waarop de investeringen 
worden doorbelast een belangrijk onderdeel. (Zie ook hfdst. 3.2) 
 
Momenteel hebben woningzoekenden alleen zicht op de hoogte van de huur van een woning, 
terwijl energielasten ook een belangrijke kostenpost zijn. In 2016 zoeken we naar een manier 
om hierover praktische informatie te verstrekken en zo mogelijk te adviseren. 
 
4.1.5 Beschikbaarheid 
- Passend toewijzen per 1 januari 2016 
- Voldoende woningen voor doelgroepen: 

- Ontvangers Huurtoeslag (€ 21.900 en € 29.800)  
- Inkomensgroep Huurtoeslag tot € 34.911 
- Inkomensgroep € 34.911 tot € 38.950 

De Woningwet 2015 geeft nadrukkelijk de grenzen aan waaraan de woningtoewijzing moet 
voldoen. 2016 is het eerste jaar waarin dit tot uiting komt. Wij gaan dit nauwgezet monitoren en 
hiertoe beleid voor formuleren. Dit verwerken we in ons strategisch voorraadbeleid. 
 
4.1.6 Doelgroepen 
- Primaire doelgroep: inkomen tot € 34.911 
- Middeninkomens met een inkomen van €35.000,- tot € 39.000,- 
- Starters 
- Ouderen 
- Statushouders 
In ons strategisch voorraadbeleid en het huur- en verhuurbeleid richten wij ons op de 
onderscheiden doelgroepen. Zij vormen ook de groepen waarover wij met onze belanghouders 
in overleg zijn en prestatieafspraken maken. 
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Via het woonruimteverdeelsysteem Woongaard monitoren we de verhuurbaarheid en de 
wachttijden. Zo kunnen we beoordelen of er voor bepaalde doelgroepen voldoende woningen 
beschikbaar zijn en of er sprake is van redelijke wachttijden.  
 
4.1.7 Overige projecten 
- Invoering Woningwet 2015 
- Pilot ‘Vraaggestuurd renoveren’ 
- Woonwagenlocatie in Zederik en  
 Hardinxveld-Giessendam 
- Buurtbemiddeling Zederik 
- Schuldhulpmaatje Zederik/Servanda 
 Hardinxveld-Giessendam 
- Prestatieafspraken Hardinxveld-Giessendam en Zederik: monitoring en bijstelling 
- Leefbaarheid: samenwerken met Sociale teams van de gemeenten 
In 2016 gaan we met de diverse onderdelen van de Woningwet 2015 aan de slag. De 
programmamanager binnen onze organisatie heeft een aanpak opgesteld en zorgt dat de 
afdelingen de input leveren. (Zie bijlage I) 
 
Verder zijn projecten benoemd die in 2015 zijn geïnitieerd en in 2016 doorlopen. Om de 
leefbaarheid positief te beïnvloeden is samenwerking belangrijk met de sociale teams van de 
gemeenten. Deze teams zijn op 1 januari 2015 opgezet. Wij kunnen sociaal-maatschappelijke 
probleemsituaties met onze huurders inbrengen in deze teams. 
 
Zowel in de gemeente Zederik als in Hardinxveld-Giessendam staat een woonwagenlocatie. De 
locatie in Zederik is eigendom van Omnivera GWZ en de locatie in Hardinxveld-Giessendam is 
in eigendom van de gemeente. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft Omnivera GWZ 
verzocht de locatie over te nemen. Voor beide situaties stellen we een toekomstplan op. 
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5 Bedrijfsondersteuning 
 
De bedrijfscultuur van Omnivera GWZ kenmerkt zich door open communicatie, korte lijnen, 
teamgeest en betrokkenheid. We spreken elkaar aan, helpen en stimuleren elkaar.  
 
Bedrijfsondersteuning bestaat uit de afdelingen secretariaat en communicatie. In nauwe 
samenwerking kijken we in 2016 welke ondersteunende diensten we verder uitwerken en 
zoeken we door clustering van deze diensten naar een meerwaarde voor de organisatie.  
 
5.1 Communicatie 
De eerste helft van 2016 ligt de nadruk voor de afdeling 
communicatie op de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke huisstijl, digitaal platform en naam.  
Op operationeel niveau ligt het werk vooral op het 
klantgericht communiceren en helder formuleren. De 
volgende taken vragen om aandacht: 
- Het faciliteren van structurele kennisuitwisseling 
 met onze huurders en belanghouders 
- Het faciliteren van de samenwerkingsdriehoek Gemeente/huurdersorganisatie/corporatie 
- Het Cultuurtraject 
 Een proces waarin we als corporatie kantelen naar een vraaggestuurde organisatie  
- Het kernwaarden traject 
 Samen met de managers faciliteren en ondersteunen we het kernwaardentraject, wat 
 allereerst op managementniveau plaatsvindt en vervolgens een plaats krijgt binnen de 
 afdelingen 
- Corporate communicatie 
 Het positioneren van het imago van Omnivera GWZ maakt hier onderdeel van uit.  
 Imago werking. Het kernwaarden/kernwoordentraject is onderlegger voor een 
 eenduidige huisstijl en een gedragen strategisch communicatieplan 
- Aanpassen van de digitale snelweg waarbij de samensmelting van de websites prioriteit 
 heeft. Per 1 januari streven we naar een Omnivera GWZ Site. 
 Vervolgens:  
 - aanpassen facebook/twitter/LinkedIn 
 - faciliteren van medewerkers die gebruik maken van 
  facebook/twitter/LinkedIn 
 - Vanaf 2016 inzetten op één website die 24/7  
  bereikbaar is voor onze klant.  
- Ondersteuning aan de organisatie en de directeur-bestuurder bij activiteiten genoemd in 
 de communicatiekalender 
 
5.2 Secretariaat 
Het secretariaat heeft als primaire taak het ondersteunen van de directeur-bestuurder en rvc. 
Verder is het secretariaat algemeen ondersteunend aan het management.  
 
Binnen het integratietraject worden door de werkgroep bedrijfsondersteuning de  
werkprocessen onder de loep genomen met als doel deze te uniformeren tot nieuwe processen. 
De eerste belangrijkste slag zal januari 2016 zijn afgerond.  
 
Samen met de nieuwe directeur-bestuurder maken we afspraken over 
de wijze van ondersteuning, het voorbereiden en plannen van de 
vergaderingen van de raad van commissarissen en de management 
overleggen. Bovendien zorgen we voor een efficiënte werkverdeling en 
bezetting binnen het secretariaat.  
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Om de raad van commissarissen en de management overleggen beter te kunnen organiseren 
en het papiergebruik terug te dringen streven we ernaar in 2016 papierloos te vergaderen.  
 
Verder gaan we aan de slag met de inventarisatie van de werkprocessen postverwerking en 
inkoop en de daarbij behorende programma’s. Door de (facilitaire) inkoopprocessen van beide 
organisaties op elkaar af te stemmen, streven we er naar om voor 2016 op diverse onderdelen 
een kostenbesparing te kunnen realiseren.  
 
Op het gebied van personeelszaken moet een keuze worden gemaakt voor een Arbodienst, de 
arbeidsvoorwaarden worden geharmoniseerd en de personeelsgids wordt herzien. 
 
Een nieuw onderdeel in het takenpakket van het secretariaat is de ‘helpdeskfunctie’ naar 
medewerkers bij eenvoudige vragen over automatisering (hard- en software). Na inventarisatie 
van de huidige systemen, wordt een integratieplanning en een opleidingsplan ICT opgesteld. 
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6 Financiën 
 

In het jaar 2016 treedt Omnivera GWZ voor het eerst als één organisatie naar buiten. Aan deze 
integratie is hard gewerkt. Vanuit de afdeling financiën hebben we te maken met veel reguliere 
werkzaamheden. Deze zijn ondergebracht in hoofdstuk 6.2. Bovendien vermelden we onder 
hoofdstuk 6.3 de inspanningsverplichting op specifieke dossiers, die van belang zijn om de 
efficiency en effectiviteit van de organisatie te vergroten c.q. te verbeteren. 
 
6.1 Reguliere werkzaamheden afdeling financiën  
Borging van de primaire werkzaamheden vanuit de afdeling financiën is belangrijk. We letten er 
daarbij op dat we volledig, juist en op tijd op basis van data sturing geven en verantwoording 
afleggen. We waarborgen zo de financiële continuïteit. 
 
Capaciteit en kwaliteit zijn van groot belang om onze inspanningsverplichting waar te kunnen 
maken. De manager zorgt, in goed overleg met de collega’s, voor een juiste keuze.  
 
6.1.1 De reguliere werkzaamheden bestaan uit: 

  Dagelijkse verwerking van data als factuurafhandeling, verwerken dagafschriften, 
 boekingen financiële administratie 

  Huurprolongatie en huurontvangsten verwerken 

  Samenstellen jaarrekening en meerjarenbegroting 

  Corpodata DVI/DPI 

  Opstellen managementrapportages 

  Opstellen diverse (financiële) beleidsdocumenten 

  Opstellen liquiditeitsprognoses en bewaking 

  Realiseren inspanningsverplichting jaarplan 

  Bewaken financiële continuïteit obv vastgestelde financiële 
 kaders 

  Afrekenen servicekosten 

  Aandacht voor specifieke vraagstukken als fiscaliteiten, risicomanagement en interne 
 controle 

 

6.2 Projecten 
Naast de reguliere werkzaamheden stelt de afdeling financiën zich een aantal specifieke doelen 
voor 2016. Dit ondanks dat we realiseren dat volledige integratie van de beide organisaties nog 
niet volledig is. Diverse zaken vragen nog een verdere verdieping en verankering.  
 
6.2.1 Doelen die in 2016/zaken die extra aandacht vragen   

  Het verder uitwerken en beleggen van risicomanagement binnen Omnivera GWZ 

  Het introduceren resultaatgericht werken en 
 budgetbeheersing 

  Het actualiseren van procesbeschrijvingen  

  Het optimaliseren van de interne controle 

  De implementatie van de nieuwe Woningwet 

  Het treasurybeleid verder vormgeven waaronder 
 aandacht voor beleggen en liquiditeitsprognoses i.s.m. 
 Thésor 

  De fasedocumenten projecten optimaliseren t.b.v. besluitvorming 

  De financiële kaders verder vormgeven 
  



19 
 

Bijlage I: Activiteiten integratie Omnivera GWZ en implementatie Woningwet  
 
 Label Omschrijving Deadline 
1.  Ondernemingsplan Uitschrijven 

meerjarenbeleidsplan 
2016 

2.  P&C cyclus Herijken en monitoren 
begroten, rapporteren en 
verantwoorden 

 2016 

3.  Implementatie 
woningwet w.o. 
 

 
 

 
 

 -DAEB 
scheidingsplan 

Juridisch of administratief 
scheiden, plan indienen 

Richting: okt 2015: 2016  
scheidingsplan indienen 

 -Marktwaarde Dvi eerste opgave; 
Verslagjaar 2016 waardering 
op marktwaarde.  

< 1 mei dVi 
Sept 2016, concept 
gereed t.b.v. begroting 

4.  Visitatie In 2016 moet de visitatie zijn 
afgerond 

2016 

5.  Huurdersparticipatie Nieuwe 
samenwerkingsvormen 
gebaseerd op woningwet en 
toezegging in fusieproces 

2015 / 2016 

6.  Huurbeleid Meerjarenbeleid, rekening 
houden met markt en 
huurderswensen, 
passendheid, financiële 
haalbaarheid e.d. 
Beoordelen!! 

1-7 2016 

7.  Corporatie identiteit strategisch beleid vaststellen; 
daaruit volgt intern: 
kernwaardentraject, & extern: 
stakeholdermanagement, 
persbeleid, sponsoring, 
naamgeving, huisstijl etc. etc. 

2015 / 2016 

8.  Vastgoedbeleid Harmoniseren en of verder 
ontwikkelen van MJOB, 
aanbestedingsbeleid, SVB 

2016 

9.  Portefeuillestrategie Eenduidige strategie voor 
corporatie opstellen 

1-9 2016 

10.  Prestatieafspraken Met gemeenten en 
huurdersvertegenwoordigers; 
opzetten en vormgeven van 
informatie en 
besluitvormingsproces 

15-12 2015 

11.  Statuten, regelingen, 
kaders 

actualiseren aan de hand van 
nieuwe wet en regelgeving en 
passend op Omnivera GWZ 
o.a.: Financieel sturingskader, 
treasurystatuut, 
investeringsstatuut, 
auditcommissiereglement, 
(interne)procuratieregeling, 
bestuursreglement, 
managementstatuut, 
integriteit en 
klokkenluiderregeling 

2015 / 2016 
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Bijlage II: Woningwet 
 

Die 30 onderwerpen zijn (in volgorde van de wetsartikelen):  
 
1) Wooncoöperatie  

2) Toelichting en vereffening corporatie 

3) Eisen verbindingen/ deelnemingen  

4) Verstrekken middelen aan verbonden ondernemingen  

5) Financiering (intern en extern)  

6) Verbod vestigen hypotheek/ pand op niet-DAEB door WSW en omgekeerd  

7) Eisen statuten corporatie/ verbonden ondernemingen  

8) Eisen aan het bestuur  

9) Verplicht voorafgaande goedkeuring minister op besluiten  

10) Eisen Raad van Toezicht  

11) Eisen aan jaarrekening/ jaarverslag  

12) Eisen aan volkshuisvestingsverslag  

13) Regels voor uitbreiding werkgebied  

14) Werkzaamheden in grensregio  

15) Regiovorming op verzoek van gemeente  

16) Bijdrage aan gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (prestatieafspraken)  

17) Markttoets/ rendementstoets niet-DAEB  

18) Beschrijving gebied volkshuisvesting  

19) Passendheidstoets  

20) Kerntaak DAEB  

21) 90% toewijzingsnorm (80-10-10)  

22) Administratieve scheiding/ juridische splitsing  

23) Verplichte aanbesteding maatschappelijk vastgoed  

24) Proces goedkeuring fusie en splitsing corporatie  

25) Verplichting tot visitatie  

26) Huursombeperking  

27) Treasurystatuut  

28) Sloop- en klachtenreglement  

29) Sanering- en projectsteun  

30) Overcompensatie  
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DEEL II, JAARPLAN 2016 
 
-begroting 2016 
-meerjarenbegroting 2016-2020 
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7 Uitgangspunten begroting 
 
De begroting 2016 wordt nog opgebouwd vanuit de twee oude corporaties. Dit heeft een 
praktische reden. We werken nog met twee gescheiden informatiesystemen. Ook geeft dat in 
deze fase nog wat meer herkenbaarheid op de cijfers. Om de zorgvuldigheid van het proces 
van de totstandkoming van de begroting te borgen heeft BDO een aanvullende opdracht 
gekregen dit proces te beoordelen. 
 
De afzonderlijke begrotingen zijn gebaseerd op gelijke waarderingsgrondslagen. De grootste 
impact heeft dit op de waardering van het sociale vastgoed van Goed Wonen Zederik. De 
waardering van het sociaal vastgoed wordt middels een stelselwijziging in jaarrekening 2015 
overgezet van historische kostprijs naar bedrijfswaarde. 
 
Parameters 
De inflatie is op dit moment zeer laag, < 1%. Op de langere termijn hanteert het WSW een 
inflatieverwachting van 2%. In de sector is het gebruikelijk om de uitgangspunten van het WSW 
te volgen. Voor de langere termijn neemt Omnivera GWZ dit over. Voor 2016 wordt de 
inflatieverwachting op 1% gesteld. 
De onderstaande parameters gelden als gemiddeld over het gehele bezit. 
 

Norm / parameter 2015 
GWZ      Omnivera 

2016 
Begroting 

2017-2020 
 MJB 

2021-2025 
MJB 

Inflatie 1,5% 2,0% 1,0% 2,0% 2,0% 

Huurstijging 2,5% 2,0% Inflatie + 1% Inflatie + 1% Inflatie 

Huurharmonisatie 1e 5 jr 1e 5 jr Ja ja Nee 

Stijging onderhoud 
en salariskosten 

1,75% 3% 1,0% 2,0% Inflatie + 
0,5% 

Leegstand (als % in 
huurderving) 

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Mutatiegraad 6,8% 6,5% 6,0% 6,0% 6,0% 

Rente geborgd 2,5% 3,5% 2,0% 3,55% 5,0% 

Rente ongeborgd 3,5% 4,5% 3,0% 4,75% 6,0% 

Waardestijging 
vastgoed 

1,5% Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie 

Vpb gemiddeld 22,5% 25% 25% 25% 25% 

Minimale 
levensduur in jaren 

15 15 15 15 15 

 
Huurbeleid 
Het feitelijke huurbeleid is met de huurdersorganisaties afgestemd en kan pas wijzigen nadat dit 
aan hen is voorgelegd. De in de bovenstaande tabel voorstelde huurontwikkeling past binnen 
het huidige beleid en binnen het nieuwe huurakkoord. 
Het huurbeleid legt een aantal kaders vast waarbinnen de jaarlijkse huurverhoging en de 
huurwijziging bij mutatie, de huurbepaling van de aanvangshuren nieuwbouw en de 
huurbepaling aanvangshuren bij terugkoop worden geregeld. Het voorjaar van 2016 zal in het 
teken staan van het ontwikkelen van een gezamenlijk huurbeleid. De 
huurdersvertegenwoordiging zal in dit traject een belangrijke plaats innemen. De voorgestelde 
huurontwikkeling wordt afgetopt op liberalisatiegrens. 
 
Het huurbeleid bij mutatie is vanuit het verleden door Omnivera en GWZ op eigen wijze vorm 
gegeven. Het huurbeleid van Omnivera is bepaald op het aftoppen op streefhuur. Het 
huurbeleid van GWZ is het aftoppen op niet-DAEB grens.  
De streefhuur is afhankelijk of de woning sociaal, commercieel of nieuwbouw is en wordt 
jaarlijks op complex en soms woningniveau bepaald.  
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Verkoopbeleid 
In de begroting 2016 is rekening gehouden met een voortzetting van het verkoopbeleid zoals 
dat voor de fusie door beide organisaties was ingezet. In de begroting worden alleen voor de 
eerste 5 begrotingsjaren verkopen ingerekend. Dit komt neer op 25 woningen per jaar. 
 
Hiernaast blijft het uitgangspunt dat de terugkoopverplichting moet dalen naar ongeveer 110 
woningen en worden er in principe geen nieuwe VoV woningen verkocht. Hierbij is gerekend 
met een mutatiegraad van 6%. 
 
Kosten 
Het onderhoud is voor de eerste 10 jaar ingerekend op basis van de onderhoudsbegrotingen 
per complex. Na 10 jaar wordt gerekend met een gemiddelde onderhoudsnorm.  
 
De saneringsheffing is voor 2017 en 2018 ingerekend, de verhuurdersheffing bedraagt 0,491% 
over de WOZ-waarde van de DAEB-woningen in 2016 en 0,536% over 2017 en volgende jaren. 
 
Voor de beheerskosten zijn als uitgangspunt de gerealiseerde kosten 2014 en 2015 de basis 
voor de begrote kosten 2016.  
 
Bedrijfswaarde 
De hierboven genoemde uitgangspunten zijn de basis voor de bedrijfswaarde. Als restwaarde is 
€ 15.000,- (netto) voor de woningen ingerekend en € 6.500,- (netto) voor zorgeenheden. De 
saneringsheffing wordt hierin niet toegerekend. Er wordt gedisconteerd tegen 5%. 
 
Scenario’s 
In het kader van de risicobeheersing worden naast het meest realistische scenario (Begroting 
2015 GWZ) ook drie slecht weer scenario’s doorgerekend. Het betreft de volgende scenario’s. 

A. Begroting 2016 + Te Woon komt terug: 
In 2016 komt 25% van de Te Woon voorraad per 31 december 2015 blijvend terug in de 
sociale huur (€ 675) 

B. Begroting 2016 + de Verkoopmarkt gaat dicht:  
Er wordt geen woning meer verkocht, de terugkoop van Te Woon vindt wel plaats 

C. Begroting 2016 + afname verhuurbaarheid: 
De marktomstandigheden wijzigen, o.a. door passend toewijzen. De huurderving stijgt 
structureel naar 10% 

D. Begroting 2016 + matiging huurverhoging: 
De huurstijging vanaf 2021 1% lager dan de inflatie, terwijl de kosten gelijk blijven 

E. Combinatie van A, B en D 
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8 Financiële sturing 
 
In de position paper zijn financiële kaders en stuurelementen opgenomen. Deze worden 
opgenomen in het financieel reglement voor de fusieorganisatie Omnivera GWZ.  
Door als basis de uitgangspunt voor het financiële sturingskader de WSW normen te nemen, 
zijn onder andere de volgende toetsingskaders opgenomen. 
 

Financiële sturing WSW Norm Omnivera GWZ norm 

Solvabiliteit Minimaal 20% Minimaal 25% 

ICR Minimaal 1,4 Minimaal 1,6 

DSCR Minimaal 1,0 Minimaal 1,0 

Loan to value Maximaal 75% Maximaal 75% 

Leningen / WOZ Maximaal 50% Maximaal 50% 

 
Om inzicht te geven hoe de verhoudingen zijn in de begroting van Omnivera GWZ is hieronder 
per norm het verloop van 2016 tot en met 2020 weergegeven, inclusief de ontwikkeling bij 
doorrekening van de beschreven scenario’s. 
 
Solvabiliteit (o.b.v. bedrijfswaarde) 
Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen 
aan verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van de aanwezige activa. 
 
Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de solvabiliteit, ook bij de slechts weer scenario’s, ruim 
boven de interne en WSW norm blijft. 
 
 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016 2017 2018 2019 2020

WSW norm

Omnivera GWZ norm

Begroting

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Scenario D

Scenario E



25 
 

ICR 
De ICR geeft aan hoe de verhouding is tussen de operationele kasstroom en de verschuldigde 
rente aan de verschaffers van vreemd vermogen. 
 
 

 
De ICR blijft boven de WSW en intern gehanteerde norm en ontwikkelt zich positief. 
 
DSCR 
De DSCR geeft aan in hoeverre Omnivera GWZ uit haar operationele kasstroom en 
verkoopopbrengsten, haar rente en aflossing kan betalen. 
 
Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de DSCR ruim boven de norm blijft, ook als de verkopen 
uit blijven of de verhuurbaarheid terugloopt. 
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Loan to value 
De verhouding tussen de leningen en de verdiencapaciteit van het vastgoed (bedrijfswaarde) 
neemt af, als gevolg van een afname van de leningenportefeuille de komende jaren. De grafiek 
is als volgt. 
 

 
Leningen uitgedrukt in percentage van de WOZ 
Evenals de vorige kengetallen, ontwikkelt deze zich ook positief. Dit wordt veroorzaakt door een 
afname van de leningenportefeuille. 
 
 

 
Uit de voorgaande grafieken blijkt dat Omnivera GWZ de vastgestelde interne en WSW normen 
behaald.   
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9 Financiële positie 
 
Vastgoedontwikkeling 
De ontwikkelingen van het vastgoed worden enerzijds veroorzaakt door de stijging van de 
bedrijfswaarde en de marktwaardeontwikkeling en anderzijds door de ingerekende projecten in 
de begroting. 
 
De onderstaande tabel geeft aan welke investeringen zijn ingerekend in de begroting 2016-
2020.  

Specificatie investeringen x  
€ 1.000 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Verbeteringen 1.472 1.252 1.320 1.642 837 

Terugkoop VOV 1.529 1.846 1.458 1.272 782 

Sloopkosten 255 467 254   

Nieuwbouw      

  Oranjebuurt fase II * 963     

  Oranjebuurt fase III *  263 173    

  Oranjebuurt fase IV *   1.016   

  Oranjebuurt fase V *    1.217  

  De Groene Wei * 1.332 3.981    

  AF Hoed 4.793 3.242    

  Gorinchemsestraat 1.008     

  Recht van ter Leede  840    

  Kweldam II   1.008   

  Killesteijnstraat II    1.524  

  Lexmonderwaard     1.692 

  Dorpshuislocatie fase II 373     

Investeringen mva tdv 120 60 83 77 137 

      

Totaal investeringen 11.999 11.303 4.831 5.464 3.520 

      

Af: Verkoopopbrengsten -4.324 -4.303 -4.385 -4.044 -4.128 

      

Benodigde kasstroom voor 
investeringsactiviteiten 

 
7.626 

 
6.960 

 
397 

 
1.357 

 
-680 

 
* De verkoopopbrengst uit het koopdeel is in mindering gebracht op de investering. 
 
Operationele kasstroom 

Operationele kasstroom x 
€1.000 

2016 2017 2018 2019 2020 

  Ontvangsten 22.288 23.136 23.977 24.760 25.463 

  Uitgaven 17.504 16.587 16.955 16.247 16.470 

      

Operationele kasstroom 4.784 6.549 7.022 8.513 8.993 

 
De operationele kasstroom laat een positieve ontwikkeling zien. De huuropbrengsten nemen toe 
als gevolg van de opgeleverde nieuwbouw en de inflatie. De ingerekende onderhoudsuitgaven 
schommelen de komende jaren tussen € 4,0 en € 4,4 miljoen. In de overige bedrijfsuitgaven zijn 
voor 2016 kosten opgenomen die voortkomen uit de fusie. Deze kosten zullen vanaf 2017 nihil 
zijn.  Conform het recente voorstel van het WSW is de saneringsheffing in 2016 niet ingerekend 
en worden deze uitgaven alleen voor 2017 en 2018 ingerekend. Dit heeft een positief effect op 
de kasstroom vanaf 2019.  
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10 Financieringsbehoefte 
 

Financieringsbehoefte  x 
€1.000 

2016 2017 2018 2019 2020 

  Nieuwe leningen 5.027 4.995 259 2.039 0 

  Aflossingen 3.853 4.980 6.077 7.211 10.493 

      

Financieringsbehoefte 1.174* 15 -5.818 -5.172 -10.493 

      

Rentelasten 4.356 4.392 4.368 4.100 3.867 

 *) De financieringsbehoefte is mede afhankelijk van het saldo liquide middelen. Eind 2016 is er 
een saldo liquide middelen ‘GWZ’ van € 1.313.000. Vanzelfsprekend zal dit saldo eerst 
aangewend worden voordat nieuwe leningen worden aangegaan. Omdat de begroting in twee 
systemen is gemaakt, is het onmogelijk om technisch te verwerken. 
 
Als gevolg van de ingerekende nieuwbouwprojecten ontstaat er in 2016 een 
financieringsbehoefte van bijna € 5 miljoen. Hier tegenover staat dat er bijna € 4 miljoen wordt 
afgelost. Vanaf 2018 is de kasstroom uit financieringsactiviteiten negatief, wat leidt tot een 
vermindering van de schuldpositie. De rentelasten nemen hierdoor ook af.  
 
Ontwikkeling eigen vermogen en resultaat 
Als gevolg van de positieve resultaatontwikkeling neemt het eigen vermogen toe. 
 
In de onderstaande tabel is de mutatie van het eigen vermogen weergeven.  

Eigen vermogen en resultaat  x 
€1.000 

2016 2017 2018 2019 2020 

Eigen vermogen 1 januari 108.938 117.506 126.503 134.223 142.979 

  Resultaat boekjaar 7.125 6.307 7.046 8.216 8.318 

  Mutatie 
  Herwaarderingsreserve 

 
1.443 

 
2.690 

 
674 

 
540 

 
642 

      

Eigen vermogen 31 december 117.506 126.503 134.223 142.979 151.939 

 
Naast het behaalde resultaat over het boekjaar, muteert het eigen vermogen door de mutatie 
van de herwaarderingsreserve. 
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BIJLAGEN 
 
- Balans 
- Winst en verliesrekening 
- Kasstroomoverzicht 
- Waarderingsgrondslagen 



Balans (* € 1.000)

Omnivera GWZ Gecons. Gecons. Gecons. Gecons. Gecons.

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

VASTE ACTIVA

Immateriele vaste activa

II Materiele vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie 128.939 74.945 203.884 210.672 212.383 214.677 214.672

Vastgoed in ontwikkeling 1.046 420 1.466 120 0 0 0

Onroerende en roerende zaken tdv expl. 2.233 1.017 3.250 3.066 2.922 2.789 2.724
Totaal materiele vaste activa 132.218 76.382 208.600 213.858 215.305 217.466 217.396

III Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in exploitatie 3.102 6.252 9.354 15.398 15.437 15.478 15.234

Vastgoed in ontwikkeling 2.656 0 2.656 0 0 0 0
Onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden 0 21.646 21.646 20.722 19.936 19.297 18.809
Totaal vastgoedbeleggingen 5.758 27.898 33.656 36.120 35.373 34.775 34.043

IV Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen 2.128 2.968 5.096 4.711 4.360 4.006 3.651

Overige vorderingen 99 0 99 99 99 0 0
Totaal financiële vaste activa 2.227 2.968 5.195 4.810 4.459 4.006 3.651

Som der vaste activa 140.203 107.247 247.450 254.788 255.137 256.247 255.090

VLOTTENDE ACTIVA

I Voorraden

Overige voorraden 121 550 671 674 655 657 659
Totaal voorraden 121 550 671 674 655 657 659

II Onderhanden projecten 600 0 600 283 177 0 0

III Vorderingen

Huurdebiteuren 96 64 160 163 167 169 172

Overige vorderingen 101 282 383 385 387 389 397
Overlopende activa 0 323 323 323 323 323 323
Totaal vorderingen 197 669 866 871 877 881 892

V Liquide middelen 0 1.313 1.313 916 1.724 3.706 2.882

Som der vlottende activa 919 2.532 3.451 2.744 3.433 5.244 4.433

TOTAAL ACTIVA 141.122 109.779 250.901 257.532 258.570 261.491 259.523



Omnivera GWZ Gecons. Gecons. Gecons. Gecons. Gecons.

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 65.155 52.351 117.506 126.503 134.223 142.979 151.939

VOORZIENINGEN

Overige voorzieningen 58 158 216 214 212 209 207

Voorziening verlieslatende contracten 1.810 0 1.810 279 108 0 0

Totaal voorzieningen 1.868 158 2.026 493 320 209 207

LANGLOPENDE SCHULDEN

Leningen kredietinstellingen 68.419 31.454 99.873 98.796 91.849 88.901 73.754
Verplichtingen u.h.v. onr. zaken verkocht 

onder voorwaarden 0 22.333 22.333 21.574 20.900 20.326 19.867
Totaal langlopende schulden 68.419 53.787 122.206 120.370 112.749 109.227 93.621

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 3.053 1.816 4.869 5.961 7.090 4.866 9.519

Schulden aan leveranciers 505 405 910 920 930 941 952

Belastingen en premies sociale verzekering 101 125 226 228 230 232 234

Overige schulden 221 141 362 299 338 376 418
Overlopende passiva 1.800 996 2.796 2.758 2.690 2.661 2.633
Totaal kortlopende schulden 5.680 3.483 9.163 10.165 11.278 9.076 13.755

TOTAAL PASSIVA 141.122 109.779 250.901 257.532 258.570 261.491 259.523



Resultatenrekening (* € 1.000)
Omnivera GWZ Gecons. Gecons. Gecons. Gecons. Gecons.

Omschrijving 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Huuropbrengsten 13.554 7.222 20.776 21.524 22.312 23.003 23.671
Opbrengsten Servicecontracten 945 105 1.050 1.069 1.089 1.110 1.132
Netto Verkoopresultaat Vastgoedportefeuille 1.959 1.223 3.182 3.503 3.315 3.104 3.298
Netto verkoopresultaat nieuwbouw koop 232 0 232 149 157 154 0
Overige Waardeveranderingen -57 2.725 2.668 1.905 2.455 2.626 2.860
Toegerekende kosten eigen personeel 499 80 579 576 564 610 596
Overige Bedrijfsopbrengsten 10 35 45 45 46 47 48
*Totaal BEDRIJFSOPBRENGSTEN 17.142 11.391 28.533 28.770 29.939 30.654 31.604

BEDRIJFSLASTEN
Afschrijvingen 1.998 2.529 4.527 5.270 5.595 5.846 6.524
Erfpacht 0 24 24 24 25 25 26
Lonen en Salarissen 1.154 395 1.549 1.543 1.574 1.604 1.637
Sociale lasten en pensioenen 383 175 558 556 567 578 589
Onderhoudslasten 2.724 1.632 4.356 4.054 4.443 4.201 4.437
Leefbaarheid 147 56 203 205 209 213 219
Lasten Servicecontracten 818 60 878 882 886 894 907
Overige Bedrijfslasten 2.973 1.698 4.671 5.110 5.126 4.925 4.980
*Totaal BEDRIJFSLASTEN 10.197 6.568 16.765 17.644 18.424 18.287 19.320

BEDRIJFSRESULTAAT 6.945 4.823 11.768 11.126 11.514 12.366 12.284

NIET GEREALISEERDE 
WAARDEVERANDERINGEN 
VASTGOEDPORTEFEUILLE -85 0 -85 -317 -23 28 -19

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Andere Rentebaten en Soortgelijke Opbrengsten 13 0 13 0 31 96 101
Rentelasten en Soortgelijke Kosten -2.908 -1.448 -4.356 -4.392 -4.399 -4.196 -3.968
*Totaal FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -2.895 -1.448 -4.343 -4.392 -4.368 -4.100 -3.867

RESULTAAT UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING VOOR BELASTINGEN 3.965 3.375 7.340 6.417 7.123 8.294 8.398

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 0 74 74 110 76 79 80
Resultaat Deelnemingen

RESULTAAT UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING NA BELASTINGEN 3.965 3.301 7.266 6.307 7.046 8.216 8.318

Buitengewone Baten 0 0 0 0 0 0 0
Fusiekosten 0 142 142 0 0 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 3.965 3.160 7.125 6.307 7.046 8.216 8.318



Kasstroomoverzicht (* € 1.000)

Omnivera GWZ Gecons. Gecons. Gecons. Gecons. Gecons.

OPERATIONELE ACTIVITEITEN 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Ontvangsten

Huren 13.459 7.222 20.681 21.521 22.309 23.000 23.669

Vergoedingen 945 105 1.050 1.069 1.089 1.110 1.132

Overige bedrijfsontvangsten 509 35 544 546 548 554 562

Renteontvangsten 13 0 13 0 31 96 101

Saldo ingaande kasstromen 14.926 7.362 22.288 23.136 23.977 24.760 25.463

Uitgaven

Erfpacht 0 24 24 24 25 25 26

Personeelsuitgaven:

Lonen en salarissen 1.154 427 1.581 1.543 1.574 1.604 1.637

Sociale lasten en pensioenen 383 185 568 556 567 578 589

Onderhoudsuitgaven 2.724 1.632 4.356 4.054 4.443 4.201 4.437

Overige bedrijfsuitgaven 2.321 1.122 3.443 3.261 3.301 3.350 3.410

Renteuitgaven 2.908 1.468 4.376 4.431 4.467 4.226 3.996

Sectorspecifieke heffingen 0 0 0 210 215 0 0

Verhuurdersheffing 1.470 856 2.326 2.521 2.496 2.469 2.478

Leefbaarheid 147 56 203 205 209 213 219

Mutatie balansposten 627 0 627 -218 -341 -420 -322

Saldo uitgaande kasstromen 11.734 5.770 17.504 16.587 16.955 16.247 16.470

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.192 1.592 4.784 6.549 7.022 8.513 8.993

(DES)INVESTERINGSACTVITEITEN

MVA Ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huurgelegenheden 2.672 1.671 4.343 4.322 4.404 4.064 4.148

Verkoopontvangsten nieuwbouw woongelegenheden 158 158 598 357 331 0

Totaal ingaande kasstroom MVA 2.830 1.671 4.501 4.920 4.761 4.395 4.148

MVA Uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 7.508 2.754 10.262 10.082 3.482 4.013 2.474

Woningverbetering woon- en niet woongelegenheden 1.164 308 1.472 1.252 1.320 1.642 837

Sloop 255 0 255 467 254 0 0

Investeringen overig 100 20 120 60 83 77 137

Externe kosten bij verkoop 0 19 19 19 19 20 20

Totaal uitgaande kasstroom MVA 9.027 3.100 12.127 11.880 5.158 5.751 3.468

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -6.197 -1.429 -7.626 -6.960 -397 -1.357 680

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ingaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten

Nieuwe te borgen Leningen Daeb * 5.027 0 5.027 4.995 259 2.039 0

Nieuwe ongeborgde Leningen niet-Daeb 0 0 0 0 0 0 0

Totaal ingaande kasstromen uit financieringsactiviteiten 5.027 0 5.027 4.995 259 2.039 0

Uitgaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten

Aflossing geborgde Leningen 3.053 0 3.053 3.164 5.280 6.401 9.777

Aflossing ongeborgde Leningen Daeb 0 800 800 1.816 797 810 716

Totaal uitgaande kasstromen uit financieringsactiviteiten 3.053 800 3.853 4.980 6.077 7.211 10.493

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.974 -800 1.174 15 -5.818 -5.172 -10.493

Mutatie Liquide middelen -1.029 -637 -1.666 -397 808 1.983 -819

*) De financieringsbehoefte is mede afhankelijk van het saldo liquide middelen. Eind 2016 is er een saldo liquide middelen 'GWZ' van € 1.313.000. Vanzelfsprekend zal dit 

saldo eerst aangewend worden voordat nieuwe leningen worden aangegaan. Omdat de begroting in twee systemen is gemaakt, is het niet mogelijk om dit technisch te 

verwerken.



Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed

Het sociale vastgoed wordt gewaardeerd tegen de bedrijfswaarde zijnde de contante waarde van 

de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige 

exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. 

Deze begroting sluit zoveel mogelijk aan bij de regels voor de jaarverslaggeving. De 

jaarverslaggeving van toegelaten instellingen dient te voldoen aan de eisen, zoals deze zijn 

geformuleerd in het Besluit beheer Sociale Huursector. 

In dit besluit wordt BW2 titel 9 voorgechreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke 

aard. Eén en ander heeft tevens geleid tot een specifieke richtlijn van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. In de richtlijn RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting zijn onder meer 

specifieke modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen en zijn de voor de 

sector specifieke presentatie-, waarderings- en verslaggevingvoorschriften geformuleerd. 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de 

beste schatting van het bestuur weergeven van de economische omstandigheden die van 

toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. 

Door het inrekenen van alle beleidsvoornemens die ‘intern zijn geformaliseerd en extern zijn 

gecommuniceerd’ en het hanteren van plausibele parameters is de bedrijfswaarde een integrale 

vertaling van het beleid van de organisatie. 

De kasstromen bestrijken een periode van vijf jaar behoudens de verwachte kosten van 

grootonderhoud en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten 

van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting 

onderkende cycli per component. Clustering van kasstroomgenererende eenheden sluit aan bij 

het interne beleid en bedrijfsvoering. 

De kasstromen worden medionumerando contant gemaakt. 

Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een bijzondere waardevermindering. 

De in de bedrijfswaarde opgenomen verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor 

verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij 

vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de 

koper worden gedragen. De verkopen worden voor een periode van vijf jaar in de waardering 

betrokken.



Omschrijving Percentage

Huurstijging 2016 2,00%

Huurstijging 2017 - 2020 3,00%

Huurstijging 2021 ev 2,00%

Huurderving 1,00%

Onderhoud en variabele lasten 2016 1,00%

Onderhoud en variabele lasten 2017-2020 2,00%

Onderhoud en variabele lasten 2021 ev 2,50%

Disconteringsvoet 5,00%

Mutatiegraad 6,00%

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor exploitatie

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Vastgoedbeleggingen

Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Jaarlijks taxeert een onafhankelijke, externe taxateur 1/3 van het bezit. Dit betekent dat we elke 

woning minimaal eens per drie jaren taxeren. Bij de taxatie bepalen we de marktwaarde in 

verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is het geschatte bedrag waarvoor het object 

op de taxatiedatum kan worden overgedragen aan een bereidwillige koper, niet zijnde huurder, in 

een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen geïnformeerd, 

zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld. 

Bij verkoop van de vastgoedbelegging wordt de gerealiseerde herwaardering als verkoopresultaat 

verwerkt.

De vastgoedbeleggingen omvat het commercieel vastgoed in exploitatie zoals bepaald in de 

beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009. 

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er 

nog geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van een vast 

bedrag per woning van € 30.000,- (voor zorgeenheden is dit € 21.500). Deze prijs wordt 

geïndexeerd naar het einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten (€ 

15.000,- per woning).  

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde is uitgegaan van de volgende parameters:

Dit betreffen complexen in aanbouw ten behoeve van toekomstige verhuurexploitatie die worden 

gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de waardevermindering hoger is dan de waarde 

van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en 

wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen aanschafprijs en bijkomende 

kosten. 

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis 

van de aanschafwaarde of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen over de 

economische levensduur. Waar nodig zal een duurzame waardevermindering in mindering 

worden gebracht.



Onroerende zaken verkocht onder voorwaarde

Financiële vaste activa

Belastinglatenties

Voorraden

Onderhanden werk

Vorderingen

Vorderingen

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover 

het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd kan plaatsvinden. Deze 

actieve latenties zijn gewaardeerd tegen het effectieve belastingtarief (25%) en hebben een 

overwegend langlopend karakter.

De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de 

jaarrekening en de fiscale waardering en op de aanwezige compensabele verliezen.

De voorraadwaardering geschiedt door middel van vaste verrekenprijzen, die we jaarlijks opnieuw 

vast stellen. Een voorziening vanwege incourantheid achten we niet noodzakelijk.

Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten 

(bestaande uit gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst). Voor onderhanden projecten, 

waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten 

en – kosten verwerkt als netto omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de 

verrichte prestaties en de stand van de verkopen per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’ 

methode). Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en de 

projectkosten.

Voor de regeling overeengekomen overdrachtwaarde wordt aan de creditzijde van de balans een 

terukoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en 

getoetst aan de bij de overdracht onstane verplichtingen, rekening houdend met 

contractvoorwaarden.

Woningen die verkocht zijn onder voorwaarden waarvoor een terugkoopplicht voor geldt, worden 

gewaardeerd tegen de actuele waarde. De 1e waardering is bepaald op basis van de getaxeerde 

verkoopwaarde minus de verleende korting, daarna op marktwaarde.

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde 

van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat 

deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct 

op het project betrekking hebbende kosten en andere kosten die contractueel aan de 

opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten 

de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de 

winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt als overige waardeveranderingen. 

De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs minus een eventueel 

benodigde voorziening voor oninbaarheid. Tenzij anders vermeld, hebben de vorderingen looptijd 

van maximaal één jaar.



Liquide middelen

Passiva

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten

Opbrengsten servicecontracten

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

Voor zover bestaand bezit wordt verkocht onder voorwaarden dan wordt het verkoopresultaat 

direct verwerkt in het Eigen Vermogen. Bij de omzetting van Onroerende en roerende zaken in 

exploitatie naar Onroerende zaken verkocht onder voorwaarde is er sprake van een 

herclassificatie. Het verschil tusesn de oude boekwaarde vermeerderd met de verkoopkosten en 

de nieuwe boekwaarde dient rechtstreeks in het Eigen vermogen te worden verwerkt.

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van 

opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen 

terugbetalingsverplichting geldt.

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en 

gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke 

bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Deze post betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de gemaakte direct 

toerekenbare verkoopkosten. Winsten worden verantwoord op het moment van economische 

levering.

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De 

aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is ogpenomen onder de 

kortlopende schulden.

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen en verliezen 

die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat. Voorzieningen worden 

tegen de beste inschatting van de bedragen die noodzakelijk zijn opgenomen. 

Onder de overige voorzieningen is een voorziening opgenomen voor in de toekomst te betalen 

bedragen in het kader van het loopbaanontwikkelingsbudget, zoals dat is geregeld in artikel 10.5 

van de CAO Woondiensten dat is opgebouwd t/m 31 december 2014.

Ook is een voorziening opgenomen voor in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen. 



Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Afschrijvingen op materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: 

- Grond in eigendom geen afschrijvingen

- Casco 50 jaar

- Installaties 20 jaar

- Inrichting 15 jaar

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

Lonen, salarissen en sociale lasten

Pensioenlasten

Dit betekent dat voor onroerende zaken in exploitatie grond, casco, inrichting en installaties als 

bestanddelen worden onderscheiden. Afschrijving op de bestanddelen, exclusief grond, vindt 

plaats tot de restwaarde is bereikt. 

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan 

door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met 

betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.

Salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij 

verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als 

overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Omnivera heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar pensioenregeling anders dan de 

betaling van premies. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de 

pensioenregeling is ondergebracht, heeft Omnivera geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. 

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de bedrijfswaarde. 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 

levensduur. Tevens is de componentenbenadering toegepast. 

Onder deze post worden onder meer verantwoord de te ontvangen vergoedingen voor 

afsluitkosten van huurcontracten en de ontvangen inschrijfgelden voor woningzoekenden. De ten 

laste van de kosten onderhoud gebrachte kosten van het eigen werkapparaat evenals de aan de 

materiele vaste activa toegevoegde kosten van het eigen werkapparaat worden als ‘overige 

bedrijfsopbrengsten’ verantwoord. 



Onderhoudslasten

Overige bedrijfslasten

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belastingen

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het 

verslagjaar hebben plaatsgevonden. 

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 

balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, 

alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de 

eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. 

De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen 

sprake is van waarde verhoging van het actief.

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De waardedaling van het commercieel vastgoed en het deel van de waardedaling van de 

woningen die onder voorwaarden zijn verkocht (VoV) dat voor rekening van Omnivera GWZ komt, 

wordt hier verantwoord.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit 

voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en 

vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening 

gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende 

belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst 

betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door de 

belastingdienst opgezegd. Omnivera heeft de VSO 1 en VSO 2 getekend.



Kasstroomoverzicht

Ook (des)investeringen uit hoofde van financiële vaste activa zijn opgenomen onder de 

investeringskasstroom. De mutatie in de lening portefeuille is opgenomen onder de 

financieringskasstroom, waarbij onderscheid is gemaakt tussen nieuwe opgenomen leningen en 

de aflossingen op de bestaande leningen. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Deze methode gaat uit van een 

weergave van kasstromen onderverdeeld naar activiteiten. Het kasstroomoverzicht maakt 

onderscheid in de operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Aan de operationele 

kasstroom zijn, naast de activiteiten die voortkomen uit het exploiteren van woningen, de 

betalingen voor personeel, overige bedrijfslasten en belastingen opgenomen. Ook de rente-

ontvangsten en rente-uitgaven worden aan deze kasstroom toegerekend. Onder de 

investeringskasstroom zijn opgenomen de ontvangsten uit het verkopen van woningen en de 

uitgaven die voortvloeien uit het aankopen, bouwen en verbeteren van woningen.


