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1. Voorwoord 
 
2019 was een heel speciaal jaar voor SCW. Het begon met de vierjaarlijkse visitatie 
waarbij de Visitatiecommissie keek in hoeverre SCW voldoet aan haar verplichtingen en 
afspraken. Dit deden zij aan de hand van gesprekken met belanghouders en 
medewerkers en aan de hand van documenten. We scoren op alle onderdelen meer dan 
een voldoende. 2019 was kortom een jaar om trots op te zijn. In dit jaarverslag leest u 
hier alles over. 
 
We gaan terug naar halverwege het jaar, naar 23 juli. Dan is het precies honderd jaar geleden 
dat onze rechtsvoorganger, de St. Josephstichting tot verbetering van de volkshuisvesting, werd 
opgericht. Om dit te vieren hebben wij een stripboek laten maken van de geschiedenis van 
SCW. Het boek krijg als titel ‘De stad is vol verhalen’. Een spannend verhaal, dat begint met 
een pater en eindigt met de volgende stap in het levensverhaal van onze organisatie: de 
voorgenomen fusie met SWB uit Lienden vanaf volgend jaar.  
 
Maar we hebben ons jubileum op meerdere manieren gevierd. In april zijn alle oud-
bestuursleden en gepensioneerden uitgenodigd voor een bijeenkomst. We zijn met de 
medewerkers een plantje gaan bezorgen bij onze huurders. Voor onze belanghouders hebben 
we in november een stadgesprek georganiseerd in Zinder met als doel terug te kijken naar 100 
jaar SCW en vooruit te kijken naar de fusie met SWB. 
 
Ook zijn we in 2019 bezig voldoende woningen te realiseren voor onze huurders. Zo is in 2019 
de Molukse wijk feestelijk opgeleverd, is de bouw van Westlede gestart en ook de bouw van de 
laatste twee woningen in de Vinkenhof. In de nieuwe prestatieafspraken zijn afspraken gemaakt 
om ook voor de komende jaren voortvarend aan de slag te gaan om Tiel mooier te maken en 
meer woningen te realiseren. 
 
Eind 2018 is besloten om met SWB te gaan fuseren. In 2019 is door alle medewerkers hard 
gewerkt om deze fusie mogelijk te maken en om per 1 januari 2020 als Thius aan de slag te 
kunnen gaan.  
De snelheid en voortvarendheid van het fusieproces was opvallend, net als de constructieve en 
positieve samenwerking met en tussen alle betrokken partijen. Thius heeft alle reden om de 
toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Onze middelen en mogelijkheden zullen wij ook in 
de toekomst ten dienste stellen aan het verbeteren van de volkshuisvesting in ons werkgebied. 
Ieder die daar een bijdrage aan heeft geleverd in het afgelopen jaar willen we daar bijzonder 
voor bedanken. 
 
Coronacrisis 
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2019. Toch kan de impact van de coronacrisis op 
onze maatschappij hier niet onvermeld blijven. Uiteraard leven wij op de eerste plaats mee met 
de mensen die getroffen zijn door het virus en/of de gevolgen ervan. De impact van deze crisis 
is groot. Veel mensen worden geraakt in hun bestaanszekerheid. En mensen met behoefte aan 
zorg en ondersteuning zien de vraag of wachtlijsten toenemen. Een deel van die mensen huurt 
een woning van ons.   
 
Waar huurders in de problemen komen, staan we hen bij. Ook – en juist – in deze ongekende 
tijden, waarin ook wij ons kantoor hebben moeten sluiten. Vanuit alternatieve 
(thuis)werkplekken denken onze medewerkers mee in oplossingen, bijvoorbeeld bij 
huurachterstanden. En we zetten mensen met huurachterstanden niet op straat. Onze gezonde 
bedrijfsvoering maakt dat wij nu én in de toekomst van waarde kunnen zijn voor huurders.  
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2. Governance structuur  
 

2.1 Toezichtskader en werkwijze 
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft haar visie op besturen en toezichthouden gebaseerd 
op de vijf principes van de Governancecode woningcorporaties 2015. Hierin wordt benadrukt 
dat SCW in de geest van de principes handelt, actief haar verantwoordelijkheid neemt en werkt 
met 4 hoekpunten en met 8 ijkpunten.  
 
De visie op besturen borgt het invullen van goed bestuur en toezichthouderschap en dient als 
leidraad bij onder meer: 

• Realisatie van de doelstellingen zoals die in de strategische visie van SCW zijn 
verwoord en door middel van teriaalrapportages de voortgang gemonitord wordt. 

• Realisering van de volkshuisvestelijke opgaven. 
• Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van SCW. 
• Functioneren van het interne risicobeheersing- en controlesysteem. 
• Kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording. 
• Financieel verslaggevingsproces. 
• Naleving van relevante wet- en regelgeving. 

 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en van de RvC zijn in 
respectievelijk artikel 7 en in artikel 17 van de Statuten van SCW omschreven. De uitwerking 
daarvan heeft plaatsgevonden in de reglementen bestuur en RvC.  
 
Belanghoudersbeleid en legitimatie 
Principe 4 van de Governancecode geeft aan dat het van belang is dat de RvC in dialoog is met 
belanghebbende partijen. In het belanghoudersbeleid van SCW is verwoord wat de rol van de 
RvC hierin is. 

- Betrokkenheid van de RvC bij het jaarlijkse visiecafé:  
In 2019 heeft er geen visiecafé plaatsgevonden, maar is er in het kader van het 100-
jarige bestaan een stadsgesprek georganiseerd over het verleden en de toekomst van 
SCW met belanghouders en partners waaraan de RvC ook deel nam. 

- Een jaarlijkse update over mate van betrokkenheid van belanghouders met als doel 
overzicht te houden over wat er zoal speelt:  
Een update heeft in 2019 niet plaatsgevonden, dit i.v.m. met de voorgenomen fusie met 
SWB. 

 

2.2. Verkenning en vormgeving fusie met SWB 
De uitkomst van de verkenning naar samenwerking met SWB uit Lienden gaf aan dat er een 
meerwaarde is als er voor een intensieve samenwerking, waaronder fusie, gekozen zou 
worden. Met inbreng van de managementteams is door de bestuurders van SCW en SWB een 
plan van aanpak opgesteld, waarbij Alex Grashof van adviesbureau Woonlab als extern en 
onafhankelijk adviseur begeleiding gaf bij de vormgeving van de voorgenomen fusie. Alex 
Grashof deed ook het onderzoek in het kader van de verkenning. 
 
De Raden van Commissarissen van SWB en SCW zijn akkoord gegaan met het opstellen van 
een ‘Intentieovereenkomst tot fusie van SCW en SWB’ door de beide bestuurders. Nadat de 
Raden van Commissarissen dit begin januari 2019 definitief hebben goedgekeurd, heeft de 
ondertekening van de intentieovereenkomst door de bestuurders plaatsgevonden.  
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De Stuurgroep, met beide bestuurders en de externe fusiebegeleider, waren trekker van het 
proces. Een begeleidingscommissie, bestaande uit leden van beide Raden van 
Commissarissen en de bestuurders, heeft het proces begeleid en werd daarbij juridisch 
ondersteund.  
 
Beide bestuurders hebben een gedeelde visie op het bestuursmodel en vinden dat de 
fusiecorporatie het best kan functioneren met een eenhoofdig bestuursmodel, zoals in de fusie 
intentieovereenkomst is vastgelegd. Beiden hebben een eigen visie en ambitie op de invulling 
van het bestuur van de fusiecorporatie en hadden de ambitie om de bestuursfunctie in te vullen. 
De keuze voor de bestuurder van SWB als beoogd bestuurder voor de voorgenomen 
fusieorganisatie is in goede harmonie gemaakt. 
 
Bij de verdere uitwerking van de intentie tot fusie zijn ondernemingsraden, huurdersorganisaties 
en gemeenten betrokken geweest. Tevens hebben op verschillende momenten medewerkers 
actief input geleverd bij die uitwerking. Daarnaast heeft regelmatig, in de vorm van 
koffiebijeenkomsten en nieuwsbrieven, terugkoppeling en informatie over de voortgang van de 
fusie naar medewerkers plaatsgevonden.  
Na ontvangst van de positieve zienswijzen van de belanghebbende partijen en het 
goedkeuringsbesluit van de Autoriteit woningcorporaties, heeft dit geleid tot een definitief 
fusiebesluit in november 2019 met als fusiedatum 1 januari 2020. 
 

2.3. Werkzaamheden 2019 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de RvC zich regelmatig 
mondeling dan wel schriftelijk door de bestuurder laten informeren over de (financiële) 
resultaten in relatie tot de beoogde doelen, de relevante externe ontwikkelingen en de wensen 
en behoeften van belanghouders van SCW.  
Daarnaast is een vertegenwoordiger van de RvC eens per jaar als toehoorder aanwezig bij het 
overleg van de ondernemingsraad met de bestuurder. Een delegatie van de RvC heeft in 2019 
een ontmoeting gehad met het Huurdersplatform van SCW. De voortgang van realisatie van 
volkshuisvestelijke doelstellingen en het toezicht op aan SCW verbonden partijen door 
deelnames, vielen eveneens onder haar verantwoordelijkheid. 
 
SCW ziet geen meerwaarde in het uitbrengen van advies door de belanghouders over de 
jaarrekening en het jaarverslag, aangezien het over al gerealiseerde zaken gaat. Daar staat 
tegenover dat SCW wederzijdse verwachtingen over toekomstig beleid en strategie van groot 
belang acht. Dit is geregeld in de beleidscyclus. Tevens is in de procesgang, conform van de 
woningwet, de jaarrekening ten behoeve van het afgeven van een zienswijze voorgelegd aan 
het Huurdersplatform van SCW en aan de gemeente Tiel. 
 
De RvC is in het verslagjaar negenmaal bijeengekomen. Geen van de leden is frequent afwezig 
geweest. De bijeenkomsten betroffen een bijeenkomst in het kader van de zelfreflectie, zes 
reguliere vergaderingen, een buitengewone vergadering en de jaarlijkse werkconferentie met de 
bestuurder en het managementteam over de koersbepaling van de organisatie voor het 
opvolgend jaar. Voorts is tweemaal in het kader van de vormgeving fusie geparticipeerd in de 
begeleidingsgroep vormgeving fusie. Verder zijn er besprekingen geweest met de 
visitatiecommissie in het kader van de visitatie en met de Autoriteit Woningcorporaties in het 
kader van de governance audit.  
 
De RvC bestond tot 1 september 2019 uit vier personen en werkt met functieprofielen voor de 
leden, gerelateerd aan de omvang, samenstelling en activiteiten. De profielen zijn actueel en 
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behoeven niet herijkt te worden. Per 1 september 2019 is de vacature ingevuld middels werving 
en selectie van een nieuw lid RvC en bestaat de RvC weer uit vijf leden. 
 
De RvC heeft in het afgelopen boekjaar verschillende bestuursbesluiten en 
goedkeuringsbesluiten genomen, waaronder het fasedocument voor de realisatie en start 
exploitatie van de 78 woningen na de wijkontwikkeling in Vinkenhof en voor de nieuwbouw van 
de 2 gasloze woningen; het fasedocument voor de afronding realisatie en start exploitatie van 
de wijkontwikkeling Molukse Wijk; het fasedocument haalbaarheidsfase De Batouwe; en de 
(aanbesteding t.b.v.) complexgewijze verkoop 27 woningen Pr. Bernhardlaan e.o.. Ook besloot 
ze onder meer over de intentieovereenkomst en uiteindelijke fusie SCW met SWB, het besluit 
ten aanzien van pensioendatum bestuurder in lijn met de fusiedatum het treasury jaarplan 2019 
en de wijziging van het treasury statuut en de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2019. Andere 
besluiten betroffen de samenstelling van de RvC voor de voorgenomen fusieorganisatie; het 
bod 2020 van SCW aan de Gemeente Tiel en de procuratieregeling, gewijzigd als gevolg van 
aanbeveling accountants. 
 

2.4 Integriteit en onafhankelijkheid 
In het kader van integriteit heeft SCW een gedragscode voor alle medewerkers, de bestuurder 
en de leden van de RvC. In het verslagjaar is geen sprake geweest van (transacties met) 
tegenstrijdige belangen waarbij leden van de RvC en/of de bestuurder betrokken waren. Aan de 
RvC zijn geen handelingen van personeelsleden gerapporteerd die in strijd zijn met de 
integriteitscode. SCW heeft tevens een gedragscode internetgebruik, een 
klokkenluidersreglement en richtlijnen voor het gebruik van social media.  
 
De RvC is in het kader van belanghoudersbeleid zichtbaar en aanspreekbaar als verbinder 
tussen de publieke zaak en de interne organisatie. De voorzitter van de RvC heeft regelmatig 
contact gehad met de bestuurder. De belangrijkste gespreksonderwerpen betroffen de 
algemene gang van zaken, personele zaken, bezoldiging bestuurder conform de wet normering 
topinkomens, programmering uitvoering strategische visie 2020, maatschappelijke 
ontwikkelingen, governance en legitimatie in samenhang met de positionering daarbij van onze 
brancheorganisatie Aedes, de contacten met de Autoriteit woningcorporaties, het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de voorbereiding van agenda’s voor de RvC-
vergaderingen en voor de diverse bijeenkomsten in het kader van de vormgeving fusie met 
SWB.  
 
De RvC functioneert onafhankelijk van de bestuurder en van het werkapparaat en wordt 
ondersteund door een bestuurssecretariaat. In de statuten is vastgelegd welke functies strijdig 
zijn met die van de bestuurder. Om elk risico op belangenverstrengeling te voorkomen, is 
expliciet afgesproken dat de bestuurder besluitvorming over het wel of niet accepteren van 
nevenfuncties ter goedkeuring voorlegt aan de RvC, indien er een vermoeden van 
belangenverstrengeling kan zijn.  
 
SCW heeft als algemeen beleid dat er geen leningen of garanties worden verstrekt aan haar 
commissarissen. Er hebben zich in het verslagjaar in de zin van de governancecode geen 
tegenstrijdige belangen voor gedaan.  
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2.5 Zelfevaluatie 
Tijdens de zelfevaluatie 2019 van de Raad van Commissarissen is de eigen inrichting en het 
functioneren aan de orde gesteld, alsmede de bijdragen van de individuele leden in samenhang 
met de relatie met de bestuurder en met het managementteam. De uitkomst daarvan is dat de 
RvC zowel collectief als individueel complementeert aan elkaar, deskundig en kritisch is. 

2.6 Externe contacten 
De leden van de RvC hebben in het verslagjaar het volgende ondernomen om zich te laten 
informeren over actuele ontwikkelingen en het op peil houden van de deskundigheid, dit mede 
in het kader van de verplichte permanente educatie (PE) bestuurders en commissarissen 
conform het PE-reglement per 1 januari 2015: 

• Het bijhouden van uiteenlopende publicaties en vakliteratuur. 
• Het volgen van interne en externe workshops, themabijeenkomsten, symposia e.d. 
• Dialoogthema’s en de jaarlijkse conferentie met de bestuurder, leden van het 

management met beleidsmedewerkers. 
• Ontmoetingen met het Huurdersplatform en de ondernemingsraad. 
• Gesprek met de externe controlerend accountant. 

2.7 Samenstelling Raad van Commissarissen 
Per 31 december 2019 was de RvC als volgt samengesteld: 
Naam 
 

D.W. Hommes 
(Diederik) 

J.N. Go-Hippe 
(Jolanda) 

D.P.Dekker (Dirk) 

Geslacht Man Vrouw Man 
Geboortejaar 1966 1969 1959 
Functie in 
RvC 

Voorzitter Lid Lid 

Beroep Directeur  General Legal 
Counsel 

Oprichter/partner 

Werkgever Rijnconsult B.V. SPF Beheer B.V. Wielinq 
Relevante 
nevenfuncties 

 
Bestuurslid 
Stichting 
Stadsherstel Tiel 
Lid van Raad van 
Toezicht RSG 
Lingecollege 

Voorzitter Raad van 
Commissarissen 
De Woningraat, 
Penningmeester 
Vrijwilligers centrale 
Utrecht 

Rooster van 
aftreden 

December 2020 December 2020 September 2023 

 
Naam A.E. Brunekreeft MPM 

(Eddy) 
P.W. van den Bosch 
(MBA RB) Peter 

Geslacht Man Man 
Geboortejaar 1956 1958 
Functie in 
RvC 

Lid Vice-voorzitter 

Beroep Directeur/bestuurder Voorzitter van bestuur 
Werkgever KION groep BKR 
Relevante 
nevenfuncties 

Vice-voorzitter 
Brancheorganisatie 
Kinderopvang 
Bestuurslid Bureau 
Kwaliteit Kinderopvang 

Bestuurslid Stichting 
Certificering voor 
Makelaars en 
Taxateurs 
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Voorzitter Stichting 
Ieder Talent Telt 
Nijmegen  

Lid van Raad van 
Toezicht NIBUD 
Vice President ACCIS 
Brussel 

Rooster van 
aftreden 

December 2019 December 2019 

 
De samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar niet gewijzigd, die van de Raad van 
Commissarissen wel. Op 1 september is Dirk Dekker met instemming van het Huurdersplatform 
van SCW en met een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties benoemd tot lid 
van de RvC en tevens, in samenspraak met de bestuurder en de RvC van SWB, benoemd als 
beoogd voorzitter van de voorgenomen fusieorganisatie SCW-SWB. 
 
De RvC werkt niet met gedelegeerde leden met een bijzondere taak, omdat in onze opvatting 
delegatie aan een lid of commissie afbreuk kan doen aan de positie van de RvC als collectief. 
De honorering van de leden is gekoppeld aan de klasseindeling voor de woningcorporatiesector 
per 1 januari 2015. SCW is ingedeeld in klasse E., de honorering van de RvC valt binnen de 
gehanteerde maxima van de WNT en de VTW en bedraagt € 8.891 voor leden en € 13.336 voor 
de voorzitter.  
  
Overzicht van PE-punten 

 D.W. 
Hommes 

J. Go-
Hippe 

A.E. 
Brunekreeft 

P.W. 
van 
den 
Bosch 

H.W.J. 
Suijdendorp 

D.P. 
Dekker 

Totaal 2015-2017 10 19 14 22 123 nvt 
Totaal 2018-2020 18 9 12 12 92 6 
Totaal t/m 2019 28 28 26 34 215 6 
Verdeeld over 
aandachtsgebieden 

1 20 9 3 33  
 5  9 34  
   5 42  

10 3 14 8 64 2 
9  2 6 24 4 

 8  1 3 18  
 

Aandachtsgebieden 
 Strategie, beleid en communicatie 
 Veranderkunde en innovatie 
 Leiderschap en cultuur 
 Governance en risk 
 Vastgoed en financiën 
 Maatschappelijke verankering 

 

2.8 Bezoldiging bestuurder 
De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur en toezicht. Het bestuur bestaat uit één 
bestuurder en heeft zelfstandige bevoegdheden, zoals door de RvC is bepaald. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de statuten en in het bestuursreglement 
vastgelegd. De bestuurder is tevens voorzitter van het managementteam van SCW.  
Het arbeidscontract met de bestuurder is aangegaan voor onbepaalde tijd. Herbenoeming voor 
een periode van telkens vier jaar is niet van toepassing.  
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Conform de regeling in de wet normering topinkomens bedraagt de beloning € 176.704 per jaar 
op basis van een 40-urige werkweek. De bestuurder maakt tevens gebruik van de 
leaseautoregeling, deelname aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds 
Woningcorporaties en valt onder de reikwijdte van de aparte regeling van de Minister. Deze 
regeling van de Minister kent een overgangsrecht voor bestaande arbeidsovereenkomsten die 
voor 1 januari 2013 zijn afgesloten. Dit overgangsrecht regelt een evenredige afbouw van de 
bezoldiging in zeven jaar en is op 1 januari 2014 in werking getreden. 
 

2.9 RvC-verklaring 
Na kennisneming van de accountantsverklaring en het rapport van bevindingen bij de 
jaarrekening van Mazars accountants heeft de RvC van Thius in haar vergadering van 2 juni 
2020 de verantwoordingsstukken over het jaar 2019 goedgekeurd. De RvC spreekt haar 
waardering uit voor de organisatie en de behaalde resultaten. 
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3. Het kader 
3.1 Strategische visie 2016-2021 
De omgeving waarin SCW werkt, is sterk aan verandering onderhevig: politieke ontwikkelingen, 
nieuwe regelgeving en veranderingen in onze maatschappij. Wij hebben daarom in 2016 een 
nieuwe strategische visie voor onze organisatie opgesteld. We zijn in 2017 met de 
implementatie hiervan gestart. 2019 is het laatste jaar van de uitvoering van de strategische 
visie, omdat we voor Thius een nieuwe visie hebben opgesteld. 
 
SCW is Thuis in Tiel 
De centrale boodschap van de strategische visie 2016-2020 van SCW luidt:  
‘Wij bieden betaalbare woningen voor mensen die vanwege hun inkomen niet in hun eigen 
woonbehoefte kunnen voorzien. We kijken daarbij verder dan de woningen en nemen ook 
verantwoordelijkheid om te werken aan leefbare en vitale wijken en buurten. Een opgave die we 
samen met gemeente, bewoners en andere maatschappelijke partners willen oppakken.’ 
 
We willen een maatschappij waarin iedereen naar eigen vermogen meedoet. Een samenleving 
die niemand uitsluit. Een maatschappij waar iedereen woont in gemixte wijken. Geen 
tweedeling in de maatschappij en gericht op voorkomen van segregatie. In woningen en 
buurten die leefbaar en duurzaam zijn. Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om 
hierbij samen met andere partijen een rol te spelen, binnen de kaders die er zijn.  
 
Eigen verantwoordelijkheid, dat is een gegeven voor de toekomst. Zelf kunnen bepalen. Het 
leidt ertoe dat wij onze bewoners meer vertrouwen willen geven. Dit doen we niet met regels en 
bureaucratie, maar door hen de regie te geven en coproducties met ze aan te gaan.  
 
We zijn meer dan alleen een woningbeheerder. We willen ook een rol spelen in de ontwikkel- 
en transformatieopgave waar Tiel voor staat. Niet alleen op korte termijn, maar ook op langere 
termijn. In die zin zien we onszelf meer als rentmeester dan als eigenaar. Bij rentmeesterschap 
hoort ook dat het bieden van een thuis gepaard gaat met spelregels vanuit SCW, zodat helder 
is wat huurders en SCW van elkaar mogen verwachten. Wij blijven nieuwsgierig naar wat ‘thuis’ 
is voor onze huurders, om zo veel mogelijk passende dienstverlening te kunnen leveren. 
 
SCW werkt mensgericht 
We werken voor mensen en behoeften van mensen zijn voor ons uitgangspunt. We zijn wel 
duidelijk over hoe ver we kunnen en willen gaan. We nemen de piramide van Maslow als 
uitgangspunt om aan te geven wat SCW wel en niet doet, en welke rol we voor onszelf zien. We 
zien in deze piramide een rol voor onszelf op de onderste twee niveaus, op de bovenste drie 
niveaus zien we geen rol voor SCW. Primair richten we ons daarom op de twee onderste 
niveaus. 

 
We bieden een betaalbare woning waarbij de directe 
woonomgeving veilig en leefbaar is. Leefbaarheid van de 
omgeving zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid die 
we samen met belanghouders willen oppakken.  
Op het gebied van sociaal contact en sociale cohesie zien wij 
geen primaire rol voor SCW. De gemeente en 
welzijnsorganisaties dragen hier verantwoordelijkheid voor.  
 
Vanuit eigenbelang van SCW zien we wel een initiërende en 

faciliterende rol voor SCW. In sommige buurten is behoefte aan sociaal contact gewenst zodat 
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bewoners zich veilig voelen. Dit willen wij faciliteren door samen te werken met onze 
belanghouders. Onze benadering is daarbij kleinschalig, gericht op de buurt om snel 
oplossingen te kunnen bieden. We zien hierin ook een belangrijke rol voor de 
bewonerscommissies.  
 
SCW is bondgenoot 
Als bondgenoot zijn wij gericht op samenwerking gebaseerd op vertrouwen. Samenwerking is 
nodig om onze ambities in Tiel te realiseren en vertrouwen is de basis voor het gezamenlijk 
leveren van prestaties. Dat geldt zowel intern als extern naar belanghouders. We wegen steeds 
af waar onze belangen liggen en wat wij kunnen bijdragen. We willen hierover helder 
communiceren naar belanghouders en samen vanuit een open houding en gezamenlijk belang 
zoeken naar de wijze waarop we elkaar kunnen aanvullen en versterken.  
 
De doelgroep van SCW 
Als woningcorporatie zijn wij er voor mensen die vanwege hun inkomen of anderszins niet 
zelfstandig hun plek op de woningmarkt kunnen vinden: 

• Primaire doelgroep zijn huishoudens met een inkomen tot € 38.035,- (prijspeil 2019).  
• Secundaire doelgroep zijn huishoudens met een inkomen tussen € 38.035,- en € 

42.436,-.  
• Kwetsbare doelgroepen met een bijzondere welzijns- of zorgvraag.  

Wij zijn dichtbij en hebben veel kennis over Tiel. Vanuit dit onderscheidend vermogen willen we 
ook deze bijzondere doelgroepen een thuis bieden.  
 
Deze doelgroepen bedienen wij met ons DAEB bezit. Dat betekent dat wij geen 
ontwikkelopgave realiseren in het niet-DAEB segment. Bij de actualisering van de 
vastgoedstrategie bepalen we ook wat dit betekent voor het huidige niet-DAEB bezit.  
 

3.2 Verankering: identiteit en kernwaarden 
Wij bewegen ons op het terrein van bewoners, woningen, buurten en wijken. De bewoners 
staan voor ons centraal. Om prettig te wonen is echter meer nodig dan een goede woning. Het 
vraagt ook om aandacht voor wijken. Het wordt pas prettig wonen in een woning als je je ook 
thuis voelt in de wijk.  
 
Het werken aan leefbare wijken is te allen tijde een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen met 
gemeente, inwoners van de wijk en alle andere partners die op het wijkniveau actief zijn, dragen 
wij graag ons steentje bij. Ieder vanuit de eigen kerncompetentie. 
 
In dat kader hebben we een gemeenschappelijke toekomstdroom geformuleerd die voor ons 
realiteit kan worden. Samen met belanghebbende partners zetten wij hier onze schouders 
onder en dat is nodig, want het is een uitdagend toekomstbeeld: het geeft onze ambitie voor 
2020 aan.  
 
‘Al onze bewoners voelen zich in 2020 thuis in Tiel’ 
 
Als bondgenoot zijn wij gericht op samenwerking gebaseerd op vertrouwen. Samenwerking is 
nodig om onze ambities in Tiel te realiseren en vertrouwen is de basis voor het gezamenlijk 
leveren van prestaties. Dat geldt zowel binnen SCW als naar belanghouders.  
 
We moeten iedere keer afwegen waar onze belangen liggen en wat wij kunnen bijdragen. We 
willen hierover helder communiceren naar belanghouders en ook vanuit een open houding en 
gezamenlijk belang zoeken hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken.  
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SCW heeft vier kernwaarden geformuleerd. Kernwaarden zijn overtuigingen die aangeven wat 
wij juist en van wezenlijk belang vinden. Ze geven aan waar SCW voor staat. We zien ze ook 
als richtinggevend voor onze keuzes en voor ons gedrag. We hebben drie kernwaarden 
behouden uit onze vorige strategische visie, namelijk dichtbij, verstandig en proactief. We 
hebben eenduidig veranderd door meedenkend.  
 
Meedenkend houdt in dat we flexibel zijn in onze houding en gedrag en we hebben als 
uitgangspunt mee te denken met onze bewoners en belanghouders. Meedenken betekent voor 
ons: oog en oor hebben voor je omgeving en kijken wat je kunt doen, maar ook onderzoeken 
waar de grenzen liggen. We laten niet het systeem, maar de bedoeling leidend zijn in ons werk. 
Om dit te bereiken, bieden we onze medewerkers de nodige ruimte om meer maatwerk in 
dienstverlening te kunnen bieden. Kortom, wendbaar met een open en initiatiefrijke houding. 
Met een sterk netwerk van partners dat daarbij verbindt en versterkt.  
 
Kernkwaliteiten 
De komende periode willen we nieuwe kwaliteiten ontwikkelen, passend bij de ontwikkelingen 
om ons heen en de opgaven in de maatschappij. Onze gewenste kernkwaliteiten zijn: 
 
Creatief 
‘Komt met nieuwe gezichtspunten, ideeën of oplossingen en bedenkt mogelijkheden om tot 
resultaten te komen.’  
In alle functies is een zekere mate van creativiteit en verbeeldingskracht nodig. In algemene zin 
heeft creativiteit betrekking op het openstaan voor voorstellen om een probleem op een andere 
wijze te benaderen. Medewerkers denken mee met andere zienswijzen en staan open voor de 
creatieve inbreng van anderen. 
 
Flexibel 
‘Speelt effectief in op veranderende omstandigheden, ook ten aanzien van mensen met 
uiteenlopende perspectieven, opmerkingen en vragen en anticipeert daarop.’ 
Het gaat hier om het effectief kunnen schakelen tussen onder meer werkwijzen, stijlen en 
zienswijzen om een doel te bereiken. Maar ook openstaan voor verwachte of onverwachte 
veranderingen in de omgeving en bereid zijn daar iets mee te doen. 
 
Kritisch 
‘Kan goed naar zichzelf en gehanteerde werkwijzen kijken, reflecteert op en leert van het 
beroepsmatig handelen in de (maatschappelijke) context. Geeft dit op een natuurlijke wijze 
vorm in het handelen en stimuleert dit.’  
Het vermogen je in de ander te kunnen verplaatsen en het herkennen van emoties van 
anderen, oordeelvrij zijn en kunnen communiceren over deze emoties is hierbij van belang. 
Daarbij hoort ook dat we ons afvragen of we nog wel de juiste dingen doen en of we deze goed 
doen.  
 
Nieuwsgierig 
‘Haalt ontwikkelingen en signalen uit de omgeving van SCW op en weet die kennis effectief te 
benutten.’  
Hierbij gaat het om het goed zicht blijven houden op de positie van SCW, ontwikkelen/signalen 
in de gaten hebben, trends herkennen in de behoeften van huurders en belanghouders die 
SCW en/of het eigen vakgebied/werk kunnen raken.  
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Kernboodschappen 
Onze kernwaarden en kernkwaliteiten zijn richtinggevend voor onze organisatieontwikkeling. 
Twee kernboodschappen zijn leidend: ‘Thuis’ en ‘Samen’. 
 
Thuis: Hier voel ik mij op mijn gemak 
SCW weet hoe belangrijk een thuis is. Een plek waar je je veilig, vertrouwd en verbonden voelt 
en waar persoonlijke invulling voorop staat. Wij zijn dagelijks bezig met het realiseren van 
woningen waar dat thuisgevoel mogelijk is en dat doen wij voor mensen die vanwege hun 
inkomen zelf niet in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Met nadruk op betaalbaarheid, 
leefbaarheid en wijkgericht. 
 
Samen: Betaalbaar wonen in leefbare wijken  
SCW zorgt voor betaalbare woningen én leefbare en vitale wijken in Tiel. Dat kunnen we niet 
alleen maar doen we samen met gemeente, bewoners en maatschappelijke partners. We 
zoeken actief naar verbinding met belanghouders om gezamenlijk tot goede woonoplossingen 
te komen.  
 

3.3 Actuele ontwikkelingen in 2019 
 
Landelijk 

• Evaluatie Woningwet. 
• WoON 2018. 

 
Tiel 

• Woonvisie Tiel met als onderdeel hiervan het woningmarktonderzoek van Companen. 
Na een intensief en lang traject is de woonvisie van Tiel gereed en goedgekeurd door de Raad.  
Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan, samen met de gemeente, KleurrijkWonen, en de twee 
huurdersorganisaties, om deze woonvisie om te zetten naar een vierjaar lopende 
prestatieafspraken.  
 
Routekaart CO2-neutraal 

• Met de Routekaart wordt, op basis van de huidige inzichten, de richting bepaald om te 
komen tot een CO2-neutraal bezit.  

 
SCW heeft als uitgangspunt dat bij een CO2-neutrale voorraad de energie niet woning 
gebonden wordt georganiseerd (energieneutraal), maar dat er een restvraag overblijft die extern 
ingekocht dient te worden of CO2-neutraal opgewekt wordt.  
 
Leidend is de financiële haalbaarheid en de betaalbaarheid voor onze huurders. Isoleren van 
het bezit heeft prioriteit boven het aanbrengen van duurzame installaties. Het reduceren van de 
warmtebehoefte per woning heeft immers een positief effect op de energielasten en daarmee 
de betaalbaarheid van de huurders. 
 
Per complex is, op basis van de warmtevisie en de complexvisie een ambitie/maatregel 
gekoppeld. Hieraan zijn vervolgens investeringen en een tijdsplanning gekoppeld. 
De Routekaart is echter een dynamisch document; periodiek zal deze worden herzien en 
aangepast op basis van interne of externe ontwikkelingen. 
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4. Een betaalbaar huis voor iedereen 
 
Doel Actie Gehaald Toelichting 
Onze woningen zijn 
en blijven voor onze 
doelgroep betaalbaar. 
Het aandeel 
aangeboden 
woningen onder 
aftoppingsgrenzen 
komt overeen met het 
aandeel actief 
woningzoekenden in 
Tiel met recht op 
huurtoeslag. 

We werken in 2019 het 
vastgoedportefeuillebeleid 
verder uit in het 
facettenbeleid. Hierbij wordt 
de combinatie gelegd met de 
Routekaart 2050. 

Ja 
  

Waar mogelijk is al samen met 
SWB nieuw beleid opgesteld. 

We hebben voor alle 
complexen bepaald hoe en 
wanneer we wat willen met 
energiemaatregelen in de 
Routekaart 2050. Hierbij 
houden we rekening met het 
warmteplan van de 
gemeente. 

Ja 
  

Visie is opgesteld. Thema’s 
worden in 2019 verder 
uitgewerkt. 

 
 
Doel Actie  Gehaald Toelichting 
In 2020 bieden wij bij 
onze woningen een 
minimale kwaliteit 
passend bij de 
huurprijs.  

We gaan verder met het 
optimaliseren van de 
servicekosten. Doel is om het 
proces rond de servicekosten 
goed in beeld te krijgen en de 
mogelijkheden te 
onderzoeken om de 
servicekosten omlaag te 
brengen.  

Ja 
  

Gerealiseerd. 

We hebben een nieuw beleid 
waarin we bij onderhoud 
aangeven hoe we onderdelen 
vervangen aan de hand van 
de goedkoopste lifecycle 
costs. 

→ 
  

We pakken dit in 2020 op 
voor Thius breed.  

 
 
Doel Actie    Toelichting 
Onze woningen zijn 
en blijven voor onze 
doelgroep betaalbaar. 
De huurachterstand 
bij zittende huurders 
is lager dan 1%.  

In maart 2018 is de pilot 
vroegsignalering schulden 
van start gegaan en vanaf 1 
april 2019 wordt de pilot met 
een periode van 2 jaar 
voortgezet en daartoe wordt 
de 
samenwerkingsovereenkomst 
aangepast. 

Ja  De pilot wordt periodiek 
gemonitord op resultaten.  
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Doel Actie  Gehaald Toelichting 
Onze sociale 
woningvoorraad is in 
2020 minimaal gelijk 
aan de omvang eind 
2015.  

In 2018 is samen met 
gemeente en Kleurrijk Wonen 
onderzocht hoe we het 
nieuwbouwprogramma in het 
DAEB segment realiseren en 
wat ieders inzet hierbij kan 
zijn. 

Ja  We hebben in de nieuwe 
woonvisie en 
prestatieafspraken aantallen 
en rollen vastgelegd.  

 

4.1 Vastgoedportefeuillebeleid 
In 2016 hebben we het vigerende vastgoedportefeuillebeleid herijkt. Hierin hadden we verwoord 
dat we de verkopen terugbrengen naar 60 woningen tot en met 2025 en dat we onze 
woningvoorraad tot 2025 wilden laten groeien met 100 woningen ten opzichte van eind 2015. 
Om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen en binnen de gestelde normen te 
blijven, zoals de Loan to Value (LtV), hebben we daar een aantal wijzigingen in aangebracht. 
 
Om aan de norm van de LtV te kunnen voldoen zijn in het voorjaar van 2018 de volgende 
aanpassingen gedaan: 

• Het aantal te verkopen woningen in de periode 2016-2025 zal stijgen van 60 naar 110 
woningen.  

• De omvang van onze sociale huurwoningvoorraad zal tot 2020 stabiel blijven en in de 
periode daarna (2020-2025) met 100 woningen groeien. De extra woningen die we 
verkopen zullen na 2025 teruggebouwd worden, of eerder indien onze financiële positie 
dit toelaat.  

 
Opbouw van de woningvoorraad 
Om binnen de gestelde LtV-norm te blijven is in 2019 het complex Prins Bernhard verkocht met 
27 woningen. De woningvoorraad ziet er als volgt uit (zie kolom 2). Indien alle woningen op de 
streefhuren zitten, ziet de verdeling eruit zoals aangegeven in kolom 3.  
 
Huursegment  
Prijspeil 2019 
 

Verdeling bij huidige 
huurprijs zelfstandige 
woningen (-verkoop) 

Verdeling bij nieuwe 
huurprijs zelfstandige 
woningen (-verkoop) 

Goedkoop (tot € 424) 17%  9% 
Betaalbaar 1e aft. (€ 424 - € 607) 55% 63% 
Betaalbaar 2e aft. (€ 607 - € 651) 11% 18% 
Middelduur (€ 651 - € 720) 16% 9% 
Duur (boven € 720) 1% 1% 

 
Doorstromen 
In 2019 hebben we 28 senioren geholpen aan een passende gelijkvloerse woningen en hebben 
we aan 28 gezinnen (van minimaal 3 personen) een eengezinswoning kunnen geven en 
vervolgens weer aan 28 ‘starters’ een woning. We hebben dus aan 56 huurders een passende 
woning kunnen toewijzen. We hebben besloten om hier in ieder geval in 2020 nog voor 1 jaar 
mee door te gaan. 
 
Visie vastgoed 
In 2018 hebben we onze visie op vastgoedbeheer geactualiseerd. In 2019 zijn we gestart met 
de praktische uitwerking. Niet alles kan, moet en hoeft tegelijk! We hebben in 2019 vooral 
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gekeken hoe we deze visie passend kunnen maken voor Thius en op welke onderdelen de visie 
verder uitgewerkt moet worden.  
 
Toekomstige opgaven: link naar doelstellingen ondernemingsplan 
In de komende jaren zal op het gebied van ons vastgoedbeleid de focus liggen op de 
verduurzaming van ons bezit, om hiermee te zorgen voor betaalbare en comfortabele 
woningen. Daarnaast gaan we met nieuwbouw inspelen op de veranderende vraag naar 
woningen. 
 

4.2 Verhuringen 2019 
 
4.2.1 Opzeggingen en verhuringen 

 
 
Eind 2019 hadden we 43 woningen minder in exploitatie dan begin van het jaar. De woningen 
uit exploitatie betroffen met name verkochte woningen. Hiervan is een groot deel van de 
verkoop van het complex Prins Bernhard met 27 woningen 
Het aantal actieve contracten is eind 2019 licht gedaald, mede door verkopen in 2019. De 
mutatiegraad van de woningen was in 2019 6,9%.  
 
4.2.2 Huurhoogte 

 
 
Door de jaarlijkse huurverhoging in combinatie met het aanpassen van de huur bij mutaties, 
komen woningen in andere huurklassen terecht. Het aantal dure huurwoningen (met een 
huurprijs boven € 720,42) is gedurende het jaar iets toegenomen, omdat de huurprijzen tijdens 
de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli niet zijn afgetopt op deze grens. Deze woningen blijven 
echter sociale huurwoningen en worden bij een nieuwe verhuring ook weer als sociale 
huurwoning verhuurd, onder de dan geldende liberalisatiegrens.  
80% van de woningen had eind 2019 een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (€ 
651,03). De afname van het totaal aantal contracten wordt veroorzaakt door woningverkopen.  
 

per Einde Nieuw  in per per Beëindigde Nieuw e per
1-jan exploitatie exploitatie 31-12 1-jan contracten contracten 31-12

Woningen
Woning zelfstandig 3.522 43 2 3.481 3.365 269 239 3.335
Woning niet-zelfstandig 54 54 49 4 8 53

3.576 43 2 3.535 3.414 273 247 3.388

Bedrijfsruimte 70 70 64 4 3 63
Garage 242 242 242 14 13 241
Parkeerplaats 225 2 223 174 17 26 183
Bergruimte 39 39 15 15

576 2 0 574 495 35 42 502
Totaal 4.152 45 2 4.109 3.909 308 289 3.890

VHE aantallen Contract aantallen

Woningen
per Einde Nieuw  in per per Beëindigde Nieuw e per

Huurklasse SCW 1-jan exploitatie exploitatie 31-12 1-jan contracten contracten 31-12
<= 424,44 620 2 519 485 51 30 384
424,44 - 607,46 1.983 20 2 1.910 1.968 141 149 1.901
607,46 - 651,03 313 5 372 312 27 24 371
651,03 - 710,68 414 6 480 411 34 31 479
>720,42 192 10 200 189 16 5 200

Totaal 3.522 43 2 3.481 3.365 269 239 3.335

VHE aantallen Contract aantallen
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4.2.3 Huur-inkomen 
Het inkomen van woningzoekenden speelt een grote rol bij het toewijzen van woningen. 
Woningzoekenden hebben te maken met twee wettelijke regelingen: de staatssteunregeling en 
met het passend toewijzen.  
 
De complexiteit van de regelgeving rond huur-inkomen maakt het voor woningzoekenden niet 
eenvoudig om een woning te vinden die bij hun inkomen én hun woonwens past. De corporaties 
in Woongaard hanteren een gezamenlijk inkomenstabel, waardoor woningzoekenden direct 
zien voor welke woningen ze met hun inkomen in aanmerking komen.  
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Voor de verhuur van woningen via Woongaard is het aanbodmodel het hoofdmodel. Van de 241 
verhuringen is een deel niet via Woongaard aangeboden. Hiervan is er een aantal tijdelijk door 
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verhuringen per model 2019
Aanbodmodel sociale huur 169
aanbodmodel vrije sector 3
Nieuwbouw 2
Handmatig 67

woningruil 5
doorschuiving binn. compl. 1

SCW intern 1
prestatie afspraak/bijz. doelgroep 6

zorg- of Fokuswoning 24
statushouders 10
2e kans beleid 5

Bemiddeling Molukse wijk 13
Instelling 2

bemiddeling overig 0
Totaal 241
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complexen van ‘aanleunwoningen’ afspraken met een zorgpartij over het toewijzen van 
woningen. Woningen in de Batouwe en Hertog Reinaldlaan worden via een 
leegstandsbeheerder tijdelijk verhuurd. Deze verhuringen zijn niet terug te zien in deze tabel.  
 
Er komen gemiddeld 91 reacties op een woning van SCW die via Woongaard.com wordt 
geadverteerd. De gemiddelde inschrijftijd bij woningtoewijzing was in 2019 7 jaar, vrijwel gelijk 
aan 2018.  
 

 
 
4.2.5 Woningzoekenden 

 
 
Het totaal woningzoekenden in het hele Woongaard-gebied is in 2019 gestegen. Ook in Tiel 
was sprake van een stijging. Eind 2019 waren er ongeveer 8.700 inschrijvingen uit Tiel bij 
Woongaard. Voor het huren van woningen in de vrije sector is geen inschrijving als 
woningzoekende nodig.  
 
4.2.6 Huurincasso 
De volgende tabel geeft de kengetallen met betrekking tot huurincasso weer: 
  2019 2018 2017 2016 2015 
Jaarhuur (x €1.000,-) 24.535 24.150 23.329 22.744 23.004 
Huurachterstand (excl. WSNP) 0,72% 0,58% 0,72% 0,88% 0,89% 
Aantal huurders met achterstand 248 253 255 302 301 
Huurders met achterstand (in %) 6% 6% 6% 7% 7% 
Gemiddelde achterstand 773 563 747 706 746 
Aantal ex-huurders met achterstand 65 78 70 83 84 
Gemiddelde achterstand ex-huurders 1.606 1.859 2.170 2.419 2.190 
Huurderving leegstand (x € 1.000,-) 315 315 327 557 206 
Huurderving oninbaar (x € 1.000,-) 0 1 5 0 1 
Zaken in behandeling bij 
incassobureau/deurwaarder 114 113 119 153 137 

Aantal ontruimingen 4 7 5 5 7 
 
Eind 2019 bedroeg de totale huurachterstand bij zittende huurders € 191.000, wat hoger is dan 
2018 (€ 142.000). Dit bedrag is inclusief een aanzienlijk bedrag in het kader van Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).  
 

gegevens WoningNet 2019

tertiaal
Verhuringen

Verhuringen 
media

Inschrijftijd 
aanbod en 

loting
Zoektijd

Gemiddeld 
aantal reacties

Aanbiedings-
resultaat

2019-1 77 55 6,4 1,5 86,0 2,5
2019-2 83 61 6,8 1,4 88,0 2,0
2019-3 81 56 7,5 1,4 98,3 2,0
Eindtotaal 241 172 7,0 1,4 90,8 2,1

Woongaard
totaal

2015 50.190 6.815 13,6%
2016 52.517 7.084 13,5%
2017 56.421 7.703 13,7%
2018 60.655 8.202 13,5%
2019 66.389 8.737 13,2%

Woningzoekenden gemeente
Tiel
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Eind 2019 betalen 248 (2018: 253) huurders niet tijdig hun huur. De vermindering van het 
aantal huurders met huurachterstand heeft met name betrekking op huurders met 1 maand 
huurachterstand en 3 maand achterstand. 
 
Het gemiddelde bedrag per achterstandsituatie is hoger dan 2018. De huurderving is in 2019 
ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. Doelstelling is om ontruimingen te voorkomen. Het 
aantal ontruimingen is in 2019 is gedaald ten opzichte van 2018. Het aantal zaken in 
behandeling bij de deurwaarder is gelijk gebleven.  
 

4.3 Verduurzaming woningbezit en Routekaart 2050 
Al jaren werkt SCW aan de verduurzaming van het vastgoed. Waar eerst gemiddeld label B in 
2020 de doelstelling was, is deze nu aangescherpt voor 2050. Eind 2016 lanceerde minister 
Kamp van Economische Zaken de Energieagenda. Deze Energieagenda geeft aan hoe in 
Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten.  
 
In de energietransitie stuurt het Kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen 
(CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden 
gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de 
economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt.  
 
Met de Energieagenda is het halen van een gemiddeld label B bijzaak geworden. De nieuwe 
ambitie vergt veel meer van de corporaties dan we kunnen betalen, dat is gedurende 2017 
duidelijk geworden. Het pad daarnaar toe noemen we Routekaart. In 2018 is SCW begonnen 
met de SCW Routekaart, zodat wij bij onze investeringen weten wat wel en niet zinvol is in 
samenhang met wat mogelijk is. In 2019 is daar een concretere invulling aan gegeven door op 
complexniveau te bepalen welke maatregelen nodig kunnen zijn. 
 
De belangrijkste drijfveer voor verduurzaming is voor ons nog steeds niet veranderd. Wij laten 
ons niet leiden door CO2-neutraal of aardgasloos. Onze drijfveer is een betaalbare woning. En 
om deze betaalbaar te houden zullen we die energiekosten waar wij invloed op hebben 
aanpakken als dat de betaalbaarheid voor nu en later ten goede komt. Immers, de bewoners 
met de laagste inkomens wonen vaak in woningen met de hoogste energielasten. 
  
Als corporatie hebben we geen invloed op de hoogte van de energiekosten per kubieke meter 
gas of kilowatt stroom, maar wel enigszins op het verbruik door de isolatie van de woning en de 
bijbehorende verwarmingsinstallatie. Door het isoleren van woningen en duurzame 
verwarmingsmethoden toe te passen, kunnen we een positieve invloed op de woonlasten van 
onze huurders uitoefenen. Gezien de transitie waarin de installaties zich momenteel bevinden, 
zullen wij ons de komende jaren vooral richten op de isolatie van de schil en de zonnepanelen. 
 
Het woningbezit van SCW is voorzien van Energie Prestatie Advies (EPA)-index.  
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Figuur 1: Energie-indexen 2010 t/m 2019 
 

 
 
Deze diagram laat zien dat meer dan 89% van ons bezit een Energie-Index (EI) ≤ 1.80 heeft 
gekregen per 31 december 2019. 
 
Daarnaast zien we de vraag naar zonnepanelen toenemen. In projecten waar we dit aanbieden, 
is een grote bereidheid van de bewoners om hiervoor te kiezen. Zonnepanelen bieden we 
alleen aan bij subsidiemogelijkheden en wanneer de stap naar energie-index 1,4 of lager niet 
gehaald kan worden door alleen de schil aan te passen en installaties te vervangen.  
 
We zetten zonnepanelen dus niet overal in, ook al krijgen we vragen van bewoners om een 
bepaald complex zonnepanelen te plaatsen. We kijken zorgvuldig welke complexen hier het 
eerst voor in aanmerking komen. Dit doen we omdat we niet voor al onze woningen 
zonnepanelen kunnen plaatsen en we onze middelen in willen zetten voor de complexen met 
minder goede energielabels. 
 

4.4 Nieuwbouw en verbeteringen 
Een overzicht van de nieuwbouwprojecten en verbeteringstrajecten die in 2019 werden 
gerealiseerd of in ontwikkeling waren.  
 
4.4.1 Nieuwbouw, gerealiseerd in 2019 
Vinkenhof fase 6  
De 2 nieuwbouwwoningen die niet op de monumentenlijst komen, zijn eind 2019 opgeleverd. 
De geprognoticeerde stichtingskosten bedroegen € 556.105,-.  
 
4.4.2 Nieuwbouw, in ontwikkeling in 2019 
Gebiedsontwikkeling Tiel-West (locatie Westlede) 
SCW heeft met Fieten Projecten B.V. (voorheen Berginvest) een koopovereenkomst gesloten 
met als doel 28 sociale huurwoningen op het nieuwe winkelcentrum over te nemen na 
realisatie. In 2015 zijn alle benodigde onderzoeken afgerond en startte de 
bestemmingsplanprocedure. Inmiddels is de bestemmingsplanprocedure en de sloop van de 
resterende delen afgerond en het terrein bouwrijp gemaakt. De sloopvergunning voor de 
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fundering is afgegeven en zijn de werkzaamheden gestart. De geplande oplevering is medio 
2020. De stichtingskosten, zonder grondopbrengsten, bedragen circa € 6,137 miljoen (prijspeil 
2018). De grondopbrengsten bedragen circa € 3,174 miljoen (inclusief sloopkosten en rente).  
Naast de herontwikkeling van de locatie Westlede, zijn ook de locaties winkelcentrum Kwadrant 
en Kwelkade onderdeel van de gebiedsvisie Tiel-West. Daar heeft SCW echter geen rol in. 
 
Complex 207 
De 36 woningen aan de Hertog Reinaldlaan, Janus Erasmiusstraat en de Hertog Willemstraat 
zijn technisch en functioneel verouderd. Vanwege de slechte kwaliteit van, met name de 
vloeren / fundering, zijn reeds enkele woningen gesloopt in de afgelopen jaren.  
Herstructurering van de woningen is al enkele jaren aan de orde en er is met bewoners over 
sloop-nieuwbouw gecommuniceerd. Per brief is in 2013 gecommuniceerd dat de woningen in 
2020 gesloopt gaan worden.  
Er worden op dit moment nog 24 van de 36 woningen verhuurd aan zittende huurders. De 
overige woningen worden verhuurd aan Alvast, via de leegstandswet en 1 woning aan JP van 
den Bent. In 2020 gaan we aan de slag met het opstellen van een sociaal plan. 
 
4.4.3 Verbetering kwaliteit door groot onderhoud en renovatie, in ontwikkeling in 
2019 
De Batouwe 
In 2010 is een besluit genomen tot sloop van dit complex en in 2015 is het sociaal plan in 
werking getreden. Alle oorspronkelijke bewoners zijn verhuisd. Op dit moment worden alle 
woningen verhuurd via de leegstandswet.  
Eind 2016 is ingestemd met het uitwerken van een renovatiescenario. Hiermee werd afgezien 
van het in 2010 genomen besluit om het complex te slopen en nieuwbouw te realiseren. Uit het 
woningbehoefteonderzoek bleek dat de vraag naar kleine sociale huurwoningen groot was en 
de woningen in de Batouwe pasten bij die vraagontwikkeling. 
Om de uitgangspunten scherp te krijgen en een bewuste afweging te maken, zijn drie 
renovatievarianten uitgewerkt, waarin de variatie met name zit in de mate van verduurzaming. 
Hiermee wordt geanticipeerd op de verduurzamingsopgave (CO2-neutraal in 2050) en de 
opgave om betaalbare woningen te realiseren voor de huurders. Door ontwikkelingen binnen 
SCW en de afstemming met de toekomstige fusiepartner SWB, is naast het verkoopscenario 
ook het sloop-nieuwbouwscenario weer ter overweging genomen. In 2019 is besloten om het 
renovatiescenario verder op te pakken. 
Met de renovatievariant waarbij 121 betaalbare appartementen (2 en 4 kamer appartementen) 
worden toegevoegd aan de sociale huurmarkt, wordt een positieve bijdrage geleverd aan de 
visie en ambitie van SCW ten aanzien van de volkshuisvesting in Tiel. De geprognotiseerde 
stichtingskosten bedragen € 14,8 miljoen. De uitvoering start medio 2020. 
 

4.5 Planmatig onderhoud 2019 
In de afgelopen jaren hebben we de begroting van het planmatig onderhoud terug weten te 
brengen met 36%, gebaseerd op een 10-jarenperspectief van 2015-2024 in vergelijking tot 
2011-2020. Hier zijn we trots op, maar we zijn nog niet tevreden. In 2019 hebben we deze lijn 
voortvarend doorgezet. Ook hebben we weer meer ervaring opgedaan met ketenintegratie bij 
badkamers. Onze eigen vorm hiervan noemen we Ketenintegratie Bouwteam+. Met deze 
ervaringen willen we ketenintegratie de komende jaren verder implementeren, waardoor 
faalkosten en risico’s verkleind worden en op tijd (intern en extern) en kosten bespaard wordt. 
 
Een ander aandachtspunt is de overloop van projecten naar een opvolgend jaar. Dankzij 
diverse verbeteringsprocessen is de overloop de laatste jaren beperkt gebleven. Door het 
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optimaliseren van de processen en de werkzaamheden met de LEAN-methode en 
ketensamenwerking bereiken we de juiste resultaten. 
 
In 2018 is door een aantal tegenvallers de begroting overschreden met € 112.000. In 2019 
hebben we onvoorziene zaken weten op te lossen doordat ze vooraan in het jaar duidelijk 
werden en we een aantal projecten hebben kunnen doorschuiven van eind 2019 naar begin 
2020, aangezien er binnen de begroting 2020 hiervoor nog ruimte was. Als laatste hebben we 
in 2017, 2018 en 2019 veel verbeteronderhoud, met name energiemaatregelen, laten vervallen 
om geen maatregelen te nemen waar we binnen enkele jaren spijt van krijgen. Na afronding 
van de Routekaart nemen we ze weer op, omdat dan per complex bekend is wat te doen en 
hoe te handelen. 
 

4.6 Mutatie- en reparatieonderhoud 2019 (inclusief 
serviceabonnement) 
De uitgaven voor reparatie- en mutatieonderhoud waren in 2019 € 2 miljoen in plaats van € 1,8 
miljoen (begroting 2019). Bij reparatieonderhoud zijn de hogere uitgaven onder meer te 
verklaren doordat er meer badkamerrenovaties op reparatieonderhoud werden geboekt. 
Voor mutatieonderhoud komen de hogere kosten voor een deel door enkele dure mutaties als 
gevolg van woningen waarbij de huurder de woning lang heeft gehuurd en er sprake was van 
achterstallig onderhoud.  
 

4.7 Gerealiseerde verkopen  
Er zijn 16 huurwoningen in 2019 verkocht, waarmee we net niet de jaardoelstelling van 18 
woningen hebben gehaald. Alle woningen zijn verkocht aan natuurlijke personen, voor eigen 
bewoning. Van de 16 woningen zijn er 6 aan de huidige huurders verkocht.  
SCW heeft in het verleden 2 nieuwbouwprojecten verkocht met de koopgarantconstructie. Dit 
jaar zijn 6 woningen teruggekocht en 5 zijn er weer via de vrije verkoop verkocht in 2019 en 1 
transport heeft in januari 2020 plaatsgevonden. Tevens zijn er 2 koopgarantregelingen 
afgekocht.  
Naast de verkoop van woningen zijn ook enkele parkeerplaatsen verkocht en heeft er een 
complexmatige verkoop van 27 woningen aan een commerciële bellegingsmaatschappij 
plaatsgevonden. 
 

4.8 Toekomstige opgaven: betaalbare en duurzame woningen 
Als SCW staan wij met beide voeten op de grond. Natuurlijk doen wij aan CO2-besparing, maar 
dan wel rekening houdend met de beperkte beurs van onze huurders. Daar waar het bijdraagt 
aan verlaging van de woonlasten, zetten wij verduurzaming in. Wij volgen de trias energetica: 
stap 1 is het verminderen energieverbruik door de bewoner; stap 2 is het isoleren van woningen 
en daarna volgt stap 3, het toepassen van een duurzame verwarmingsmethode. Echter gezien 
de transitie waarin de installaties zich momenteel bevinden, richten wij ons de komende jaren 
vooral op de isolatie van de schil en zonnepanelen. De komende jaren zullen wij goed af blijven 
wegen waar we nieuwbouw toepassen of waar we kiezen voor renovatie van bestaande 
woningen.   
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5. Inspelen op de veranderende doelgroep 
 
Doel Actie Gehaald Toelichting 
De veranderende doelgroep 
kan specifieke wensen hebben 
voor het vastgoed. We denken 
hierin mee en bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. Wij hebben 
aandacht voor de toename van 
het aantal mensen dat zichzelf 
moeilijk kan redden. We 
zorgen voor een aanbod dat 
past bij de veranderende 
doelgroep. 

We gaan verder met het 
uitvoeren van de Pilot 
Rauwenhof om de 
bouwstenen uit het eerste 
jaar integraal te verwerken in 
een vernieuwende aanpak 
vroegsignalering voor 
kwetsbare mensen, 
waaronder personen met 
verward gedrag. 

Ja Voor de volgende fase 
is Mozaïek de trekker 
en hiervoor is een 
subsidieaanvraag 
ingediend. In 2020 zal 
bepaald worden of en 
hoe wij bij deze pilot al 
dan niet gaan 
participeren.  

We onderzoeken hoe we een 
beter passend aanbod 
kunnen verkrijgen voor GGZ-
cliënten die vaak kleine en 
goedkope woningen zoeken. 

→ Doorgeschoven naar 
2020. 

In 2019 hebben beleid 
opgesteld hoe we omgaan 
met het toegankelijk maken 
van onze woningen (zowel bij 
nieuwbouw, grote renovaties 
als bij individuele aanvragen 
bij bestaande bouw). 

Ja Voor SCW is dit beleid 
opgesteld. In 2020 
bekijken we hoe we als 
Thius mee omgaan 

 

5.1 Het huisvesten van bijzondere doelgroepen  
De gemeente Tiel heeft, net als andere gemeenten, een taakstelling voor de huisvesting van 
statushouders. De afspraak is dat SCW en KleurrijkWonen beiden woningen beschikbaar 
stellen om de statushouders te huisvesten in Tiel. Daarbij wordt nauw samengewerkt met 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. 
 
De taakstelling van ons en KleurrijkWonen gezamenlijk was voor 2019 om 30 statushouders te 
huisvesten. Eind 2018 was er een achterstand van 12 personen. In totaal moesten we in 2019 
dus 42 statushouders huisvesten. In de eerste helft van het jaar hebben wij wel woningen 
aangeboden aan het COA, maar toen waren hier geen statushouders voor. Hierdoor hebben wij 
in 2019 33 mensen gehuisvest.  
 
SCW heeft 7 woningen aan statushouders toegewezen, en 3 kamers in een woning die 
kamergewijs wordt verhuurd aan alleenreizende statushouders.  
 
SCW heeft met KleurrijkWonen en de gemeente Tiel de afspraak dat beide corporaties jaarlijks 
ieder maximaal 18 reguliere woningen beschikbaar stellen in Tiel voor bijzondere doelgroepen 
zoals tienermoeders die begeleid gaan wonen, mensen met een psychiatrische achtergrond of 
ex-gedetineerden. Er is een onderverdeling gemaakt naar specifieke doelgroep en 
zorgorganisatie. In 2019 zijn 6 woningen op deze manier voor een cliënt zijn gehuurd. 
Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd, in overleg met de gemeente Tiel. Op basis van de 
evaluatie wordt de verdeling tussen zorgpartijen voor het volgende jaar aangepast.  
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Doel Actie Gehaald Toelichting 
De veranderende doelgroep 
kan specifieke wensen hebben 
voor het vastgoed. We denken 
hierin mee en bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. Wij hebben 
aandacht voor de toename van 
het aantal mensen dat zichzelf 
moeilijk kan redden. We 
zorgen voor een aanbod dat 
past bij de veranderende 
doelgroep. 

We gaan verder met het 
uitvoeren van de Pilot 
Rauwenhof om de 
bouwstenen uit het eerste 
jaar integraal te verwerken in 
een vernieuwende aanpak 
vroegsignalering voor 
kwetsbare mensen, 
waaronder personen met 
verward gedrag. 

Ja Voor de volgende fase 
is Mozaïek de trekker 
en hiervoor is een 
subsidieaanvraag 
ingediend. In 2020 zal 
bepaald worden of en 
hoe wij bij deze pilot al 
dan niet gaan 
participeren.  

We onderzoeken hoe we een 
beter passend aanbod 
kunnen verkrijgen voor GGZ-
cliënten die vaak kleine en 
goedkope woningen zoeken. 

→ Doorgeschoven naar 
2020. 

In 2019 hebben beleid 
opgesteld hoe we omgaan 
met het toegankelijk maken 
van onze woningen (zowel bij 
nieuwbouw, grote renovaties 
als bij individuele aanvragen 
bij bestaande bouw). 

Ja Voor SCW is dit beleid 
opgesteld. In 2020 
bekijken we hoe we als 
Thius mee omgaan 
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Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. 
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kamergewijs wordt verhuurd aan alleenreizende statushouders.  
 
SCW heeft met KleurrijkWonen en de gemeente Tiel de afspraak dat beide corporaties jaarlijks 
ieder maximaal 18 reguliere woningen beschikbaar stellen in Tiel voor bijzondere doelgroepen 
zoals tienermoeders die begeleid gaan wonen, mensen met een psychiatrische achtergrond of 
ex-gedetineerden. Er is een onderverdeling gemaakt naar specifieke doelgroep en 
zorgorganisatie. In 2019 zijn 6 woningen op deze manier voor een cliënt zijn gehuurd. 
Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd, in overleg met de gemeente Tiel. Op basis van de 
evaluatie wordt de verdeling tussen zorgpartijen voor het volgende jaar aangepast.  
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6. Leefbare buurten 
 
Doel Actie  Gehaald Toelichting 
Al onze 
complexen 
hebben een 
‘groene’ score 
(minimaal een 6) 
op het gebied van 
leefbaarheid.  

In 2019 kiezen we 1 complex, met een 
lage score op leefbaarheid. Voor dit 
complex worden gedurende het jaar 
vanuit verschillende invalshoeken 
acties opgepakt om de leefbaarheid te 
verbeteren. 

Ja 
  

Er heeft voor de 
Schepenbuurt afstemming 
met bewoners 
plaatsgevonden maar dit 
heeft niet geleid tot 
gewenste acties. 

Bij Thuis voelen is veiligheid essentieel. 
We gaan inventariseren waar de 
veiligheid rond woningen een 
aandachtspunt is en zullen daar de 
volgende jaren actief op inzetten. 

Ja In alle wijken zijn 
avondrondes gehouden in 
het donker om te kijken 
naar de veiligheid van 
onze woningen. 

6.1 Leefbaarheid en wijkgericht werken  
SCW werkt met twee interne wijkteams, die ieder een deel van het bezit van SCW in Tiel onder 
hun hoede nemen. Ieder wijkteam bestaat uit een woonconsulent sociaal beheer, een 
huismeester, een opzichter mutatie- en reparatieonderhoud en een woonconsulent verhuur. De 
wijkteams werken samen met partners, zoals gemeente, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, 
aan de leefbaarheid van de wijk. De huismeesters zijn voor SCW de ‘ogen en oren’ in de wijk. 
De woonconsulenten sociaal beheer participeren in diverse gemeentebrede overleggen, zoals 
zorgoverleg vanuit de GGD, de Veiliger Wijkteams, het Veiligheidshuis. 
 
Fysieke en sociale leefbaarheid 
SCW maakt onderscheid in fysieke en sociale leefbaarheid. Fysieke leefbaarheid gaat over de 
‘harde’ maatregelen, zoals extra schoonmaak van wooncomplex en directe woonomgeving, 
verwijderen van vuilnis en vandalismebestrijding. Ook het doen van kleine verbeteringen voor 
de uitstraling van een complex vallen hieronder. De uitgaven voor de fysieke 
leefbaarheidsuitgaven zijn binnen het budget gebleven. 
 
Sociale leefbaarheid gaat over activiteiten en initiatieven met en voor bewoners(commissies) 
die de leefbaarheid van het wooncomplex en de directe omgeving ten goede komen. Met de 
gemeente Tiel en KleurrijkWonen is in de prestatieafspraken afgesproken dat beide corporaties 
ieder jaarlijks € 50.000 beschikbaar stellen voor leefbaarheidsinitiatieven, die de leefbaarheid in 
en om onze wooncomplexen verbeteren. Vanuit dit budget zijn weer diverse initiatieven voor en 
door bewoners ondersteund. 
 
In 2019 zijn, met instemming van bewoners en tegen huurverhoging, camera’s geplaatst in een 
aantal flats, om zo de leefbaarheid in de flats te vergroten en het vandalisme en de vervuiling in 
die flats te verminderen.  
 
Pilot vroegsignalering ‘Buurt uit de war’ Rauwenhof 
Om de resultaten van de Pilot Rauwenhof ‘Buurt uit de War’ 2018-2019 op een passende 
manier te verduurzamen, lopen op dit moment verschillende vervolgroutes om voldoende inzet 
van wijkprofessionals beschikbaar te houden voor borging van de pilot doelstelling:  
Het realiseren van laagdrempelige voorzieningen voor mensen, die bijdragen aan preventie en 
vroegsignalering. Zodat op termijn minder inzet vanuit specialistische hulpverlening en/of politie 
nodig is en mensen hun leven op een passende manier kunnen leiden. De inzet van de 
wijkprofessionals gaat in 2020 uit naar bouwen aan een wijknetwerk. 
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7. Samen naar nieuwe oplossingen 
 
Doel Actie  Gehaald Toelichting 
Samenwerkende 
partijen zien SCW 
als bondgenoot in 
het wonen, om te 
komen tot een 
betaalbaar huis, 
passend aanbod 
bij een 
veranderende 
vraag en leefbare 
buurten. 

We meten de tevredenheid van 
onze huurders door het uitvoeren 
van ons 
huurderstevredenheidsonderzoek 
en deel te nemen aan de Aedes 
Benchmark. 

Ja Gereed.  

We stellen in 2019 samen met de 
gemeente en KleurrijkWonen een 
raamwerk op voor de jaarlijkse 
prestatieafspraken aan de hand 
van de nieuwe woonvisie. 

Ja De woonvisie is gereed, en 
we hebben nieuwe vierjarige 
afspraken gemaakt. 

 

7.1 Samen maatschappelijk presteren 
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste samenwerkingen met onze belanghouders 
weergegeven. 

 
 
Regionale en landelijke samenwerkingen 
Landelijk zijn wij lid van Aedes die onder meer de belangen van de corporaties behartigt. Op 
regionaal niveau werken we samen met de zes SWR-corporaties uit de regio Rivierenland. We 
werken samen op het gebied van bestuur, beleid, wonen, vastgoed en communicatie. 
Daarnaast nemen wij ook deel aan de regiegroep wonen, welzijn en zorg waarin ook de zorg- 
en welzijnsorganisaties in zitten.  
 



23JAARVERSLAG 2019

25 
 

7. Samen naar nieuwe oplossingen 
 
Doel Actie  Gehaald Toelichting 
Samenwerkende 
partijen zien SCW 
als bondgenoot in 
het wonen, om te 
komen tot een 
betaalbaar huis, 
passend aanbod 
bij een 
veranderende 
vraag en leefbare 
buurten. 

We meten de tevredenheid van 
onze huurders door het uitvoeren 
van ons 
huurderstevredenheidsonderzoek 
en deel te nemen aan de Aedes 
Benchmark. 

Ja Gereed.  

We stellen in 2019 samen met de 
gemeente en KleurrijkWonen een 
raamwerk op voor de jaarlijkse 
prestatieafspraken aan de hand 
van de nieuwe woonvisie. 

Ja De woonvisie is gereed, en 
we hebben nieuwe vierjarige 
afspraken gemaakt. 

 

7.1 Samen maatschappelijk presteren 
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste samenwerkingen met onze belanghouders 
weergegeven. 

 
 
Regionale en landelijke samenwerkingen 
Landelijk zijn wij lid van Aedes die onder meer de belangen van de corporaties behartigt. Op 
regionaal niveau werken we samen met de zes SWR-corporaties uit de regio Rivierenland. We 
werken samen op het gebied van bestuur, beleid, wonen, vastgoed en communicatie. 
Daarnaast nemen wij ook deel aan de regiegroep wonen, welzijn en zorg waarin ook de zorg- 
en welzijnsorganisaties in zitten.  
 



24 100 JAAR THUIS IN TIEL

26 
 

Op 12 september organiseerden we met de SWR een bijeenkomst een vervolg op de 
bijeenkomst van 7 juni 2018. Deze keer waren alleen de gemeenten, corporaties en provincie 
uitgenodigd. Alle drie de partijen hebben een korte pitch gehouden wat voor hen belangrijk is op 
het gebied van betaalbaarheid en leefbaarheid. Vervolgens zijn we gezamenlijk de wijk in 
gegaan. Aansluitend gingen we met elkaar in discussie wat we gezamenlijk aan deze thema’s 
kunnen bijdragen. 
 
Gemeente Tiel 
Op lokaal niveau hebben we veel samenwerking met de gemeente Tiel. We hebben 
bijeenkomsten op bestuurlijk en ambtelijk niveau over onder meer de woonvisie, de 
prestatieafspraken en het bod. Doordat de gemeente bezig was met het schrijven van de 
nieuwe woonvisie en we gezamenlijk nieuwe meerjaren-prestatieafspraken hebben opgesteld, 
zijn er 6 bestuurlijke overleggen geweest en 7 ambtelijke overleggen en nog 7 bijeenkomsten 
samen met de beide huurdersorganisatie. 
 
Daarnaast hebben we overleggen met de gemeente over de volgende onderwerpen: 

• Onderhoudswerkzaamheden; 
• Projecten (o.a. Moluksewijk, Batouwe, Westlede) 
• Arbeidsmigranten; 
• Bijzondere doelgroepen; 
• Warmtekaart; 
• Omgevingswet. 

 
Gezamenlijke overleggen met onder meer gemeente, zorg, welzijn en politie 
Gezamenlijk bekijken we wat we kunnen doen om onze wijken leefbaar te houden voor onze 
bewoners en bewoners te begeleiden die dat nodig hebben. Hiervoor zijn onder andere de 
volgende overleggen: 

• Veiliger wijkteams 
• Veelplegersoverleg 
• Multiprobleem huishoudens  
• Pilot vroegsignalering schulden 
• Pilot Rauwenhof kwetsbare personen  

 
Huurders 
We hebben meerdere malen per jaar overleg met ons huurdersplatform. Hierbij schuiven zowel 
de RvC-leden aan als de bestuurder, MT-leden of medewerkers. In het kader van de 
Woningwet en de woonvisie/prestatieafspraken is een aparte groep afgevaardigden die samen 
met de medewerker strategie bijeenkomt om de prestatieafspraken voor te bereiden en uit te 
werken. Daarnaast is er op regelmatig contact met de bewonerscommissies en 
klankbordgroepen van de verschillende complexen. 
Eind 2019 stopt het Huurdersplatform in verband met de fusie. De nieuwe huurdersorganisatie 
‘De vooruitgang’ zal gaan bestaan uit twee leden uit de voormalige huurdersvereniging van 
SWB en vijf leden van het voormalige huurdersplatform van SCW. 
 
Belanghoudersbeleid 
We hebben dit jaar onze belanghouders anders betrokken dan voorgaande jaren. Dit in het 
kader van ons 100-jarige bestaan. We hebben verschillende activiteiten ondernomen voor 
verschillende groepen. In april was er een mini-symposium georganiseerd voor oud-
bestuursleden en gepensioneerden. Onze medewerkers gingen bij de huurders langs de 
deuren om hen een bloemetje aan te bieden namens SCW. Daarnaast is er een stripverhaal 
geschreven over 100 jaar SCW, die alle huurders hebben gekregen. 
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Voor onze samenwerkingspartners is in november een symposium georganiseerd met als 
thema ‘De stad is vol verhalen’. Tijdens deze bijeenkomst keken we terug op 100 jaar SCW en 
werden de deelnemers actief betrokken. We vroegen hen onder meer wat zij waarderen in SCW 
en zeker meegenomen moet worden naar Thius. 
 

7.2. Overleg met Huurdersplatform 
Conform de Overlegwet en de samenwerkingsovereenkomst tussen het Huurdersplatform en 
SCW, zijn we in gesprek over beleidsthema’s op organisatie en strategisch niveau. In het kader 
van de Woningwet (BTIV 2015) zijn er afspraken gemaakt over de mate waarin het 
Huurdersplatform betrokken wil zijn en welke kennis en ondersteuning daarbij gewenst is.  
 
Periodiek vindt overleg plaats tussen de bestuurder van SCW en de stichting Huurdersplatform 
SCW conform de samenwerkingsovereenkomst. In het verslagjaar heeft vijfmaal een regulier 
overleg plaatsgevonden. 
 
De legitimiteit van ons handelen monitoren we onder meer in de samenwerking met 
bewonerscommissies, in ons overleg met de stichting Huurdersplatform SCW. Onderwerpen 
van gesprek waren onder meer het jaarverslag 2018 van SCW, de verantwoording 2018 in 
samenhang met de voornemens en begroting van de fusieorganisatie Thius, de 
huuraanpassing per 1 juli 2019, de begroting vastgoedbeheer 2019, advisering bij nieuwbouw- 
en verbeterplannen inclusief sociaal plannen bij tijdelijke herhuisvesting, het in samenspraak 
met het Huurdersplatform opstellen en uitbrengen van het Bod 2020 aan de Gemeente.  
 
Ten behoeve van het Bod 2020 zijn naast het regulier overleg twee sessies georganiseerd, het 
zogenaamde driepartijenoverleg samen met gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in 
Tiel. Tevens heeft het Huurdersplatform actieve bijdragen geleverd aan de gemeentelijke 
woonvisie 2019-2023 en het opstellen van de prestatieafspraken die einde van dit jaar in de 
raamovereenkomst ‘Aan de slag Tielse prestatieafspraken ‘Wonen‘ verankerd zijn. 
 
Bij het regulier overleg van het Huurdersplatform zijn verschillende medewerkers van SCW 
aangeschoven ten behoeve van beleidsthema’s, renovatie en groot onderhoud, thema’s 
ontmoetingen met de Raad van Commissarissen van SCW, huurbeleid en servicekosten, 
communicatie en informatievoorziening, leefbaarheid. Ook was het Huurdersplatform betrokken 
bij het 100-jarig bestaan van SCW en leverde het input aan de visitatie die in 2019 gehouden is. 
 
In het kader van het opstellen van de nieuwe vierjarige prestatieafspraken met de gemeente 
Tiel en KleurrijkWonen heeft het huurdersplatform deelgenomen aan de bijeenkomsten om te 
komen tot nieuwe afspraken en een uiteindelijke ondertekening op dinsdag 17 december. 
 
Tevens heeft een delegatie van de RvC eenmaal een ontmoeting gehad met het 
Huurdersplatform. Het gespreksonderwerp was gericht op de voorgenomen fusie met SWB. 
Ook is het nieuwe lid RvC per 1 september 2019 met instemming van het Huurdersplatform, ten 
behoeve van de huurderszetel in de RvC, benoemd. 
 
In het kader van de voorgenomen fusie met SWB heeft het Huurdersplatform op 14 mei 2019 
ingestemd met de voorgenomen fusie en hebben hun vertrouwen uitgesproken in het belang 
van de volkshuisvestelijk opgaven op de langere termijn in Tiel, het waarborgen van de 
professionaliteit en het waarborgen van de dienstverlening voor de doelgroepen van beleid. 
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7.3 Overleg met bewonerscommissies 
Eind 2019 waren er 4 bewonerscommissies actief. Bewonerscommissies voeren regelmatig 
overleg met SCW over hun complex over het reilen en zeilen in en rond hun complex. 
Soms organiseren zij gedurende het jaar ook een of meerdere activiteiten voor de bewoners in 
hun wooncomplex. In steeds meer complexen zijn er geen formele bewonerscommissies, maar 
contactpersonen waarmee contact is over de situatie in en om het complex of 
‘bewonersambassadeurs’ die zonder de officiële status van bewonerscommissie regelmatig 
activiteiten organiseren in hun wooncomplex. 
In juni organiseerde SCW de ‘dag voor van de betrokken huurder’, bedoeld om 
bewonerscommissies en andere actieve huurders in het zonnetje te zetten en de 
kennisuitwisseling en contacten met SCW en met elkaar te bevorderen. Eind van het jaar 
volgde nog een informele jaarafsluiting, om actieve bewoners te bedanken. 
 

7.4 Aedes benchmark en huurderstevredenheid 
Ook in 2019 hebben we meegedaan met het onderdeel van het huurdersoordeel voor de 
benchmark van Aedes. We hebben meegedaan met de onderdelen: Betrekken van de woning, 
Vertalen van de woning, Reparatieverzoeken en Kwaliteit van de woning. 
Nieuwe huurders geven ons een 7,7. Dat is hoger dan de 7,4 van vorig jaar. Vertrokken 
huurders geven SCW een lager cijfer, een 7,6 (iets lager dan vorig jaar 7,8). De 
reparatieverzoeken zijn ten opzichte van vorig jaar gezakt van een 7,9 naar een 7. Dit had 
vooral te maken met lage cijfers van huurders waar de reparatie nog niet was uitgevoerd. Door 
de score van een 7 voor de reparaties, hebben we ondanks de goede scores voor de 2 andere 
onderdelen toch een C gekregen voor het huurdersoordeel.  
 

7.5 Klachten en geschillen (o.a. meldingen bij klachtencommissie) 
Is een huurder van SCW of een woningzoekende niet tevreden, dan kan hij allereerst een klacht 
indienen bij SCW. Is de huurder/ woningzoekende niet tevreden over de afhandeling 
van de klacht, dan kan, afhankelijk van het onderwerp, een klacht ingediend worden bij: 

• De Huurcommissie (klachten over huurprijzen of servicekosten) 
• De Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland (klachten over 

dienstverlening SCW, door huurders en woningzoekenden) 
• De geschillencommissie Warmtelevering (klachten over afrekening van het 

warmteverbruik) 
 
Er zijn in 2019 geen klachten ingediend bij de Huurcommissie. Bij de Regionale 
Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland zijn twee klachten ingediend. Eén klacht 
over woningtoewijzing is afgewezen en een klacht over een contract is in onderling overleg 
verholpen. Er zijn geen klachten ingediend bij de geschillencommissie Warmtelevering. 
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8. De professionele organisatie 
 
Doel Acties  Gehaald Toelichting 
Medewerkers 
dragen zorg 
voor passende 
dienstverlening 
en maken 
hiertoe vanuit 
hun functie de 
benodigde 
keuzes en 
beslissingen, 
rekening 
houdend met de 
doelen van 
SCW.  

In 2019 blijven we de 
uitgangspunten van flexibel 
werken onder de aandacht 
houden, o.a. door enkele 
bijeenkomsten te organiseren. 

Ja 
  

Passende dienstverlening 
en flexibel werken is in 
2018 geïmplementeerd. In 
2019 is in MT-conferenties 
gemonitord of de 8 
uitgangspunten van 
passende dienstverlening 
herkenbaar zijn in de 
praktijk. 

In 2019 hebben MT en staf een 
workshop omgevingsanalyse 
gevolgd en is er een vertaling 
gemaakt naar kernboodschappen. 

Nee De omgeving zal door het 
groter worden van het 
werkgebied als gevolg van 
de fusie veranderen. Een 
analyse uitvoeren is op dit 
moment niet zinvol.   

Stimuleren van de 
communicatieve organisatie met 
mediatoolkit, training en actieve 
inzet van social media.  

Ja In alle functieprofielen is de 
competentie 
‘communiceren’ 
toegevoegd en daardoor is 
deze competentie ook 
onderdeel van het 
functioneringssysteem 
geworden. 

We hebben een nieuwe 
communicatiestrategie opgesteld 
met bijpassende richtlijnen social 
media. 

Ja 
  

Is uitgevoerd. 

 
 
Doel Acties   Toelichting 
In 2020 zijn de 
kernwaarden en 
kernkwaliteiten 
geborgd in de 
organisatie en 
zijn de 
benodigde 
competenties in 
ontwikkeling. 

We bepalen de trainingsbehoefte 
en competenties en herijken het 
functioneringssysteem. We 
brengen het POP- & 
loopbaanontwikkelbudget 
opnieuw onder de aandacht 

Ja De kernkwaliteiten zijn eind 
2018 in verschillende 
sessies met elkaar 
besproken. In 2019 zijn 
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toegevoegd aan ons 
functioneringssysteem en 
de diverse functieprofielen.  
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In 2018 zijn we gestart met het 
onder de loep nemen van het 
proces rond mutatieonderhoud, 
via de Lean-gedachte. Dit loopt 
door in 2019. 

→ Gedeeltelijk opgepakt, het 
laatste deel pakken we in 
2020 als Thius verder op. 
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8. De professionele organisatie 
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We hebben het proces van 
informatievoorziening richting 
toezichthouder (Corpodata/ Aw/ 
WSW) verbeterd. Dit is 
afhankelijk van Aw-WSW gelet op 
gegevensreductie en herijking 
uitvraag dVi en dPi 

ja In 2019 op onderdelen de 
data op orde gebracht. 
Verder is we hebben geen 
opmerkingen gehad van 
AW op dVi en dPi  

Op basis van het onderzoek naar 
de intentie tot fusie met SWB is 
de intentieovereenkomst tot fusie 
ondertekend is de 
vormgevingsfase richting een 
definitief fusiebesluit eind 2019 in 
uitvoering. 

Ja Gerealiseerd 

We voeren de visitatie uit Ja  Is uitgevoerd. 
 

8.1. Personeelsbeleid 
SCW is een compacte organisatie waar passende dienstverlening leidend is. Dat vraagt van 
onze medewerkers flexibiliteit, creativiteit, kritisch zijn en nieuwsgierigheid. In 2019 hebben we 
aandacht besteed aan deze kernkwaliteiten in onze organisatie zodat we ze ook in de praktijk 
kunnen brengen. In afdelingsoverleggen zijn deze kernkwaliteiten op interactieve wijze 
besproken en bediscussieerd. Daarnaast zijn de kernkwaliteiten in alle functieprofielen 
opgenomen en daarmee worden ze onderdeel van het beoordelingssysteem. 
 
In 2019 heeft SCW zich voorbereid op de fusie met SWB Lienden. We hechten er al jaren aan 
dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, in onze eigen organisatie of in de nieuwe 
fusieorganisatie. Dat betekent dat we investeren in opleidingen voor onze huidige medewerkers 
en zorgvuldig zoeken naar de nieuwe collega’s die ons team komen versterken. Er is hard 
gewerkt aan de integratie van beide organisaties met enkele medewerkersbijeenkomsten 
waarin een manier is gevonden om elkaar zakelijk en zeker ook persoonlijk beter te leren 
kennen.  
 
Ten slotte is er stilgestaan in dit jaar bij het feit dat SCW 100 jaar bestaat. Dat heeft zowel een 
mooie impact op de buitenwereld als voor onze eigen medewerkers. Het verhaal is rond nu de 
organisatie opgaat in een groter geheel. 
 
Feiten en cijfers  
 2019 2018 Flow 

benchmark 
2019[1] 

Instroom 2,94% (1) 7,9% (3) 9% 
Doorstroom 2,94% (1)  Niet bekend 
Uitstroom 14,71% (5) 5,3% (2) 11% 

 
Naast de reguliere in- en uitstroom is er een nieuwe commissaris geworven en aangesteld, 
deze commissaris is de beoogd voorzitter van de nieuwe fusieorganisatie. In het kader van het 
vertrek van de manager wonen en de op hand zijnde fusie, is de manager financiën 
doorgestroomd naar een nieuwe rol als manager wonen. 
 
                                                
[1] Flow Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2018 januari 2019 
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Aantal dienstjaren 
  Flow benchmark 2019 [2] 
Minder dan 5 jaar in dienst 18% (6) 26 % 
5-9 jaar in dienst 32% (11) 17% 
10 jaar of langer in dienst 50% (17) 57% 

 
 2019 2018 Gemiddeld in 

Nederland 
Percentage * 5,96% 3,9% 4,3% 
Meldingsfrequentie  1,76 2,4 1,2 

* exclusief zwangerschap 
 2019 2018 

 
Nederland  

Gemiddelde 
leeftijd 

48,2 48,3  41,9[4] 

Gemiddeld 
dienstverband 

12,6 12,7 
 

 

 
 2019 2018 
Opleidingskosten € 60.477 € 90.088 

Stagiaires 1 1 
 
Er is geïnvesteerd in vakgerichte cursussen als Office 365 en de cursus VCA-VOL (veilig 
werken/aansturen op de bouw).  
 
Van strategische personeelsplanning tot CAO 

• Strategische personeelsplanning is ge-updated in de MT-sessie medio 2019. De eerste 
versie van dit instrument is in 2017 opgesteld en in 2018 en 2019 is het geactualiseerd.  

• De CAO woondiensten voor 2018 en 2019 is medio 2019 rondgekomen. Een nieuwe 
regeling is de pilot voor het Generatiepact. Eén medewerker gaat hiervan vanaf 2020 
gebruik maken.  

• De functieprofielen zijn aangevuld met de kernkwaliteiten uit de strategische visie en de 
functiecompetentie communiceren. Waar nodig zijn functieprofielen geactualiseerd.  

 
SCW heeft enkele meerjarige opleidingsprojecten voor de hele organisatie geïnitieerd in het 
afgelopen decennium. Dat is cruciaal om de doorontwikkeling van de organisatie en haar 
medewerkers te borgen. Dat varieerde van feedback en vraaggericht werken, tot passende 
dienstverlening en recent – in 2019 stonden de kernkwaliteiten centraal. 
 
Arbobeleid: veilig en gezond werken 

• In 2019 zijn er geen meldingen bij de externe vertrouwenspersoon gedaan. Net als ieder 
jaar is er een relatiebeheergesprek gevoerd met de externe vertrouwenspersoon.  

• In 2019 zijn geen agressiemeldingen gedaan.  
• Het PMO is in 2019 wederom aangeboden.  

 
Eén van de speerpunten in onze strategische visie is het inspelen op een veranderende 
doelgroep. Door de vergrijzing, extramuralisatie en toename van statushouders verandert onze 
doelgroep. Een standaardproduct of standaarddienstverlening is niet genoeg om iedereen een 

                                                
[2] Flow Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2018, januari 2019 
[4] CBS Statline 2014 
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[2] Flow Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2018, januari 2019 
[4] CBS Statline 2014 
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goed thuis in Tiel te bieden. Daarom willen we meer maatwerk bieden. Pas dan kunnen we 
onze droom ‘al onze bewoners voelen zich in 2020 thuis in Tiel’ waar maken.  
 
In de strategische visie gebruiken we de term passende dienstverlening. Om passende 
dienstverlening te kunnen leveren, is het nodig om te verduidelijken wat we daarmee bedoelen. 
Wat huurders van ons mogen verwachten én wat we van medewerkers verwachten. Het 
betekent in ieder geval dat we medewerkers de nodige ruimte en flexibiliteit bieden om 
passende dienstverlening mogelijk te maken. Meer ruimte geven (en nemen) om oplossingen te 
vinden, betekent dat wordt gevraagd om creativiteit én om verantwoordelijkheid te durven 
nemen. Uit het leveren van passende dienstverlening vloeit flexibel(er) werken voort.  
In dat kader zijn onze dienstverleningsuitgangspunten opgesteld en van daaruit een kader voor 
flexibel werken. Dienstverleningsuitgangspunten gaan over de manier waarop we contact 
hebben met huurders en woningzoekenden, de snelheid waarop we reageren, onze houding. 
 
Passende dienstverlening vraagt om ruimte voor en verantwoordelijkheid van medewerkers om 
oplossingen te vinden; het vraagt ook om creatief en nieuwsgierig zijn.  
Kortom: flexibel(er) werken, afgestemd op de gevraagde dienstverlening.  
 
Wat verstaan we onder flexibel werken? 
Het gaat erom dat: 

• het MT richting geeft en de organisatie verbindt middels het ‘wat’ (de bedoeling/ de 
doelen vanuit strategische visie).  

• de medewerkers/ het team vrij(er) zijn in het ‘hoe’. Flexibel werken geeft medewerkers 
meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte in het belang van het realiseren van onze 
maatschappelijke prestaties.  

 
Het verbinden binnen onze organisatie en met onze externe wereld vinden we belangrijk. We 
binden dan ook mensen aan ons. Er is voldoende werkoverleg en er zijn personeels- 
bijeenkomsten waarin we in samenspraak onze ambities schetsen en afstemmen. 
SCW is een compacte organisatie waarin het merendeel van het werk is georganiseerd.  
 
Daarnaast is er een flexibele schil waarin specialisten hun inbreng hebben op basis van de 
inhoud en de benodigde inzet. Een flexibele schil of flexibiliteit bij vaste medewerkers is van 
belang om mee te kunnen ademen met vragen uit de samenleving en past in samenwerken in 
netwerken. 
 
Met Strategische personeelsplanning (SPP) kijken we langer vooruit en kijken we vooruit voor 
de hele organisatie. Daarmee sorteren we voor op de toekomst; belangrijk voor de continuïteit 
van de organisatie en voor de medewerkers. Dat is hard nodig om vandaag de juiste 
beslissingen voor morgen te nemen.  
 
De basis voor onze SPP is de strategische visie 2020. Het vijfde strategische thema daarvan 
gaat over de verdere professionalisering van de organisatie. Volgens deze lijn past het om na te 
denken over de organisatie tot 2021 en verder… De veranderende omgeving zorgt namelijk dat 
we ons intern aan gaan passen. Dat we ons afvragen wat we wel doen en wat niet (meer)? We 
formuleren taken en toedeling in de organisatie zodanig dat deze medewerkers de ruimte 
bieden om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ook worden competenties die er nog niet 
(voldoende) zijn, ontwikkeld. 
 
Het Managementteam bestond medio 2019 uit drie managers. Dit vanwege het vertrek van 
Femma den Breejen, manager Wonen, per 1 juli 2019. De ontstane vacature is intern ingevuld 
door Bas de Bruijn, tot 1 juli manager Financiën & Informatisering en per 1 juli aangesteld als 
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manager Wonen & Informatisering. De vacature manager Financiën is vanwege de 
vormgevingsfase voorgenomen fusie met SWB niet ingevuld. De afdeling Financiën werd tot 
einde dit jaar ondersteund door de manager Financiën van SWB. 
 
Het Managementteam per 31 december 2019: 
Naam  Relevante nevenfuncties 
H.W.J. Suijdendorp (Herman) Bestuurder Geen 
B.G. de Bruijn (Bas) Manager Financiën & 

Informatisering tot 1 juli 
2019 

Geen 

Ir. J.H. van der Staak MCD 
(John) 

Manager Vastgoed 
 

Geen 

B.G. de Bruijn (Bas) Manager Wonen &  
Informatisering per  
1 juli 2019 

Geen 

 

8.2 Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad (OR) zet zich vol energie in voor de collectieve belangen van de 
medewerkers van SCW en houdt daarbij ook het bedrijfsbelang goed in het oog. Door scholing 
en deelname aan het OR-platform Midden Nederland werkt de OR aan verdere meerwaarde in 
de dialoog tussen werkgever en werknemers. 
 
In 2019, het jaar dat in teken stond van de voorgenomen fusie, is de OR veelal wekelijks kort in 
officiële samenstelling bij elkaar geweest, waarvan viermaal in aanwezigheid van de 
directeur/bestuurder en eenmaal in aanwezigheid van zowel de directeur/bestuurder als een 
vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen. Gedurende het jaar zijn er drie 
regelingen en gedragscodes ter instemming voorgelegd aan de OR. Deze staan toegelicht in de 
paragraaf acties in 2019. 
 
Communicatie 
De OR verstrekt per e-mail informatie naar alle medewerkers over de vergaderonderwerpen 
met de directeur/bestuurder en publiceert het verslag na deze vergaderingen op SCWiki, het 
intranet van SCW. Verantwoording over de behaalde resultaten wordt afgelegd in een jaarlijkse 
nieuwsflits deze is tijdens de eindejaarsbijeenkomst aan alle medewerkers overhandigd.  
 
Activiteiten in 2019 
Arbobeleidsplan 2019-2020: de OR hiermee stemde in, na verwerking van een aantal punten 
en toelichtingen van de bestuurder. 

• Protocol cameratoezicht bij eigen kantoorgebouw: het camera systeem is te 
beschouwen als een persoonsvolgsysteem doch heeft het doel de veiligheid te 
waarborgen van de gebruikers van het gebouw. Wij hebben instemming verleend. 

• Voorgenomen benoeming lid RvC: de OR heeft na de kennismaking met de heer Dirk 
Dekker een positief advies gegeven. 

 
Er zijn in 2019 twee collectieve sluitingsdagen van ons kantoor voor onze bewoners 
overeengekomen door de OR en directeur-bestuurder: 31 mei (de vrijdag na Hemelvaartsdag) 
en 27 december (de vrijdag na Kerst). Geheel in de lijn van flexibel werken hebben 
medewerkers de keuze tussen werken of verlof opnemen. 
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In het proces vormgevingsfase fusie SCW-SWB trekken de OR-en gezamenlijk op en worden 
daarbij gesteund door een externe adviseur (Sarton Advies). De OR heeft in 2019 per fase een 
bijdrage geleverd op grond van de WOR. 
In 2020 gaan zij als fusie-OR aan de slag om een goed gemotiveerde nieuwe OR voor Thius te 
krijgen.  
 
Samenstelling ondernemingsraad 
De samenstelling van de OR 2019 was als volgt: 
 
Naam    Functie  Aftredend 
J.F.C. Janssen (Sjaak) Voorzitter  01-01-2021 
T. Schoots (Thea)  Vice-voorzitter  01-01-2021 
E.J. Selles (Annie)  Secretaris  01-01-2023 
R. Pouw (Robert)  Lid   01-01-2023 
 

8.3. Visitatie 
We zijn trots op ons visitatierapport! We scoren op bijna alle onderdelen boven de norm, dus we 
hebben meer gedaan dan we zouden moeten doen. We zijn tevreden met de uitkomsten en zijn 
direct aan de slag gegaan met de aanbevelingen. 
 
De beoordeling van de methodiek werkt als volgt: indien de corporatie per onderdeel doet wat 
zij hoort te doen, dan krijgt de corporatie voor dit onderdeel een 6. Door meer te doen kan de 
commissie één of meerdere pluspunten toekennen. 
 
We hebben als SCW de volgde beoordelingen gehaald op de verschillende onderdelen: 

• Presteren naar Opgaven en Ambities: 7,1 
• Presteren volgens Belanghebbenden: 7,3 
• Presteren naar Vermogen: 7,0  
• Governance: 7,2 
• Sympathie, waardering en vertrouwen: 7,8 
• Producten en diensten: 7,6 
• Visie en leiderschap: 7,5 
• Werkomgeving: 8,0 
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid: 8,1 
• Financiële performance: 7,9 

 

8.4 Communicatie 
In 2019 werd de communicatiestrategie uitgevoerd. In onze communicatie stonden het ons 
menselijke gezicht en onze herkenbaarheid voorop. De kernboodschappen waren daarbij 
leidend: 
 
Thuis 
Hier voel ik mij op mijn gemak 
 

Samen 
Betaalbaar wonen in leefbare wijken 

SCW weet hoe belangrijk een thuis is. Een 
plek waar je je veilig, vertrouwd en 
verbonden voelt en waar persoonlijke 
invulling voorop staat. Wij zijn dagelijks 
bezig met het realiseren van woningen waar 

SCW zorgt voor betaalbare woningen én 
leefbare en vitale wijken in Tiel. Dat kunnen 
we niet alleen maar doen we samen met 
gemeente, bewoners en maatschappelijke 
partners. We zoeken actief naar verbinding 
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dat thuisgevoel mogelijk is en dat doen wij 
voor mensen die vanwege hun inkomen zelf 
niet in hun woonbehoefte kunnen voorzien. 
Met nadruk op betaalbaarheid, leefbaarheid 
en wijkgericht. 
 

met belanghouders om gezamenlijk tot 
goede woonoplossingen te komen. 
 

 

8.5 Bedrijfsvoering 
In 2019 heeft in samenwerking met SWB medewerkers de implementatie van het primair 
systeem Viewpoint van Itris plaatsgevonden op basis van een Best Practice inrichting. 
 
Daarnaast zijn organisatiebreed de voorbereidingen ter hand genomen voor de fusie als het 
gaat om organisatorische inrichting en het uitwerken van nieuw beleid en inrichting van 
processen.  
 

8.6 Sturen op basis van rendement 
In 2017 is een start gemaakt om te bekijken of en hoe we gaan sturen op rendementen op 
complexniveau. Dit geldt voor zowel het financiële rendement als voor het maatschappelijke 
rendement. Op het gebied van het maatschappelijk rendement van de verschillende complexen 
hebben we bekeken hoe we deze in kaart kunnen brengen.  
 
Een belangrijk onderdeel van de rendementen is de markwaarde van ons bezit. We willen 
alleen gaan werken met rendementen die gebaseerd zijn op ons eigen beleid. 
In 2019 is ons bezit op basis van de marktwaarde en de beleidswaarde gewaardeerd. Verdere 
verdieping zal plaatsvinden in 2020. 
 

8.7 Toekomstige opgave: Eerst samen, dan verder gaan 
SCW fuseert per 1 januari 2020 met SWB Lienden. De fusieorganisatie gaat verder onder de 
naam Thius. Thius gaat werken aan de hand van vijf thema’s. Per strategisch thema wordt in de 
visie aangeven welke keuzes gemaakt worden. De focus ligt de eerste periode op de integratie 
bij het samengaan van de organisaties. Gekozen wordt voor rust en stabiliteit. Eerst opbouwen, 
voordat er wordt uitgebouwd. 
 
De vijf strategische thema’s zijn: 

1. Een huis met betaalbare woonlasten voor nu en later 
2. Voldoende beschikbare woningen voor onze doelgroepen  
3. Leefbare dorpen en buurten 
4. Samenwerken om onze doelen te bereiken  
5. Werken aan verdere professionalisering van de organisatie 

 
Het doel staat voorop 
Toegespitst op het strategische thema 4 ligt de focus op onder andere de vergrijzing en 
extramuralisering. Een standaardproduct of standaarddienstverlening is niet genoeg om 
iedereen een thuis te bieden. De ‘menselijke maat’ en het thuisgevoel’ staan hierbij centraal. Er 
wordt hierin meegedacht en bekijken wat de mogelijkheden zijn om te zorgen voor passende 
huisvesting en dienstverlening. Bij de dienstverlening staat nadrukkelijk het doel voorop. Om dit 
te bereiken is passende dienstverlening van belang door bijvoorbeeld samen met een zorgpartij 
specifieke afspraken te maken over het wonen en begeleiden van bewoners en wie wat oppakt 
passend bij ieders eigen verantwoordelijkheid. 
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Samenwerken 
De bereidheid tot samenwerking onder belanghouders is groot. Dit vraagt om diverse (en 
nieuwe) samenwerkingsvormen. Belanghouders verwachten dat er meer betrokkenheid is om 
elkaars verwachtingen te kennen en willen meer gezamenlijk optrekken om wederzijdse doelen 
op het gebied van wonen en leefbaarheid te realiseren. Het is daarbij van belang dat er aan de 
hand van specifieke thema’s meer gericht afstemming plaatsvindt met belanghouders om tot 
gezamenlijke doelstellingen te komen en het samen werken daarbij.  
 
De opgave is leidend 
Met betrekking tot strategisch thema 5 blijft Thius doen wat altijd al gedaan wordt en waar we 
goed in zijn. De opgave in het werkgebied is leidend voor Thius. De maatschappelijke opgaven 
kan Thius niet alleen aan en er wordt in of met netwerken gezocht naar manieren om tot 
realisatie te komen.  
 
De goede dingen op het juiste moment 
Om passende dienstverlening en huisvesting te bieden, moeten heldere keuzes gemaakt 
worden: wat doen we wel en wat niet. Door effectief en efficiënt te werken en gebruik te maken 
van onder andere standaardisatie, ontstaat er ruimte in flexibiliteit van werken en de goede 
dingen op het goede moment te kunnen doen. Deze manier van werken vraagt ook om 
passende competenties, duidelijke formulering van taken en een taakgerichte organisatie die 
medewerkers het kader en de ruimte biedt om ook die eigen verantwoordelijkheid te nemen en 
om gewaardeerd te worden.  
 
Talent optimaal inzetten 
Vertrouwen in de kwaliteiten van medewerkers en hen de ruimte geven om de doelen en 
ambities voor de toekomst te kunnen realiseren, zijn essentieel. Dit is het fundament om de 
organisatie en medewerkers verder te ontwikkelingen en voorbereidt te zijn op de uitdagingen in 
de komende periode. Thius zet dan ook in op de ontwikkeling van medewerkers en gaat ervoor 
zorgen dat ieders talenten optimaal ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt de 
professionaliteit versterkt door kennisontwikkeling en -bundeling, met als doel de taakstelling 
adequaat uit te kunnen voeren en te ‘mee-anderen’ bij veranderingen in onze interne en externe 
omgeving.  
 
Mee veranderen met de omgeving 
Om te blijven aansluiten op de veranderende omgeving worden technologische ontwikkelingen 
gevolgd en processen continu verbeterd. Hierbij is het van belang om samen te werken met 
onder meer corporaties, huurders, marktpartijen. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot andere, 
vernieuwende beheervormen in samenhang met bijvoorbeeld het herzien van nieuwe 
communicatievormen met huurders. Steeds meer pakken huurders zelf woonzaken op of gaan 
op onderzoek uit. Deze ontwikkeling stelt dan ook eisen aan onder meer de toegankelijkheid 
van informatie en de mate van digitalisering. We stimuleren onze huurders om steeds meer 
digitaal te doen, maar zorgen er tevens voor dat huurders die niet mee kunnen komen in de 
digitale wereld ook bij ons terecht kunnen. 
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9. Waarborgen financiële continuïteit  
 
Continuïteit van onze organisatie is een voorwaarde waarbinnen onze ambities moeten passen. 
Immers, alleen als financieel gezonde corporatie zijn we een betrouwbare partner voor onze 
huurders, toeleveranciers en belanghouders. We kiezen er nadrukkelijk voor om invulling te 
geven aan de lokale opgaven die wij zien in Tiel.  
 
Doelstellingen 2019 
Doel Acties   Toelichting 
Sturen op basis 
van 
(maatschappelijk 
en financieel) 
rendement  

In 2019 bepalen we de 
rendementseisen per activiteit. 

Nee In het kader van de fusie is hier 
geen prioriteit aan gegeven. 

 We gaan verder met het 
implementeren van de 
marktwaarde in ons 
sturingsmodel. 

Nee In het kader van de fusie is hier 
geen prioriteit aan gegeven. 

 We zetten acties uit om duurzame 
oplossingen te realiseren om aan 
de LtV-norm (o.b.v. 
beleidswaarde) te gaan voldoen. 

Ja Nieuw plan is opgesteld en in 
het kader van de fusie is dit voor 
de komende jaren goed 
geborgd. 

 

9.1 Marktwaarde 
De basis voor de marktwaarde van het DAEB vastgoed is het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde, voor een deel van de woningen is er sprake van full waardering. Voor het niet-
DAEB vastgoed (BOG, MOG en ZOG) is er sprake van full waardering, uitgevoerd door taxateur 
Colliers, waarbij gebruik is gemaakt van vrijheidsgraden waar het gaat om een beperkt aantal 
waarderingsparameters. 
 
SCW heeft begin 2017 een Taxatie Management Systeem (TMS) van Ortec geïmplementeerd. 
In het TMS liggen alle marktwaarden vast van het volledige bezit en heeft de externe taxateur 
de waarden voor het niet-DAEB vastgoed gevalideerd. Op deze wijze zijn per peildatum de 
onderliggende waarden en uitgangspunten op VHE-niveau inzichtelijk. 
 
Voor de marktwaarde als waarderingsgrondslag zijn een aantal argumenten te benoemen. 
Corporaties zijn onderling beter vergelijkbaar en ook beter vergelijkbaar met andere 
Marktpartijen en de transparantie wordt hiermee vergroot. Daarnaast is het mogelijk om de 
marktwaardeontwikkeling te integreren in de vastgoedsturing van SCW. Het sturen op onder 
andere de marktwaardeontwikkeling zal in de komende jaren worden verankerd in de 
beleidscyclus van vastgoedsturing. 
 
In de marktwaarde wordt rekening gehouden met markthuren, lagere onderhoudskosten en 
genormeerde exploitatielasten 
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9.2 Financieel beleid 
 
9.2.1 Treasury 
 
Algemeen 
Wij hebben onze verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in een treasury statuut, 
inclusief de toegestane geld- en kapitaalmarktinstrumenten. De operationele taken ten aanzien 
van treasury staan beschreven in het treasury jaarplan. 
 
Interest coverage ratio (ICR) 
De ICR geeft aan hoeveel maal een onderneming haar rentelasten ‘verdient’. Hiervoor wordt 
het operationele bedrijfsresultaat uitgedrukt in verhouding met de rentelasten. Dit cijfer geeft 
een indicatie van het (rente)risico dat een bedrijf loopt, en dus in hoeverre de onderneming 
bestand is tegen een (tijdelijk) slechte gang van zaken. De ratio van SCW bedraagt 1,66 (1,93 
in 2018). De norm voor deze ratio bedraagt minimaal 1,4 (bron: WSW: eisen 
kredietwaardigheid). SCW is dus voldoende in staat om aan haar verplichtingen te kunnen 
voldoen. 
 
Renterisico’s 
SCW streeft naar een evenwichtige spreiding van de renterisico’s in de tijd. Concreet betekent 
dit dat het jaarlijkse renterisico van de leningenportefeuille niet meer mag bedragen dan circa 
15%. Deze prestatie-indicator is gerealiseerd. Doordat wij het renterisico zoveel mogelijk 
beperken door een optimale spreiding in de leningenportefeuille (voor de komende vijf jaar 
minder dan circa 5% van de portefeuille) maken wij geen gebruik van derivaten. 
 
Mutaties in leningenportefeuille 2019 

• In december 2019 heeft er een extra aflossing plaatsgevonden bij een flexlening van € 2 
miljoen. 

• De totale contractuele aflossing van leningen bedroeg in 2019 € 1.745 miljoen. 
• Er zijn in 2019 geen nieuwe leningen aangetrokken. 

 
Ultimo 2019 bedraagt de gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille 3,57% (ultimo 2018: 
3,49%). 
 
RJ290 - Richtlijnen financiële instrumenten 
De Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ) vindt dat zogenaamde ‘verliezen’ op derivaten, die 
geen relatie hebben met afgedekte posities of het onderliggende contract, eerder zichtbaar 
moeten zijn in de winst- en verliesrekening. Dat is, kort door de bocht, de praktische doelstelling 
van één van de wijzigingen in de Richtlijnen voor financiële instrumenten (RJ 290) die de Raad 
voor de Jaarverslaggeving eind 2013 bekend maakte. Deze regels bepalen wanneer ‘verborgen 
derivaten’ in contracten moeten worden afgesplitst. 
 
Voor de ‘verborgen derivaten’, door de RJ betiteld als embedded derivaten, geldt dat het reële 
‘verlies’ erop in de winst- en verliesrekening moet worden verwerkt. Het gaat om de gevallen 
waarin een contract een derivaat bevat dat geen nauw, onlosmakelijk verband houdt met de 
basis van dat product, zoals een lening. In die gevallen moet dat derivaat uit het instrument 
worden gelicht en afzonderlijk van de lening in de jaarrekening worden verwerkt. 
 
Lening 
Op 3 juni 2010 heeft SCW een extendible fixe-lening bij de NWB afgesloten voor een bedrag 
van € 10,0 miljoen met een looptijd van 45 jaar. De contractuele afspraken zijn als volgt: 
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- Periode 02-11-2010 – 02-11-2020: een vaste rente van 2,41% op jaarbasis met 
halfjaarcoupon; 

- Periode 02-11-2020 – 02-11-2055:een basisrente van 3,25% per jaar op basis van een 
halfjaarcoupon en een nader overeen te komen krediet-opslag of vervroegde aflossing, 
dit éénmalig door de geldgever te bepalen.  

 
Op het moment van afsluiten van de lening bedroeg de 35-jarige forward ingaande 2 november 
2020 3,131%. 
 
De benchmark voor de afgesloten lening was op dat moment als volgt: Een lening met een 
vaste rente voor de periode 02-11-2010 t/m 02-11-2020 bedroeg 3,50%. SCW heeft in de 
eerste periode van 10 jaar een gerealiseerd rentevoordeel van (3,50% - 2,41%) 1,09% per jaar, 
ofwel totaal € 1,09 miljoen. 
 
De tweede periode van 35 jaar is afgesloten tegen een basisrente van 3,25% (getoetst aan de 
forward en opslagen voor de bank, nagenoeg marktconform) met een tussentijdse 
spreadherziening en de mogelijkheid tot tussentijdse vervroegde aflossing tegen marktwaarde 
van de lening op spread-herzieningsmoment. 
 
De bank heeft éénmalig het recht de lening af te lossen op het ingangsmoment van de 
basisrente, ofwel op 2 november 2020. Vanwege het feit dat de bank het recht heeft om in 2020 
(extendible moment) een basisrente in rekening te brengen van 3,25% per jaar op basis van 
een halfjaarcoupon en op dat moment éénmalig het recht heeft de lening tegen nominale 
waarde op te eisen, is SCW verplicht met ingang van het boekjaar 2014 de waarde van dit recht 
in het jaarresultaat te verwerken. De bank heeft voor de eventuele uitoefening van dit recht bij 
het afsluiten van de lening een rentederivaat afgesloten (gekochte receiver swaption op een 
strike van 3,25%).  
 
Op grond van de RJ moet SCW de marktwaarde van de door de bank afgesloten swaption 
binnen de balans waarderen op marktwaarde. De forwardrentecurve op 31 december 2019 
behorende bij de looptijd van het derivaat bedraagt 0,618%. De impact van het renteverschil 
tussen de rente van de swaption van 3,25% en de huidige forward van 0,618% is in de 
jaarrekening 2019 verwerkt.  
 
De Embedded Swaption is gewaardeerd op € 8,365 miljoen en de lening op € 9,864 miljoen. 
Het verschil ten opzichte van de nominale waarde van de lening ad. € 10,0 miljoen een bedrag 
van € 6,900 miljoen, is per saldo ten laste van het eigen vermogen ultimo 2014 gebracht. In 
2019 heeft een negatieve correctie plaatsgevonden van € 3,480 miljoen. 
 
De marktwaarde van de lening is in de afgelopen periode door de volgende elementen 
beïnvloed: 
1. Korter wordende optielooptijd: doordat de ingangsdatum van het laatste rentetijdvak van 

de extendible lening steeds dichterbij komt, wordt de optielooptijd van de swaption 
steeds korter. Hierdoor wordt de negatieve waarde van de receiver swaption minder 
negatief;  

2.  Gedaalde forwardrente: hierdoor wordt de negatieve waarde van de receiver swaption 
meer negatief;  

3.  Gedaalde volatiliteit: hierdoor wordt de negatieve waarde van de receiver swaption 
minder negatief. 

 
Afgezien van voornoemde lening met een embedded derivaat is er geen sprake van derivaten. 
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Bijzondere gebeurtenissen 
Er zijn geen juridische procedures onderhanden die kunnen leiden tot mogelijke claims. 
Daarnaast zijn er geen andere ontwikkelingen bekend die het resultaat zouden kunnen 
beïnvloeden. Er loopt een hoger beroep ten aanzien van Koopgarant. Tot op heden is SCW 
door de rechter op alle punten in het gelijkgesteld. Verwachting is derhalve dat er geen sprake 
zal zijn van mogelijke claims.  
 
Impact coronavirus op continuïteit  
Per 1-1-2020 is zoals eerder benoemd in dit jaarverslag SCW gefuseerd met de Stichting 
Woningbeheer Betuwe (SWB) gevestigd te Lienden en opgegaan in de stichting Thius. In het 
kader van de fusie is de SWB de fusiedrager en werden SWB en SCW samen de stichting 
Thius. De stichting Thius heeft hierbij onder meer alle rechten en verplichtingen van SCW 
overgenomen. Voor de beoordeling van de continuïteit in de toekomst van SCW is daarmee de 
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Het COVID-19 virus (coronavirus) en de daartegen genomen maatregelen door de 
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structurele problemen weer terugkeren (staatsschuld etc.), dan is het mogelijk dat dit weer 
gevolgen zou kunnen hebben voor de kredietverstrekking.  
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Dan zal de kleinere beschikbaarheid wellicht kunnen leiden tot opslagen die hoger zijn, zoals 
we dat ook in de kredietcrisis hebben gezien. Ook toen was financiering voor corporaties 
beschikbaar, maar wel tegen een hoger (maar wel betaalbare) rentetarief. 
 
In onze Financieringsstrategie houden we rekening met het renterisico dat we lopen in het jaar. 
Hierbij is spreiding het sleutelwoord. Door een gespreide samenstelling van de huidige (en 
toekomstige) leningenportefeuille voorkomen we dat we veel financiering op een mogelijk 
ongunstig tijdstip moeten aantrekken en wordt het risico beperkt.   
 

 Ad 2) Waardering vastgoed  
Er zijn op dit moment nog geen notities verschenen over de verwachte ontwikkeling van de 
beleidswaarde. Wel is er door de Rabobank een verwachting over de effecten op de koopmarkt 
verschenen.1 De Rabobank verwacht een daling van de vraag naar koopwoningen met als 
gevolg geen verdere stijging van de prijs. Dit effect lijkt echter beperkt. Bovendien, als de totale 
vraag naar woningen gelijk blijft en de vraag naar het koopdeel neemt af, neemt de vraag naar 
huurwoningen toe, met mogelijk een prijsstijging van de marktwaarde tot gevolg.  
 
Per saldo is het totaal effect lastig in te schatten maar lijkt het effect op de marktwaarde en 
beleidswaarde beperkt. De overige correcties in de beleidswaarde zijn gelinkt aan de 
onderhoudsuitgaven (begroting) en de organisatiekosten. Als daar geen wijzigingen in zijn 
(daar is nauwelijks aanleiding toe in relatie tot de Corona crisis), is de beleidswaarde stabiel. 
De onzekere factor in deze is de disconteringsvoet, maar vanuit de verwachting dat het vele 
geld ergens naar toe zal moeten, denken wij dat de (huur)vastgoedmarkt een gewilde 
vluchthaven zal zijn met een positieve invloed op de marktwaarde van het bezit.  
 

 Ad 3) Verkoop  
Afgaande op de verkenning van Rabobank wordt er niet direct een prijsdaling, maar wel een 
afname van het volume verwacht. Hierdoor kan het zijn dat woningen langer te koop staan en 
dat kan het verloop van de kasstroomprognose beïnvloeden, immers opbrengsten komen pas 
later in de tijd beschikbaar. Het gevolg kan zijn dat eerder een lening moet worden 
aangetrokken. Bij Thius is intern beleid dat een relatie wordt gelegd tussen de verkopen en 
nieuwbouwplannen. Afname van verkopen van woningen, zal ook leiden tot afname van 
investeringen in nieuwbouw. Woningen bestemd in eerste instantie voor de verkoop, zullen dan 
worden ingezet als huurwoning. Zoals bij de waardering van vastgoed al geschetst denken wij 
dat bij een dalende vraag naar koopwoningen de vraag naar huurwoningen zal toenemen. 
 

 Ad 4) Debiteuren, huurderving  
Een groot deel van onze huurders heeft een laag inkomen. Door de maatschappelijke 
omstandigheden (toenemende werkloosheid, weinig vraag naar flexibele arbeid) kan het 
debiteurenrisico voor Thius toenemen.  
Echter, het normale debiteurenrisico is zeer beperkt en ligt onder de 1%. Bovendien wordt een 
deel van het risico voor de grootste categorie beperkt door de werking van de Huurtoeslag, 
gefinancierd door het Rijk. Het risico hier betreft, naar verwachting, met name de bedrijfsruimte 
en dure huur, maar dit is beperkt qua omvang. In eerste instantie zoeken we samen met de 
huurders naar mogelijkheden die huurders (of hun naasten) hebben om de huur te betalen. 
Echter, door vroegtijdige signalering van huurachterstanden zullen de risico’s beheersbaar 
blijven. Het effect op de kasstroomprognose zal wellicht zijn dat we later huurpenningen binnen 
krijgen en dus eerder een financiering moeten aantrekken. Maar dit alles zal marginaal zijn.  

                                                
1 Zie: https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/ook-de-huizenmarkt-is-niet-immuun-voor-
hetcoronavirus/?utm_campaign=5dd24c65b69b5a00015e9ffb&utm_content=5e745f8ff27eed000149e11b&utm_me 
dium=smarpshare&utm_source=linkedin  



39JAARVERSLAG 2019

41 
 

Dan zal de kleinere beschikbaarheid wellicht kunnen leiden tot opslagen die hoger zijn, zoals 
we dat ook in de kredietcrisis hebben gezien. Ook toen was financiering voor corporaties 
beschikbaar, maar wel tegen een hoger (maar wel betaalbare) rentetarief. 
 
In onze Financieringsstrategie houden we rekening met het renterisico dat we lopen in het jaar. 
Hierbij is spreiding het sleutelwoord. Door een gespreide samenstelling van de huidige (en 
toekomstige) leningenportefeuille voorkomen we dat we veel financiering op een mogelijk 
ongunstig tijdstip moeten aantrekken en wordt het risico beperkt.   
 

 Ad 2) Waardering vastgoed  
Er zijn op dit moment nog geen notities verschenen over de verwachte ontwikkeling van de 
beleidswaarde. Wel is er door de Rabobank een verwachting over de effecten op de koopmarkt 
verschenen.1 De Rabobank verwacht een daling van de vraag naar koopwoningen met als 
gevolg geen verdere stijging van de prijs. Dit effect lijkt echter beperkt. Bovendien, als de totale 
vraag naar woningen gelijk blijft en de vraag naar het koopdeel neemt af, neemt de vraag naar 
huurwoningen toe, met mogelijk een prijsstijging van de marktwaarde tot gevolg.  
 
Per saldo is het totaal effect lastig in te schatten maar lijkt het effect op de marktwaarde en 
beleidswaarde beperkt. De overige correcties in de beleidswaarde zijn gelinkt aan de 
onderhoudsuitgaven (begroting) en de organisatiekosten. Als daar geen wijzigingen in zijn 
(daar is nauwelijks aanleiding toe in relatie tot de Corona crisis), is de beleidswaarde stabiel. 
De onzekere factor in deze is de disconteringsvoet, maar vanuit de verwachting dat het vele 
geld ergens naar toe zal moeten, denken wij dat de (huur)vastgoedmarkt een gewilde 
vluchthaven zal zijn met een positieve invloed op de marktwaarde van het bezit.  
 

 Ad 3) Verkoop  
Afgaande op de verkenning van Rabobank wordt er niet direct een prijsdaling, maar wel een 
afname van het volume verwacht. Hierdoor kan het zijn dat woningen langer te koop staan en 
dat kan het verloop van de kasstroomprognose beïnvloeden, immers opbrengsten komen pas 
later in de tijd beschikbaar. Het gevolg kan zijn dat eerder een lening moet worden 
aangetrokken. Bij Thius is intern beleid dat een relatie wordt gelegd tussen de verkopen en 
nieuwbouwplannen. Afname van verkopen van woningen, zal ook leiden tot afname van 
investeringen in nieuwbouw. Woningen bestemd in eerste instantie voor de verkoop, zullen dan 
worden ingezet als huurwoning. Zoals bij de waardering van vastgoed al geschetst denken wij 
dat bij een dalende vraag naar koopwoningen de vraag naar huurwoningen zal toenemen. 
 

 Ad 4) Debiteuren, huurderving  
Een groot deel van onze huurders heeft een laag inkomen. Door de maatschappelijke 
omstandigheden (toenemende werkloosheid, weinig vraag naar flexibele arbeid) kan het 
debiteurenrisico voor Thius toenemen.  
Echter, het normale debiteurenrisico is zeer beperkt en ligt onder de 1%. Bovendien wordt een 
deel van het risico voor de grootste categorie beperkt door de werking van de Huurtoeslag, 
gefinancierd door het Rijk. Het risico hier betreft, naar verwachting, met name de bedrijfsruimte 
en dure huur, maar dit is beperkt qua omvang. In eerste instantie zoeken we samen met de 
huurders naar mogelijkheden die huurders (of hun naasten) hebben om de huur te betalen. 
Echter, door vroegtijdige signalering van huurachterstanden zullen de risico’s beheersbaar 
blijven. Het effect op de kasstroomprognose zal wellicht zijn dat we later huurpenningen binnen 
krijgen en dus eerder een financiering moeten aantrekken. Maar dit alles zal marginaal zijn.  

                                                
1 Zie: https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/ook-de-huizenmarkt-is-niet-immuun-voor-
hetcoronavirus/?utm_campaign=5dd24c65b69b5a00015e9ffb&utm_content=5e745f8ff27eed000149e11b&utm_me 
dium=smarpshare&utm_source=linkedin  



40 100 JAAR THUIS IN TIEL

42 
 

 
Ad 5) Organisatie  
Qua organisatie betekent de Corona crisis zeker op korte termijn een omschakeling in 
werkwijze, de nodige werkdruk en werkstress. Een hoog ziekteverzuim kan hoge kosten met 
zich meebrengen zonder directe opbrengsten. Anderzijds nemen de activiteiten op kantoor en 
op locatie (reparaties) ook af. Grote groepen kunnen ook op afstand (digitaal) thuis werken. 
Gezien de beperkt aantal uitvoeringen van mutatie en reparatieonderhoud kunnen deze 
activiteiten met minder mensen worden gedaan. Bovendien is er minder inhuur nodig is. De 
impact lijkt vooralsnog beperkt. 
 
Wel denken we dat door de faciliteiten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld en de 
omvangrijke financiële middelen die dit vergt ontwikkelingen als het terugdraaien van de 
Verhuurdersheffing en dergelijke negatief zullen beïnvloeden. Zeker in de afgelopen crises is 
veel van woningcorporaties gevergd en onze verwachting is niet direct dat van 
woningcorporaties nieuwe extra offers zullen worden gevraagd. Maar dit zal ook afhankelijk zijn 
van de lengte en de diepte van de crisis die ontstaat. 
 
Ad 6) Investeringen, nieuwbouw en bestaand  
Bij investeringen verwachten we, zolang de bouw doorgaat, geen of beperkte vertragingen bij 
de nieuwbouw. Er kan gebouwd worden op lege locaties, met voldoende afstand tussen 
mensen. Dat is anders bij bestaande bouw in bewoonde situatie, hier is een vertraging te 
verwachten. Daarnaast zitten mensen niet te wachten om nu te verhuizen naar een (tijdelijke) 
woning omdat hun woning wordt gerenoveerd. Dit zal weer een positieve impact hebben op de 
kasstroomprognose en compenseert (deels) daling in verkoopopbrengsten en het 
debiteurenrisico. 
 
Op langere termijn is het de vraag welk effect dit heeft op de mogelijkheden. Enerzijds is het 
mogelijk dat aannemers in de problemen zullen komen. Dit kan voordelen opleveren 
(prijsconcurrentie bij aanbestedingen), maar anderzijds ook prijsverhogingen (minder 
concurrentie) opleveren. Als minder nieuwbouw plaats gaat vinden in de nieuwbouw van 
koopwoningen (want minder vraag) opent dit ook mogelijkheden om meer nieuwe 
huurwoningen te gaan bouwen.  
 
Bovendien gaven we ook al aan dat investeringen mede afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van (interne en externe) financiering. Indien dit onvoldoende aanwezig is, kan 
worden getemporiseerd in de investeringen.  
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2. Conclusie  
Het COVID-19 (coronavirus) en de daartegen genomen maatregelen door de rijksoverheid, 
kunnen een significante impact hebben. Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is onzeker, 
dat hangt onder andere af van de doorlooptijd van beperkende c.q. beschermende maatregelen 
en van de daaruit voortvloeiende sociaal maatschappelijke en economische gevolgen. De 
enige in het jaarverslag beschreven scenario die wellicht met moeite is op te vangen is de 
situatie waarbij er geen financiering beschikbaar komt. De kans dat dit scenario zich voordoet 
zien wij als beperkt, gegeven de uitlatingen van de ECB en de houding van de banken en 
ervaringen in de kredietcrisis.  Vooralsnog schatten wij de impact van de corona-pandemie op 
de financiële continuïteit van de corporatie als beperkt tot matig in. Dat betekent dat er naar 
onze mening geen sprake is van een materiële onzekerheid inzake de continuïteit. 
 
9.2.2 Liquiditeit 
Ultimo 2019 bedraagt de current ratio afgerond 0,88 (2018: 0,69). Bij tijdelijke liquiditeitstekorten 
kan gebruik worden gemaakt van langlopende leningen, aangetrokken op basis van borging 
door het WSW. Eind 2019 bedroeg het positieve saldo liquide middelen € 8.566 miljoen.  
 
9.2.3 Financiële continuïteit 
SCW wil realistisch ondernemen en vaart daarbij al een aantal jaren “scherp aan de wind”. Wij 
hebben in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie. Daarbij is bewust 
gekozen om de middelen die wij hebben in te zetten voor de volkshuisvesting in Tiel en voor 
onze (toekomstige) huurders in het bijzonder. Uiteraard binnen de financiële randvoorwaarden 
rond vermogen en kasstromen. 
 
De verhuurdersheffing en de saneringssteun hebben een forse impact op zowel de 
vermogenspositie als de kasstroompositie van SCW. 
 
Huurverhoging 
Op 12 april 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt door de Eerste Kamer goedgekeurd. In 
2017 is de huursombenadering ingegaan. De maximale huursomstijging zal op inflatie +1% 
komen te liggen inclusief harmonisatie en exclusief huurverhoging bij mutatie na 
woningverbetering c.q. renovatie. Deze maatregelen zullen gunstig zijn voor betaalbaarheid, 
maar beperkt in de mogelijkheden voor extra huurverhogingen met name bij mutatie. 
 
In onze meerjarenprognose 2020 - 2029 is uitgegaan van een (gemiddelde) verhoging van de 
huren met 1,0% boven inflatie (inclusief huurharmonisatie). 
 
Beleidswaarde 
In 2018 heeft het begrip beleidswaarde zijn intrede gedaan. Als basis voor de beleidswaarde 
wordt de marktwaarde als basis genomen rekening houdend met afslagen voor 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheerskosten op basis van eigen beleid en 
uitgangspunten. 
De beleidswaarde 2018 was als volgt opgebouwd: 
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De beleidswaarde 2019 is als volgt opgebouwd en komt circa 18,61% hoger uit dan de 
berekende beleidswaarde 2018 (voornaamste reden is de stijging van de marktwaarde): 
 

 
 
9.2.4 Financiële meerjarenprognose 
In de financiële meerjarenprognose is het beleid van SCW doorgerekend waarbij de volgende 
ratio’s van toepassing zijn: 
 

• De ICR (Interest Coverage Ratio) geeft aan in hoeverre een organisatie de rentelasten uit 
de operationele kasstroom kan voldoen. De geactiveerde rente en kosten voor eigen 
productie en rente-ontvangsten worden buiten beschouwing gelaten. Deze norm is 1,4 
voor DAEB en 1,8 voor niet-DAEB. 

• Het solvabiliteitsratio meet de omvang van het eigen vermogen in relatie tot het totale 
vermogen. De solvabiliteit wordt berekend op basis van bedrijfswaarde. De ondergrens is 
20%; 

45 
 

• De Loan to Value beleidswaarde heeft als basis de marktwaarde waarbij rekening wordt 
gehouden met afslagen voor beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheerkosten 
op basis van eigen beleid en uitgangspunten. De LtV wordt berekend op basis van 
beleidswaarde. Het vreemd vermogen mag maximaal 75% van de beleidswaarde zijn;  

• Het dekkingsratio geeft de WSW geborgde leningenportefeuille aan tegen opzichte van 
het onderpand (uitgedrukt in marktwaarde). De bovengrens bedraagt 70%. 

 

 
 
De kasstroomratio’s en vermogensratio voldoen aan de normen.  
 
De cijfers zijn ontleend aan de begroting 2020-2029 van de fusieorganisatie Thius.  
 
Borgingsplafond WSW 

• Het WSW blijft sturen op kasstromen, waarbij ze nu tevens sturen op de stand van de 
door het WSW geborgde leningenportefeuille ultimo jaar. 

• Op 25 juni 2019 en 9 juli 2019 zijn brieven ontvangen van WSW inzake de positieve 
beoordeling van de Business Risks en het Borgingsplafond en Borgbaarheid.  

• Ultimo 2019 is de leningenportefeuille nagenoeg geheel geborgd door het WSW. Er is 
ultimo 2019 nog sprake van een zeer gering bedrag (€ 70.000) aan niet geborgde 
leningen door de gemeente Tiel.  

• Het vastgestelde borgingsplafond ultimo 2019 bedraagt € 137 miljoen. De stand van de 
door het WSW geborgde leningen bedraagt ultimo 2019 € 137,9 miljoen.  

 
De LtV wordt vanaf 2018 gebaseerd op de beleidswaarde. De beleidswaarde ligt wat hoger dan 
de marktwaarden waardoor de LtV daalt. De beleidswaarde eind 2019 is circa 15,69% hoger 
dan de beleidswaarde 2018 waardoor de LtV eind 2019 uitkomt op circa 52,5%. Oorzaak 
hiervan is voornamelijk de stijging in de marktwaarde. 
 
Beoordeling vermogenspositie 
De Autoriteit Woningcorporaties brengt elk jaar rapport uit over de (financiële) continuïteit van 
SCW op basis van de laatst vastgestelde jaarrekening en de productievoornemens 
(meerjarenbegroting).  
 
Administratieve scheiding 
Vanuit de woningwet is het verplicht om vanaf 2017 een administratieve scheiding aan te 
brengen tussen DAEB en niet-DAEB bezit. 
 
Er is gekozen om de niet-DAEB tak een solvabiliteit “mee te geven” van 40%, waardoor de 
scheidingslening zo hoog mogelijk is. Er is sprake van een scheidingslening van  
€ 10.325.000 die in 15 jaar zal worden afgelost. Hiervoor is gekozen om de Loan to Value voor 
DAEB vastgoed zo laag mogelijk te houden. 
Bij het opstellen van de begroting 2020 is besloten om, gelet op de overtollige liquide middelen 
in het niet-DAEB deel, de lening versneld af te lossen. De lening zal, op basis van begroting 
2020-2029, eind 2020 volledig zijn afgelost.   

Kengetallen op basis van de meerjarenbegroting 2019 - 2029 Thius

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Norm Resultaat
ICR 1,66 2,98 2,94 2,98 3,09 3,22 3,12 3,10 3,12 3,22 3,29 1,40 Voldoet
Solvabiliteit beleidswaarde 43,1% 50,6% 50,8% 52,6% 53,3% 53,0% 54,1% 55,5% 57,2% 59,1% 62,2% 15,0% Voldoet
LTV beleidswaarde 52,5% 42,3% 44,1% 42,2% 38,9% 41,6% 40,9% 39,7% 37,7% 36,1% 33,8% 85,0% Voldoet
Dekkingsratio marktwaarde 29,4% 20,8% 21,5% 20,5% 18,7% 19,9% 19,5% 18,7% 17,6% 16,8% 15,6% 70,0% Voldoet
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op basis van eigen beleid en uitgangspunten. De LtV wordt berekend op basis van 
beleidswaarde. Het vreemd vermogen mag maximaal 75% van de beleidswaarde zijn;  

• Het dekkingsratio geeft de WSW geborgde leningenportefeuille aan tegen opzichte van 
het onderpand (uitgedrukt in marktwaarde). De bovengrens bedraagt 70%. 

 

 
 
De kasstroomratio’s en vermogensratio voldoen aan de normen.  
 
De cijfers zijn ontleend aan de begroting 2020-2029 van de fusieorganisatie Thius.  
 
Borgingsplafond WSW 

• Het WSW blijft sturen op kasstromen, waarbij ze nu tevens sturen op de stand van de 
door het WSW geborgde leningenportefeuille ultimo jaar. 

• Op 25 juni 2019 en 9 juli 2019 zijn brieven ontvangen van WSW inzake de positieve 
beoordeling van de Business Risks en het Borgingsplafond en Borgbaarheid.  

• Ultimo 2019 is de leningenportefeuille nagenoeg geheel geborgd door het WSW. Er is 
ultimo 2019 nog sprake van een zeer gering bedrag (€ 70.000) aan niet geborgde 
leningen door de gemeente Tiel.  

• Het vastgestelde borgingsplafond ultimo 2019 bedraagt € 137 miljoen. De stand van de 
door het WSW geborgde leningen bedraagt ultimo 2019 € 137,9 miljoen.  

 
De LtV wordt vanaf 2018 gebaseerd op de beleidswaarde. De beleidswaarde ligt wat hoger dan 
de marktwaarden waardoor de LtV daalt. De beleidswaarde eind 2019 is circa 15,69% hoger 
dan de beleidswaarde 2018 waardoor de LtV eind 2019 uitkomt op circa 52,5%. Oorzaak 
hiervan is voornamelijk de stijging in de marktwaarde. 
 
Beoordeling vermogenspositie 
De Autoriteit Woningcorporaties brengt elk jaar rapport uit over de (financiële) continuïteit van 
SCW op basis van de laatst vastgestelde jaarrekening en de productievoornemens 
(meerjarenbegroting).  
 
Administratieve scheiding 
Vanuit de woningwet is het verplicht om vanaf 2017 een administratieve scheiding aan te 
brengen tussen DAEB en niet-DAEB bezit. 
 
Er is gekozen om de niet-DAEB tak een solvabiliteit “mee te geven” van 40%, waardoor de 
scheidingslening zo hoog mogelijk is. Er is sprake van een scheidingslening van  
€ 10.325.000 die in 15 jaar zal worden afgelost. Hiervoor is gekozen om de Loan to Value voor 
DAEB vastgoed zo laag mogelijk te houden. 
Bij het opstellen van de begroting 2020 is besloten om, gelet op de overtollige liquide middelen 
in het niet-DAEB deel, de lening versneld af te lossen. De lening zal, op basis van begroting 
2020-2029, eind 2020 volledig zijn afgelost.   

Kengetallen op basis van de meerjarenbegroting 2019 - 2029 Thius

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Norm Resultaat
ICR 1,66 2,98 2,94 2,98 3,09 3,22 3,12 3,10 3,12 3,22 3,29 1,40 Voldoet
Solvabiliteit beleidswaarde 43,1% 50,6% 50,8% 52,6% 53,3% 53,0% 54,1% 55,5% 57,2% 59,1% 62,2% 15,0% Voldoet
LTV beleidswaarde 52,5% 42,3% 44,1% 42,2% 38,9% 41,6% 40,9% 39,7% 37,7% 36,1% 33,8% 85,0% Voldoet
Dekkingsratio marktwaarde 29,4% 20,8% 21,5% 20,5% 18,7% 19,9% 19,5% 18,7% 17,6% 16,8% 15,6% 70,0% Voldoet
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Toelichting op de belangrijkste mutaties: 
De marktwaarde van het vastgoed is m.n. gestegen door: 

• Disconteringsvoet   € 24,15 miljoen 
• Mutatie objectgegevens  € 13,40 miljoen 
• Leegwaarde    €   3,87 miljoen 
• Belastingen en verzekeringen  €   1,92 miljoen 
• Nieuwbouw    €   0,25 miljoen 
• Markthuur en leegstand  - € 1,60 miljoen 
• Macro-economische parameters - € 1.80 miljoen 
• Verkopen    - € 6.50 miljoen 

 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie is gestegen door het project Westlede 
voor de realisatie van 28 appartementen. De overgebleven waarde betreft de grondpositie de 
Driehoek. 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gedaald door afkoop van koopgarant voor 7 
woningen. De daling van de voorziening onrendabele investeringen wordt veroorzaakt door de 
onttrekking van de voorziening in relatie tot het afgeronde project Molukse Wijk fase 4B. 
 
De daling van de langlopende schulden is als volgt te verklaren:  

• Reguliere aflossing    - € 7,10 miljoen 
• VOV-verplichting   - € 0,79 miljoen 
• Embedded derivaat        € 3.50 miljoen 

 
De stijging van de kortlopende schulden is als volgt te verklaren: 

• Stijging mutatie aflossing      € 5.30 miljoen 
• Afname schuld leveranciers  - € 1.27 miljoen 
• Afname belastingen en premies   - € 0,26 miljoen 

Vergelijking vermogenspositie ultimo 2019

ACTIVA 2019 2018
DAEB vastgoed in exploitatie 430.055.549       396.539.451       
niet DAEB vastgoed in exploitatie 19.829.448         19.119.793         
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 5.374.331            6.129.481            
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 495.211               209.999               

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4.969.026            5.694.198            

Deelnemingen 1.032                    1.032                    
Latente belastingvorderingen 5.605.000            7.604.000            

Voorraden 181.723               127.950               

Huurdebiteuren 186.160               165.140               
Overige vorderingen 849.710               1.157.508            
Overlopende activa 204.568               200.424               

Liquide middelen 8.566.262            3.516.309            

Totaal van activa 476.318.020       440.465.285       

PASSIVA
Eigen vermogen 319.243.548       280.397.543       

Voorziening voor onrendabele investeringen -                        700.000,00         
Voorziening jubilea 101.366,00         -                        

Langlopende schulden 145.659.684       151.863.102       
Kortlopende schulden 11.313.422         7.504.640            

Totaal van Passiva 476.318.020       440.465.285       
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Toelichting op de belangrijkste mutaties: 
De huren zijn gestegen door huurverhoging, huurharmonisatie en woningverbeteringen.  
 
De lasten verhuur- en beheeractiviteiten zijn lager doordat de rubricering van de saneringssteun 
is verplaatst naar de overige organisatiekosten (270.000). De verdeelsleutels van het 
functionele model zijn ook aangepast. De verdeling van de personeelskosten is verder 
uitgebreid naar Onderhoud, Nieuwbouw en Leefbaarheid. De algemene kosten (+ € 282k.) zijn 
hoger uitgevallen dan begroot door Advies- Automatiserings- en fusiekosten. Dit komt door de 
voorbereidingsactiviteiten van de fusie.  
 
De onderhoudslasten zijn in 2019 verhoogd met € 1.320.000. Dit komt doordat de 
personeelslasten zijn doorbelast naar het onderhoud met een bedrag van € 585.000. Voor 2019 
was het planmatig onderhoud hoger begroot op basis van ouderdom en slijtage. Het saldo van 
planmatig onderhoud is € 600.000 hoger dan in 2018. Het reparatieonderhoud is € 180.000 
hoger doordat er oude mutatiewoningen zijn vrijgekomen. Dit veroorzaakt behoorlijke 
investeringen.   
 
 

Vergelijking resultaat 2019 ten opzichte van 2018

WINST- EN VERLIESREKENING 2019 2018

Huuropbrengsten 24.218.484   23.833.527   
Opbrengsten servicecontracten 1.517.141     1.571.145     
Lasten servicecontracten -1.279.512    -1.353.383    
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -3.666.773    -4.514.631    
Lasten onderhoudsactiviteiten -6.424.804    -5.090.641    
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.966.596    -3.533.104    
Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 10.397.940   10.912.913   

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8.834.998     4.305.122     
Toegerekende organisatiekosten -90.577         -114.645       
Boekw aarde verkochte vastgoedportefeuille -6.534.420    -3.482.372    
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.210.001     708.105        

Overige w aardeveranderingen van vastgoedportefeuille -2.056.694    -3.507.704    
Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen vastgoedportefeuille 34.284.122   35.341.562   
Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorw aarden 32.309          186.350        
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 32.259.737   32.020.208   

Opbrengst overige activiteiten 307.486        401.930        
Kosten overige activiteiten -166.017       -690.393       
Netto resultaat overige activiteiten 141.469        -288.463       

Overige organisatiekosten -641.471       -                
Leefbaarheid -178.626       -85.524         

Bedrijfsresultaat 44.189.050   43.267.239   

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 114.334        66.249          
Rentelasten en soortgelijke kosten -8.642.946    -6.008.806    
Totaal van financiële baten en lasten -8.528.612    -5.942.557    

Resultaat voor belastingen 35.660.438   37.324.682   

Belastingen -1.999.000    -208.000       

Resultaat na belastingen 33.661.438   37.116.682   
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46 100 JAAR THUIS IN TIEL

48 
 

9.3 Maatschappelijk rendement 
In 2017 is een start gemaakt om te bekijken of en hoe we het maatschappelijk rendement van 
de verschillende complexen in kaart kunnen brengen. We hebben 3 themagroepen gevormd die 
ieder in 2017 en 2018 aan de slag zijn gaan om het maatschappelijk rendement (objectief) 
meetbaar en inzichtelijk te maken. We hebben nu meer inzicht nodig in het financiële deel van 
het totale rendement om een definitieve keuze te maken. In verband met de fusie is hier in 2019 
geen verdere actie op geweest. 
 

10. Ondertekening Bestuur en RVC 
 
Opgemaakt en vastgesteld door de RVC 
 
 
 
 
J. Heesen 
Bestuurder 
 
 
 
D.W. Hommes    D.P. Dekker 
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1 KENGETALLEN

1.1 Woningbezit

2019 2018

Woningen 3.324 3.367
Zorgcentrum Lingewaarde 56 56
Thomas huis 9 9
Vier Gravinnen 71 71
Dominicushof 11 11
Garages / Parkeerplaatsen 491 493
BOG 68 68
Wadenoijenlaan 167a 12 12
Herbergier 16 16
MOG 14 14
Zorgwoningen 37 35

4.109 4.152

1.2 Kwaliteit

2019 2018

Kosten planmatig onderhoud per woning 1.142 979
Kosten dagelijks onderhoud per woning (klachten en mutatie) 791 533
Totaal planmatig- en dagelijksonderhoud 1.933 1.512

1.3 Prijs-kwaliteit

2019 2018

Gemiddelde huurverhoging in % 2,19 2,09

1.4 Financiële con nuïteit

2019 2018

Dekkingsratio o.b.v. marktwaarde 29,40 34,00
Liquiditeit 0,88 0,69
Rentedekkingsratio (ICR) 1,66 1,91
Rentabiliteit eigen vermogen 10,54 13,24
Rentabiliteit vreemd vermogen 5,51 3,77
LTV o.b.v. beleidswaarde 52,50 66,60
Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde 67,02 63,66
Solvabiliteitswaarde o.b.v. beleidswaarde 43,10 32,50
Solvabiliteitswaarde o.b.v. beleidswaarde (DAEB) 44,80 32,80
Solvabiliteitswaarde o.b.v. beleidswaarde (Niet-DAEB) 53,70 41,00

1.5 Balans en winst-en-verliesrekening

2019 2018

Eigen vermogen per woning 96.042 83.278
Overige waardeveranderingen per woning -619 -1.042
Jaarresultaat per woning 10.127 11.024
Verkoopopbrengsten per woning 665 210
Huuropbrengsten en vergoedingen per woning 7.837 7.639

SCW te Tiel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 4 -

___________________________________________________________________________________________________________
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1.6 Personele beze ng

2019 2018

Directie/secretariaat/beleid 3,00 4,00
Wonen 19,00 19,00
Financiën 6,00 9,00
Vastgoed 6,00 6,00
Het totaal aantal formatieplaatsen 2019 bedraagt 29,28 (2018: 33,0).

SCW te Tiel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 5 -

___________________________________________________________________________________________________________
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatbestemming)

31 december
2019

€

31 december
2018

€

ACTIVA

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen  (1)

DAEB vastgoed in exploitatie 430.053.513 396.539.451
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 19.831.484 19.119.793
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 5.374.331 6.129.481
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 495.211 209.999

455.754.539 421.998.724

Materiële vaste activa  (2)

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4.969.026 5.694.198

Financiële vaste activa  (3)

Deelnemingen 1.032 1.032
Latente belastingvordering(en) 5.605.000 7.604.000

5.606.032 7.605.032

466.329.597 435.297.954

Vlottende activa
Voorraden  (4) 181.723 127.950

Vorderingen  (5)

Huurdebiteuren 186.160 165.140
Overige vorderingen 849.710 1.157.508
Overlopende activa 204.568 200.424

1.240.438 1.523.072

Liquide middelen  (6) 8.566.262 3.516.309

476.318.020 440.465.285

SCW te Tiel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december
2019

€

31 december
2018

€

PASSIVA

Eigen vermogen  (7)

Herwaarderingsreserve 241.202.609 210.273.989
Wettelijke reserves 45 45
Overige reserves 44.379.456 33.006.827
Onverdeelde winst 33.661.438 37.116.682

319.243.548 280.397.543

Voorzieningen  (8) 101.366 700.000

Langlopende schulden  (9)

Schulden aan kredietinstellingen 130.859.221 139.755.660
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 5.393.737 6.181.195
Overige schulden 9.406.726 5.926.247

145.659.684 151.863.102

Kortlopende schulden  (10)

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 7.054.035 1.745.129
Schulden aan leveranciers 236.707 1.517.715
Belastingen en premies sociale verzekeringen 518.957 781.696
Overige schulden en overlopende passiva 3.503.723 3.460.100

11.313.422 7.504.640

476.318.020 440.465.285

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________
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2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

Huuropbrengsten  (11) 24.218.484 23.833.527
Opbrengsten servicecontracten  (12) 1.517.141 1.571.145
Lasten servicecontracten  (13) -1.279.512 -1.353.383
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  (14) -3.666.773 -4.514.631
Lasten onderhoudsactiviteiten  (15) -6.424.804 -5.090.641
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  (16) -3.966.596 -3.533.104
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 10.397.940 10.912.913

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  (20) 8.834.998 4.305.122
Toegerekende organisatiekosten  (18) -90.577 -114.645
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  (19) -6.534.420 -3.482.372
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 2.210.001 708.105

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  (21) -2.056.694 -3.507.704
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  (22) 34.284.122 35.341.562
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV  (23) 32.309 186.350
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 32.259.737 32.020.208

Opbrengst overige activiteiten  (24) 307.486 401.930
Kosten overige activiteiten  (25) -166.017 -690.393
Nettoresultaat overige activiteiten 141.469 -288.463

Overige organisatiekosten  (26) -641.471 -

Leefbaarheid  (27) -178.626 -85.524
Bedrijfsresultaat 44.189.050 43.267.239

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (28) 114.334 66.249
Rentelasten en soortgelijke kosten  (29) -8.642.946 -6.008.806
Financiële baten en lasten -8.528.612 -5.942.557
Resultaat voor belasting 35.660.438 37.324.682

Belastingen  (30) -1.999.000 -208.000
Netto resultaat 33.661.438 37.116.682

SCW te Tiel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 8 -

___________________________________________________________________________________________________________
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

Ref: 2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele Ontvangsten

Huren 12 -24.186.963 -23.648.527
Vergoedingen -1.631.109 -1.577.146
Overige Bedrijfsontvangsten -436.787 -120.598
Ontvangsten interest (uit operationele activiteiten) - -445.234

Saldo ingaande kasstromen -26.254.859 -25.791.505

Operationele Uitgaven

Betalingen aan werknemers 2.947.798 2.821.177
Onderhoudsuitgaven 7.085.239 5.322.496
Overige Bedrijfsuitgaven 5.452.693 4.650.317
Betaalde interest 5.047.933 5.312.627
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 27.314 261.715
Verhuurdersheffing 2.447.852 2.493.654

Saldo uitgaande kasstromen 23.008.829 20.861.986

Kasstroom uit operationele activiteiten -3.246.030 -4.929.519
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA Ingaande Kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
woongelegenheden -8.849.904 -4.982.276
Verkoopontvangsten grond - -2.178.333

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding
vastgoedbeleggingen -8.849.904 -7.160.609

MVA Uitgaande Kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 1.679.913 95.033
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 1.523.525 3.370.281
Investeringen Overig niet te borgen 21.941 -
Externe kosten bij verkoop 81.829 94.075

Verwerking van vastgoedbeleggingen 3.307.208 3.559.389

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.542.696 -3.601.220
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering Uitgaande Kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen 3.738.773 6.265.903

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.738.773 6.265.903

transporteren -5.049.953 -2.264.836

SCW te Tiel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ref: 2019

€ €

2018

€ €

Transport -5.049.953 -2.264.836

-5.049.953 -2.264.836

Liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari 3.516.309 1.251.473
Liquide middelen per 31 december 8.566.262 3.516.309

5.049.953 2.264.836
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac viteiten

De activiteiten van de Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW),geregistreerd onder KvK-nummer 11011328 en statutair
gevestigd te Tiel bestaan voornamelijk uit:
De exploitatie en ontwikkeling van woningen. SCW zorgt voor kwalitatief goede en duurzame woningen voor mensen die niet in hun
eigen woonbehoefte kunnen voorzien. We kijken daarbij verder dan de woningen en nemen ook verantwoordelijkheid om te werken
aan leefbare en vitale wijken en buurten.

Fusies en overnames

Fusie met SWB Lienden

Na ontvangst van de positieve zienswijzen van de belanghebbende partijen en het goedkeuringsbesluit van de Autoriteit
Woningcorporaties, heeft dit geleid tot een definitief fusiebesluit van beiden Raad van Commissarissen in november 2019. Op 10
december 2019 hebben beiden bestuurders hun handtekening gezet met als fusiedatum 1 januari 2020.

Meerwaarde creëren
SCW en SWB verwachten gezamenlijk beter de opgaven en middelen in de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en
Buren te kunnen matchen. Ook denken ze samen de ambities op het gebied van wonen en verduurzaming te kunnen realiseren.
Bovendien zal fusie leiden tot efficiency en betere voorwaarden voor de continuïteit en doorontwikkeling, zo blijkt uit de verkenning
en het voorbereidende onderzoek.

Regelgeving

De toegelaten instelling heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het eerste
lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet
zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van
toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels van de Wet normeringTopinkomens ("WNT") en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven
richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 'Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het bijzonder. De
jaarrekening is opgemaakt op 2 juni 2020.
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Stelselwijziging

Aanpassing Latente belastingvorderingen

Voor de bepaling van de latente belastingvordering heeft in 2019 een stelselwijziging plaatsgevonden

Na een aanpassing door de Raad voor de Jaarverslaggeving van de bepalingen van RJ 272
'Belastingen naar de winst', is voor woningcorporaties meer duidelijkheid gekomen over de wijze
waarop met latente belastingen voor vastgoed in exploitatie moet worden omgegaan. Deze
aanpassing is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019. Een aantal
vertegenwoordigers van accountantskantoren en woningcorporaties heeft vervolgens een
handreiking opgesteld.

Hoofdlijn van deze handreiking is, dat bij vastgoed in exploitatie in bepaalde situaties aan de orde
kan zijn dat het zeer waarschijnlijk is dat de fiscale boekwaarde bij sloop of de boekwinst bij
verkoop (gebruik van herinvesteringsreserve) in de toekomst niet zal leiden tot fiscale afwikkeling
gedurende de levensduur van dat actief. Dit omdat door de toepassing van de fiscale faciliteiten
het fiscale afwikkelmoment in continuïteit 'doorschuift' naar het vervangende actief. Het
feitelijke afwikkelmoment komt daarmee (oneindig) ver in te de toekomst te liggen. Bij een
waardering van de latentie tegen contante waarde tendeert deze dan naar nihil. Om deze reden is
de latentie verkopen op nul gesteld per 31-12-2019. Dit is verwerkt als een schattingswijziging in deze jaarrekening.

Voor het afschrijvingspotentieel is in 2019 een latentie gevormd. De vorming van deze latentie is verwerkt
als een stelselwijziging. Daarmee zijn de cijfers voor 2018 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Aanpassing vergelijkende cijfers van vermogen en resultaat

De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en resultaat,
waarbij de vergelijkende cijfers 2018 in de jaarrekening 2019 zijn aangepast.
De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag reeds van
toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van de stelselwijziging (cumulatieve effect) is voor het deel dat betrekking heeft
op de jaren tot en met 2017 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2018 en bedraagt € 4.111.000 positief. Het deel dat
betrekking heeft op het resultaat 2018 is in de individuele posten van de winst-en-verliesrekening verwerkt middels aanpassing van
de vergelijkende resultaatcijfers 2018 en bedraagt in totaal € 306.000,- positief. In totaal bedraagt het cumulatief effect per 1 januari
2019 € 4.417.000,-.

Oordelen en scha ngen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de groep zich diverse
oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal
als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij
behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.
Er hebben schattingswijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de onderdelen belastinglatenties (door wijziging van de
verkoopvijver), wijziging van de waarderingmethodiek (ruim 450 woningen zijn volgens de full-versie gewaardeerd, in 2018 volgens
handboekwaardering) en er heeft een schatiingswijziging plaatsgevonden bij de herwaarderingsreserve voor de VOV-woningen (in
2019 toegepast, voor vergelijking 2018 in de toelichting opgenomen).
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Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en

simultaan af te wikkelen; en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als afgeleide
instrumenten verstaan.

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil
zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Door de
waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Derivaten en hedge
accounting.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens
het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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5 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vastgoedbeleggingen

(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB (commercieel) vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de
staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot
aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-
, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-
beschikking d.d. 15 december 2009. Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een
huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde
maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.

Complexindeling

Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een
samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed,
bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex
kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden
van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan
voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het
waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële
deel kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed

Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de hieraan direct toerekenbare
kosten.

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop
wordt beëindigd.

Waardering na eerste verwerking

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd tegen
actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats
tegen de marktwaarde.

Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ("Handboek modelmatig waarderen marktwaarde").
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Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën:
- woongelegenheden;
- bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG);
- parkeergelegenheden;
- intramuraal zorgvastgoed.

SCW hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor woongelegenheden. Dit betreft een
modelmatige waardering, waarbij inherent aan het gebruik van de basisversie, sprake is van het risico dat deze waardering in een
bepaalde bandbreedte (+/-10%) kan afwijken van de waardering op basis van de full versie van het handboek (waarbij
vrijheidsgraden mogen worden aangepast en een taxateur betrokken is). In 2019 is voor een deel van de woningen, waarbij sprake
was binnen het waarderingscomplex van intramurale zorg, de full-versie toegepast voor het gehele waarderingscomplex.
Voor BOG, MOG en Intramurale Zorg hanteert SCW verplicht de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van de niet-DAEB tak.

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden.
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de DCF-methode.
Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van
een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-
periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening
van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van vijftien jaar.

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats
aan de hand van twee scenario's: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario.
Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of - vermeerdering van de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie
verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering of -
vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

Deze waardevermindering of -vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en uit
ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van de corporatie. Tevens is bij toepassing van de basisversie sprake van
een portefeuillewaardering in plaats van complexwaardering, waardoor er tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de
allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.

Uitgaven na eerste verwerking

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

Herwaarderingsreserve

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of verliezen ontstaan
door een wijziging in de marktwaarde van het worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen
de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige
afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt voor de
gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.

Afschrijvingen

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
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Buitengebruikstelling als gevolg van sloop

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2016 een ook voor een derde,
onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden
in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.

Beleidswaarde

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van Toegelaten Instellingen (hierna
'Woningcorporaties'). In 2018 alsmede recent 2019 zijn bepalingen van Richtlijn 645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde
komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie wordt
overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed
gerubriceerd als vastgoed verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op
de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de
boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder
de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV-contract
overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord
onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en nadelen zijn overgedragen.
Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht
tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt
gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop
waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt
als verplichting op de balans opgenomen zonder rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het
tijdstip waarop terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed mogelijk is.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden
verantwoord.

De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die ter zake de
terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde leegwaarde na aftrek van contractuele korting
en de - gefixeerde - boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de oude grondslag verwerkt in een
herwaarderingsreserve.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen (woningverbetering, herstructurering,
zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige
hieraan direct toerekenbare kosten.
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De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de
lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals
hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking.

Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de lagere
marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat
verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel
vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het verschil eerst in
mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele
investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post
overige waardeveranderingen.

Grondposities

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van huur- en
koopprojecten. De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na eerste
verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen
omtrent de verwachte woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat
verantwoord onder de post overige waardeveranderingen.

Materiële vaste ac va

Andere vaste bedrijfsmiddelen

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen rentekosten in de, tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde, materiële
vaste activa opgenomen.

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur rekening
houdend met de restwaarde:
- De terreinen worden niet afgeschreven;
- De bedrijfsgebouwen over vijfentwintig tot dertig jaar;
- De installaties tot dertig jaar;
- De vervoersmiddelen tot vijf jaar;
- De overige materiële vaste activa over vijf tot tien jaar.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat,
worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is
voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de
winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Een
materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden
van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.
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Financiële vaste ac va

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs minus eventuele bijzondere waardeverminderingen. Het dividend wordt als resultaat aangemerkt en verwerkt onder
de financiële baten en lasten.

Resultaten uit transacties met en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen die tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd worden,
worden proportioneel verantwoord. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaardeerd,
worden volledig verantwoord tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.

Overige financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Belastingen.

Vorderingen

De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening
verwerkt zodra de vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via
het amortisatieproces.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Dit betreft teruggekochte woningen uit hoofde van een terugkoopplicht, bestemd voor verkoop.
De waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment van verkrijging tegen de marktwaarde na
aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de verkrijgingsprijs is voor de waardering als voorraad, en na eerste verwerking
rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde.
De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties
van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop.

Hieronder is verder begrepen het commercieel vastgoed in exploitatie, geherclassificeerd als vastgoed bestemd voor verkoop. Bij
eerste verwerking (i.c. moment van herclassificatie) en na eerste verwerking is de waardering tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als gevolg
van de lagere reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde).

Liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en cheques. Liquide middelen
worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito's worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het
eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan
twaalf maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.
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Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste ac�va

SCW beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa bijzondere waardevermindering heeft
ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid
van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere
waardevermindering bepaald en in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Een voorheen opgenomen
waarderingsverlies wordt teruggenomen, indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve
gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten
tijde van de terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in
de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt.

De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.

Classifica�e eigen vermogen en vreemd vermogen

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de geconsolideerde jaarrekening als vreemd
vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit
het financieel instrument voortvloeit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument
worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting
respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te
schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde
zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel
vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te
rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, wordt het verschil eerst in
mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele
investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het
resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij
oplevering aan derden worden overgedragen onder een "verkoop onder voorwaarden" regeling.

De gehanteerde pensioenregeling van SCW en haar groepsmaatschappijen is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De
hieruit voortvloeiende pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering".
In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te
betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief
verantwoord.
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De gehanteerde pensioenregeling van SCW is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (SPW). De hieruit voortvloeiende
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel
de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als de groep
beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor de groep leidt
en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening.

Belas ngen

Acute belastingen

Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse
verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar
zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per
balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente
vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor
realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het
geldende belastingtarief. De latente belastingvorderingen wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Latente belastingen

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting
opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare
voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover er latente verplichtingen tegenover
staan, of het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -
verplichtingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per
balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente
vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor
realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het
geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en  vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien de groep een in rechte afdwingbaar recht heeft om
actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingvorderingen en de
uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die betrekking hebben op dezelfde fiscale eenheid en door
dezelfde belastingautoriteit worden geheven.

Langlopende schulden

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe
te rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-
rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans
worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende zaken in exploitatie die in het kader van
een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie zijn overgedragen aan derden, wordt verwezen naar paragraaf
Vastgoed verkocht onder voorwaarden van dit hoofdstuk.
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Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de vervolgwaardering niet
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste
waardering de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Financiële verplichtingen behoren tot de handelsportefeuille, indien deze zijn verworven of aangegaan met het doel deze
verplichtingen op korte termijn te verkopen. Deze categorie wordt na de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde zonder
aftrek van eventuele transactiekosten bij vervreemding. Baten of lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de
balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Geamor�seerde kostprijs

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste verwerking in de
balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-
rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd
met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of
oninbaarheid.

Derivaten en hedge accoun�ng

Indien SCW gebruik maakt van afgeleide financiële instrumenten zoals renteswaps ter afdekking van de gelopen risico's, dan past
SCW indien mogelijk hedge-accounting toe. Op dit moment is hiervan geen sprake.
SCW scheidt een in een contract besloten derivaat (embedded derivative) af van het basiscontract, indien aan onderstaande
voorwaarden is voldaan:
- er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico's van het in het contract besloten derivaat en de
economische kenmerken en risico's van het basiscontract;
- een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de definitie van een
derivaat; en
- het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van de reëel waardeveranderingen in het
resultaat.

Het afgescheiden derivaat wordt gewaardeerd in overeenstemming met onderstaande grondslagen.

Op het moment van de eerste verantwoording rubriceert de groep de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 op portefeuillebasis in
de onderstaande subcategorieën:

In 1 leningsovereenkomst is een bepaling opgenomen waarbij de leningverstrekker het recht heeft om op een tijdstip in de toekomst
de rentevoet vast te stellen op een vast rentepercentage of de op dat moment geldende marktrente. Geconcludeerd is dat dit recht
zich kwalificeert als een Embedded derivaat. (geschreven optie) met eigen kenmerken die niet voldoende aansluiten op de
kenmerken van de leningsovereenkomst en afgescheiden moet worden. Dit betekent tevens dat het derivaat niet kwalificeert voor
een hedge relatie respectievelijk hedge-accounting: het derivaat wordt verwerkt als "overige derivaten". Dit instrument wordt
vervolgens tegen reële waarde op de balans opgenomen, waarbij waardeverandering rechtstreeks via het resultaat worden
verantwoord.

Niet langer in de balans opnemen van financiële ac�va en passiva

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
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6 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de
voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard,
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de
vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk toegelicht.

Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met de door het Rijk
bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van
huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten en lasten servicecontracten

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor leveringen en diensten (zoals
energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving wegens
oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Bedrijfslasten

Lasten verhuur en beheerac viteiten

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten- verdeelstaat
verantwoord.

Lasten onderhoudsac viteiten

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten laste van de exploitatie
gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten
van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de
niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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Overige directe opera onele lasten exploita e bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van vorderingen op
huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren. De groep verwerkt de
overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de
overheidsheffing is voldaan.

Ne o gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de
toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed.

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische
voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst
op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van verkoopkosten en
de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de
opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct
toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde.
Verder wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder voorwaarden
doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van
de contractuele korting.

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op
koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste economische voor- en
nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt
naar de post Vastgoed verkocht onder voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedportefeuille
bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd voor
verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door
een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

Ne o resultaat overige ac viteiten

Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudopslaginstallatie (WKO), beheer voor derden en VvE-beheer als ook
opbrengsten zendmasten toegerekend.

Overige organisa ekosten

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden opgenomen onder
Overige organisatiekosten. Hieronder is opgenomen de kosten van de doorberekening van de saneringssteun. Hierbij is de richtlijn
van SBR Wonen gevolgd.
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Lee aarheid

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht
personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten
zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen,
schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoals
wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht,
schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting
portieken et cetera.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en
aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de
lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de
amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij
verschuldigd worden.

Personeel

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst en-verliesrekening voor zover
ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

SCW neemt een verplichting op als de groep zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een ontslag- of
transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt SCW de kosten van een ontslag- of
transitievergoeding op in een reorganisatievoorziening.

Belas ngen

De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat, rekening
houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en -schulden uit hoofde van respectievelijk
wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging
van de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost.
De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op
posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

Toerekening baten en lasten

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij
worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden
verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op basis van het verwachte aandeel in werkzaamheden van de werknemers in diverse
activiteiten van SCW.
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7 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De op korte termijn zeer liquide beleggingen zijn
beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen
worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte groepsmaatschappij zijn opgenomen
onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen
aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft
op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als
een uitgave uit operationele activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaseback-transactie wordt
gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.

8 GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

SCW heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening. De niet-
DAEB activiteiten van SCW zien toe op:

l Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke middenklasse te voorzien in hun
woonbehoefte;

l Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden;
l Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop SCW een exit strategie heeft geformuleerd zoals verwoord in het

volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd definitief
scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-DAEB-tak  geclassificeerd naar
DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijkkasstromen aan deze
DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende methodiek toegepast:

l Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of niet-DAEB-activiteiten,
zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend;

l Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB activiteiten, zijn deze op basis van een verdeelsleutel toegerekend.
Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-activiteiten ten opzichte van het  aandeel niet-DAEB-activiteiten,
gebaseerd op personele inzet.

l Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting worden
toegerekend aan  de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale resultaat, met toerekening van de voordelen van de
fiscale eenheid op basis van de relatieve verdeling qua resultaataandeel. Latente belastingen voor compensabele verliezen
worden opgenomen in de tak waar sprake is van compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van
waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van de
relatieve verdeling van de berekende latentie.
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9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

DAEB vastgoed in exploitatie Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2019

€

2018

€

2019

€

2018

€

Boekwaarde per 1 januari 190.005.323 180.079.895 15.379.932 16.272.789
Herwaardering 206.534.128 180.059.061 3.739.861 5.057.186

Stand per 1 januari 396.539.451 360.138.956 19.119.793 21.329.975

Mutaties
Investeringen 313.785 1.821.781 - -
Desinvesteringen -987.675 -2.080.173 -318.276 -892.857
Herwaarderingen 33.254.155 36.899.889 1.029.967 -1.558.327
Herclassificaties 933.797 -241.002 - 241.002

Totaal mutaties 2019 33.514.062 36.400.495 711.691 -2.210.182

Boekwaarde per 31 december 430.053.513 396.539.451 19.831.484 19.119.793

Uitgangspunten marktwaarde
De onderverdeling van het vastgoed in exploitatie naar vastgoedtype is als volgt:

2019 2018
Waarderings-

variant

Eengezinswoningen 1.348 1.425 basis
Eengezinswoningen 633 597 full
Meergezinswoningen 780 1.199 basis
Meergezinswoningen 563 146 full
MOG en BOG 82 82 full
Zorgvastgoed (intramuraal) 212 210 full
Parkeerplaatsen 491 493 full

Totaal 4.109 4.152

Per categorie vastgoed is de waarderingsvariant als volgt toegepast:
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Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat is gebruik gemaakt van meerdere macro economische parameters en of
schattingen (full variant). Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde bepaalt de marktwaarde van de onroerende zaken in
exploitatie op basis van de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen (Discounted Cash Flow methode).
De toekomstige kasstromen worden bepaald aan de hand van een doorexploitatie- en een uitpondscenario.

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de DCF-periode. Bij het
uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan.
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van vijftien jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie
aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren.

- Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de
markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.

- Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro-economische parameters:

2020 2021 2022 2023 e.v.

Parameters woongelegenheden
Prijsinflatie 1,30 % 1,50 % 1,80 % 2,00 %
Looninflatie 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
Bouwkostenstijging 3,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
Leegwaardestijging 4,50 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Beheerkosten per vhe - EGW (€) 447 447 447 447
Beheerkosten per vhe - MGW  (€) 439 439 439 439
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ) 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 %
Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,56 % 0,56 % 0,56 % 0,54 %
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar -
zelfstandige eenheden 1,00 % 1,20 % 1,30 % 0,50 %
Huurderving (% van de huursom) 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
Disconteringsvoet: 6,90 % 6,90 % 6,90 % 6,90 %

2020 2021 2022 2023 e.v.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk
onroerend goed
Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo (€) 6 6 6 6
Mutatieonderhoud per m2 bvo (€) 9 9 9 9
Beheerkosten % van de markthuur - BOG 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 %
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ) 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Disconteringsvoet: 7,11 % 7,11 % 7,11 % 7,11 %

2020 2021 2022 2023 e.v.

Parameters parkeerplaatsen
Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats (€) 52 52 52 52
Instandhoudingsonderhoud - garagebox (€) 173 173 173 173
Beheerkosten - parkeerplaats (€) 27 27 27 27
Beheerkosten - garagebox (€) 38 38 38 38
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 %
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Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ) 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 %
Disconteringsvoet: 6,83 % 6,83 % 6,83 % 6,83 %

2020 2021 2022 2023 e.v.

Parameters intramuraal zorgvastgoed
Instandhoudingsonderhoud - per m2 bvo (€) 9 9 9 9
Mutatieonderhoud - per m2 bvo (€) 11 11 11 11
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 %
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ) 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,36 %
Disconteringsvoet: 7,11 % 7,11 % 7,11 % 7,11 %

Schattingswijziging

Met ingang van 1 januari 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de uitgangspunten voor de waardering van de
marktwaarden van een deel van de woningen. Dit, als gevolg van een wijziging in de objecttypering voor een deel van de woningen
in het vastgoed bestemd voor exploitatie.
In 2019 zijn hierdoor enkele woningcomplexen op basis van de full-versie gewaardeerd welke ultimo 2018 nog volgens de basisversie
werden gewaardeerd. Als gevolg van deze wijziging is de markwaarde van deze complexen met ca. € 7,3 miljoen toegenomen.

Toepassing vrijheidsgraden
SCW heeft voor een gedeelte van haar vastgoedbezit (bedrijfsmatig, maatschappelijk onroerend goed en een deel van haar
woningen) de full versie van het Handboek toegepast. De reikwijdte, aard en omvang van de aanpassingen zijn van toepassing op
meerdere complexen, derhalve worden de gehanteerde vrijheidsgraden hierna schematisch op portefeuilleniveau toegelicht. Indien
en voor zover op complexniveau is afgeweken van de vrijheidsgraden op portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat toegelicht.

Ten slotte wordt hier opgemerkt dat bij de gehanteerde vrijheidsgraden zoveel als mogelijk aansluiting is gezocht bij het document
"Best Practices vrijheidsgraden behorende bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde", dat tot stand is gekomen op basis
van een samenwerking tussen diverse gespecialiseerde partijen.

De hierna genoemde vrijheidsgraden hebben betrekking op de mate van afwijking ten opzichte van de basisvariant.

Schematische vrijheid
Deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. Ten aanzien van een object gelegen in Tiel is sprake van een huursituatie op grond
waarvan SCW aan het einde van de looptijd van het huurcontract een bepaalde vergoeding aan de huidige huurder van het pand
dient te betalen en voorts waarbij gedurende de huurperiode door huurder een vergoeding aan Woningcorporatie SCW wordt betaald
ter dekking van de door SCW te betalen exploitatiekosten. Deze kasstromen zijn onder de posten Overige opbrengsten en Overige
kosten opgenomen in het Ortec WALS-rekenmodel.

Markthuur(stijging)
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde
marktconforme markthuur(stijgingen) voor de getaxeerde BOG/MOG-objecten en een deel van de woningen in de taxaties te kunnen
verwerken.

Exit yield
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis het model van taxateur (waarbij onder
meer de aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme
waarderingsuitkomsten komt.

Leegwaarde(stijging)
Deze vrijheidsgraad is door de taxateur toegepast. Dit heeft plaatsgevonden op basis van referentietransacties. De
leegwaardestijging is ingeschat door de taxateur.
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Disconteringsvoet
Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de
basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex
een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet.

Mutatie- en verkoopkans
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Onderhoud
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Technische splitsingskosten
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Bijzondere omstandigheden
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Erfpacht
Bij 1 complex is sprake van (afgekochte) erfpacht. Dit heeft geen invloed op de marktwaarde van dit complex.

Exploitatiescenario
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.

Schattingen
De door externe taxateurs gehanteerde aannames en schattingen ter bepaling van de reële waarde van het commercieel vastgoed,
gebaseerd op de werkelijk te verwachten marktontwikkelingen, kunnen van significante invloed zijn op de uitkomsten van de huidige
waardering in de jaarrekening.

Validatie
Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de basisversie plaats. Daarbij wordt door
vergelijking met de full-versie achteraf aangegeven of de basisversie een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen
acceptabele bandbreedte van de full-versie uitkomst ligt. Dit vormt input om de basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten
zijn vanzelfsprekend nog niet bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening.

WOZ-informatie
De WOZ-waarde bedraagt ultimo 2019 € 498,64 miljoen (2018: € 488,63 miljoen).

Sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie bestemd voor verkoop
De corporatie heeft voor de eerstkomende vijf jaar een verkoopplan opgesteld waarin 273 woningen bestemd zijn voor verkoop.
Hiervan zullen naar verwachting 62 woningen in het komend boekjaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze
woningen bedraagt in totaal € 11,34  miljoen en de boekwaarde op basis van historische kosten € 6,95 miljoen.

Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het WSW geborgde leningen
zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek, recht van opstal, recht van erfpacht, recht van
vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze woningen met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve
hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire
zekerheden bezwaard. Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de door
het WSW geborgde financiering.

Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op de omvang van de door het
WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de geconsolideerde balans vermeld onder de Niet in de
balans opgenomen verplichtingen en activa.
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Beleidswaarde
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang van het boekjaar 2018 de
in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties
vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In het
bestuursverslag wordt een beleidsmatige beschouwing opgenomen.
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van SCW en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in
exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel
van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Corporatie
SCW. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden)
komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:

1 Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en geen rekening
houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. (indien full-versie:) Hierbij wordt tevens uitgegaan van
eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de
gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen. Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad
toegepast.

2 Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment van
(huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt
gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten.

3 Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds)beleid van de corporatie en het als
onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen
in de markt. Corporatie SCW hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:
a. Gemiddelde onderhoudslasten van € 1.667 per DAEB verhuureenheid;
b. Gemiddelde onderhoudslasten van € 274 per Niet-DAEB verhuureenheid.

4 Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden
verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de
corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.
Corporatie SCW hanteert hierbij de volgende uitgangspunten ten opzichte van de marktwaarde:
a. Gemiddelde beheerlasten van € 785 per DAEB verhuureenheid;
b. Gemiddelde beheerlasten van € 107 per Niet-DAEB verhuureenheid.

De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus verondersteld dat de
marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.
Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde
uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie
- afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de
wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151.
SCW heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn
derhalve van invloed op deze waarde.

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit
waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de
nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.
Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek en bedraagt per
31 december 2019 € 251.957.377 (2018: 212.421.099).

De opbouw van de beleidswaarde van SCW per 31 december 2019 laat zich als volgt presenteren:
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DAEB vastgoed in
exploitatie

€

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

€

Marktwaarde per 31 december 2019 430.053.513 19.831.484

Aanpassing naar beleid doorexploiteren -39.276.299 -1.329.614
Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -122.684.684 -19.544
Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid SCW -24.771.954 -191.133
Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer en leefbaarheid -9.693.449 39.057

Totaal aanpassingen -196.426.386 -1.501.234

Beleidswaarde per 31 december 2019 233.627.127 18.330.250

Overige vastgoedbeleggingen

Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

2019

€

2018

€

2019

€

2018

€

Boekwaarde per 1 januari 6.905.027 7.992.826 210.000 1.316.915
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -775.546 -1.199.601 - -

Herrekende stand per 1 januari 6.129.481 6.793.225 210.000 1.316.915

Mutaties
Investeringen - - 3.667.469 3.246.947
Desinvesteringen -881.080 -959.850 - -
Overige waardeveranderingen (ORT) - - -1.748.461 -2.807.704
Bijzondere waardemutatie 274.741 424.056 - -
Herclassificaties -148.811 -127.950 -933.797 -1.377.397
Vrijval voorziening onrendabele investeringen - - -700.000 -168.762

Totaal mutaties 2019 -755.150 -663.744 285.211 -1.106.916

Boekwaarde per 31 december 5.374.331 6.129.481 495.211 209.999
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DAEB vastgoed in
exploitatie

€

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

€

Marktwaarde per 31 december 2019 430.053.513 19.831.484

Aanpassing naar beleid doorexploiteren -39.276.299 -1.329.614
Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -122.684.684 -19.544
Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid SCW -24.771.954 -191.133
Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer en leefbaarheid -9.693.449 39.057

Totaal aanpassingen -196.426.386 -1.501.234

Beleidswaarde per 31 december 2019 233.627.127 18.330.250

Overige vastgoedbeleggingen

Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

2019

€

2018

€

2019

€

2018

€

Boekwaarde per 1 januari 6.905.027 7.992.826 210.000 1.316.915
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -775.546 -1.199.601 - -

Herrekende stand per 1 januari 6.129.481 6.793.225 210.000 1.316.915

Mutaties
Investeringen - - 3.667.469 3.246.947
Desinvesteringen -881.080 -959.850 - -
Overige waardeveranderingen (ORT) - - -1.748.461 -2.807.704
Bijzondere waardemutatie 274.741 424.056 - -
Herclassificaties -148.811 -127.950 -933.797 -1.377.397
Vrijval voorziening onrendabele investeringen - - -700.000 -168.762

Totaal mutaties 2019 -755.150 -663.744 285.211 -1.106.916

Boekwaarde per 31 december 5.374.331 6.129.481 495.211 209.999
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Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Herclassificatie vastgoed verkocht onder voorwaarden
De post herclassificatie uit het verloopoverzicht betreft:

- De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die de bestemming hebben gekregen te worden doorverkocht zonder
voorwaarden en ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht; deze woningen zijn geherclassificeerd naar "Voorraden" tegen
verkrijgingsprijs, zijnde de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de
terugkoopverplichting; de woningen zijn onder de "Voorraden" opgenomen als vastgoed bestemd voor verkoop en worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere verwachte opbrengstwaarde.

- De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in hetzelfde boekjaar zijn doorverkocht zonder voorwaarden;
herclassificatie vindt plaats met als kostprijs van de verkoop de getaxeerde leegwaarde waarde onder aftrek van de
contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting; de opbrengstwaarde minus de kostprijs van
deze woningen is in het resultaat verantwoord onder de post Resultaat verkoop vastgoedportefeuille.

- Indien een eerder onder voorwaarden verkochte onroerende zaak wordt teruggekocht ten behoeve van de eigen exploitatie,
vindt herclassificatie plaats van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar onroerende zaken in exploitatie. De
onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van het handboek. Een eventuele
waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken bij terugkoop wordt verantwoord in de
winst-en-verliesrekening.

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 35 (2018: 42) verhuureenheden opgenomen. Hiervan zijn 42
verhuureenheden verkocht met een terugkoopplicht en geen woning met een terugkooprecht. Gebruik wordt gemaakt van
contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben. Alle contracten zijn gebaseerd op het "Koopgarant" principe waarbij
sprake is van verleende kortingen op de marktwaarde tussen 25% en 28%.

Gedurende 2019 zijn 7 woningen (2018: 7 woningen) onder VOV-regeling aan derden terug overgedragen (vrij op naam). Hiervan is 1
woning verantwoord onder de post voorraad op de balans, bij 2 woningen is de terugkoopregeling afgekocht en voor 4 woningen
heeft er een terugkooptransactie plaatgevonden gevolgd door verkoop vrij op naam.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Grondposities
In deze post zijn strategische grondaankopen ad € 210.000,- (2018: € 210.000,-) begrepen, met het oog op ontwikkeling van
vastgoedprojecten en waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Het zijn voornamelijk materiële vaste
activa, nog niet dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening. Zodra de grondposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt
herrubricering plaats naar de betreffende actiefposten.

2. Materiële vaste activa

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.433.168 5.246.031
Vervoersmiddelen 21.062 -
Andere vaste bedrijfsmiddelen 514.796 448.167

4.969.026 5.694.198
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Bedrijfs-
gebouwen en

terreinen

€

Vervoers-
middelen

€

Andere vaste
bedrijfs-middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 6.546.193 - 2.223.508 8.769.701
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.300.162 - -1.775.340 -3.075.502

Herrekende stand per 1 januari 5.246.031 - 448.168 5.694.199

Mutaties
Investeringen - 21.940 211.551 233.491
Desinvesteringen -655.068 - - -655.068
Afschrijvingen -157.795 -878 -144.923 -303.596

Totaal mutaties 2019 -812.863 21.062 66.628 -725.173

Boekwaarde per 31 december 4.433.168 21.062 514.796 4.969.026

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode
rekening houdend met een eventuele restwaarde, onder toepassing van de componentenbenadering en gebaseerd op de volgende
verwachte gebruiksduur:
- Bedrijfsterreinen: geen afschrijving
- Automatisering: 5 jaar
- Inventaris kantoor: 5-10 jaar
- Kantoorgebouw (excl. Grond): 25-35 jaar
- Installaties: 30 jaar
- Vervoersmiddelen: 5 jaar
- Alle activa die is toe te rekenen aan de bouw en betrekking van het nieuwe pand in 2012 heeft een afschrijvingstermijn toegekend
gekregen van 30 jaar.

Zekerheden
Bedrijfsgebouwen  met een boekwaarde op basis van historische kosten van € 4.433.168,- (2018: € 5.246.031,-) zijn hypothecair
verbonden ten behoeve van een kredietinstelling.

Op de onroerende materiële vaste activa rust pandrecht ten behoeve van de bank.
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Bedrijfs-
gebouwen en

terreinen

€

Vervoers-
middelen

€

Andere vaste
bedrijfs-middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 6.546.193 - 2.223.508 8.769.701
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.300.162 - -1.775.340 -3.075.502

Herrekende stand per 1 januari 5.246.031 - 448.168 5.694.199

Mutaties
Investeringen - 21.940 211.551 233.491
Desinvesteringen -655.068 - - -655.068
Afschrijvingen -157.795 -878 -144.923 -303.596

Totaal mutaties 2019 -812.863 21.062 66.628 -725.173

Boekwaarde per 31 december 4.433.168 21.062 514.796 4.969.026

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode
rekening houdend met een eventuele restwaarde, onder toepassing van de componentenbenadering en gebaseerd op de volgende
verwachte gebruiksduur:
- Bedrijfsterreinen: geen afschrijving
- Automatisering: 5 jaar
- Inventaris kantoor: 5-10 jaar
- Kantoorgebouw (excl. Grond): 25-35 jaar
- Installaties: 30 jaar
- Vervoersmiddelen: 5 jaar
- Alle activa die is toe te rekenen aan de bouw en betrekking van het nieuwe pand in 2012 heeft een afschrijvingstermijn toegekend
gekregen van 30 jaar.

Zekerheden
Bedrijfsgebouwen  met een boekwaarde op basis van historische kosten van € 4.433.168,- (2018: € 5.246.031,-) zijn hypothecair
verbonden ten behoeve van een kredietinstelling.

Op de onroerende materiële vaste activa rust pandrecht ten behoeve van de bank.
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3. Financiële vaste activa

Deelnemingen

€

Latente
belasting-

vordering(en)

€

Totaal

€

Stand per 1 januari 2019 1.032 7.604.000 7.605.032
Mutatie - -1.999.000 -1.999.000
Mutatie - - -

Stand per 31 december 2019 1.032 5.605.000 5.606.032

Stelselwijziging Latente belastingvordering
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Stand 1 januari 2018                                              3.701.000
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect)                4.111.000
Herrekende latentie                                                7.812.000

Resultaat 2018 volgens jaarrekening 2018                     -514.000
Aanpassing resultaat 2018 voor vergelijkingsdoeleinden 306.000
Resultaat 2018                                                                -208.000

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Deelnemingen
Woningnet N.V. 1.032 1.032

Latente belastingvordering(en)
Latente belastingvorderingen 5.605.000 7.604.000

Specificatie latente belastingvorderingen:
2019 2018

Belastingvorderingen 275000 1.150.000
Latentie verkopen - 585.000
Latentie embedded derivaat 2.054.000 1.178.000
Latentie extentible leng -34.000 -70.000
Latentie overige leningen 344.000 344.000
Afschrijvingspotentieel 2.966.000 4.417.000

De langlopende latenties zijn berekend tegen het nominale belastingtarief van 21,7% en de kortlopende latenties tegen het nominalel
 tarief van 25%.
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De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering gebrachte beschikbare voorwaartse verliescompensatie en de tot
waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde.

Fiscaal verrekenbare verliezen

Algemeen

Voor de compensabele verliezen is het waarschijnlijk dat toekomstige fiscale winst beschikbaar komt en dat de verreken
mogelijkheden kunnen worden benut. De tot waardering gebrachte nominale latente belastingvordering bedraagt per saldo voor daeb
en niet-daeb € 279.000, - (2018: € 1.166.000, -) De gemiddelde looptijd van de vordering bedraagt 0,5 jaar (2018: 1,5 jaar). De
gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,68 %  (2018: 2,62%).

Onzekerheid
De belastingdienst heeft over de aangiften vennootschapsbelasting over de jaren 2013 t/m 2015 een controle opgestart. De
uitkomsten hiervan zijn nog niet definitief bekend. Wel is bekend dat de fiscus vooralsnog niet akkoord gaat met de afwaardering
voorafgaand aan sloop. Over de genoemde jaren zijn aanzienlijke bedragen aan afwaardering voorafgaand aan sloop verwerkt.  Er
bestaat derhalve de mogelijkheid dat de vordering "te verrekenen verliezen" moet worden afgewaardeerd. Of en zo ja in welke mate
is thans niet te voorzien.
Daarnaast zijn de aangiften over de jaren 2018 en 2019 nog niet ingediend en zijn de aangiften 2016 en 2017 "proforma" ingediend.
Het voorgaande geeft ook onzekerheden m.b.t. de hoogte van de vordering, mede in relatie tot de eventuele opmerkingen van de
belastingdienst.

Latentie verkopen
In verband met voortschrijdend inzicht is de latentie verkopen in 2019 vervallen.
Latentie embedded derivaat
In de jaarrekening is voor het derivaat een verschil tussen de waardering die de fiscus toepast en de waardering als toegepast in de
jaarrekening. De latentie loopt af over de resterende looptijd (1 jaar) en is tegen contante waarde verantwoord op basis van een
disconteringsvoet van 1,81 %. De latentie embedded derivaat bedraagt nominaal € 2.091.000, - (2018: 1.221.000, -).

Latentie extentible lening
In de jaarrekening is voor de extentible lening een latente belastingverplichting tegen de contante waarde verantwoord voor het
verschil tussen de waardering die de fiscus hanteert en de waardering in de jaarrekening. De latentie bedraagt nominaal € 34.000, -
(2018: 73.000, -). De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,81% en de restant looptijd 1 jaar.

Latentie overige leningen
In de jaarrekening is voor de overige leningen een latente belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil
tussen de waardering die de fiscus hanteert en de waardering in de jaarrekening.
De latentie overige leningen bedraagt nominaal € 434.000, - (2018: € 406.000, -) en is berekend op basis van 2,68% en heeft een
gemiddelde looptijd van 16 jaar.

Latentie afschrijvingspotentieel
Voor het afschrijvinspotentieel is een latentie gevomd. Voor vergelijkingsdoeleinden is ook de beginbalans aangepast.
De nominale waarde is eind 2019: € 3.577.000, - (ultimo 2018: € 5.347.000, -)
De latentie afschrijving potentieel is contant gemaakt tegen 2,80% (2018: 2,62%) en heeft een gemiddelde looptijd van 25 jaar.
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2019

€

2018

€

Latente belastingvorderingen
Stand per 1 januari 7.604.000 7.812.000

7.604.000 7.812.000
Vrijval latente vordering VPB -1.999.000 -208.000

5.605.000 7.604.000

- -

Stand per 31 december 5.605.000 7.604.000

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019

€

31-12-2018

€

4. Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop 181.723 127.950

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed bestemd voor de verkoop 181.723 127.950

Betreft 1 (2018: 1 VOV woning) teruggekochte woning.
De woning wordt in 2020 vrij op naam verkocht.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder
aftrek van een voorziening voor incourantheid.

5. Vorderingen

Huurdebiteuren
Huurdebiteuren 338.160 324.246

338.160 324.246
Voorziening wegens oninbaarheid -152.000 -159.106

186.160 165.140
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2019

€

2018

€

Voorziening dubieuze huurdebiteuren
Stand per 1 januari 159.106 161.037
Dotatie 53.276 13.342
Onttrekking -60.382 -15.273

Stand per 31 december 152.000 159.106

Terzake van oninbaarheid is een voorziening getroffen. De voorziening bedraagt per 31 december 2019, respectievelijk 2018
€ 152.000 en € 159.106. Voor de bepaling van de voorziening is de statische methode gehanteerd.

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Overige vorderingen
Vordering subsidies en overige debiteuren 813.168 1.106.910
Overige vorderingen 36.542 50.598

849.710 1.157.508

Overlopende activa
Voorschotten personeel - 133
Overige overlopende activa 204.568 200.291

204.568 200.424

RAR aandeel VvE 31.190 31.190
Subsidies 89.017 89.017
Voorschotten personeel - 133
Vordering WSNP 83.692 72.625
Overige 668 7.458

204.568 200.424

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

6. Liquide middelen
ING Bank - 25.051
Rabobank r/c -  ABN AMRO r/c 8.565.971 3.406.069
Kas 291 50
Gelden onderweg - 85.139

8.566.262 3.516.309

Per balansdatum heeft SCW de beschikking over een kredietfaciliteit in rekeningcourant bij de Rabobank, tot een bedrag van 2,0
miljoen.

De per 31 december 2019 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

SCW te Tiel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 37 -

___________________________________________________________________________________________________________



86 100 JAAR THUIS IN TIEL

SCW TE TIEL

PASSIVA

7. Eigen vermogen

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Herwaarderingsreserve
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 14.931 -
Herwaarderingsreserve 241.187.678 210.273.989

241.202.609 210.273.989

Schattingswijziging
Voor de VOV-woningen heeft er in 2019 een herberekening plaatsgevonden van de herwaarderingsreserve. Voor 2018 is de
berekende herwaarderingsreserve € 9.077,-.

2019

€

2018

€

Stand per 1 januari 210.273.989 185.116.247
Mutatie 30.928.620 25.157.742

Stand per 31 december 241.202.609 210.273.989

Wettelijke reserves

Wettelijke en statutaire reserves
Stand per 1 januari 45 45

45 45
Mutatie - -

Stand per 31 december 45 45

Overige reserves
Stand per 1 januari 44.379.456 33.006.827

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur, is het jaarresultaat toegevoegd aan de overige reserves.
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In de overige reserves is ultimo 2019 een bedrag ad € -27.190.315, - (2018: € -28.811.116, -) aan ongerealiseerde waardestijging
begrepen, zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De
waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in
de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele besluiten geldend ten tijde van het opmaken
van de jaarverslaggeving.

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 197.927.620 miljoen in het eigen
vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen
marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van SCW. De mogelijkheden voor de corporatie om
vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te
realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de
behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende
huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd
worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn
de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en
beheersituatie van de corporatie.

Stelselwijziging overige reserve
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Stand 1 januari 2018 28.895.827
Invloed stelselwijziging (cumulatief effect) 4.111.000
Herrekende overige reserves 33.006.827

Resultaat 2018 volgens jaarrekening 2018 36.810.682
Aanpassing resultaat 2018 voor vergelijkingsdoeleinden 306.000
Resultaat 2018 37.116.682

2019

€

2018

€

Onverdeelde winst
Stand per 1 januari 37.116.682 28.993.994
Onverdeeld resultaat boekjaar 33.661.438 37.116.682

70.778.120 66.110.676
Dotatie aan Overige reserve -37.116.682 -28.993.994

Stand per 31 december 33.661.438 37.116.682

Bestemming van het resultaat 2018
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Comissarissen, gehouden op 17 juni 2019. De Raad van
Comissarissen heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Bestemming van het resultaat 2019
Het resultaat wordt met goedkeuring door de Raad van Comissarissen aan de overige reserves toegevoegd. De resultaatbestemming
2019 is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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8. Voorzieningen

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Onrendabele investeringen en herstructureringen
Onrendabele investeringen, voorziening 31-12 - 700.000

De voorziening voor onrendabele investeringen heeft betrekking op het onrendabel deel van de investering in de herstructurering van
De Molukse Wijk.

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea 101.366 -

2019

€

2018

€

Voorziening jubilea
Stand per 1 januari - -
Dotatie 101.366 -

Stand per 31 december 101.366 -

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit
te betalen jubileumuitkeringen aan personeel op grond van CAO-bepalingen uitgaande van
het personeelsbestand ultimo boekjaar.
De voorziening jubilea eind 2018 heeft € 112.072,- bedragen. Deze is als schattingswijziging verwerkt.

9. Langlopende schulden

31-12-2019

€

Waarvan langer
dan vijf jaar

€

31-12-2018

€

Waarvan langer
dan vijf jaar

€

Schulden aan kredietinstellingen 130.859.221 - 139.755.660 -
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden 5.393.737 - 6.181.195 -
Overige schulden 9.406.726 9.406.726 5.926.247 5.926.247

145.659.684 9.406.726 151.863.102 5.926.247
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31-12-2019

€

Aflossings-
verplichting 2020

€

Resterende
looptijd > 1 jaar

€

Resterende
looptijd > 5 jaar

€

Leningen 137.913.256 7.054.035 130.859.221 -
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden 5.393.737 - 5.393.737 -
Overige schulden 9.406.726 - - 9.406.726

152.713.719 7.054.035 136.252.958 9.406.726

Aflosbaar over 2
jaar

€

Aflosbaar over 3
jaar

€

Aflosbaar over 4
jaar

€

Aflosbaar over 5
jaar

€

Leningen o/g -4.463.249 -1.772.785 -2.782.656 -1.792.875

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Schulden aan kredietinstellingen
Langlopende schulden 130.859.221 139.755.660

Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe systeem.

Leningen o/g
Naast deze leningen is ultimo 2019 geen financiering aangetrokken met uitgestelde stortingen in 2020.

Het gemiddelde rentepercentage voor 2019 is 3,57% (2018: 3,49%).

Restant
looptijd

Renteklass
e
tot 3% 3% - 4% 4% - 5% 5% - 6% Totaal

1 - 5 jr 3.700.000 4.000.000 1.300.000 9.000.000
6 - 10 jr 2.093.285 8.500.000 10.832 6.000.000 16.604.118
11 - 15 jr 13.388.464 3.297.803 25.775.025 6.000.000 48.461.292
16 - 20 jr 4.500.000 17.001.708 1.311.961 22.813.670
> 20 jr 14.166.667 19.000.000 8.003.773 41.170.439

37.848.416 34.797.803 52.091.338 13.311.961 138.049.518
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2019

€

2018

€

Langlopende schulden
Stand per 1 januari 141.794.647 148.081.082
Opgenomen gelden -3.745.129 -6.286.435

138.049.518 141.794.647
Embedded Swaption -136.262 -293.858
Aflossingsverplichting komend boekjaar -7.054.035 -1.745.129

Langlopend deel per 31 december 130.859.221 139.755.660

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 5.393.737 6.181.195

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

2019

€

2018

€

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 6.181.195 7.058.750
Vermeerderingen / verminderingen - -155.411

Stand per 1 januari 6.181.195 6.903.339

Af: teruggekochte onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -1.032.204 -974.781
Opwaardering 244.746 252.637

Stand per 31 december 5.393.737 6.181.195

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 5.148.991 6.083.969
Vermeerderingen / verminderingen 244.746 97.226

Stand per 31 december 5.393.737 6.181.195

Langlopend deel per 31 december 5.393.737 6.181.195
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31-12-2019

€

31-12-2018

€

Overige schulden
Waarborgsom parkeren De Vier Gravinnen 56.466 55.777
Lening ontvangen gelden Bouwfonds 985.086 985.086
Embedded Swaption Lening o/g 8.365.174 4.885.384

9.406.726 5.926.247

Er heeft in 2018 en 2019 een mutatie plaatsgevonden voor de onder overige schulden opgenomen Embedded Derivaat (NWB 10
miljoen).

Embedded Swaption Lening o/g
Stand 01-01-2019                               € 4.885.384
Waarde-mutatie 2019                            3.479.790
                                                           __________
Stand 31 december 2019                    € 8.365.174

Stand 01-01-2018                               € 4.284.591
Waarde-mutatie 2018                               600.793
                                                           __________
Stand 31 december 2018                    € 4.885.384

10.Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Leningen 7.054.035 1.745.129

Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers 236.707 1.517.715

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 518.957 663.764
Loonheffing - 111.502
Pensioenen - 6.430

518.957 781.696

Overige schulden
Schuld aan SWB 99.738 -
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31-12-2019

€

31-12-2018

€

Overlopende passiva
Niet vervallen rente 2.738.777 2.759.416
Vooruit ontvangen huur 137.551 139.204
Doorbelaste onderhoudsfacturen - 6.674
Overige schulden 478.351 504.164
Reservering vakantieverplichtingen 49.306 49.280
Verschuldigde netto salaris - 1.362

3.403.985 3.460.100

Onder de post overige schulden is opgenomen:
- Aandeel VVE's 2019                     €  63.819
- Leveranciers dienstverlening       € 414.532
Totaal                                             € 478.351

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's
die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico's
De primaire financiële instrumenten van SCW, anders dan derivaten, dienen ter financiering van haar operationele activiteiten of
vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van SCW is het voorkomen dan wel
spreiden van ongewenste financiële risico's zoals rente- en liquiditeitsrisico's.
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te minimaliseren. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden.

De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van SCW zijn het kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico,
renterisico (prijs- en kasstroomrisico en marktrisico).

Het beleid van de groep om deze risico's te beperken is als volgt.

Kredietrisico
Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens SCW kunnen voldoen. Verder wordt
hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij huurdebiteuren.
SCW handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen (rating)
en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken.

Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico binnen de corporatie.

Liquiditeitsrisico
Dit betreft het risico dat SCW over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen voldoen.

Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang fluctueren is minimaal,
aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.

Valutarisico
SCW loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle inkomende en uitgaande kasstromen in euro's zijn.
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Renterisico (prijs- en kasstroomrisico's)
SCW loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico's over de rentedragende vorderingen (met name begrepen onder financiële vaste
activa), effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan
kredietinstellingen).

De reële marktwaarde van de leningen per 31 december 2019 is € 189,7 miljoen (2018 € 173,9) miljoen. Indien de reële marktwaarde
wordt bepaalt op basis van de contractuele waarde dan is deze per 31 december 2019 € 219,4 miljoen (2018 € 197,0) miljoen.
Voor inzicht in het verloop van de vastrentende en variabele leningen, wordt verwezen naar de tabellen zoals opgenomen onder de
post langlopende schulden.

Voor de vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen loopt SCW het risico dat de reële waarde van de
vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor deze
vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken (lening o/g met flexibel rentepercentage) loopt SCW risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico).

Marktrisico
Het marktrisico voor de vennootschap is minimaal.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN

WSW obligoverplichting
Leningen van toegelaten instellingen, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het WSW stelt zich borg
jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een
obligo aan te houden ter grootte van een bepaald percentage 2019: 3,85% (2018: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun
aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan toegelaten instellingen als deelnemer van het
WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2019 heeft SCW een aangegane obligoverplichting van € 5,7 miljoen (2018: € 5,7
miljoen). De hoogte van de geborgde geldlening bij het WSW is per 31-12-19 € 137.035.000 (2018: € 141.720.000).

Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het WSW niet
voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

Heffing voor saneringssteun
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. Het WSW heeft bij de
opvraag van de prognose-informatie 2019-2024 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor
saneringssteun in de jaren 2019 tot en met 2024 van jaarlijks 1,0% van de jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages en de
geschatte jaarlijkse huursom verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:

- 2020: € 250.000;
- 2021: € 259.000;
- 2022: € 266.000;
- 2023: € 269.000;
- 2024: € 276.000.

Deze heffing is niet als verplichting in de balans opgenomen.

Operationele lease
De leaseverplichting auto's in verband met van derden geleaste activa bedraagt € 89.000,- (2018: € 107.000,-). Hiervan heeft
€ 33.000,- (2018: € 55.000,-) een looptijd korter als één jaar. De verplichtingen komt naar verwachting geheel tot afwikkeling binnen
een periode van 4 jaar.
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Investeringsverplichtingen
Investeringsverplichtingen nieuwbouw
Er is sprake van niet in de balans opgenomen investeringsverplichtingen voor nieuwbouw van woningen voor een totaalbedrag van
€ 4.405.788,- zijnde het verschil tussen de afgesloten contracten en de per balansdatum uitgevoerde werkzaamheden. Eventueel uit
de contracten voortvloeiende verliezen als gevolg van onrendabele investeringen zijn voorzien in de jaarrekening.
De investeringsverplichtingen kunnen als volgt worden ingedeeld:
(in duizenden euro's)

Project Westlede, 28 woningen: € 4.406

Tot en met 2019 zijn 35 woningen onder een VOV-regeling verkocht, welke kwalificeren als verkooptransactie (in het boekjaar 2018:
42 woningen). Omdat de verkoop van deze woningen kwalificeert als een verkooptransactie, zijn deze woningen na verkoop niet
meer in de balans opgenomen. De condities - i.c. de terugkooprechten/plichten - zijn opgenomen in de toelichting op de balans onder
Vastgoed verkocht onder voorwaarden.
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10 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE
2019

€

2018

€
11.Huuropbrengsten
Woningen en woongebouwen 23.159.209 22.736.577
Onroerende zaken niet zijnde woningen 1.375.395 1.413.093

24.534.604 24.149.670
Huurderving wegens leegstand -316.033 -314.918
Huurderving wegens oninbaarheid -87 -1.225

24.218.484 23.833.527

De toegepaste huurverhoging per 1 juli 2019 is 2,19% (2018:2,09%).

12.Opbrengsten servicecontracten
Overige goederen, leveringen en diensten 1.537.667 1.613.665
Te verrekenen leveringen en diensten volgend boekjaar -112.665 -258.063
Vergoedingsderving wegens leegstand 96.766 219.420
Vergoedingsderving wegens oninbaarheid -4.627 -3.877

1.517.141 1.571.145

13.Lasten servicecontracten
Huur geisers en boilers - 25
Gasverbruik 451.327 468.637
Waterverbruik en energiekosten 396.074 428.186
Doorbelaste servicekosten beheer 432.111 456.535

1.279.512 1.353.383

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende zaken zijn gebaseerd op
de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast.
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het voorgaande jaar.

14.Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 3.666.773 4.514.631

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

Specificatie lasten verhuur- en beheeractiviteiten:
2019 2018

Personeelskosten 1.918.197 2.158.036
Huisvestingskosten 469.820 531.524
RVC-kosten 42.283
Algemene kosten 1.278.756 1.513.563
Kosten saneringssteun 269.225

3.666.773 4.514.631
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2019

€

2018

€

Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen en salarissen 1.879.895 1.791.501
Sociale lasten 294.514 295.615
Pensioenlasten 254.399 256.977
Overige personeelskosten 668.554 604.084

3.097.363 2.948.178

Bovenstaande gespecificeerde kosten hebben betrekking op de totale kosten van Lonen, Salarissen en Sociale Lasten (bron:
Categorale Resultatenrekening).

Er heeft in 2019 voor een bedrag van € 79.780 interne doorbelasting plaatsgevonden aan projecten (renovaties) in ontwikkeling
(2018: € 123.788).

Personeelsleden
Einde van het jaar 2019 had de corporatie 34 werknemers in dienst (2018: 38). Geen van de werknemers is buiten Nederland
werkzaam (2018: 0).

Het hierin inbegrepen gemiddeld aantal werknemers bij SCW bedraagt 29,28 in 2019 (2018: 33,0).
2019 2018

Onderverdeeld naar:

Afdeling Directie 3 4
Afdeling Vastgoed 6 6
Afdeling Wonen 19 19
Afdeling Financiën 6 9

34 38

Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van Woningcorporatie SCW is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

- Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
- Er is sprake van een middelloonregeling.
- De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd.
- De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is

verzekerd op risicobasis.
- Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een

premie vast met een maximum van 25% van de ouderdomspensioengrondslag respectievelijk 25% van de
ouderdomspensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.

- Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane pensioenen en de
premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle
huishoudens. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn
niet zeker of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in
hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.
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De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
- Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van de toegelaten

instelling.
- De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval bestaat een

verplichting tot bijstorting.
- Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting.

De dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2019 110,70% (31-12-2018: 110,30%). Hiermee voldoet het pensioenfonds aan de
minimale vereiste 105% die voorgeschreven is door De Nederlandse Bank (DNB).
SPW heeft een herstelplan ingediend bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen vijf jaar tijd de
dekkingsgraad herstelt tot boven de 105% (kortetermijnherstelplan) en binnen een periode van vijftien jaar weer het vereist vermogen
bereikt (langetermijnherstelplan). De dekkingsgraad dient na die periode minimaal 105% te bedragen.

2019

€

2018

€
15.Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten 6.424.804 5.090.641

Specificatie lasten onderhoudsactiviteiten:
2019 2018

Planmatig onderhoud 3.795.078 3.294.822
Klachtenonderhoud 918.990 831.759
Mutatieonderhoud 1.125.644 964.060
Doorbelaste personeelskosten 585.092 -

Totaal 6.424.804 5.090.641

16.Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 3.966.596 3.533.104
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NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

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

Verkoop huurwoningen 7.832.678 2.863.063
Verkoopopbrengst VOV / Niet-Daeb 1.002.320 1.442.059

8.834.998 4.305.122

Specificatie verkoopopbrengst voor Niet-Daebwoningen / VOV-woningen:
Niet-Daeb woningen € 627.599
VOV (koopgarant)woningen € 374.271

18.Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende organisatiekosten koopwoningen 90.577 114.645

19.Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Boekwaarde huurwoningen 5.995.503 2.080.173
Boekwaarde Niet-Daeb 538.917 1.402.199

6.534.420 3.482.372

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

Specificatie verkoopopbrengst vastgoedportefeuille:
2019 2018

Daeb-woningen 1.841.646 782.890
Niet-Daeb woningen 88.682 -27.598
VOV(koopgarantwoningen) 370.250 67.457
Totaal bruto-verkoopresultaat 2.300.578 822.750
Af: toegerekende organisatiekosten -90.274 -114.645
Netto-verkoopresultaat 2.210.304 708.105

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

21.Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.056.694 -3.507.704
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Specificatie overige waardeveranderingen
WKO - Vier Gravinnen 333.233
Molukse wijk -169.358
Driehoek 528
De Batouwe 86.516
Vinkenhof 308.775
Westlede 1.497.000

2.056.694
2019

€

2018

€
22.Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen in het boekjaar 34.284.122 35.341.562

23.Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden 32.309 186.350

Betreft resultaat op gerealiseerde verkopen van 6 VOV-woningen.

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

24.Opbrengst overige activiteiten
Vergoeding dienstverlening aan andere partijen / projecten 191.164 283.627
Diversen 116.322 118.303

307.486 401.930

Betreft toerekening organisatiekosten aan overige activiteiten.

25.Kosten overige activiteiten
Diverse bedrijfslasten 166.017 690.393

Betreft toerekening organisatiekosten aan overige activiteiten.

26.Overige organisatiekosten
Saneringssteun 19.805 -
Doorbelaste personeel- en bedrijfslasten 554.773 -
RVC-kosten 66.893 -

641.471 -

27.Leefbaarheid
Vastgoed gerelateerde leefbaarheid 58.139 85.524
Mens gerelateerde leefbaarheid 120.487 -

178.626 85.524
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Financiële baten en lasten

2019

€

2018

€

28.Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente op overige vorderingen -12.082 2.184
Rente projecten in ontwikkeling 126.416 64.065

114.334 66.249

De geactiveerde rente bij projecten in ontwikkeling is opgenomen voor 3,57% over het gemiddeld geïnvesteerde bedrag in het
boekjaar.

29.Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente liquide middelen -16.772 -15.908
Rentekosten leningen onder overheidsgarantie / Institutionele beleggers -8.596.278 -5.963.126
Rentekosten financieringen -29.896 -29.772

-8.642.946 -6.008.806

De toename van de rentelasten 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door extra geregistreerde rentekosten voor de NWB lening o/g
en de daarbij behorende Embedded Swaption, voor 2019 € 3.637.386,- (2018: € 752.000,-).

30.Belastingen
Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de sector
met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal
onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen
onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een
fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in
hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening
bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.

Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bedraagt:

2019

€

2018

€

Mutatie voorziening belastingen -1.999.000 -208.000
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De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de sector
met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal
onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen
onderhoudskosten en verbeteringen, de afwaardering grond bij sloop en de inschatting van het op basis van een fiscale
winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in
hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening
bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.

De acute belastinglast is als volgt bepaald:

Resultaat voor belastingen volgens de enkelvoudige jaarrekening (Daeb) 35.660 37.325
Fiscale correcties -32.111 -36.106

Belastbaar bedrag 3.549 1.219
Fiscale verliescompensatie -3.549 -1.219

Verschuldigde winstbelasting - -

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25 % (2018: 25%). Het effectieve tarief, zijnde de belastinglast in de winst- en
verliesrekening uitgedrukt als % van  het jaarresultaat voor belastingen bedraagt ruim 10 %  (2018  ruim 3%).

De vennootschapsbelasting is vastgesteld tot en met 2016.
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11 GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB
Gescheiden balans
(voor resultaatbestemming)

2019 2018

DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

VASTGOEDBELEGGINGEN

Vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie 430.053.513 - 396.539.451 -
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie - 19.831.485 - 19.119.793
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden - 5.374.331 - 6.129.481
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie 495.211 - 210.000 -

430.548.724 25.205.816 396.749.451 25.249.274

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie 4.969.026 - 5.694.199 -

Financiële vaste activa
Deelnemingen - 1.032 - 1.032
Netto vermogenswaarde niet-DAEB 14.414.180 - 11.583.861 -
Latente belastingvordering(en) 5.507.000 98.000 7.604.000 -
Lening u/g Niet-Daeb 5.660.901 - 7.198.926 -

25.582.081 99.032 26.386.787 1.032

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop - 181.723 127.950 -

Vorderingen
Huurdebiteuren 133.396 52.764 144.781 20.359
Overige vorderingen 842.353 7.357 1.157.508 -
Overlopende activa 204.568 - 200.424 -

1.180.317 60.121 1.502.713 20.359

Liquide middelen 8.566.262 - 3.516.309 -

9.746.579 241.844 5.146.972 20.359

470.846.410 25.546.692 433.977.409 25.270.665
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2019 2018

DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

PASSIVA

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve 236.546.066 4.656.542 206.534.128 3.739.861
Wettelijke reserves 45 - 45 -
Overige reserves 51.478.890 7.314.746 36.414.005 8.176.686
Onverdeelde winst 31.218.545 2.442.892 37.449.365 -332.685

319.243.546 14.414.180 280.397.543 11.583.862

Voorzieningen
Onrendabele investeringen en herstructureringen - - 700.000 -
Overige voorzieningen 101.366 - - -

101.366 - 700.000 -
Langlopende schulden
Overige Leningen niet-Daeb intern - 5.660.901 - 7.198.926
Schulden aan kredietinstellingen 130.859.222 - 139.755.661 -
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden - 5.393.737 - 6.181.195
Overige schulden 9.406.726 - 5.926.247 -

140.265.948 11.054.638 145.681.908 13.380.121
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 7.054.035 - 1.745.129 -
Schulden aan leveranciers 223.561 13.147 1.273.699 244.017
Belastingen en premies sociale verzekeringen 518.957 - 797.745 -16.049
Overige schulden 99.738 - - -
Overlopende passiva 3.339.259 64.727 3.381.385 78.714

11.235.550 77.874 7.197.958 306.682

470.846.410 25.546.692 433.977.409 25.270.665
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Gescheiden winst-en-verliesrekening

2019 2018

DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Huuropbrengsten 22.919.244 1.299.240 22.576.618 1.256.909
Opbrengsten servicecontracten 1.313.158 203.983 1.571.145 -
Lasten servicecontracten -1.277.460 -2.052 -1.353.383 -
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -3.399.814 -266.959 -4.201.503 -313.128
Lasten onderhoudsactiviteiten -6.374.748 -50.056 -5.023.488 -67.153
Overige directe operationele lasten exploitatie
bezit -3.845.624 -120.971 -3.435.146 -97.958
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 9.334.756 1.063.185 10.134.243 778.670

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 7.832.678 1.002.320 2.863.063 1.442.059
Toegerekende organisatiekosten -90.577 - -114.645 -
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -5.995.503 -538.917 -2.080.173 -1.402.199
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille 1.746.598 463.403 668.245 39.860

Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille -2.056.694 - -3.507.704 -
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille 33.254.155 1.029.967 36.391.436 -1.049.874
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille VOV - 32.309 - 186.350
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 31.197.461 1.062.276 32.883.732 -863.524

Opbrengst overige activiteiten 212.086 95.399 304.418 97.512
Kosten overige activiteiten -166.017 - -690.391 -1
Nettoresultaat overige activiteiten 46.069 95.399 -385.973 97.511

Overige organisatiekosten -636.601 -4.870 - -

Leefbaarheid -177.701 -926 -85.524 -
Bedrijfsresultaat 41.510.582 2.678.467 43.214.723 52.517

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 279.909 - 286.451 -
Rentelasten en soortgelijke kosten -8.642.946 -165.575 -6.008.806 -220.202
Financiële baten en lasten -8.363.037 -165.575 -5.722.355 -220.202
Resultaat voor belastingen 33.147.545 2.512.892 37.492.368 -167.685

Belastingen -1.929.000 -70.000 -43.000 -165.000
Resultaat 31.218.545 2.442.892 37.449.368 -332.685

transporteren 31.218.545 2.442.892 37.449.368 -332.685
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DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Transport 31.218.545 2.442.892 37.449.368 -332.685

Resultaat 31.218.545 2.442.892 37.449.368 -332.685
Resultaat na belastingen 31.218.545 2.442.892 37.449.368 -332.685
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Gescheiden kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2019 2018

DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele Ontvangsten

Huren -22.889.412 -1.297.551 -22.401.374 -1.247.152
Vergoedingen -1.436.451 -194.658 -1.577.146 -
Overige Bedrijfsontvangsten -436.787 - -120.598 -
Ontvangsten interest (uit operationele activiteiten) -165.575 - -665.437 -

Saldo ingaande kasstromen -24.928.225 -1.492.209 -24.764.555 -1.247.152

Operationele Uitgaven

Betalingen aan werknemers 2.733.186 214.613 2.613.096 208.081
Onderhoudsuitgaven 7.029.912 55.327 5.252.284 70.212
Overige Bedrijfsuitgaven 5.055.714 396.979 4.248.853 401.464
Betaalde interest 5.047.933 165.575 5.312.627 220.202
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van
resultaat 27.314 - 261.715 -
Verhuurdersheffing 2.447.852 - 2.493.654 -

Saldo uitgaande kasstromen 22.341.911 832.494 20.182.229 899.959

Kasstroom uit operationele activiteiten -2.586.314 -659.715 -4.582.326 -347.193

transporteren -2.586.314 -659.715 -4.582.326 -347.193
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DAEB

€

Niet-DAEB

€

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Transport -2.586.314 -659.715 -4.582.326 -347.193

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA Ingaande Kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en
niet woongelegenheden -7.848.486 -1.001.418 -2.919.350 -2.062.927
Verkoopontvangsten grond - - -2.178.332 -

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding
vastgoedbeleggingen -7.848.486 -1.001.418 -5.097.682 -2.062.927

MVA Uitgaande Kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet
woongelegenheden 1.679.913 - 95.033 -
Woningverbetering, woon- en niet
woongelegenheden 1.523.525 - 3.370.281 -
Verbeteringen niet te borgen 21.940 - - -
Externe kosten bij verkoop 56.721 25.108 59.029 35.046

Verwerking van vastgoedbeleggingen 3.282.099 25.108 3.524.343 35.046

Saldo in- en uitgaande kasstromen
vastgoedbeleggingen

Ontvangsten verbindingen -1.636.025 - -2.375.074 -
Uitgaven verbindingen - 1.636.025 - 2.375.074

Saldo in-en uitgaande kasstromen financiële
vaste activa -1.636.025 1.636.025 -2.375.074 2.375.074

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.202.412 659.715 -3.948.413 347.193
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering Uitgaande Kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen 3.738.773 - 6.265.903 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.738.773 - 6.265.903 -

-5.049.953 - -2.264.836 -

Liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari 3.516.309 - - -
Liquide middelen per 31 december 8.566.262 - 3.516.309 -

5.049.953 - 3.516.309 -

Toelichting aard niet-DAEB activiteiten
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12 OVERIGE INFORMATIE

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Coronacrisis
Het COVID-19 (coronavirus) en de daartegen genomen maatregelen door de rijksoverheid, kunnen een significante impact hebben.
Hoe groot de impact daadwerkelijk zal zijn is onzeker, dat hangt onder andere af van de doorlooptijd van beperkende c.q.
beschermende maatregelen en van de daaruit voortvloeiende sociaal maatschappelijke en economische gevolgen. De enige situatie
in de in het jaarverslag beschreven scenario's, die wellicht met moeite is op te vangen, is de situatie waarbij er geen financiering
beschikbaar komt. De kans dat dit scenario zich voordoet zien wij als beperkt, gegeven de uitlatingen van de ECB en de houding van
de banken en ervaringen in de kredietcrisis.  Vooralsnog schatten wij de impact van de corona-pandemie op de financiële continuïteit
van corporatie als beperkt tot matig in. Dat betekent dat er naar onze mening geen sprake is van een materiele onzekerheid inzake
de continuïteit.
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WNT-VERANTWOORDING 2019 SCW
De WNT is van toepassing op SCW. Het voor SCW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 137.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2019

Naam
H.W.J.

Suijdendorp

Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Gewezen topfunctionaris? Nee
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 154.704
Beloningen betaalbaar op termijn 21.999

Subtotaal 176.703

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 142.000

-/- Onverschuldig betaald bedrag -
Bezoldiging 176.703

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Overgangsregeling
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Overgangsregeling

Gegevens 2018
Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2018 (in fte) 1,0
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 174.151
Beloningen betaalbaar op termijn 24.189

Subtotaal 198.340

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 137.000

Bezoldiging 198.340
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam D.W. Hommes A.E. Brunekreeft J.N. Go-Hippe
P. van den

Bosch

Functiegegevens Voorzitter RVC Lid RVC Lid RVC Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 21.300 14.200 14.200 14.200

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 13.803 9.202 9.202 9.202
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -
-/- Onverschuldig betaald bedrag - - - -
Bezoldiging 13.803 9.202 9.202 9.202

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.650 13.100 13.100 13.100

Gegevens 2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 13.336 8.891 8.891 8.891
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -
Bezoldiging 13.336 8.891 8.891 8.891
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Naam D.P. Dekker P.J.J. Elferinnk

Functiegegevens Lid RVC Lid RVC

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/9 - 31/12 /

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 4.733 -

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 3.067 -
Beloningen betaalbaar op termijn - -

Subtotaal 3.067 -

-/- Onverschuldig betaald bedrag - -
Bezoldiging 3.067 -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018 / 1/1 - 31/3

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen - 2.223
Beloningen betaalbaar op termijn - -
Bezoldiging - 2.223

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door de RVC.

Tiel, 2 juni 2020

J. Heesen
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Ondertekening van de jaarrekening
Tiel, 2 juni 2020

D.W. Hommes D.P. Dekker

J.N. Go-Hippe C. Megens

J.B. Sanders
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan; de raad van commissarissen van Stichting Thius

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Christelijke Woningcorporatie te Tiel
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijke Woningcorporatie
en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij
en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de winst- en verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening .

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Christelijke Woningcorporatie zoals vereist in de Wet
toezicht accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

BENADRUKKING VAN DE WAARDERINGSGRONDSLAG VAN (EEN DEEL VAN) HET
VASTGOED IN EXPLOITATIE

Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor balanswaardering van DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie zoals opgenomen in de jaarrekening op pagina 62.

Christiaan Geurtswec 8 - Postbus n8o - 7301 BK Apeldoorn
Tel; 088 27 72 200 - backoffice(g)mazars.nl

Mazars Accountants N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24402415)
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Hierin staat beschreven dat Stichting Christelijke Woningcorporatie een deel van haar
vastgoed in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming
met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 in het huidige en
het voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de
basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat
deze actuele waarde de basis is voor het berekenen van de beleidswaarde. Ons oordeel is
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake
is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• Bestuursverslag, inclusief het volkshuisvestelijk verslag; en
• Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
• alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming
met artikel 36 en 36a van de Woningwet.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN VOOR DE JAARREKENING

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de
Woningwet en de WNT.
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In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de
jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd artikel 35 van de
Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing:

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de toegelaten instelling:
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

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

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over
de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Apeldoorn, 15 juni 2020

MAZARS ACCOUNTANTS N.V.

w.g.

drs. F. Mazenier RA
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