
Samen bouwen aan beter wonen

Jaarstukken WoonFriesland 
2013





Missie WoonFriesland:

Wij willen goed wonen realiseren, primair voor hen, 

die qua inkomen gezondheid of maatschappelijke 

positie onvoldoende in staat zijn dat volledig op eigen 

kracht te bewerkstelligen. 
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WoonFriesland is een maatschappelijke organisatie, een onderneming zonder winstoogmerk. Onze missie is goed 

wonen te realiseren, primair voor hen, die qua inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie onvoldoende in staat 

zijn dat volledig op eigen kracht te bewerkstelligen. 

Samenwerking met andere partijen is voor ons vanzelfsprekend. Het doel van die samenwerking is dat deze onze 

klanten ten goede komt. Zo werken we samen met gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, 

collega corporaties en anderen.

WoonFriesland is als woningcorporatie actief in de provincie Fryslân. WoonFriesland levert ‘goed wonen’ aan 

40.000 huurders/bewoners. Op de provinciale huurmarkt heeft onze corporatie met 22.572 verhuureenheden een 

aandeel van 22,5%. De grootste concentraties van het woningbezit van WoonFriesland bevinden zich in Leeuwarden, 

Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Súdwest Fryslân en Heerenveen. Naast de woningenportefeuille beheert 

WoonFriesland een portefeuille maatschappelijk vastgoed van ca. 40.000 m2. Dit betreft onder meer wijkcentra, 

scholen, multifunctionele centra en gezondheidscentra.

Betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van onze huurwoningen is onze belangrijkste uitdaging in Fryslân. 

WoonFriesland is van mening dat de verantwoordelijkheid voor een plezierige leefomgeving zo veel mogelijk bij de 

huurders/bewoners ligt. Wij gaan uit van en zijn op zoek naar burgerkracht. Daarbij willen wij hen, vooral degenen die 

het moeilijk vinden deze verantwoordelijkheid in te vullen, ondersteunen en faciliteren. Wij benadrukken voortdurend 

de samenhang van dingen en willen stimulator zijn in de samenwerking tussen partijen. Zo wil WoonFriesland bereiken 

dat de huurders/bewoners optimaal worden ondersteund bij behoud of verbetering van de kwaliteit van hun woon- en 

leefomgeving.

WoonFriesland heeft kantoren in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. Van deze kantoren en vanuit de 

netwerkpunten die wij in diverse wijken en dorpen hebben, waaronder Burgum, Koudum en Oosterwolde, worden 

de klanten bediend. Het bestuur, stafafdelingen en ondersteunende diensten zijn gevestigd in Grou. De organisatie 

omvatte per 31 december 2013 262 formatieplaatsen. 

 

Hoofdstuk 1

WoonFriesland in kort bestek
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Hoofdstuk 1

WoonFriesland in kort bestek

Kerncijfers WoonFriesland

Verhuur 2013 2012 2011

Huuromzet woongelegenheden (in miljoen €) 107,0 104,3 100,5

Huuromzet overig vastgoed (in miljoen €) 8,2 7,6 6,9

Huurderving in te verhuren bezit (in % huuromzet) 1,5 0,8 0,9

Huurachterstand (in % huuromzet) 1,4 1 0,8

Woningontruimingen (aantal) 78 99 90

Gemiddelde maandhuur woningen, volgens CiP (in €) 420 426 406

Huurwoningen in % van maximaal toegestane huur, volgens CiP 67 67 67,3

Huurderswisselingen (in % van het woningbezit) 10,9 10,2 10,7

Verhuringen in % aan huishoudens met een inkomen beneden de DAEB-grens  
(2013: € 34.229)

93 94 94

Woningbezit en woningmutaties 2013 2012 2011

Totaal verhuureenheden per 31 december 22.572 22.503 22.563

Totaal woongelegenheden per 31 december 20.940 20.769 20.827

Aantal woongelegenheden in complexen met 24-uurs zorg of begeleiding 1.327 1.890 1.809

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen voor verhuur 188 164 184

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen voor verkoop 3 1 15

Aantal aangekochte huurwoningen 0 0 193

Aantal verkochte huurwoningen (incl. Koopgarant) 138 103 83

Aantal woningen verbetering basisuitrusting en energieprestatie 675 850 621 

Aantal gerenoveerde woningen 73 392 184

Aantal gesloopte woningen en woonunits 5 79 63

Aantal opgeleverde m2 maatschappelijk vastgoed 1.448 3.400 4.500

Financieel 2013 2012 2011

Balanstotaal geconsolideerd (in miljoen €) 1.193 1.303 1.088

Kasstroomsaldo (in miljoen €) 16,5 20,8 15,6

Solvabiliteit 34% 41% 29%

Rente op totale leningenportefeuille 4,12% 4,13% 4,17%

Uitgaven aan onderhoud (incl. kosten eigen onderhoudsdienst in miljoen €) 27,9 29,5 30,8

Uitgaven aan leefbaarheid (in miljoen €) 2,6 2,7 2,1

Organisatie 2013 2012 2011

Aantal bezette formatieplaatsen per 31 december 262 277 296

Ziekteverzuim 2,8% 3,7% 5,6%
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Hoofdstuk 1

WoonFriesland in kort bestek

Realisatie versus doelstellingen WoonFriesland in 2013

Staat & Samenleving Score

G1 Met de gemeente Súdwest 
Fryslân is een prestatieovereenkomst 
gesloten.

✔

G2 In 2013 wordt (strategische) 
samenwerking geborgd in twee over-
eenkomsten met ketenpartners; 1 met 
een collega corporatie en 1 met een 
consortium Slim & Snel.

✔

G3 De totale bruto huuromzet in de 
niet-DAEB-activiteiten is verminderd 
met 10%.

✖

Woon
Fries
land

Klant & Marketing Score Productie & Proces Score

S1 Het aantal woningen binnen de 
bestaande voorraad dat voldoet aan 
de eisen van ‘basisuitrustingsniveau’ 
en ‘verbetering’ energieprestatie 
neemt met 615 toe.

✔
L1 Het verhuurmutatieproces, incl. het 
incasso proces, is volgens de prin-
cipes van leanmanagement ingericht.

●

WoonFriesland

S2 Een aantal woon/zorg complexen 
met een hoog (rood) risico zijn terug-
gebracht naar een midden (oranje) 
risico.

✔
L2 Het ontwikkelproces is volgens 
de principes van leanmanagement 
ingericht.

✔

S3 Het aantal wijken met een label 
rood wordt verbeterd naar oranje. ●

L3 Het factureringsproces is volgens 
de principes van leanmanagement 
ingericht

✖

S4 De eerste meting op ‘voldoen aan 
klantverwachting’ levert een score 
‘voldoende’ op.

✔

L4 Het vastgestelde plan van 
aanpak leidt tot een verlaging van 
de bedrijfslasten eind 2014 van ca. 
€ 1.000 per vhe.

✔

Mensen & Middelen Score

R1 Kasstroomsaldo (incl. rente, excl. 
aflossing, excl. investeringen) is mini-
maal € 18,61 miljoen.

●

R2 Het verkoopresultaat, bestaand 
bezit en nieuwbouw bedraagt mini-
maal € 8,67 miljoen (€ 8,75 miljoen 
bestaand bezit € - 0,08 miljoen nieuw-
bouw).

●

R3 Budget Overige Waardeverande-
ringen van € 15,11 miljoen wordt niet 
overschreden (excl. Effect tussentijdse 
wijzigingen parameters).

✔

R4 Het ziekteverzuim is maximaal 
4,0% en de meldingsfrequentie 
bedraagt maximaal 0,9.

✔

R5 70% van de medewerkers voldoet 
aan de competenties en opleidings-
eisen zoals gesteld in de functieom-
schrijvingen.

●

✔ Gerealiseerd

● Grotendeels gerealiseerd

✖ Niet gerealiseerd

WoonFriesland werkt met de balanced scorecard. Hierin staan de kritische prestatie indicatoren vermeld die vanuit 

de strategische doelen zijn geformuleerd. In bovenstaand schema staat de score weergegeven en in hoofdstuk 4 de 

concrete resultaten. 
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Hoofdstuk 2

Verslag van het bestuur

2.1  Reorganisatie

Het jaar 2013 stond in belangrijke mate in het teken van de omvangrijke reorganisatie. Door de gewijzigde organisatie 

kwam een substantieel deel van onze arbeidsplaatsen te vervallen. Voor de werknemers die moesten afvloeien is 

met het sociaal plan zo goed mogelijk getracht een ander perspectief te scheppen. Eind 2013 zijn er 58 medewerkers 

opgenomen in de outplacementprocedure.

Het herinrichten van de organisatie heeft veel van onze medewerkers gevergd en daar is zeker een compliment op 

zijn plaats voor de veerkracht die onze medewerkers hierin hebben getoond. Mede dankzij inzet en betrokkenheid van 

onze medewerkers hebben wij in 2013 voor een belangrijk deel de doelstellingen die we hadden gesteld, gehaald (zie 

hoofdstuk 4).

Aan het eind van 2013 heeft de Raad van Commissarissen in het kader van de afronding van de reorganisatie besloten 

om de topstructuur te wijzigen door een driehoofdige directieraad met bestuurlijke bevoegdheden om te vormen tot 

een structuur met een tweehoofdig bestuur. 

Het bestuur bestaat uit een directeur Wonen & Algemene Zaken, tevens voorzitter van het bestuur en een directeur 

Bedrijfsvoering. De strategische beleidsfactoren van de functies P&O, ICT en Financiën zijn sinds medio januari 2014 

belegd op bestuursniveau. Daardoor is het aantal managementfuncties teruggebracht van vijf naar vier.

2.2  Overheidsbeleid

De impact van het woonakkoord op WoonFriesland is, evenals voor de andere corporaties, groot. De invoering van 

de verhuurdersheffing, in 2014 al € 7,8 miljoen, leidt voor de komende vijf jaren voor WoonFriesland tot een forse 

vermindering van het sloop-/nieuwbouwprogramma, omdat de heffing onvoldoende kan worden gecompenseerd door 

hogere huren en verlaging van de kosten. Ook de saneringsheffing in verband met Vestia eist zijn tol. In 2013 moest 

€ 4,5 miljoen worden bijgedragen. Voor 2014 is daarvoor € 4,1 miljoen begroot.

De opgelegde administratieve scheiding tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten en de risicoanalyses van zorg-, 

maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed brengt ons er toe scenariostudies te ontwikkelen waarin een onderscheid 

wordt gemaakt in onze kerntaak, de sociale woningbouw, en de andere activiteiten: zorgvastgoed, maatschappelijk 

vastgoed en bedrijfsonroerend goed (BOG). Op basis van heldere criteria met betrekking tot kwaliteit, rendement, 

risico en financiering gaan wij de strategische koers en verdienmodellen in nieuw perspectief plaatsen en de 

continuïteit borgen.

Voor onze kerntaak gaan wij, mede gelet op de beoogde landelijke invoering van de huursombenadering, onze manier 

van huurvaststelling vereenvoudigen met als kader het ‘trilemma’ kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van 

onze huurwoningen. Met name het criterium betaalbaarheid vraagt daarbij onze speciale aandacht.

2.3  Kwaliteitsverbetering bezit

WoonFriesland heeft de ambitie om tot 2020 de energieprestatie van haar bestaande woningvoorraad te verbeteren 

tot op het niveau van label B. Doelstelling van het beleid is de woonlasten voor de bewoner positief te beïnvloeden, 

het wooncomfort te vergroten, de verhuurbaarheid van de voorraad te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de 

vermindering van de CO2-uitstoot. 

Het kwaliteitsverbeteringsprogramma omvat een combinatie van het aanbrengen van de basisuitrusting (upgraden van 

de ‘binnenkant’ van de woning op de aspecten functionaliteit en eigentijdsheid) en het aanbrengen van energetische 

maatregelen (het upgraden van ‘de schil’ van de woning om de energetische prestatie en het comfortniveau van de 

woning te verhogen naar gemiddeld label B). 
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Hoofdstuk 2

Verslag van het bestuur

De achterstand van de afgelopen jaren ten opzichte van de landelijke cijfers is, met name voor de labels E en F, een 

stuk geringer geworden. Hadden deze in 2009 nog een aandeel van 46,5%, in 2013 is dit afgenomen tot 35,7%. Het 

aantal woningen met B label is in deze periode sterk toegenomen, van 5,1 % in 2009 naar 16,7% in 2013. Voor zowel de 

afname van de labels E en F als de toename van het label B geldt dat deze groter is dan de landelijke wijziging.

In 2013 zijn 675 woningen volledig op basisuitrustings- en energieprestatieniveau (label B) gebracht. Hiermee is de 

norm voor het aantal kwaliteitsverbeteringen van 615 voor 2013 met een realisatie van 675 stuks ruimschoots gehaald. 

Van de woningen zijn er 538 projectmatig uitgevoerd en 137 bij mutatie.

Een goede beheersing van het onderhoudsbudget heeft mede geleid tot deze verbeteringen van de bestaande 

woningvoorraad. In 2013 werd ruim € 1,6 miljoen minder besteed aan onderhoud dan begroot. Dat is het gevolg van 

met name het niet volledig hoeven benutten van de post onvoorzien en het geboekte inkoopresultaat. Ook in 2014 

ligt de focus van WoonFriesland op het verbeteren van de bestaande voorraad. Door het WSW is ons gevraagd om 

een onafhankelijk extern onderzoek naar de kwaliteit van ons woningbezit te laten uitvoeren. Medio maart 2014 is de 

rapportage beschikbaar gekomen. Het onderzoek houdt in grote lijnen een bevestiging in van onze eigen waarnemingen 

met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit van ons bestand. Meer informatie over de kwaliteitsverbetering van 

de bestaande woningvoorraad is te lezen in hoofdstuk 7.

2.4  Visitatie

In het najaar van 2013 is bij WoonFriesland de vierjaarlijkse visitatie gestart.

Het in maart 2014 verschenen visitatierapport WoonFriesland 2009-2013 geeft een helder en positief beeld van de 

geleverde prestaties. We zijn verheugd dat in het jaar van een ingrijpende reorganisatie niet alleen de commissie maar 

ook onze belanghouders constateren dat de volkshuisvestelijke taak en de wensen van de belanghebbenden niet uit het 

oog zijn verloren en dat ondanks alle interne inspanningen die dit vergde, extern hier weinig hinder van is ondervonden 

en er waardering is dat WoonFriesland zichtbaar is gebleven en naar vermogen goed heeft gepresteerd.

Op diverse terreinen presteert WoonFriesland goed. Zo is geconstateerd dat het huisvesten van de doelgroep 

ruimschoots is gehaald en dat de tevredenheid over de kwaliteit van ons woningbezit hoger is dan het landelijk 

gemiddelde. Ook de energie en de middelen die zijn gestoken in kwaliteit van wijken, via het innovatieve en duurzame 

programma Werken aan Wijken, heeft haar effect gehad. Daarmee is onze missie in de afgelopen periode geslaagd. 

Immers, wij willen goed wonen realiseren, primair voor hen die qua inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie 

onvoldoende in staat zijn dat volledig op eigen kracht te bewerkstelligen. 

Het visitatierapport bevestigt onze mening dat wij net als iedere corporatie kritisch moeten zijn op de inzet van onze 

financiële middelen en hierin keuzes moeten maken, met name op het gebied van investeringen. De ingeslagen koers 

en de financiële positie bieden mogelijkheden om prioriteit te geven aan de betaalbaarheid en kwaliteit van ons 

woningbezit. Belangrijk daarbij is dat in het visitatierapport geconstateerd is dat WoonFriesland niet alleen voldoet 

aan de normen van het CFV voor een A1-corporatie en aan de borgingsnormen van het WSW, maar dat er ook sprake 

is van een ruime voldoende voor het integraal financieel beheer van WoonFriesland, dat de financiële planning- en 

controlcyclus op orde is en treasury professioneel is georganiseerd bij WoonFriesland. De commissie constateert dat 

WoonFriesland ruim voldoende aandacht besteedt aan de inrichting van haar besturingscyclus en daar goede opvolging 

aan geeft. 

Daarbij nemen wij ter harte dat hier een aantal aandachtspunten ligt. Zo zullen we de visie op de kerntaken en de wijze 

waarop WoonFriesland hierin keuzes maakt, meer expliciet moeten formuleren en de dilemma’s met de belanghouders 

delen en hen hierin meenemen.
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Daarnaast wordt het tempo van verduurzaming en het moeten beperken van onze ambities op het gebied van scheiden 

van wonen en zorg op de verbeteragenda geplaatst. 

De komende periode zal een visie geformuleerd worden welke opgaven WoonFriesland in het landelijk gebied en kleine 

kernen ziet en wat daarbij de ambitie van WoonFriesland kan zijn.

We zijn blij dat zichtbaar is, zowel in de documenten als door de belanghouders aangegeven, dat WoonFriesland 

progressie heeft geboekt en een leidende rol heeft in de aandacht voor specifieke behoeften van de doelgroep. Ook 

is duidelijk dat we nog meer energie moeten steken in de communicatie met belanghebbenden, het vergroten van de 

lokale sensitiviteit en de externe legitimering van beslissingen. Vanuit de visitatie is een heldere ‘beleidsagenda voor de 

toekomst’ geformuleerd. Daar kunnen we mee vooruit en het biedt opnieuw een aanknopingspunt voor het meten van 

de progressie. Het rapport geeft daarbij voldoende aanknopingspunten om deze ‘beleidsagenda voor de toekomst’ om 

te zetten in concrete acties de komende periode. 

Het visitatierapport besteedt ook aandacht aan het conflict met het Platform Huurders over de invulling van de 

vacatures voor twee huurdercommissarissen. Wij gaan ervan uit dat dit twistpunt snel zal worden opgelost.

2.5  Klanttevredenheid

In 2013 hebben we voor het eerst een eigen klanttevredenheidsmethodiek toegepast. Aan 1500 huurders is gevraagd 

in hoeverre WoonFriesland voldoet aan de vijf klantverwachtingen die WoonFriesland van haar huurders heeft 

meegekregen. De huurders beoordelen WoonFriesland gemiddeld met een ruime voldoende. Als nieuw element is de 

NPS-score toegevoegd aan de meting met als kernvraag of huurders WoonFriesland aanbevelen bij vrienden, familie of 

collega’s. Ook deze score is positief. Meer details over de meting en de resultaten daarvan zijn te lezen in hoofdstuk 5. 

2.6  ICT

In 2013 zijn tekortkomingen geconstateerd in de werking van het primaire ICT-systeem. Deze komen vooral naar 

voren bij de financiële- en verhuurprocessen en werken belemmerend voor de verdere implementatie van de bij 

de reorganisatie veronderstelde efficiency- en kwaliteitsverbeteringen. De directeur Bedrijfsvoering ad interim is in 

overleg met de leverancier een actieplan overeengekomen om dit op korte termijn te verbeteren.

2.7  HRM

We zijn blij met de positief kritische en constructieve opstelling van de Ondernemingsraad bij de uitvoering van de 

reorganisatie in 2013 en onze beleidsmaatregelen en vertrouwen erop deze relatie in 2014 op dezelfde wijze te kunnen 

voortzetten.

Als uitvloeisel van de reorganisatie en voortschrijdend inzicht zullen wij in 2014 nog een aantal organisatorische 

aanpassingen moeten doorvoeren. De Ondernemingsraad heeft daarover inmiddels positief geadviseerd.

Leidende thema’s die in 2014 hoge prioriteit krijgen bij de organisatieontwikkeling en het vormgeven van de lean 

principes en het nieuwe werken, zijn het geven van feedback en het ontwikkelen en stimuleren van regelkracht. Wij 

hebben er vertrouwen in dat wij daarin belangrijke vorderingen kunnen maken, niet in de laatste plaats door het 

enthousiasme en de ambitie van management, OR en P&O. Dit is ook essentieel om na de ingrijpende reorganisatie 

een veilig gevoel bij iedere medewerker in combinatie met een uitstekend employabilitybeleid succesvol te kunnen 

verankeren.

Hoofdstuk 2

Verslag van het bestuur
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2.8  Financieel

Wij hebben het boekjaar 2013, ondanks de saneringsheffing en hoge reorganisatiekosten, financieel goed kunnen 

afsluiten. De EBITDA* bedraagt € 51,5 miljoen of wel 37% van de bedrijfsopbrengsten, ruim 5% lager dan begroot en 

ruim 4% lager dan in 2012.

De rentelast was iets lager dan begroot en ongeveer op het niveau van 2012. 

De reorganisatiekosten, als uitvloeisel van de uitvoering van het sociaal plan, zijn relatief hoog. Door het conform de 

verslaggevingsvoorschriften geheel toerekenen van de reorganisatielasten aan het jaar van reorganisatie (2013) via 

de reorganisatievoorziening, is de exploitatie 2014 ‘ontdaan’ van reorganisatiekosten die nog in 2014 doorlopen, zoals 

ontslagvergoedingen, salaris- en outplacementkosten, en overige reorganisatiekosten. 

Het effect is een transparante verantwoording, waarbij de bedrijfslasten ingaande 2014 de beoogde forse daling te zien 

geven als resultaat van de uitgevoerde reorganisatie.

De bottom line van de resultatenrekening, het resultaat na belastingen, is evenals voorgaande jaren als gevolg van 

verslaggevingsmutaties (RJ645) negatief. Deze ‘verplicht’ voorgeschreven verslaggevingsregels beoordelen wij als niet 

adequaat voor het inzicht. Zo steeg in 2012 door toepassing van deze regels het eigen vermogen van WoonFriesland 

met € 216 miljoen en daalde het eigen vermogen in het verslagjaar 2013, met name onder invloed van het doorrekenen 

van de verhuurderheffing, met € 123 miljoen.

WoonFriesland stuurt op kasstromen. De financiële performance is goed. Gedetailleerde beschouwingen over de 

financiële positie zijn opgenomen in hoofdstuk 13. De solvabiliteit is robuust. Ultimo boekjaar is de “harde solvabiliteit”, 

op basis van gerealiseerde deel van het eigen vermogen ad 348 miljoen, circa 30% van het balanstotaal.

WoonFriesland heeft geen derivatenovereenkomsten met zogeheten marktwaardeverrekeningen, die een verplichting 

inhouden om bij een zeker renteniveau liquide middelen te storten bij de bank.

Tot besluit

Voor WoonFriesland en de medewerkers was 2013 een bewogen jaar. We zijn tevreden over de behaalde resultaten. 

Tegelijkertijd is er veel te doen de komende jaren. Ons doel is te blijven voldoen aan de eisen die de maatschappij van 

ons als veranderende organisatie verlangt. Hierbij ligt de focus op onze kerntaak, namelijk goed en betaalbaar wonen. 

Geen gemakkelijke opgave, maar wel geheel in lijn met ons ambitieniveau en onze missie!

Namens het bestuur,

Sigrid Hoekstra

(Wonen & Algemene Zaken, Voorzitter) 

Edmond Wöltgens

(Bedrijfsvoering ad interim, Lid)

*  EBITDA ( earnings before interest, tax, depreciation and amortization ), de nettowinst voor interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen van vaste activa, 
een ratio om de winst te berekenen.

Hoofdstuk 2

Verslag van het bestuur



12

Hoofdstuk 3

Verslag van de Raad van Commissarissen

3.1 Algemeen

De Raad van Commissarissen is conform de statuten van Stichting WoonFriesland belast met het interne toezicht en 

volgt bij haar toezichthoudende taak de principes van good governance, zoals vastgelegd in de Governancecode voor 

woningcorporaties en de Aedescode.

3.2 Samenstelling van de RvC

De samenstelling van de Raad van Commissarissen van WoonFriesland is overeenkomstig de statutaire bepalingen van 

WoonFriesland en de wettelijke voorschriften.

Per 31 december 2013 bestond de Raad van Commissarissen uit de volgende leden:

Naam Functie Benoemd Definitief aftredend Voorgedragen door Hernoembaar Ja/Nee 

Drs. H. Sikkema Voorzitter 2006 14-03-2014 Nee

Mr. A. Speksnijder Vice-voorzitter 2006 14-03-2014 Nee

Drs. J.J.W.M. Stoop Lid 2006 14-03-2014 Nee

Mw. A.G. Hartemink MHA Lid 2007 14-03-2014 Ondernemingsraad Nee 

Vacature Timmermans Lid Platform Huurders

Vacature Lid Platform huurders

De vier leden van de Raad van de RvC hebben op 1 april 2014 hun taken overgedragen aan drie nieuwe leden van de 

RvC:

• De heer C.B. Mulder, voorzitter,

• De heer H. Mulder, lid,

• Mevrouw B. Hobert, lid.

Deze drie nieuwe leden van de RvC zijn na openbare werving geselecteerd en benoemd. De nieuwe RvC zal zich, onder 

leiding van de nieuw gekozen voorzitter, gaan buigen over hoe te voorzien in de vacatures huurdercommissarissen. 

Voor de vaststelling van de inhoud van de profielschetsen van de vacatures maakt de RvC gebruik van een zogenoemde 

competentiematrix waarin de voor WoonFriesland relevante competenties en de bij de zittende RvC leden aanwezige 

competenties zijn vastgelegd. 

Overzicht nevenfuncties leden RvC van Commissarissen WoonFriesland:

De heer Henk Sikkema (68) had per 31-12-2013 geen hoofdfunctie meer. Zijn nevenfuncties per 31-12-2013 waren: 

-  Voorzitter Raad van Toezicht Piter Jelles Scholengemeenschap te Leeuwarden,

-  Lid Raad van Commissarissen Fryslân Milieu,

-  Voorzitter landelijk Adviescollege Financiën van het Nederlandse Rode Kruis,

-  Lid van het Landelijk Auditcomité van het Algemeen Bestuur van het Rode Kruis,

- Voorzitter Rode Kruis District Fryslân,

-  Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting Zorginstelling Noord Nederland (ZINN),

-  Lid Raad van Toezicht stichting van Welderen Rengers,

-  Lid Adviesraad Noord Nederland Instituut voor Natuureducatie.
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De heer Johan Stoop (55) was per 31-12-2013 werkzaam als Financial Controller NATO Allied Joint Force Command 

Headquarters Brunssum. 

Zijn nevenfunctie per 31-12-2013 was: Non-executive director 2000 Generation ltd (ICT-bedrijf).

De heer Ad Speksnijder (62) was per 31-12-2013 werkzaam als advocaat. Zijn nevenfuncties per 31-12-2013 waren:

-  Voorzitter van de Rechtspositionele Kamer Bezwarencommissie Wetterskip Fryslân,

-  Voorzitter van de Stichting Discriminatiemeldpunt Groningen,

-  Lid van het bestuur van IFKS.

Mevrouw Lidy Hartemink (55) was per 31-12-2013 werkzaam als bestuurder van Zorgcombinatie Noorderboog. Haar 

nevenfuncties per 31-12-2013 waren:

-  Lid Raad van Commissarissen OCA,

-  Lid adviesraad Avicenna, Academie voor Leiderschap,

-  Lid Millennium Comité Fryslân, The Hunger Project,

-  Docent kandidatenprogramma Algemene Bestuursdienst,

-  Lid Strategiegroep Ontmoetingen.

De heer Chris Mulder (64) volgt na 8 jaar Henk Sikkema op als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

Chris Mulder is werkzaam voor zijn eigen bureau CMMC. Hij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring binnen en buiten 

Friesland. Tevens heeft hij een uitgebreid netwerk in de publiek private sector. Mulder is tevens voorzitter van de RvC 

bij Zevenwouden Verzekeringen en Eleq B.V.. Ook is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van OSG Piter Jelles in 

Leeuwarden.

Mevrouw Bejanne Hobert (51) is momenteel actief als Dean van de Academie voor Verpleegkunde bij de 

Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is zij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Combinatieholding Nij 

Smellinghe en Pasana Zorggroep. Verder is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting De Lawei. Zij brengt 

met name bestuurlijke en human resource expertise mee.

De heer Henk Mulder (55) is wethouder duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Almere. Mulder heeft ruime 

ervaring op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling. Zijn nevenfunctie is lid Comité van Toezicht 

van het Ministerie van Economische Zaken.

Samenstelling commissies

De RvC kende per ultimo 2013 één commissie: De Remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vice-

voorzitter. De Remuneratiecommissie beoordeelt het functioneren van de bestuurders. De commissie heeft de 

beloningen van de bestuurders voor 2013 vastgesteld. Ze heeft daarbij de Beloningscode voor bestuurders van 

Woningcorporaties als uitgangspunt genomen. De salarissen van de bestuurders blijven binnen de normen, in het 

bijzonder ook de Wet Normering Topinkomens (WNT). De RvC heeft er voor gekozen alle taken, behorend bij een 

Auditcommissie, door de voltallige RvC te laten uitvoeren. 

Alle relevante financiële onderwerpen en rapportages zijn in de reguliere vergaderingen besproken.

Hoofdstuk 3

Verslag van de Raad van Commissarissen
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3.3 Functioneren van de RvC

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar in het bijzonder stilgestaan en follow-up gegeven aan de 

bevindingen van de in voorgaande jaren uitgevoerde zelfevaluaties. De belangrijkste punten waarbij de RvC ook in 2013 

heeft stilgestaan zijn: 

- de samenstelling van de RvC is qua diversiteit en kwaliteit in overeenstemming met hetgeen in het belang van 

WoonFriesland is gewenst en de leden hebben voldoende voeling met de omgeving van de corporatie.

- de profielschetsen voor de te vervullen vacatures van de RvC sluiten goed aan op de competenties van de zittende 

leden en het portfolio aan competenties waarover de RvC als geheel moet beschikken.

- de RvC streeft naar een permanente goede balans tussen aandacht voor visie ontwikkeling en bedrijfsvoering , 

waarbij het klankborden met het bestuur over de gekozen strategische richting en de eigen informatievoorziening, 

waaronder de monitoring van de volkshuisvestelijke prestaties, in toenemende mate haar aandacht zullen krijgen.

- de RvC conformeert zich bij de herziening van de reglementen aan de Governancecode en relevante bepalingen in 

de herzieningswet (zodra deze is vastgesteld).

- het visitatierapport bevestigt het voornemen van de RvC om tot een voltallige samenstelling te komen.

De Raad van Commissarissen schenkt aandacht aan de strikte naleving van de in de Governance Code 

Woningcorporaties opgenomen regels ter zake van onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen en heeft in 2013 

vastgesteld dat de leden onafhankelijk zijn in de zin van bepaling III.2.2. van de Code.

3.4 Besluiten

De RvC heeft in 2013 zeer frequent vergaderd. De remuneratiecommissie kwam een aantal keren bijeen, in het 

bijzonder vanwege de bestuurswisseling, die per september 2012 is geëffectueerd en de wijziging in de topstructuur 

waartoe eind 2013 is besloten.

In de vergaderingen van de RvC is aan de volgende (voorgenomen) besluiten van het driehoofdige collegiale bestuur 

goedkeuring verleend:

- Het Treasury-jaarplan 2013

- De risico inventarisaties

- Het reorganisatieproces

- De lijst met de in 2013 voor aan- of verkoop in aanmerking komende objecten

- Het jaarverslag en de jaarrekening 2012, na kennis te hebben genomen van de goedkeurende verklaring van de 

accountant

- De jaarverslagen over 2012 van de verbindingen van WoonFriesland

- Diverse investeringen in nieuwbouw- en renovatieprojecten

- Diverse treasury-transacties

- Jaarplan 2014.

De RvC heeft in het bijzonder aandacht besteed en actief deelgenomen aan interne bijeenkomsten inzake de 

strategische oriëntatie en toekomstvisie WoonFriesland naar aanleiding van de externe ontwikkelingen en 

(voorgenomen) overheidsbeleid.

Hoofdstuk 3

Verslag van de Raad van Commissarissen
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3.5 Uitoefenen toezichttaak

De RvC heeft zich over de gang van zaken binnen WoonFriesland laten informeren via rapportages en documenten 

die, volgens de in het reglement Werkwijze RvC opgenomen informatiekalender, ter beschikking zijn gesteld. Al 

deze documenten zijn ter bespreking geagendeerd voor de vergaderingen van de RvC. De RvC gaf opdracht aan 

Deloitte Accountants voor het verrichten van de controle op het jaarverslag en de jaarrekening 2012 en nam 

kennis van de verklaringen en rapportages. De accountantsrapportages en -verklaringen zijn door de RvC met de 

accountant besproken. De RvC beoordeelt elke vier jaar de accountant. Deze beoordeling heeft voor het laatst in 

2011 plaatsgevonden. De RvC nam kennis van de rechtstreekse rapportages van de afdeling Control inzake de in 2013 

verrichte onderzoeken en audits. Tevens nam de RvC kennis van de boardletter van Deloitte over de bevindingen uit de 

interim-controle. 

De RvC heeft geconcludeerd dat in algemene zin de risico’s voldoende in beeld zijn en beheerst worden.

Aan de hand van de driemaandelijkse rapportage Verbindingen heeft de RvC zich gebogen over de stand van zaken in 

de verbindingen van WoonFriesland. 

De RvC heeft zich er van vergewist dat er een voldoende mate van beheersing is van de risico’s in de deelnemingen 

van WoonFriesland.

Gelet op de voortgang van de reorganisatie nam de RvC eind 2013 het besluit de topstructuur te doen wijzigen van een 

driehoofdige collegiale directieraad met bestuurlijke bevoegdheden naar het inmiddels meer voor de hand liggende 

tweehoofdige model met een bestuurder Wonen en Algemene zaken en een bestuurder Bedrijfsvoering die samen 

het collegiale bestuur van WoonFriesland vormen. Dit heeft medio januari 2014 geleid tot het vertrek van de heer 

Van Lingen en de heer Oosting.

Voor de transitiefase is voor de Bedrijfsvoering een bestuurder a.i. aangesteld, de heer E. Wöltgens. Mevrouw 

S.K. Hoekstra, directeur Wonen en Algemene zaken, is voorzitter van het Bestuur. Als gevolg van deze wijziging zijn de 

portefeuilles Financiën, HRM en ICT bestuurlijk zwaarder belegd en kan het aantal managers worden beperkt tot vier.

Naar aanleiding van de reorganisatie werden in het kader van de CAOP procedure twee klachten gericht aan de RvC. 

De RvC heeft deze in behandeling genomen en inmiddels afgehandeld.

3.6 Contacten met belanghouders

De RvC onderhoudt contact met de diverse belanghouders van WoonFriesland. Er is een halfjaarlijks overleg met de 

Ondernemingsraad. In verband met de reorganisatie werd een aantal keren overleg gevoerd met de Ondernemingsraad 

over de wijze van uitvoering en voortgang.

De contacten van de RvC met het Huurders Platform stonden ook in 2013 onder grote druk vanwege de gerezen 

verschillen van inzicht met het Platform over het vervullen van de vacatures in de Raad van Commissarissen.

De RvC vertrouwt er op en wil er zich voor blijven inzetten dat de in het verleden bestaande goede overlegstructuur 

met het Platform in 2014 kan worden hersteld.

Leden van de RvC namen deel aan de in het voor- en najaar gehouden regioexcursies.

Hoofdstuk 3

Verslag van de Raad van Commissarissen
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3.7 Gegevens bestuurders

Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit mevrouw S.K. Hoekstra en de heren M. Oosting en A. van Lingen. Zij 

vervulden in 2013 de volgende nevenfuncties:

Mevrouw S.K. Hoekstra (44):

- Lid raad van toezicht Elker Jeugd- en Opvoedhulp Groningen

- Bestuurslid Stichting Platform Wonen Leeuwarden

- Lid Werkveld Advies Commissie Vastgoed en Makelaardij Hanzehogeschool Groningen

De heer M. Oosting (39):

- Bestuurslid bij de NeVaP

- Bestuurslid Academische Controllerskring Noord Nederland

- Directeur Consortium Noord BV en directeur 3 Plus BV

- Interim bestuurslid Vereniging Friese Woningcorporaties

De heer A. van Lingen (43):

- Bestuurder Stichting Erfgoed Patrimonium

- Bestuurslid Stichting PAVO

- Bestuurslid Stichting van Welderen Rengers

3.8 Bezoldiging bestuurders en commissarissen

De bezoldigingen in 2013 van de bestuurders bedroegen conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) definitie:

WNT Bezoldiging 2013  

S. Hoekstra € 149.208

A. van Lingen € 141.127

M. Oosting € 143. 263

De bezoldiging betreft: vast inkomen, vakantietoeslag eindejaarsuitkering/13e maand, variabele beloning en 

pensioenbijdrage werkgever, voor zover hoger dan de bijdrage op grond van regeling CAO Woondiensten, 

alsmede bijtelling leaseauto en onkostenvergoeding. Deze bezoldigingen zijn in lijn met de Beloningscode voor 

woningcorporaties en beneden de WNT-norm. De bezoldiging van de commissarissen bedroeg in 2013: € 15.715 

voor de voorzitter en € 10.500 voor elk van de leden. Deze honorering is in lijn met de beloningscode voor 

woningcorporaties. 

Ingaande 1 januari 2013 worden voor de beloning van de bestuurders en de commissarissen de bepalingen van de Wet 

Normering Topinkomens gevolgd.

Ir. C.B. Mulder

Voorzitter Raad van Commissarissen

Hoofdstuk 3

Verslag van de Raad van Commissarissen
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4.1  Missie en strategie

De missie en visie van WoonFriesland vormen de basis voor de doelstellingen en activiteiten die zijn opgenomen in het 

Jaarplan 2013.

Missie

WoonFriesland wil goed wonen realiseren, primair voor hen die qua inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie 

onvoldoende in staat zijn dat volledig op eigen kracht te bewerkstelligen.

Visie op onze opgaven en werkwijze

Wij zijn een maatschappelijke onderneming die mensen in Friesland goed wil laten wonen, met name de klanten die 

behoren tot de maatschappelijke doelgroepen.

Onder ‘goed wonen’ verstaan wij een goede woning, een goede woon- en leefomgeving (met bewoners in de 

hoofdrol) en een goede dienstverlening vanuit onze organisatie, die aansluit op de verwachtingen van de klanten en op 

maatschappelijke opvattingen.

Wij realiseren dat door proactief samen te werken met belanghouders. Als organisatie willen wij een initiërende en 

professionele rol vervullen. Op lokaal niveau stimuleren en faciliteren we burgerkracht. Op centraal niveau halen we 

voordeel uit de schaalgrootte van de organisatie en dit voordeel vergroten we waar mogelijk door samenwerking met 

anderen.

4.2  Realisatie van strategische doelstellingen

In het kader van de verantwoording beoordelen we voor iedere strategische doelstelling in hoeverre de aan deze 

doelstelling gekoppelde prestatie-indicator is gerealiseerd. Deze beoordeling treft u aan in het schema op de volgende 

pagina.

Het schema beschrijft op concernniveau de mate waarin de in het Jaarplan 2013 opgenomen prestaties zijn 

gerealiseerd. Gedurende het jaar zijn, zowel op bedrijfsonderdeel- als concernniveau, tertiaalrapportages 

(4-maandelijks) gegenereerd. Deze tertiaalrapportages vervullen een belangrijke rol in het monitoring- en 

sturingsproces.

De in 2013 door WoonFriesland ondernomen activiteiten en behaalde resultaten worden in detail beschreven in de 

volgende hoofdstukken van dit jaarverslag.

Hoofdstuk 4

Realisatie strategische doelstellingen in 2013
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Strategische doelstelling Kritische Succes Factor Doelstelling voor 2013 Realisatie

Klant en Marketing

Onze klanten zijn tevreden 
over de kwaliteit van de 
woningen, de woonom-
geving en onze dienstver-
lening

Het bieden van een goede 
woning, nu en in de toekomst.

Het aantal woningen binnen 
de bestaande voorraad dat 
voldoet aan de eisen van 
‘basisuitrustingsniveau’ en 
‘verbetering energieprestatie’ 
neemt met 615 toe.

Gerealiseerd: 
675 woningen
Zie hoofdstuk 7

Vanuit het portefeuilleplan 
woon/zorgvastgoed is aan 
alle woon/zorgcomplexen 
een risicoscore toegekend en 
door het treffen van maatre-
gelen zijn de risicoscores van 
2 complexen verbeterd van 
‘rood’ naar minimaal ‘oranje’.

Gerealiseerd: 
Het betreft de Keizerskroon in 
Leeuwarden die weer verhuurd is 
en de Hagewyk in Drachten die 
omgebouwd wordt tot woningen 
en in 2014 wordt verhuurd. 
Zie hoofdstuk 7 

Aandacht voor en betrokken-
heid bij de woonomgeving.

1 wijk met label ‘rood’ is door 
het treffen van maatregelen 
verbeterd naar label ‘oranje’.

Grotendeels gerealiseerd: (60%): 
zie hoofdstuk 8

Het bieden van een kwalitatief 
goede dienstverlening.

De eerste meting op ‘voldoen 
aan klantverwachtingen’ levert 
een score ‘voldoende’ op.

Gerealiseerd:
7,4 op algemene  
klanttevredenheid
Zie hoofdstuk 5

Strategische doelstelling Kritische Succes Factor Doelstelling voor 2013 Gerealiseerd

Staat en Samenleving 

WoonFriesland wordt 
herkend als een maatschap-
pelijke organisatie die ook 
door samenwerking streeft 
naar win-win situaties voor 
de Friese volkshuisvesting

Sociale volkshuisvester die 
streeft naar een goede fysieke 
en sociale duurzaamheid voor 
haar klanten en haar bezit. 

Met de gemeente Súdwest 
Fryslân is een prestatie-/ 
samenwerkingsovereenkomst 
gesloten.

Gerealiseerd: 
De prestatieovereenkomst met 
de gemeente Súdwest is onderte-
kend. Daarnaast heeft monitoring 
van de prestatieafspraken van de 
gemeenten Leeuwarden, Leeu-
warderadeel, Smallingerland en 
Heerenveen plaats gevonden.
Zie hoofdstuk 6

Samenwerking met collega-
corporaties en ketenpartners 
wordt actief nagestreefd 
teneinde te realiseren: voor-
deel voor de klant en/of 
verhoging van de kwaliteit van 
vastgoed of dienstverlening 
en/of kostenreductie.

In 2013 wordt (strategische) 
samenwerking geborgd in:
-  1 overeenkomst met een 

collega- corporatie.
-  1 overeenkomst met een 

consortium: Slim & Snel
-  2 overeenkomsten met 

ketenpartners.

Gerealiseerd: 
Met Accolade zijn drie detache-
ringsovereenkomsten afgesloten, 
een intentie-overeenkomst voor 
onderzoek grootschalige aanpak 
zonne-energie en een intentie-
overeenkomst voor samenwer-
king dagelijks onderhoud.
Met het winnende consortium 
voor het project Slim & Snel is 
een overeenkomst afgesloten en 
is de uitvoering gestart.
Zie hoofdstuk 7 en 12 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

De totale huuromzet in niet-
DAEB activiteiten is met 10% 
afgenomen.

Niet gerealiseerd: De totale 
huuromzet is door verkoop (van 
woningen met een huurprijs 
boven € 681,02 en commerciële 
verhuur-eenheden) met 8% afge-
nomen. Zie hoofdstuk 7 en 9

Hoofdstuk 4

Realisatie strategische doelstellingen 2013 
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Strategische doelstelling Kritische Succes Factor Doelstelling voor 2013 Gerealiseerd

Mensen en Middelen

De liquiditeit en solvabiliteit 
van WoonFriesland zijn van 
voldoende omvang voor 
het realiseren van de volks-
huisvestelijke opgave.

Goede beheersing van de 
kasstromen.

Het kasstroomsaldo (incl. 
rente, excl. aflossingen en 
investeringen) bedraagt mini-
maal € 18,6 miljoen.

Grotendeels gerealiseerd: 
Het kasstroomsaldo bedraagt 
€ 16,5 miljoen *.
Zie hoofdstuk 13

Het verkoopresultaat, 
bestaand bezit en nieuw-
bouw, bedraagt minimaal 
€ 8,7 miljoen (€ 8,8 miljoen 
bestaand bezit en 
-/-€ 0,1 miljoen nieuwbouw).

Grotendeels gerealiseerd:
Het verkoop resultaat is 
€ 6,6 miljoen.
Zie hoofdstuk 7

Het budget Overige Waar-
deveranderingen van 
€ 15,1 miljoen wordt niet 
overschreden (exclusief effect 
tussentijdse parameterwijzi-
gingen).

Gerealiseerd: Realisatie is 
€ 0,1 miljoen **. 
Zie hoofdstuk 7 en 13

De medewerkers van 
WoonFriesland dragen 
actief bij aan de ambities 
en doelstellingen van de 
organisatie.

Kwalitatief goede medewer-
kers.

Het ziekteverzuim is maximaal 
4,0% en de meldingsfre-
quentie 0,9.

Grotendeels gerealiseerd: Het 
ziekteverzuim is 2,77%. De 
meldingsfrequentie ligt iets 
boven de norm; 1,01
Zie hoofdstuk 11

70% van de medewerkers 
voldoet aan de competen-
ties en opleidingseisen zoals 
gesteld in de functieomschrij-
vingen.

Grotendeels gerealiseerd: Het 
vaststellen van de resultaten is 
vanwege de reorganisatie en 
daarmee het vertrek van mede-
werkers voor een grote groep 
niet aan de orde. Zie hoofdstuk 11

Strategische doelstelling Kritische Succes Factor Doelstelling voor 2013 Gerealiseerd

Productie en Proces

Onze dienstverlening en 
bedrijfsvoering zijn gericht 
op het leveren van kwaliteit 
voor de klant tegen zo laag 
mogelijke kosten.

Met behoud van klantte-
vredenheid verlagen van de 
bedrijfskosten.

Het vastgestelde Plan van 
Aanpak Reorganisatie leidt tot 
een verlaging van de bedrijfs-
lasten eind 2014 tot maximaal 
€ 1.091 per VHE (prijspeil 
2014).

Gerealiseerd: De bedrijfslasten 
bedragen € 1.027 per VHE eind 
2014.
Zie hoofdstuk 12 

Het verhuurmutatie- en 
incasso proces is volgens de 
principes lean management1 
ingericht. 

Grotendeels gerealiseerd: Het 
verhuurmutatieproces is afgerond 
met een definitief besluit. Het 
incassoproces volgt in 2014.
Zie hoofdstuk 12 

Het ontwikkelproces is 
volgens de principes van lean 
management ingericht. 

Gerealiseerd.

Het factureringsproces is 
volgens de principes van lean 
management ingericht. 

Niet gerealiseerd: 
Er is voor gekozen om dit proces 
te digitaliseren in 2014 zodat 
eerst de organisatie hiervoor 
goed ingericht kan worden.

*   De lagere realisatie van het kasstroomsaldo over 2013 wordt veroorzaakt door de extra dotatie aan de 

reorganisatievoorziening.

**  Door gewijzigde verslaggevingsregels (RJ 645) is er nauwelijks nog sprake van overige waardeveranderingen. 

1  Lean management is een filosofie c.q. instrument voor bedrijfsvoering en HRM waarbij er op gestuurd wordt dat medewerkers continu hun vaardigheden verbeteren en 
bedrijfsprocessen optimaliseren om zaken die toegevoegde waarde hebben voor de klant of het bedrijf maximaal kostenefficiënt te maken en zaken die geen toegevoegde 
waarde hebben te elimineren.

Hoofdstuk 4

Realisatie strategische doelstellingen 2013 
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Realisatie Productieplan WoonFriesland 2013

Voorgenomen (Jaarplan 2013) Gerealiseerd 2013

Oplevering nieuwbouw huurwoningen (aantal) 115 188

Verkoop bestaande woningen (aantal) 90 124

Sloop woningen (aantal) 228 5

Oplevering nieuwbouw Koopwoningen (aantal) 0 3

Oplevering Nieuwbouw Commercieel en Maatschappelijk vastgoed 1448 m2 1448 m2

Renovatie woningen 58 73

Uitgaven aan onderhoud (incl. kosten eigen onderhoudsdienst) € 29,9 miljoen € 27,9 miljoen

Hoofdstuk 4

Realisatie strategische doelstellingen 2013 
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5.1  Klantbeleid

Wij hechten aan een goede relatie met onze klanten en hun belangenorganisaties. Wij betrekken onze klanten en hun 

belangenorganisaties zo veel mogelijk bij ontwikkelingen en plannen. Wij bieden hen informatie en mogelijkheden om 

ons beleid en onze plannen te beïnvloeden en geven hen de gelegenheid met eigen ideeën te komen.

Klanttevredenheid is voor ons een belangrijke doelstelling. We meten deze tevredenheid via enquêtes en 

projectevaluaties. In 2013 hebben we afscheid genomen van het KWH-label. Het KWH-label heeft ons de afgelopen 

jaren zeer geholpen bij het op orde krijgen van onze dienstverlening. Uit het feit dat we al jaren achtereen het label 

ontvangen, mag geconcludeerd worden dat onze dienstverlening in orde is. 

In 2013 hebben we besloten om, nu het basisproces op orde is, aan onze klant te vragen of WoonFriesland voldoet 

aan de klantverwachtingen, de dienstverlening meer in detail op orde te brengen en eens in de drie jaar een 

benchmarkonderzoek te doen naar dienstverlening, woning en woonomgeving. 

We denken dat deze nieuwe manier van klantmeting een betere dienstverlening bewerkstelligt en nog meer aansluit op 

dat wat onze klant verwacht.

Een ander onderdeel van ons klantbeleid is om klachten adequaat op te lossen, hiervan te leren en verbeteringen door 

te voeren in onze dienstverlening. In de nieuwe organisatie is hiervoor specifiek een klachtencoördinator aangesteld.

Klantcontacten zijn een bron van veel en waardevolle informatie. Wij stimuleren onze medewerkers om deze informatie 

te benutten voor de verbetering van de klantprocessen en de dienstverlening.

5.2  Klanttevredenheid

Klanttevredenheidsonderzoek

WoonFriesland maakt werk van goede dienstverlening. Om de kwaliteit ervan te bepalen, namen we tot en met 2012 

deel aan de meting via het KWH-huurlabel. 

In 2013 hebben we voor het eerst onze eigen klanttevredenheidsmethodiek toegepast. Aan 1500 huurders is gevraagd 

in hoeverre WoonFriesland voldoet aan de vijf klantverwachtingen die WoonFriesland van haar huurders heeft 

meegekregen. Daarnaast is gemeten in hoeverre een klant WoonFriesland aanbeveelt aan vrienden, collega’s etc.

WoonFriesland onderkent als belangrijkste klantverwachtingen:

1. Een goede en goed onderhouden woning, nu en in de toekomst

2. Aandacht voor en betrokkenheid bij de woning en de woonomgeving

3. Duidelijk en eenduidig geïnformeerd te worden

4. Regelkracht

5. Duidelijkheid over wat de klant krijgt voor z’n geld.

Naast de positieve NPS-score, de vraag of de respondent WoonFriesland aanbeveelt aan vrienden, familieleden of 

collega’s, is het merendeel van de respondenten ook over de woonomgeving, dienstverlening en over het onderhoud 

tevreden tot zeer tevreden. Ook wanneer de respondenten die neutraal zijn erbij betrokken worden, zijn onze huurders 

tevreden klanten. De vraag over de huurprijs wordt kritischer beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat we voldoen aan 

de verwachtingen van onze klant!

Het gemiddelde beoordelingscijfer voor de aanbevelingsvraag is 7,4.

Het gemiddelde cijfer voor de vragen over onderhoud, huurprijs/kwaliteit, woonomgeving en dienstverlening is een 6,5.
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MijnWoonFriesland

Eén van de manieren om aan de klantverwachtingen te voldoen, was het in 2012 instellen en in 2013 optimaliseren van 

een digitaal portaal voor huurders en woningzoekenden. Dit portaal is 24 uur per dag, 7 dagen per week te benaderen 

voor verschillende zaken. Door het laagdrempeliger maken en verder ontwikkelen van het huurdersportaal willen we 

onze klanten beter en sneller bedienen. 

Digitaal kan onder andere geregeld worden: het inplannen van reparatieverzoeken in tijdvakken van 2 uren, 

klachten melden, vragen stellen, een betalingsregeling aanvragen en specifieke informatie inzien over betalingen, 

woningwaardering en huurprijsopbouw.

Website WoonFriesland

Een goede en toegankelijke website past bij de toekomstvisie rondom de dienstverlening, namelijk verdere digitalisering 

en maatwerk waar dat nodig is. Dit om de bedrijfslasten structureel te verlagen en de klant snel en goed te bedienen. 

Ieder jaar worden de websites van de woningcorporaties beoordeeld op punten als vindbaarheid, gebruiksvriendelijk-

heid, functionaliteit en content. Nadat WoonFriesland in 2012 met haar website de derde prijs had gewonnen, 

hebben we diverse onderdelen geoptimaliseerd. Het resultaat is dat in 2013 onze website is uitgeroepen tot beste van 

Nederland. 

De website behaalde een 8.6, een historisch hoogtepunt in de benchmark. Positieve aspecten aan de website zijn 

onder meer de sterke online vindbaarheid, een geïntegreerd klantportaal voor zowel huurders als woningzoekenden en 

een gebruiksvriendelijke interface. Met een 10 op functionaliteit behaalt onze website voor het eerst in de geschiedenis 

van de Woningcorporatie Web Monitor een maximale dimensiescore.

Social media

WoonFriesland benut sterk de mogelijkheden die social media haar biedt. Het webcareteam van WoonFriesland is 

alweer 2 jaar actief. Onze huurders en woningzoekenden weten ons goed te vinden via twitter en facebook. Het 

webcareteam reageert op berichten van huurders en beantwoordt vragen of handelt zo klachten af. Daarnaast 

informeren wij via social media huurders en woningzoekenden over zaken die betrekking hebben op WoonFriesland en 

haar werkgebied. Nog belangrijker is dat we via de social media onze huurders snel kunnen bereiken bij bijvoorbeeld 

calamiteiten (stroomstoring, brand etc.). 

5.3  Overleg met huurdersorganisaties

De huurders van WoonFriesland worden vertegenwoordigd door twee huurdersorganisaties: Huurdersvereniging De 

Bewonersraad Friesland (HDBF) en HuurdersBelangenVereniging Heerenveen (HBV). De organisatiegraad van onze 

huurders (provincie Fryslân behalve regio Heerenveen) via HDBF (13.610 leden) bedraagt 74%. Van onze huurders in 

Heerenveen is 33% lid van HBV (559 leden). Gezamenlijk vormen beide huurdersorganisaties het Platform Huurders 

WoonFriesland.

Met beide huurdersverenigingen hebben wij een overlegovereenkomst.

Het overleg met beide huurdersorganisaties c.q. het Platform vindt plaats op drie niveaus:

• Op wooncomplexniveau in geval van toepassing van het Protocol Herstructurering

• Op regioniveau (managementoverleg)

• Op centraal niveau (bestuurlijk overleg)
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Centraal overleg

Het Platform Huurders heeft in 2013 advies gegeven over of instemming gegeven op:

• Evaluatie reglement Klachtencommissie

• Aanpassing reglement Bewonerscommissies

• Wijziging legionellabeleid

• Juridische fusie Stichting Erfgoed Patrimonium en Stichting Behoud Monumenten

• Huurverhoging 2013.

Regionaal overleg

Per regio overleggen wij, conform de overeenkomsten met de beide huurdersorganisaties, een aantal keer per jaar met 

vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties. Wij bespreken dan gezamenlijk de wijze van invoering van nieuwe en 

bestaande beleidskaders, de regionale marktontwikkelingen en klantontwikkelingen.

Vragen en klachten van leden die bij de huurdersorganisaties zijn binnengekomen, worden in dit overleg besproken. 

WoonFriesland betrekt de huurdersorganisatie (adviserend) bij het komen tot prestatieafspraken met gemeenten. 

HDBF en HBV hebben advies uitgebracht over de prestatie-afspraken met gemeente Súdwest Fryslân en de 

onderhoudsplanning 2013.

Advies is gevraagd met betrekking tot de projecten Camstraburen/Dirk Zeperweg in Leeuwarden, Prins Bernhardstraat 

in Burgum en Ophirstrjitte in Stiens.

5.4  Projectgebonden overleg per regio

In het kader van wijkverbetering, dorpsvernieuwing en herstructurering zijn in 2013 informatieve bewonersavonden 

gehouden. Over voorgenomen plannen is overleg gevoerd met bewoners en/of hun vertegenwoordigers. Bij grotere 

ingrepen bij bestaande woningen hanteren wij het Protocol Herstructurering dat met het Platform Huurders overeen is 

gekomen. Onderdeel van de toepassing van het protocol is toekenning van recht op faciliteiten uit het Sociaal Pakket 

Sloop of het Sociaal Pakket Renovatie. In beide pakketten is in 2013 een verhuiskostenvergoeding opgenomen van 

€ 5.754.

5.5  Overleg met vaste bewonerscommissies en flatraden

WoonFriesland heeft in 2013 structureel overleg gevoerd met de bewonerscommissies of flatraden. Vast onderdeel van 

het overleg is de begroting van de servicekosten.

Tabel 5.1 Overzicht van het aantal bewonerscommissies en flatraden waar WoonFriesland in 2013 structureel overleg 
mee voerde.

Aantal commissies/raden Totaal aantal keren overleg in 2013

Regio Noord 34 52

Regio Oost 30 51

Regio Zuidwest 14 30

Totaal WoonFriesland 78 133
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5.6  Klachtenbeleid

WoonFriesland streeft naar optimale tevredenheid van haar huurders. Wij vinden het van belang om serieus en 

zorgvuldig om te gaan met klachten van onze huurders. Belangrijk onderdeel is de klachtenprocedure waar alle 

huurders en woningzoekenden gebruik van kunnen maken. In dit traject worden de meeste klachten opgelost. Vanaf 

1 november 2013 hebben we de coördinatie van de klachten bij één medewerker georganiseerd. Zij zorgt dat brieven 

bij de medewerkers terecht komen die deze inhoudelijk op kunnen pakken. Vervolgens bewaakt deze medewerker ook 

dat de brieven tijdig beantwoord worden. Op deze wijze krijgen we meer inzicht in de vragen die er leven, leren wij van 

klachten en kunnen we klachten eenduidiger beantwoorden. Onze processen kunnen wij hierdoor verder optimaliseren 

en maatregelen treffen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Mocht de klager niet tevreden zijn met 

de oplossing dan kan hij terecht bij de Klachtencommissie. In specifieke gevallen kan de klager zich wenden tot de 

Huurcommissie.

Tabel 5.2 Schriftelijke klachtenmeldingen in 2013.

Klachten

Regio Noord 166

Regio Oost 60

Regio Zuidwest 36

Totaal WoonFriesland 262

Van de 262 klachten gaan de meeste klachten over uitvoering van onderhoud of renovatie en de afrekening van de 

Stook- en/of Servicekosten. 

De inzet van WoonFriesland is een klacht tot tevredenheid van de huurder op te lossen of, als dit niet kan, met de 

huurder in gesprek te gaan zodat hij begrijpt waarom wij handelen zoals we doen. In verreweg de meeste gevallen  

lukt dit.

Klachtencommissie

Klachten die naar het oordeel van de klant door ons niet goed worden opgepakt en/of opgelost, kunnen worden 

voorgelegd aan de Klachtencommissie van WoonFriesland. Deze commissie werkt aan de hand van een reglement.

In 2013 zijn tien nieuwe klachten gemeld bij de Klachtencommissie. Deze klachten zijn niet-ontvankelijk verklaard 

vanwege het niet juist volgen van de klachtenprocedure of vanwege het onderwerp van de klacht. De huurders zijn 

terugverwezen naar de klachtenprocedure van WoonFriesland of doorverwezen naar de Huurcommissie. De klachten 

betroffen onder andere overlast, de eindafrekening bij verhuizing en veiligheid in en om de woning.

De acht klachten die eind 2012 nog in behandeling waren bij de Klachtencommissie zijn alle afgerond.

Per eind 2013 zijn er geen klachten in behandeling bij de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie legt jaarlijks verantwoording af van haar werkzaamheden via een eigen jaarverslag.  

Het jaarverslag 2013 wordt begin 2014 besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen.

In de commissie hebben zitting: mr. A. Atema (voorzitter), mevrouw mr. J.E.I. Bazuin, mr. R.G. Riemersma.  

Mr. J.J. de Vries is de vaste vervanger. De maximale zittingstermijn is voor twee leden bereikt per eind 2013.  

Vanwege ziekte van één van de twee overige leden is het voordragen en benoemen van het derde lid eind 2013 

niet mogelijk gebleken. Om de continuïteit van de Klachtencommissie te waarborgen, heeft het Platform Huurders 

ingestemd met het voorstel om de maximale zittingstermijn met een jaar te verlengen, waardoor de vier juristen lid 

kunnen blijven.
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6.1  Samenwerking 

Samenwerking met overheden, belangenorganisaties, collega-corporaties en maatschappelijke ondernemingen is 

voor WoonFriesland belangrijk bij het uitvoeren van haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen. Wij 

zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking voor de huurder meerwaarde oplevert. We kunnen elkaar aanvullen, 

stimuleren en sterker maken. 

Er wordt met veel belanghouders samengewerkt en overleg gevoerd, te weten: 18 gemeenten, twee 

huurdersorganisaties (Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en HuurdersBelangenVereniging Heerenveen), 

circa 20 instellingen voor zorg en welzijn, collega-corporaties, branchevereniging Aedes en vele overige belanghouders 

zoals dorpsbelangen, wijkverenigingen, bewonersgroepen en andere maatschappelijke organisaties. 

De lijst met belanghouders van WoonFriesland is opgenomen in bijlage A.

Meer informatie over het met het Platform Huurders in 2013 gevoerde overleg is opgenomen in hoofdstuk 5 van dit 

Jaarverslag.

Net als voorgaande jaren is ook in 2013 nauw samengewerkt in het kader van leefbaarheid. Denk hierbij onder meer 

aan Werken aan Wijken, buurtbemiddeling en sociale (wijk)teams. Andere voorbeelden van de samenwerking met 

belanghouders in 2013 zijn:

In de prestatieovereenkomst met de gemeente Leeuwarden is samen met Elkien afgesproken dat we opereren vanuit 

een gezamenlijke visie op de stad. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij gekeken wordt of 

we nog op de juiste koers zitten en of bijstelling al dan niet noodzakelijk is. Het gaat hierbij niet zozeer om aantallen 

woningen, als wel om de juiste woningen voor de juiste doelgroep. 

In de gemeente Heerenveen werken gemeente, Accolade, WoonFriesland, Politie en Caleidoscoop samen om kennis 

per wijk en dorp te verzamelen en te delen. In 2013 is gestart met het delen van informatie voor het opstellen van 

wijkscans waardoor alle partijen inzicht krijgen in wat er speelt in een wijk of dorp, waar kansen en mogelijkheden 

liggen, welke ontwikkelingen er zijn maar ook waar aandachtspunten liggen. De wijkscans zorgen ervoor dat alle 

statistische gegevens over bepaalde onderwerpen, zoals demografie, wooninformatie, huurprijzen, veiligheid, 

leefbaarheid, zorg en welzijn per wijk of dorp snel en digitaal te raadplegen zijn. Door beter inzicht in de problematiek, 

omvang en samenhang kunnen gerichte afspraken gemaakt worden met partners. Ook in andere gemeenten zijn dit 

soort samenwerkingsverbanden actief.

Op diverse terreinen geven we vorm aan innovatie/ontwikkeling en kostenbesparing door gezamenlijke zaken 

bijvoorbeeld in te kopen en product- en/of dienstinnovatie te bewerkstelligen. Met een collega-corporatie wordt 

een ontwerp gemaakt om te gaan samenwerken op het gebied van onderhoud. Samenwerking is een belangrijk 

uitgangspunt bij het realiseren van onze doelstellingen. In 2013 is hier op diverse manieren invulling aan gegeven. 

Zowel op het terrein van het volkshuisvestelijke beleid als binnen onze processen vindt intensieve afstemming 

en samenwerking plaats met andere corporaties onder andere binnen het Vitale Noorden en Vereniging Friese 

Woningcorporaties. Op het gebied van samenwerking met Accolade is de reeds in gang gezette gezamenlijke ICT-

uitwijkvoorziening verder geoptimaliseerd. 

WoonFriesland participeert daarnaast actief in de werkgroep Bouwcontracten van Aedes. In samenwerking met 

collega-corporaties worden daarin standaardcontracten ontwikkeld die eenduidig, consistent en juridisch correct 

zijn. In 2013 zijn in deze werkgroep standaard inkoopvoorwaarden ontwikkeld die in 2014 binnen WoonFriesland 

geïmplementeerd gaan worden. 
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6.2  Bijeenkomsten en overleggen

In 2013 hebben wij op meerdere niveaus en op verschillende manieren contact gelegd en onderhouden met onze 

belanghouders. Sommige bijeenkomsten en overleggen waren thematisch van aard, andere hadden meer de vorm van 

een al dan niet regulier overleg. 

6.3  Jaarlijks strategisch overleg met belanghouders

De jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst heeft in 2013 niet plaatsgevonden. Wel zijn gesprekken met belanghouders 

gevoerd in het kader van de visitatie. Wij zijn op zoek naar een vernieuwende vorm van deze bijeenkomst die voor het 

eerst in 2014 zal gaan plaats vinden. 

6.4  Prestatieovereenkomsten met gemeenten

De analyse van de lokale woningmarktsituatie en de inventarisatie van de woon- en leefbaarheids-opgaven gebeurt 

in nauwe samenwerking met de gemeente en collega-corporatie(s). In gemeenten waar WoonFriesland meer dan 

200 woningen bezit of de enige sociale verhuurder is, streeft WoonFriesland naar een prestatieovereenkomst met 

de gemeente. Daarin wordt vastgelegd wat de inzet van de betrokken partijen is op het gebied van woningproductie, 

herstructurering, leefbaarheid, duurzaamheid en bijzondere doelgroepen. Ook de overlegstructuur en de informatie-

uitwisseling worden geregeld in de prestatieafspraken.
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Onderstaand schema brengt onze positie en inzet per gemeente in beeld.

Tabel 6.1 Positie en inzet WoonFriesland per gemeente.

Gemeente Woon
Friesland 

31122013

Aandeel 
Woon

Friesland  
in de huur

sector

Nieuwbouw/ 
Vernieuw

bouw  
opgeleverd  

in 2013 (huur 
en koop)

Verkocht in 
2013 (huur)

Renovatie 
woningen 

opgeleverd  
in 2013

Gesloopt  
in 2013

Actuele  
prestatie 
overeen

komst per 
31122013 
aanwezig

Achtkarspelen 587 13% 16 nee

Boarnsterhim 1 0% *

Dongeradeel 36 1% 13 *

Franekeradeel 35 1% 2 *

Gaasterlân-Sleat 33 2% 4 *

Harlingen 41 1% *

Heerenveen 1800 21% 88 9 ja

Kollumerland Ca 97 6% ja

Leeuwarden 7810 33% 14 30 73 5 ja

Leeuwarderadeel 781 71% 10 ja

Littenseradiel 35 3% *

Ooststellingwerf 869 21% 6 ja

Opsterland 660 18% 4 ja

Schiermonnikoog 144 70% 3 ja

Smallingerland 3236 33% 44 12 ja

Súdwest Fryslân 1184 9% 1 ja

Tytsjerksteradiel 2607 68% 20 19 nee

Vlieland 184 70% 1 ja **

Weststellingwerf 800 16% 12 7 ja

Totaal WoonFriesland 20.940 191 124 73 5

*  Het betreft hier een gemeente waarin WoonFriesland minder dan 200 woningen bezit of niet de enige sociale 

verhuurder is

**  Het betreft hier een overnameovereenkomst waarin prestatieafspraken zijn gemaakt 

In 2013 zijn twee nieuwe prestatieovereenkomsten afgesloten. Het betreft de prestatieovereenkomsten met de 

gemeente Schiermonnikoog, waar WoonFriesland enig sociale verhuurder is, en de gemeente Súdwest Fryslân. Deze 

laatste overeenkomst is afgesloten samen met onze collega-corporaties Accolade, de Wieren, Wonen Zuidwest-

Friesland en Elkien. In 11 van de 13 gemeenten waar WoonFriesland meer dan 200 woningen bezit of de enige 

sociale verhuurder is, was per 31 december 2013 een overeenkomst afgesloten. Hiervan zijn er 10 middels een 

prestatieovereenkomst en 1 middels een overname-overeenkomst, waarin ook prestatieafspraken zijn gemaakt, 

afgesloten. In Tytsjerksteradiel is in 2013 gestart met het maken van prestatieafspraken. Vanwege de onduidelijkheid 

over de gevolgen van de verhuurdersheffing is vanuit zowel gemeente als WoonFriesland besloten tijdelijk te wachten 

met het vastleggen van afspraken. Dit geldt ook voor de gemeente Achtkarspelen waar al een woonvisie is opgesteld 

tussen gemeente en corporaties.
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Hoofdstuk 7

Een goede woning

7.1  Ontwikkelingen op de Friese woningmarkt

De gevolgen van de economische recessie en de onduidelijkheid over de kabinetsplannen met betrekking tot de 

woningmarkt zijn ook in 2013 weer voelbaar geweest voor de woningmarkt. De productie van huur- en koopwoningen 

is in Fryslân in 2013 wederom beperkt gebleven. 

Krimp en groeigebieden

De groeiverwachtingen in Fryslân verschillen nog steeds sterk per gemeente. Naast krimpgemeenten in het 

noorden en zuidoosten van Fryslân zijn er ook gemeenten (Leeuwarden, Súdwest Fryslân (Sneek), Heerenveen en 

Smallingerland) met groeiperspectief. Over het algemeen hebben grotere kernen nog groeimogelijkheden en zijn de 

kleine kernen in een situatie van stagnatie of krimp terecht gekomen. WoonFriesland stemt haar portefeuillebeleid en 

complexstrategieën nauwkeurig af op de verschillende perspectieven.

Focus WoonFriesland

WoonFriesland heeft haar productieopgave aangepast aan haar investeringsmogelijkheden.

Mede hierdoor en ten gevolge van het kernenbeleid heeft de ontwikkeling van de sloop-/nieuwbouw projecten zich 

geconcentreerd op de grote en middelgrote woonkernen in Fryslân. Gezien de grotere behoefte aan gezinswoningen 

ligt de focus op de ontwikkeling van grondgebonden woningen in de bebouwde omgeving in de buurt van 

voorzieningen. Het nieuwe ruimtelijk en technisch Programma van Eisen van WoonFriesland is het kader voor een 

goede prijs-kwaliteitverhouding. 

De productie van nieuwe huurwoningen bij WoonFriesland is in 2013 toegenomen ten opzichte van het niveau 

van 2011 en 2012. Er is slechts een beperkt aantal koopwoningen gerealiseerd. Bestaande woningen zijn verbeterd 

door kwaliteits- en energetische maatregelen. WoonFriesland heeft daardoor meer woningen die voldoen aan het 

energielabel B en de basisuitrusting.

De focus van WoonFriesland blijft de komende jaren gericht op verbetering van de kwaliteit en energieprestatie van de 

bestaande woningen en de bestaande gebouwde omgeving. Nieuwbouw van huurwoningen zal vooral gericht zijn op de 

vervanging van verouderd bezit. 

Zorgvastgoed

De vele maatschappelijke en economische ontwikkelingen, mede ten gevolge van het kabinetsbeleid, hebben ertoe 

geleid dat veel maatschappelijke organisaties hun eigen vastgoedbeleid hebben moeten herzien. Met name in de 

zorg signaleren wij een grote behoefte om huisvesting te centraliseren, te clusteren of te concentreren. Vanuit 

WoonFriesland is in 2013 veel aandacht besteed aan deze nieuwe trend en zijn scenario’s bedacht voor mogelijke 

alternatieve invullingen van het zorgvastgoed. In enkele gevallen heeft dit reeds geleid tot investeringsvoorstellen  

voor 2014. 
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7.2  Samenstelling en mutaties woningbezit WoonFriesland

Figuur 7.1 Samenstelling woningvoorraad naar huurprijs en woningtype per 31-12-2013

maandhuur < € 374,44 (22,8%)

maandhuur € 374,45 - € 535,91 (54,8%) 

maandhuur € 535,92 - € 574,35(12,3%)

maandhuur € 574,36 - € 681,02 (9,1%)

maandhuur > € 681,03 (1,0%)

Eengezinswoning (48,0%)

Appartement met lift (27,2%)

Appartement zonder lift (16,6%)

Overig (8,2%) 

Huurprijs Woningtype

Tabel 7.1 Mutaties in de woningvoorraad van WoonFriesland in 2013

 
Aantal 

1 januari 
2013

Aankoop Nieuwbouw 
huur

Verkoop 
bestaand 

bezit

Sloop Overige 
mutaties

Aantal 
31 december 

2013

Regio Noord 8.720 14 -42 -5 -16 8.671

Regio Oost 7.153 77 -57 7.173

Regio Zuidwest 4.915 100 -25 4.990

Totaal WoonFriesland 20.788 0 191 -124 -5 -16 20.834

7.3  Nieuwbouw, verkoop en sloop

Een specificatie van de in 2013 opgeleverde nieuwe, gerenoveerde en gesloopte woningen is opgenomen in bijlage B. 

Nieuwbouw

In 2013 heeft WoonFriesland 188 te verhuren woongelegenheden en 1.448 vierkante meter te verhuren 

maatschappelijk vastgoed gerealiseerd. Er zijn 3 eengezinswoningen in 2013 in Dokkum opgeleverd en verkocht.

De totale woningproductie (huur en koop) in 2013 bedroeg 191, terwijl 115 woningen waren gepland (Jaarplan 2013). 

Het verschil komt enerzijds door het eerder opleveren van 88 woningen die voor 2014 waren gepland en anderzijds 

door een vertraging in de procedure van 12 woningen waarvan de oplevering in 2013 was gepland maar in 2014 volgt. 

 

Verkoop 

In 2013 verkochten we 138 bestaande huurwoningen, waarvan 15 woningen volgens de Koopgarant-constructie, 

ruim meer dan de doelstelling van 90 (exclusief Koopgarant). Daarnaast werden twee objecten uit de portefeuille 

commercieel vastgoed verkocht. Het commercieel vastgoed zullen wij in de komende jaren in zijn geheel gaan 

verkopen.

Uit de portefeuille nieuwbouw koopwoningen werden in 2013 totaal 14 woningen verkocht. Ultimo 2013 resteerden in 

deze portefeuille nog 12 te verkopen nieuwbouwwoningen, waarvan voor 4 woningen het voorlopig koopcontract is 

getekend. Deze worden in 2014 overgedragen. 

Er zijn in totaal 8 grondposities verkocht.

Het multifunctioneel centrum (MFC) Vrijheidswijk in Leeuwarden is op 31 december 2013 overgedragen aan de 

gemeente Leeuwarden. In 2009 is het MFC Vrijheidswijk in gebruik genomen door de gemeente Leeuwarden. Het 
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gebouw was middels huurkoop in juridisch eigendom van WoonFriesland, terwijl het economische eigendom bij de 

gemeente Leeuwarden lag. In 20 jaar zou de gemeente de investering van WoonFriesland aflossen en het juridische 

eigendom overgaan naar de gemeente. 

Vanaf de oplevering van het MFC heeft deze scheiding van juridisch en economisch eigendom geleid tot 

onduidelijkheden. Partijen hebben daarom geconcludeerd dat het voor de exploitatie en de betrokken partijen, inclusief 

de gebruikers, beter zou zijn indien het economische en juridische eigendom bij één partij komt te liggen. In overleg 

met WoonFriesland heeft de gemeente vervolgens besloten de resterende huurkooptermijnen versneld af te lossen. 

Sloop

In 2013 zijn in het kader van sloop- en nieuwbouwprojecten 5 woningen gesloopt. 

7.4  Onderhoud, kwaliteitsverbetering en verbetering van de energieprestatie

In 2013 is het onderhoudsprogramma, inclusief onvoorziene asbestsaneringen, geheel uitgevoerd binnen de begroting. 

De kosten van reparatieverzoeken zijn afgenomen. Hiermee komt tot uitdrukking dat de investeringen in planmatig 

onderhoud en kwaliteitsverbetering een positief effect hebben op het aantal reparatieverzoeken en bijdragen aan meer 

wooncomfort. 

De kosten voor planmatig onderhoud, kwaliteitsverbetering en verbetering van de energieprestatie zijn gedaald. Dit 

komt enerzijds door de inzet op geclusterde inkoop en anderzijds doordat er vanwege de marktomstandigheden scherp 

kon worden ingekocht. Daarnaast is gebleken dat wij meer ‘waar voor ons geld’ krijgen door de inkoop meer te richten 

op ‘wat’ er gerealiseerd moet worden en minder ‘hoe’ dit gerealiseerd moet worden.

Om tegemoet te komen aan de veranderende kwaliteitsvraag zijn in 2013 73 woningen gerenoveerd in Wirdum. Er 

waren 58 woningen gepland. Het verschil is te verklaren doordat 15 woningen vervroegd zijn opgeleverd in 2013 terwijl 

ze voor 2014 gepland stonden. 

De maatregelen die daarbij zijn uitgevoerd, zijn voornamelijk verbeteringen van badkamers, toiletten en het 

binnenklimaat. 

WoonFriesland heeft de ambitie om tot 2020 de energieprestatie van haar bestaande woningvoorraad te verbeteren 

tot op het niveau van label B. Doelstelling van het beleid is de woonlasten voor de bewoner positief te beïnvloeden, de 

verhuurbaarheid van de voorraad te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO²-uitstoot.

In 2013 zijn 675 woningen volledig op basisuitrusting en energieprestatieniveau (label B) gebracht. Hiermee is de norm 

voor het aantal kwaliteitsverbeteringen van 615 voor 2013 ruimschoots gehaald. Van deze 675 woningen zijn 538 

woningen projectmatig uitgevoerd en 137 bij mutatie.

Het kwaliteitsverbeteringsprogramma omvat een combinatie van het aanbrengen van de basisuitrusting (upgraden van 

de ‘binnenkant’ van de woning op de aspecten functionaliteit en eigentijdsheid) en het aanbrengen van energetische 

maatregelen (het upgraden van ‘de schil’ van de woning om de energetische prestatie en het comfortniveau van de 

woning te verhogen naar gemiddeld label B). Ook in 2014 ligt de focus van WoonFriesland op het verbeteren van de 

bestaande voorraad. 

In figuur 7.2 is te zien hoe de energielabels van de woningen van WoonFriesland zich verhouden tot de woningen die 

landelijk geregistreerd zijn en hoe er een verdere verbetering van de bestaande voorraad is gerealiseerd ten opzichte 

van 2012. Het percentage woningen met label E en F is relatief sterk afgenomen. Hadden deze labels in 2009 nog 

een aandeel van 46,5%, in 2013 was dit afgenomen tot 35,7%. In dezelfde periode was er landelijk een afname in het 
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aandeel van woningen met E- en F-labels van 28,1% naar 23%. Het percentage woningen met label A en B daarentegen 

stijgt. In 2013 heeft 24,3 % van de woningen van WoonFriesland een A- of B-label ten opzichte van 16,9 % landelijk.

WoonFriesland gaat de komende jaren door met het verbeteren van haar bestaande voorraad, waarbij het aantal 

woningen met een E-, F- en G-label verder afnemen en de woningen met een A- of B-label verhoudingsgewijs 

toenemen.

Figuur 7.2 Energielabels van de woningen van WoonFriesland en de landelijke verdeling in 2012 en 2013

Energielabel

7,3%

13,7%

13,1%

21,5%

18,2%

19,4%

6,8%

3,0%
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30,4%

26,8%

15,3%
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3,6%

7,6%
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Energielabel
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woningen
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woningen

geregistreerd

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat - Ministerie van Milieu en infrastructuur / RVO, ABF Research

Asbestinventarisatie en –sanering

In 2013 is weer asbest geïnventariseerd en gesaneerd. Inventarisatie, sanering en registratie wordt door erkende 

bedrijven uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving. WoonFriesland geeft hiermee ook in 2013 invulling aan 

het asbestconvenant die wij gezamenlijk als woningcorporaties in 2010 hebben afgesloten met de Friese gemeenten. 

7.5  Innovatieve vastgoedontwikkelingen 

Zonnestroom

Het duurzaam opwekken van elektriciteit had ook in 2013 onze aandacht. Met Accolade heeft WoonFriesland het 

initiatief genomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonnestroominstallaties te kunnen exploiteren, 

welke voorwaarden hier bij horen en in welke vorm dat dan moet plaatsvinden. Met de huurdersorganisaties is 

gesproken over de voorwaarden waaronder huurders zelf zonnepanelen op hun dak mogen installeren. Daarnaast 

werken we samen met de gemeente Leeuwarden en Elkien aan een pilot om op grondgebonden woningen 

zonnepanelen te installeren waarbij een derde partij de investeerder is.

Slim en Snel 

In het kader van het kwaliteitsverbeteringsprogramma, zijn wij in 2011 gestart met een innovatieve vorm van 

aanbesteding. In de wijk Bilgaard in Leeuwarden hebben wij marktpartijen en bewoners gevraagd gezamenlijk een 
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integraal plan te bedenken voor de kwaliteitsverbetering van woningen en woonomgeving door een samenwerking met 

andere bedrijven in de keten aan te gaan op basis van gelijkheid. WoonFriesland heeft hierbij aangegeven ‘wat’ er moet 

gebeuren en de uitvoerende partijen bepalen ‘hoe’ zij dat willen uitvoeren.

 

Dit experimentele project betreft de verbetering van de energieprestatie en het basisuitrustingsniveau van 194 galerij-

woningen, 96 grondgebonden huurwoningen en 40 grondgebonden koopwoningen aan de Gealanden en de Kei 

(Bilgaard) in Leeuwarden. Daarbij gaat het om een gebiedsgerichte aanpak: de leefbaarheid in de breedste zin moet een 

sterke verbeterimpuls krijgen. Duurzaamheid, leefbaarheid en het langdurig onderhouden van woningen zijn daarbij 

belangrijke punten. 

Uit vele aanmelders zijn drie gekozen consortia begin 2013 gestart in een gezamenlijk planproces. Na een presentatie 

van de plannen van de drie consortia aan een jury in april 2013, is het Wijkbedrijf Bilgaard gekozen als consortium dat 

het experiment mag uitvoeren. 

In het Wijkbedrijf Bilgaard participeren de bewoners om de leefbaarheid in de wijk voor een lange periode op peil 

te houden en te verbeteren. Bewoners voeren tegen een vergoeding werkzaamheden uit op het gebied van beheer, 

onderhoud, zorg, vervoer etc. De verantwoordelijke instantie of organisatie hevelt het budget of een deel daarvan over 

aan het Wijkbedrijf. Per saldo kan er zo goedkoper gewerkt worden. 

In de zomer van 2013 zijn de contracten ondertekend tussen de partijen in het consortium, is een samenwerkings-

contract tussen het consortium en WoonFriesland en een contract voor het uitvoeren van de fysieke verbetering 

getekend. 

Begin november is gestart met de uitvoering van de fysieke maatregelen aan de woningen en eind 2013 zijn 

27 woningen opgeleverd. 
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Hoofdstuk 8

Een goede woonomgeving

8.1  Werken aan leefbare wijken en dorpen

In 2010 is WoonFriesland gestart met het maken van buurtanalyses op basis waarvan bepaald wordt waar de inzet van 

projecten ‘Werken aan Wijken’ (het meest) nodig is: de oranje en rode buurten. Er zijn 113 buurten geanalyseerd op o.a. 

fysieke, demografische en sociale kenmerken. Het heeft een gegevensbank opgeleverd die van grote waarde is voor 

allerlei beleidsbeslissingen.

In 2013 zijn 92 buurten geanalyseerd. 

Van de buurten waar is gestart met het programma ‘Werken aan Wijken’ of waar fysieke ingrepen aan de woningen zijn 

gedaan, zijn 9 wijken significant verbeterd. 

Het betreft De Trisken, De Bouwen Noord, De Bouwen Oost in Drachten en Huizum West, Gerbrandyweg, 

Blokhuispoort, Wismastate, Antillenweg en Hoeksterpoort in Leeuwarden.

Een viertal buurten scoort in de buurtanalyses minder dan het voorgaande jaar. Hier betreft het: De Eebuurt en De 

Kei in Leeuwarden, Burgum Zuidwest in Burgum en Leeuwerikstraat in Drachten. De aandachtspunten zijn onderzocht. 

Door gerichte kleinschalige projecten wordt gewerkt aan verbetering.

De aanpak van WoonFriesland voor leefbare wijken, ‘Werken aan Wijken’ heeft zich in de loop van de jaren bewezen. In 

veel wijken lopen ‘Werken aan Wijken’ projecten. WoonFriesland vervult in deze projecten de aanjaagrol, we denken én 

doen, we werken samen met andere partijen in de wijk, we leggen de verantwoordelijkheid daar waar deze hoort, bij de 

bewoners. 

We bouwen een vertrouwensband op met de bewoners in de wijk door uit te gaan van de energie en de kracht van de 

bewoners. Elke buurt is anders, dus elk project is anders. Wat in de ene wijk een goede aanpak is, werkt in de andere 

wijk niet. 

In de wijk Oldegalileën in Leeuwarden is in 2013 bijvoorbeeld een wijkontmoetingspunt geopend van waaruit de 

bewoners activiteiten voor de buurt opzetten. Zo is daar een spel- en speelweek voor de kinderen en een vergader- en 

ontmoetingspunt voor de bewoners in de wijk. 

In Drachten wordt in de wijk NoordOost door de bewoners ‘gevlamd/gevonkt’. Dit houdt in dat enthousiasme (vonken) 

van bewoners bij activiteiten, andere bewoners stimuleert ook acties te ondernemen die ten goede komen aan 

hun wijk. De ideeën ontstaan tijdens huiskamergesprekken met bewoners. Voorbeelden zijn: het onderhouden van 

achterpaden en een uitleenpunt voor tuingereedschap in de buurt. WoonFriesland faciliteert slechts waar nodig, de 

bewoners nemen zelf verantwoordelijkheid voor organisatie en uitvoering.

 

Een aantal buurten van WoonFriesland is door de aanpak van ‘Werken aan Wijken’ uit de gevarenzone geraakt. Vanuit 

het stoplichtenmodel verschoot de kleur van deze buurten van oranje (er is iets aan de hand) naar groen (in orde). Dit 

zijn De Trisken in Drachten, van rood naar oranje, De Bouwen Noord en De Bouwen Oost van oranje naar groen en de 

Gerbrandyweg van oranje naar bijna groen.

8.2  Prioriteren en monitoren effecten interventies

Het prioriteren van dorpen, wijken en buurten voor een sociale en/of fysieke aanpak en het monitoren van de effecten 

van interventies was in 2013, tegelijk met Beleidsportaal, in ontwikkeling. Keuzes voor interventies (fysiek en/of 

sociaal) worden gefundeerd genomen en de opbrengst van deze interventies voor de buurt/wijk/dorp, de bewoners, 

WoonFriesland en onze partnerorganisaties kunnen zichtbaar worden gemaakt.
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8.3  Maatschappelijk vastgoed 

Om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van wijken en dorpen waar WoonFriesland 

een wezenlijke (vastgoed) positie heeft, heeft WoonFriesland de afgelopen jaren geïnvesteerd in maatschappelijk 

vastgoed.

In 2013 exploiteerde WoonFriesland 23 gebouwen/complexen (ruim 40.000 m²) bestemd voor verhuur aan 

maatschappelijke instellingen. Het betreft wijkcentra, scholen, multifunctionele centra en gezondheidscentra. Het 

multifunctionele centrum It Maskelyn in Hurdegaryp (1.448 m²) is dit jaar opgeleverd. In dit MFC worden door 

verenigingen, culturele commissies, jongerenwerk, tienerwerk en ouderenwerk diverse activiteiten georganiseerd. De 

totale investering bedroeg ca. € 2,4 miljoen. 

Op 31 december 2013 is het MFC Vrijheidswijk in Leeuwarden overgedragen aan de gemeente Leeuwarden (zie 

hoofdstuk 7.3).

Dit jaar is het maatschappelijk vastgoed geanalyseerd. Gebleken is dat de risico’s in het maatschappelijk vastgoed 

beperkt zijn. Het maatschappelijk vastgoed is relatief jong bezit (meer dan 80% is jonger dan 15 jaar), de huur-

contracten zijn voor het merendeel afgesloten voor een langere periode (60% langer dan 15 jaar) en de locaties 

behalen een goed rendement.

8.4  Tuinonderhoud 

WoonFriesland vindt het belangrijk dat tuinen goed onderhouden zijn. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in 

wijk en dorp. Om aan te geven wat wij verstaan onder goed tuinonderhoud is er een tuinboekje gemaakt: ‘De Tuin, 

het visitekaartje van de woning en de buurt’. Hierin staan naast tips voor bewoners, rechten en plichten omtrent 

tuinonderhoud en ons beleid over bomen in tuinen van onze huurders. Daarnaast stimuleren wij bewoners om hun tuin 

te onderhouden door tuinkaarten, tuindagen, veegacties en uitleenpunten van tuingereedschap.

In 2013 zijn er diverse tuindagen georganiseerd. In Oosterwolde is op initiatief van de Bewonerscommissie ‘Samen 

Wonen in Noord Oost’, in samenwerking met WoonFriesland, gemeente en Scala een tuin- en opruimdag gehouden. 

Jong en oud hielpen mee en de saamhorigheid was groot. In overleg met bewoners en Bewonerscommissie is 

daarnaast vooraf een plan uitgewerkt voor het opknappen van een aangrenzende verwaarloosde sloot en paden over 

een lengte van ca. 200 meter. Dit plan is tot ieders tevredenheid op deze tuindag uitgevoerd.

In de wijk Camminghaburen in Leeuwarden is een grote schoonmaakactie gehouden met als doel bewustwording van 

eigen gedrag en als resultaat een goed opgeruimde wijk. Gedurende twee dagen heeft WoonFriesland met bewoners, 

gemeente, Elkien, Omrin, Caparis en leerlingen van OSG Piter Jelles in de wijk gewerkt aan tuinen en zwerfafval 

opgeruimd. 

Voor mensen die zelf niet in staat zijn hun tuin te onderhouden, heeft WoonFriesland met diverse klussendiensten 

een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Een van de partijen is Stichting Present die in 2013 circa 60 projecten 

voor WoonFriesland heeft uitgevoerd. De projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Voor mensen die geholpen 

worden is deze werkwijze een steuntje in de rug om langer te kunnen blijven wonen in hun vertrouwde woonomgeving. 

Daarnaast komen de projecten de leefbaarheid in de wijk ten goede. Er ontstaan hierdoor vaak betere contacten en 

begrip voor de buren.
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8.5  Financiële inspanning leefbaarheid

In 2013 heeft WoonFriesland € 2,6 miljoen uitgegeven aan leefbaarheidsprojecten en –activiteiten. Door middel van het 

inzetten van huismeesters, leefbaarheidsmedewerkers, klantadviseurs en flatbeheerders hebben we in vele buurten en 

dorpen aan leefbaarheid gewerkt. 

WoonFriesland nam ongeveer € 1,3 miljoen van de kosten van deze medewerkers voor haar rekening. Daarnaast werd 

in 2013 voor € 0,4 miljoen aan algemene kosten toegerekend. 

Voor het opknappen van groenvoorzieningen in de directe omgeving van flatcomplexen van WoonFriesland is in 2013 

€ 0,4 miljoen uitgegeven. 

Daarbij zijn in 2013 bestedingen (totaal € 0,5 miljoen) gedaan aan:

• Project ’Werken aan Wijken’

• Deelname aan sociale teams in diverse gemeenten

• Buurtbemiddeling

• Wijkvisies

• Omgevingsbudget

• Coaching & training medewerkers in leefbaarheid

• Diverse overige activiteiten, zoals het organiseren van tuin- en actiedagen.

8.6  Overlast

Afgelopen jaar was er sprake van een lichte toename van overlast in de wijken. De overlast bestond onder andere uit 

conflicten tussen buren, mensen met psychische problemen die voor onrust zorgen en problematiek rondom drugs 

en hennepteelt. Om de problemen aan te pakken, zijn er verschillende acties uitgevoerd waaronder de inzet van 

Buurtbemiddeling.

Tabel 8.1 Schriftelijke meldingen (buren-) overlast in 2013 

Meldingen (buren) overlast

Regio Noord 120

Regio Oost 43

Regio Zuidwest 22

Totaal WoonFriesland 185

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Bewoners kunnen rechtstreeks telefonisch contact 

opnemen met buurtbemiddeling. In de meeste gevallen worden bewoners echter door bijvoorbeeld WoonFriesland of 

de politie naar buurtbemiddeling verwezen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, gaan in gesprek met beide 

partijen. Het doel is dat de ruziënde partijen onder begeleiding van de bemiddelaars samen zelf hun conflict oplossen 

zonder dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet. 

Buurtbemiddelaars hebben een geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is in verschillende gemeenten aanwezig en 

wordt door WoonFriesland financieel ondersteund. De dienst is voor bewoners gratis.

Hoofdstuk 8

Een goede woonomgeving



36

Sociaal Team

Zwaardere problematiek zoals mensen met psychische problemen en verslavings- of woonproblemen worden vaak 

in samenwerking met het Sociaal (wijk) Team opgepakt. Door een samenhangende resultaatgerichte aanpak worden 

problemen van mensen opgelost of hanteerbaar gemaakt. 

Hennepconvenant

Aanpak van drugsoverlast gaat in samenwerking met de politie. Regelmatig is er overleg tussen de wijkagent en de 

wijkconsulent van WoonFriesland om gezamenlijk de problemen in beeld te brengen en de overlast zoveel mogelijk 

te bestrijden. We zien een toename van hennepteelt in woningen. Afgelopen jaar is er het Hennepconvenant Politie 

Noord-Nederland District Fryslân 2013 afgesloten. De convenantpartners hierin zijn het Openbaar Ministerie Noord-

Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland, district Fryslân, de gemeenten in Fryslân, de woningcorporaties, 

Netbeheerders en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

Doel van het convenant is:

• Het voorkomen, opsporen en vervolgen van criminaliteit, zowel voor wat betreft criminele netwerken als 

individuele daders

• Het voorkomen van uitbuiting van sociaal zwakkeren

• Het beëindigen en voorkomen van gevaarlijke situaties

• Het doeltreffend bestrijden van overlast en oneigenlijk gebruik van woningen als gevolg van hennepteelt

• Het verbeteren van de leefbaarheid van de woonomgeving en het wegnemen van gevoel van onveiligheid door 

omwonenden.

Indien blijkt dat er sprake is van een hennepkwekerij in een huurwoning, gaat WoonFriesland in beginsel over tot 

beëindiging van de huurovereenkomst.

De kosten die juridische maatregelen met zich mee brengen, de ontruimingskosten en de kosten omtrent schade aan de 

woning, worden op de huurder verhaald. Verder worden kosten die gepaard gaan met energiefraude zoals het plaatsen 

van een nieuwe energiemeter, eveneens door de woningcorporatie op de huurder verhaald.

8.7  Inzet voor leefbaarheid per gemeente

In de webversie van het Jaarverslag wordt per gemeente verslag gedaan van de wijze waarop de 

leefbaarheidsactiviteiten die, veelal in samenwerking met de betreffende gemeente en andere belanghouders, zijn 

verricht.
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Hoofdstuk 9

Verhuur en dienstverlening

9.1  Woningaanbod en –toewijzing 

WoonFriesland vermeldt het volledige woningaanbod op haar website en ververst dit aanbod wekelijks. Er gelden 

over het algemeen geen beperkende toewijzingsvoorwaarden. Wel kunnen aan woningen of kamers, bestemd voor 

een specifieke doelgroep, labels worden toegekend. Het gaat om labels als ‘alleen voor studenten’ of ‘voorrang 

voor 55-plussers’. Reageren meerdere kandidaten op dezelfde woning, dan krijgt de langst zoekende voorrang. De 

verhuringen worden verantwoord op onze website. 

Met dit aanbodsysteem is in 2013 83% van de vrijkomende woningen toegewezen en verhuurd. 

Via ‘direct te huur’ is 9% van de woningen verhuurd. De ‘direct te huur’ toewijzingen zijn nagenoeg allemaal eerst 

geadverteerd via het aanbodmodel, maar hebben daar niet geleid tot een verhuring en zijn dus ook niet bij het 

aanbodmodel meegenomen in het percentage. Vanuit de groepen waar wij ons primair op richten is onverminderd 

veel vraag naar woningen in de lagere prijssegmenten. Dat wil niet zeggen dat alle woningen gegarandeerd via 

ons aanbodsysteem worden verhuurd. Voor woningen die minder gewild zijn, moeten aanvullende acties worden 

ondernomen zoals bijvoorbeeld het ‘direct te huur’ aanbieden. Hierbij kan de klant direct met ons tot zaken komen 

en hoeft hij niet via het reguliere aanbodsysteem te reageren. In 2013 verhuurden wij op deze manier 171 woningen. 

Een vermeerdering ten opzichte van 123 woningen in 2012. Over het algemeen gaat het hier om woningzoekenden 

die urgent woonruimte nodig hebben. De overige 8% is via bemiddeling verhuurd. Het betreft hier onder andere de 

toewijzing op voordracht van een maatschappelijk instelling of op basis van urgentie (zie paragraaf 9.5). 

De gemiddelde zoekduur van alle woningzoekenden die in 2013 een huurcontract met ons afsloten, was 38 weken. In 

2012 was dit 39 weken. 

9.2  Huuromzet en huurprijzen 

De huuromzet woongelegenheden bedroeg in 2013 € 107,0 miljoen, 2,6% meer dan in 2012. De verklaring voor deze 

stijging is gelegen in:

• De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2013 (4%)

• Huuraanpassingen bij mutatie (effect: 0,9%)

• Wijzigingen in de omvang en samenstelling van het woningbezit ten gevolge van verkoop, aankoop, nieuwbouw en 

sloop

Tabel 9.1 Huuromzet WoonFriesland

Aantal 
per 3112 2013

Huuromzet (in miljoen €)

2013 2012

Woningen 19.286 99,1 96,8 

Onzelfstandige en overige wooneenheden 1.654 7,9 7,5 

Totaal woongelegenheden 20.940 107,0 104,3 

Totaal overig vastgoed 1.632 8,2 7,6 

Totaal WoonFriesland 22.572 115,2 111,9 

De gemiddelde huurprijs van een woning van WoonFriesland (niet zijnde een kamer of een onzelfstandige 

wooneenheid) bedroeg in 2013 € 420. Deze huur was gelijk aan 67% van de maximaal toegestane huur. 
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De omzet in de verhuur van garages, parkeerplaatsen, maatschappelijk vastgoed en commerciële ruimten bedroeg 

in 2013 € 8,2 miljoen. Bij maatschappelijk vastgoed gaat het om verhuur aan partijen in de gezondheidszorg, het 

onderwijs, de kinderopvang, de culturele sector, de welzijnssector en de overheid. Het betreft de verhuur van ruimten 

die geen woonfunctie, maar een kantoor- of dienstverleningsfunctie hebben.

9.3  Huurverhoging

De huurverhoging per 1 juli 2013 bedroeg 4% (inflatieniveau plus 1,5%).

De huurprijs wordt bij huuropzegging naar 70% (eengezinswoningen) of 80% (appartementen) van de maximale huur 

gebracht, met als beperking dat woningen met energielabel A of B niet boven de maximale huurgrens (€ 681,02) uit 

mogen komen en woningen met energielabel C of lager niet boven de aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 574). 

Er is in 2013, conform dit beleid, bij ruim 1.300 woningen door huurharmonisatie een huurverhoging doorgevoerd. 

Dit levert jaarlijks een extra huuropbrengst op van ca. € 0,9 miljoen (0,9% van de huuromzet in woongelegenheden). 

WoonFriesland loopt daarmee in de pas met het landelijk cijfer van 0,8% in 2013 (bron: Companen, oktober 2013).

9.4  Verhuur aan de primaire doelgroep 

De doorstroming in de bestaande voorraad lag in 2013, met een mutatiegraad van 10,9%, hoger dan in 2012 (10,2%). In 

2013 ging voor 2.289 bestaande en nieuwe woningen een huurcontract van WoonFriesland in met een nieuwe huurder 

(eigen verhuringen zonder onderverhuringen). Het betrof 2.274 contracten voor woningen met een huur beneden de 

huurtoeslaggrens van € 681,02 per maand en 15 contracten voor woningen met een huur boven € 681,02 per maand. 

Corporaties zijn wettelijk verplicht minimaal 90% van de verhuringen van woningen met een huur beneden de 

maximale huur voor de huurtoeslag (€ 681,02 per maand) te doen aan huishoudens met een inkomen van maximaal 

€ 34.229 per jaar. In 2013 voldeden wij ruimschoots aan deze norm: 93 % van de voor verhuur beschikbaar komende 

woningen met een huur < € 681,02 werd verhuurd aan huishoudens met een jaarinkomen minder dan € 34.229. 

WoonFriesland verhuurt ook woningen aan intermediairs die de woningen/kamers onderverhuren. Het betreft hier 

onder andere studentenhuisvesting aan KBL (hoofdstuk 9.6). 

De onderverhuringen die deze intermediairs doen, tellen voor deze wettelijke verplichting van 90% mee, terwijl de 

directe verhuringen van WoonFriesland aan de intermediairs niet meetellen. 

In 2013 zijn er 2.289 eigen verhuringen en 235 onderverhuringen gedaan. Totaal zijn dit 2.524 verhuringen waarop de 

242 verhuringen aan intermediairs en 15 verhuringen > € 681,02 in mindering worden gebracht. Totaal zijn er 2.267 

verhuringen gedaan van woningen met een huur < 681,02.
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Tabel 9.2 Verhuringen van woningen met een huur < € 681,02.

Regio Verzamelinkomen Verhuringen (aantal) Verhuringen (%)

Noord <=34.229 1.160 93,7%

 >34.229 78 6,3%

 Totaal 1.238 100,0%

Oost <=34.229 612 93,4%

 >34.229 43 6,6%

 Totaal 655 100,0%

Zuidwest <=34.229 338 90,4%

 >34.229 36 9,6%

 Totaal 374 100,0%

WoonFriesland <=34.229 2.110 93,1%

 >34.229 157 6,9%

 Totaal 2.267 100,0%

9.5  Woonurgentie en directe toewijzing

Ten aanzien van de bijzondere doelgroepen verstaat WoonFriesland het volgende onder het begrip woonurgentie 

‘Iemand die in een acute noodsituatie verkeert en wordt opgenomen of in begeleiding is bij een sociale opvanginstelling 

kan te zijner tijd voorrang krijgen bij het zoeken naar zelfstandige woonruimte’. 

Het is dan mogelijk om op relatief korte termijn, onder strenge en eenduidige voorwaarden, met voorrang een woning 

te krijgen. In 2013 hebben WoonFriesland, Elkien en de gemeente Leeuwarden samen met een aantal instellingen 

hiervoor een werkwijze met criteria ontwikkeld. Dit heeft in 2013 geresulteerd in goede werkbare afspraken voor 

cliënten van instellingen voor maatschappelijke opvang, psychische zorg en dergelijke (zij die met begeleiding de stap 

van beschermd naar zelfstandig wonen maken).

Een beperkt deel van de woningen die voor verhuur in 2013 vrijkomen, zijn gereserveerd voor woonurgentie en directe 

toewijzing aan:

• Cliënten van instellingen voor gehandicaptenzorg en ouderenzorg, op voordracht van de zorginstelling

• Mensen die gedwongen moeten verhuizen vanwege een calamiteit of voorgenomen sloop of ingrijpende renovatie

• Mensen met een urgente verhuisindicatie vanwege een ergonomische beperking

In 2013 zijn er in totaal 123 woningzoekenden met een geldige urgentie gehuisvest door WoonFriesland (2012:106). Het 

betreft 13 woningzoekenden met een WMO/CIZ-indicatie, 21 ‘gedwongen’ verhuizers in verband met herstructurering 

en 89 mensen op voordracht van een maatschappelijke instelling. 

Gemeenten hebben een verplichte taakstelling om voor huisvesting van statushouders te zorgen. WoonFriesland stelt 

hiervoor woningen beschikbaar. 
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9.6  Bijzondere doelgroepen 

Veel mensen die behoren tot de zogenaamde ‘bijzondere doelgroepen’ zoals zorgbehoevende ouderen, gehandicapten, 

dak- en thuislozen en probleemjongeren, vinden onderdak in één van de 66 specifieke woonvormen (beschermd 

wonen, verzorgingshuizen, sociale pensions) van WoonFriesland. Wij verhuren deze wooncomplexen aan 

zorginstellingen en instellingen voor maatschappelijke opvang. Het gaat om ruim 1.300 zelfstandige en onzelfstandige 

wooneenheden. 

Tabel 9.3: Woonvormen met onzelfstandige wooneenheden voor bijzondere doelgroepen.

Bijzondere doelgroep Aantal 
locaties

Aantal 
wooneenheden

Zorgaanbieders

Ouderenzorg 8 443 Tellens, ZuidOostzorg, Sint Maarten, Palet, Meriant, Liante

Gehandicaptenzorg 37 474 Talant, JP van den Bent, Noorderbrug, Buurtzorg

Maatschappelijke opvang 9 247 Zienn, Limor, Fier Fryslân

Jongerenzorg 7 84 Tjallingahiem, Zienn, Jeugdhulp, Stumass

Psychiatrische zorg 4 55 GGZ Friesland

Verslavingszorg 1 24 VVN

Totaal WoonFriesland 66 1.327

Verder verhuurt WoonFriesland 428 appartementen (in 8 locaties) rechtstreeks aan cliënten van een zorginstelling. 

Deze zorginstellingen bieden deze cliënten 24-uurszorg/begeleiding, veelal vanuit een inpandig zorgsteunpunt. In deze 

cijfers zijn de aanleunwoningen niet meegerekend. 

In totaal zijn 7.164 woningen getypeerd als zogenaamde nul-trede-woning. 

Studentenhuisvesting

Specifieke woonvormen voor studenten hebben wij in Leeuwarden. Het betreft ruim 400 studentenkamers, verspreid 

over diverse complexen. De helft van deze kamers werd tot en met 31 augustus 2013 verhuurd aan SSH, een 

organisatie die short staycontracten verzorgt voor met name buitenlandse studenten die (kortdurend) verbonden zijn 

aan één van de Hogescholen in Leeuwarden. Vanaf 1 september worden deze kamers op dezelfde wijze verhuurd aan 

Kamerbemiddeling Leeuwarden. De overige woningen worden rechtstreeks aan studenten verhuurd.

9.7  Huurderving 

Het verlies aan inkomsten door leegstand in te verhuren woningen en andere verhuurobjecten (commercieel 

en maatschappelijk vastgoed, kamers, woonwagenstandplaatsen, garages en parkeerplaatsen) bedroeg in 2013 

€ 1.735.000, dit is 1,49% van de huuromzet (2012: 0,84%). Ultimo 2013 stonden 303 te verhuren woningen en 

115 andere verhuurobjecten leeg. Naast de huurderving in te verhuren woningen en andere verhuurobjecten, was er 

in 2013 € 1.628.000 huurderving bij woningen die te koop stonden of leeg stonden vanwege voorgenomen sloop of 

ingrijpende renovatie. Een groot aandeel in deze huurdervingkosten had de leegstand van 35 woningen in Lenna in 

Wolvega en 208 woningen in het Servotel in Drachten. Circa € 600.000 van de totale kosten is toe te schrijven aan  

de leegstand in het Servotel. 

De stijging ten opzichte van 2012 is onder meer toe te schrijven aan de langere leegstand vanwege woningverbetering 

bij mutatie, de langere doorlooptijd in de toewijzingsprocedure en door een hoger aantal afzeggingen huurders. Ook de 

leegstandskosten en –duur bij maatschappelijk en commercieel vastgoed van € 607.000 spelen hierin een grote rol.
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Daarnaast zijn eind 2013 versneld 85 nieuwbouwappartementen opgeleverd in het Tellepark in Heerenveen. Voor 

deze woningen was de oplevering gepland in het begin van 2014. Op basis van de oorspronkelijke opleverdatum zijn 

afspraken gemaakt met toekomstige huurders over de startdatum huurcontract. Hierdoor is een onbedoelde leegstand 

ontstaan. Het betreft hier 41 woningen met een bijbehorende derving van € 27.000.

Tabel 9.4 Leegstand en huurderving.

Aantal voor verhuur beschikbare leeg 
staande verhuureenheden op 31 december

Huurderving in% van de jaarhuursom

2013 2012 2013 2012

Regio Noord 143 71 0,99 0,65

Regio Oost 90 74 1,74 0,54

Regio Zuidwest 185 78 2,37 1,51

Totaal WoonFriesland 418 223 1,49 0,84

9.8  Huurachterstand en ontruimingen 

Ultimo 2013 bedroeg de huurachterstand (aan huur en overige vorderingen) bij zittende huurders 1,39 % van de 

jaarhuursom. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 1,7 miljoen. 

In 2012 was dit bedrag € 1,2 miljoen en 1,02 % van de jaarhuursom. In het jaarverslag van 2012 is de zuivere 

huurachterstand (0,8%) vermeld exclusief overige vorderingen.

In 2013 heeft onze deurwaarder bij 229 huurders (ten opzichte van 292 in 2012) een ontruimingsprocedure in werking 

gezet. In de meeste gevallen gebeurde dat op basis van een ontruimingsvonnis huurachterstand. De combinatie 

ontoelaatbare overlast en huurachterstand komt regelmatig voor. Als alleen sprake is van huurachterstand, doen wij 

ons best uitzetting te voorkomen, bijvoorbeeld door een afbetalingsregeling te treffen.

In 78 gevallen heeft ontruiming ook daadwerkelijk plaatsgevonden, hetzij door vertrek van de bewoner vóór de 

aangezegde ontruimingsdatum (18 keer), hetzij door optreden van de deurwaarder op de aangezegde dag van 

ontruiming (60 keer). Dit is lager dan in 2012 toen er 99 keer daadwerkelijk een ontruiming plaatsvond. 

Tabel 9.5 Huurachterstand (in% van de huuromzet) en ontruimingen.

Huurachterstand (huur en overige 
vorderingen) in % van de jaarhuursom

Aantal ontruimingen

2013 2012 2013 2012

Totaal WoonFriesland 1,39 1,02 78 99

9.9  Aanvullende dienstverlening aan huurders 

Huurdersonderhoud

Wij bieden huurders de mogelijkheid om tegen een vergoeding van € 5,61 per maand het onderhoud dat huurders zelf 

moeten uitvoeren, uit handen te nemen. Deze service omvat naast kleine reparaties aan het hang- en sluitwerk en het 

schakelmateriaal, ook reparatie van glasbreuk en ontstoppingsservice. De deelnamegraad aan het servicepakket voor 

huurdersonderhoud was in 2013 87%.
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Huismeesters

Een belangrijke service, ook vanuit een oogpunt van leefbaarheid, is de huismeester. Bijna een kwart van onze huurders 

woont in een complex waar een huismeester of buurtbeheerder actief is. Deze verricht schoonmaakwerkzaamheden en 

reparaties aan het gebouw en de directe omgeving en houdt toezicht op zaken die de veiligheid en het woongenot van 

de bewoners aangaan. De huurders betalen circa 70% van de kosten van de huismeesters en buurtbeheerders. De rest 

neemt WoonFriesland voor eigen rekening. Wij duiden dit als een uitgave aan leefbaarheid (zie hoofdstuk 8.5).

Energielevering

Aan veel huurders in appartementencomplexen leveren wij warmte. De kosten worden via een maandelijks 

voorschotbedrag en een eindejaarnota verrekend. Daar waar het kan vervangen we collectieve verwarmingssystemen 

door individuele systemen. Dit omdat de berekening van energiekosten voor individuele bewoners bij collectieve 

systemen vaak ondoorzichtig is en niet bijdraagt aan energiezuinig gedrag. Wij hebben de inkoop van gas en elektra 

voor collectieve systemen in de jaren 2012 en 2013 ondergebracht bij Greenchoice. De energievraag die wij voor deze 

jaren in gaan kopen is 100% groen. In 2013 heeft WoonFriesland voor collectieve systemen in woongebouwen voor 

€ 3,5 miljoen m3 gas ingekocht en voor € 5,6 miljoen kWh stroom. Deze kosten zijn met de betreffende huurders via 

de servicekosten verrekend.

9.10  Verenigingen van Eigenaren (VvE)

Per 1 januari 2013 heeft WoonFriesland de beheeractiviteiten overgedragen aan B.V. Axentrix Vastgoedbeheer. 

In 2013 heeft WoonFriesland in 98 VvE’s eigendom. Dit zijn zo’n 2.000 appartementsrechten. De vastgoed 

communicatieadviseur van WoonFriesland vervult de rol van eigenaar in deze VvE’s en is aanwezig op de algemene 

ledenvergadering. In 2013 bedroeg de VvE- bijdrage namens WoonFriesland circa € 2,0 miljoen.
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10.1  Governance

WoonFriesland is een maatschappelijke onderneming en hecht sterk aan toepassing van de principes van good 

governance.

In dit hoofdstuk leggen wij verantwoording af over de governancestructuur van WoonFriesland en het beleid dat 

gevoerd wordt op onderwerpen die sterk aan governance gelieerd zijn. Ook gaan wij in op het risicomanagement door 

WoonFriesland in 2013.

10.2  Governancestructuur WoonFriesland

Algemeen

Aan het eind van 2013 heeft de Raad van Commissarissen in het kader van de afronding van de reorganisatie besloten 

om de topstructuur te wijzigen door een driehoofdige directieraad met bestuurlijke bevoegdheden om te vormen tot 

een structuur met een tweehoofdig bestuur. Het bestuur bestaat uit een directeur Wonen & Algemene Zaken, tevens 

voorzitter van het bestuur en een directeur Bedrijfsvoering. De strategische beleidsfactoren van de functies P&O, ICT 

en Financiën zijn thans belegd op bestuursniveau. Daarmee is het aantal managementfuncties teruggebracht van vijf 

naar vier. De Raad van Commissarissen vervult de toezichthoudende rol.

De governancestructuur van de stichting WoonFriesland is vastgelegd in de statuten, het bestuursreglement en het 

reglement voor de Raad van Commissarissen. Deze documenten zijn in te zien op onze website.

De Raad van Commissarissen legt verantwoording af over de door haar verrichte taken in hoofdstuk 3 van dit 

jaarverslag.

Verbindingenbeleid

WoonFriesland heeft belangen in een aantal stichtingen en besloten vennootschappen, ook wel ‘verbindingen’ 

genoemd. In de afgelopen jaren zijn meerdere verbindingen van WoonFriesland beëindigd. Eind 2013 is in overleg met 

de partners in de verbindingen besloten om de laatste verbindingen te beëindigen en in 2014 te doen liquideren.

De verantwoording van de verbindingenstructuur en de activiteiten die in 2013 door de verbindingen zijn uitgevoerd, 

zijn opgenomen in bijlage C van dit jaarverslag.

Integriteitsbeleid

WoonFriesland hanteert een integriteitsbeleid. De medewerkers van de corporatie zijn hierover geïnformeerd via 

workshops en een flyer (De Gedragswijzer). Het integriteitsbeleid kent instrumenten als:

• Een regeling melding (vermeende) misstanden

• Een geschenkenrichtlijn en een geschenkenregister

• Een protocol ongewenst gedrag

• Een richtlijn familie- en/of partnerrelaties op het werk

• Een richtlijn voor het gebruik van elektronische bedrijfsmiddelen

WoonFriesland is aangesloten bij het CAOP, een landelijke stichting die overheden en maatschappelijke organisaties 

faciliteert met een meldingsregeling voor (vermeende) misstanden en een externe commissie voor situaties waarin 

intern geen melding gedaan kan worden van de (vermeende) misstand. De regeling voorziet in een onafhankelijke 

Vertrouwens Persoon Integriteit (VPI) waar iedere medewerker van WoonFriesland toegang tot heeft. 

De VPI heeft in 2013 acht medewerkers geadviseerd inzake een door hen ervaren dilemma. Dit heeft geleid tot twee 

meldingen aan de RvC in het kader van de regeling. De RvC heeft de klachten in behandeling genomen en inmiddels 

afgehandeld.
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Sectorcodes

WoonFriesland heeft verklaard de AedesCode en de daaraan verbonden Governance Code te zullen naleven. De 

corporatie stelt zich open op richting belanghouders en klanten.

10.3  Risicomanagement
 

Intern risico –en controlesysteem

Volgens de Governancecode Woningcorporaties dient WoonFriesland te beschikken over een intern risicobeheersing– 

en controlesysteem. Aangezien interne controle een onderdeel is van een risicobeheersingsysteem, heeft 

WoonFriesland ervoor gekozen het risicobeheersingsysteem te zien als een besturing– en beheersingsysteem. Besturen 

gericht op het nemen van beslissingen gerelateerd aan de doelstellingen en beheersen gericht op de mogelijkheid bij te 

sturen, omdat de werkelijkheid veelal anders verloopt dan voorspeld was bij het nemen van de beslissing.

Het risicobeheersingsysteem heeft dan ook als doel om met een gewenste mate van zekerheid te kunnen stellen of de 

organisatiedoelstellingen worden bereikt. Het systeem geeft echter geen garantie dat de doelstellingen worden bereikt. 

Het geeft het management wel inzicht in de mate waarin risico’s, gerelateerd aan de realisatie van de doelstellingen, 

worden gelopen.

Visie op beheersing van risico’s

Het identificeren en analyseren van risico’s is het proces waarin risico’s in kaart worden gebracht, gekwantificeerd, 

beoordeeld en geprioriteerd, waarna vervolgens wordt vastgesteld in welke mate het risico wordt beheerst en of er 

aanvullende beheersingsmaatregelen nodig zijn.

Risicohouding

Voorafgaand aan dit proces is het nodig dat WoonFriesland de mate van risicoafkeer (risicohouding) bepaalt. De 

geïdentificeerde risico’s worden voor de criteria ’kans’ en ’impact’ gekwantificeerd op basis van een 9-puntsschaal, 

waarbij op schaal 1 de kans en/of impact ’nihil’ is en op schaal 9 ’zeer groot’ is. De hoogst mogelijk score is 81, risico’s 

met een score van 40 of hoger zijn ontoelaatbaar.

Ten aanzien van de financiële doelstelling ‘Financiële continuïteit’ heeft WoonFriesland eveneens de mate van 

risicoafkeer bepaald. Deze is als volgt:

Gegeven de beleidskeuzes, zoals voorraadbeleid, huurbeleid, treasurybeleid en dergelijke, mag de kans dat de 

solvabiliteit over 5 jaar lager is dan 5% niet groter zijn dan 5%. Ofwel, dat met 95% zekerheid kan worden gesteld dat 

over 5 jaar de solvabiliteit minimaal 5% is.

Daarnaast wordt de financierbaarheid van het uit te voeren beleid aan de hand van de toekomstige kasstromen 

getoetst. Om ervoor te zorgen dat de beoogde plannen financierbaar zijn en door het WSW geborgd kunnen worden, 

dienen de kasstroomprognoses uit exploitatie minus de rente en aflossingen (genormeerd op 2,2%), voor de komende 

5 jaar voldoende positief te zijn. 

Identificeren en analyseren van risico’s

Bij het inventariseren van risico’s is het van belang de focus te hebben op de risico’s die er toe doen. Periodiek worden 

risico’s (strategisch, tactisch en operationeel) geïnventariseerd en geprioriteerd samen met RvC, bestuur en/of 

management in een aantal brainstormsessies. 
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In 2012 heeft de Raad van Commissarissen samen met het bestuur in een brainstormsessie de risico’s voor 

WoonFriesland geïdentificeerd en geprioriteerd. De volgende risico’s werden als meest belangrijkste onderkend:

Tabel 10.1

Belangrijkste risico’s gescoord tijdens de risicoworkshop

Omschrijving risico Kans Impact Risico
score

1 Vanwege toename heffingen binnen de sector kan WoonFriesland minder investeren in kwaliteit 
van woningen wat leidt tot een ongewenst laag kwaliteitsniveau, sloop en/of leegstand

8 8 64

2 De beheerkosten bij WoonFriesland zijn te hoog met als gevolg dat de financiële doelstellingen niet 
kunnen worden gerealiseerd

7 7,3 51

3 De kostenstructuur van WoonFriesland is onvoldoende flexibel om tijdig in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen

6,8 7,1 48

4 Het verdienmodel van WoonFriesland is onvoldoende uitgewerkt met als gevolg dat zij onvol-
doende in kan spelen op financiële tegenvallers zoals dalende vastgoedprijzen

6,2 7,7 43

5 De verhouding vreemd vermogen ten opzichte van eigen vermogen is niet optimaal met gevolgen 
voor de continuïteit van WoonFriesland

5,6 7,7 43

6 Er wordt onvoldoende gestuurd op de kosten van onderhoud, waardoor werkelijke kosten vaak 
hoger zijn dan begroot

6,3 6,8 43

7 Er is onvoldoende strategisch beleid geformuleerd omtrent bedrijfsonroerend goed wat negatieve 
gevolgen heeft voor de rentabiliteit van dit type vastgoed

6,1 7 43

8 WoonFriesland past haar strategische richting en vastgoedportefeuille onvoldoende aan op de 
actuele ontwikkelingen ( bijv. demografie, economie)

5,4 7,9 43

9 De huidige overhead binnen WoonFriesland is onvoldoende efficiënt en effectief ingericht wat leidt 
tot te hoge kosten zowel centraal als decentraal ondersteunend personeel

6,1 7 43

10 Door de stagnerende huizenmarkt is het aantrekkelijker om te blijven huren wat leidt tot beperkte 
doorstroming en langere wachtlijsten

6,8 6,2 42

Van de belangrijkste risico’s is vervolgens in 2013 onderzocht of het risico in voldoende mate wordt beheerst of dat er 

aanvullende beheersingsmaatregelen nodig zijn en zijn zo nodig maatregelen genomen. 

3liniesmodel voor het beheersen van de processen

Control hanteert als basis voor de interne beheersing een 3-linies model. Dit model kan als volgt worden geïllustreerd:

Figuur 10.1 3-linies model.

Control (auditcommittee)

�Management lijnorganisatie

£ £
1e linie

Operational management  
(inzicht in risico’s en werking  

beheersingsmaatregelen)

2e linie
Control Self Assessments (CSA) 
(monitoring werking operational 

management)

3e linie
Control: interne onderzoeken en 

review CSA ¡

A
ccountant£ £ £

Risico’s ¡
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Het model bestaat uit een drietal (verdedigings)linies, die er gezamenlijk voor zorgen dat de risico’s gegeven de 

doelstellingen van WoonFriesland op het juiste niveau worden beheerst. Binnen het model worden de volgende linies 

onderkend:

• Eerste linie: Operational management

• Tweede linie: Control Self Assessments

• Derde linie: Controle door de afdeling Control bestaande uit review van de control self assessments en reguliere 

interne onderzoeken

Een belangrijk principe uit het model is dat de verantwoordelijkheid voor een ordentelijke bedrijfsvoering (waaronder 

inzicht in de risico’s en de werking van beheersmaatregelen) in de eerste plaats toebehoort aan de lijnorganisatie 

(eerste verdedigingslinie). 

Om te monitoren dat de bedrijfsvoering op een goede manier plaatsvindt worden control self assessments uitgevoerd 

door de lijn (tweede verdedigingslinie), zo nodig gefaciliteerd door Control. Vanuit de derde lijn is het de afdeling 

Control die de lijn ondersteunt bij het ontwikkelen van de control self assessments. 

Het is de verantwoordelijkheid van de afdeling Control om de uitkomsten van de self assessments te monitoren en waar 

nodig te helpen acties uit te zetten en te monitoren dat opvolging van de acties plaatsvindt. Daarnaast voert de afdeling 

Control zelfstandig periodieke controles uit (derde verdedigingslinie). De bevindingen uit de controles (aangevuld 

met de commentaren van het management) worden gerapporteerd aan bestuur, directie en RvC. Daarnaast wordt de 

opvolging van de bevindingen periodiek via de kwartaalbesprekingen gemonitord.

In 2013 heeft Control de volgende onderzoeken uitgevoerd:

Tabel 10.2

Overzicht van de in 2013 door de afdeling Control verrichte onderzoeken.

Omschrijving Methode en conclusie

Proces toewijzingen DAEB Onderzocht is of dit proces in voldoende mate wordt beheerst en voldoet aan de wettelijke 
vereisten. Naar aanleiding van de uitkomsten is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Uit de 
interim-controle van de accountant is vervolgens gebleken dat het proces voldoet aan de wettelijke 
vereisten

Proces Vastgoed beleidsachtbaan Mede aanleiding dit proces te onderzoeken is het benoemde risico, dat de vastgoedportefeuille 
onvoldoende wordt aangepast op actuele ontwikkelingen (zie hiervoor risico nr. 8). Het onderzoek 
is uitgevoerd door middel van een workshop. Dit betekent dat betrokken management en mede-
werkers zelf de kwaliteit van de beheersing van het proces vastgoedbeleidsachtbaan beoordelen 
waarbij Control een faciliterende rol heeft. In dit kader is een aantal verbeteracties gedefinieerd.

Kwaliteit woningportefeuille Tijdens de risico-inventarisatie (eind 2012) is als belangrijkste risico gedefinieerd het risico dat 
de kwaliteit van het bezit, vanwege de lagere investeringscapaciteit, leidt tot een ongewenst laag 
kwaliteitsniveau. In hoeverre dit (bruto) risico beheerst wordt is in onderzoek naar de kwaliteit van 
de portefeuille op de langere termijn. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit 
van de portefeuille voor de langere termijn geborgd is. Zowel de conditiemeting als de MJOP geeft 
hier meer dan voldoende basis voor. 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn tijdens de risicoworkshop (eind 2012) risico’s benoemd, welke vooral betrekking 

hebben op te hoge beheerkosten en onvoldoende flexibele kostenstructuur (risico’s nummer 2 en 3). Mede ter 

beheersing van deze risico’s is begin 2013 een reorganisatieplan ontwikkeld en in 2013 uitgevoerd. Belangrijke effecten 

hiervan zijn een forse verlaging van de beheerkosten en een flexibele organisatiestructuur waardoor WoonFriesland 

beter in staat is snel en adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
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Daarnaast is in 2013 het financieel beleid aangepast, met als gevolg dat investeringen volledig gefinancierd worden met 

eigen middelen (kasstromen uit exploitatie minus rente en aflossingen en de verkoopresultaten). Het gevolg voor de 

langere termijn is dat de omvang van de leningenportefeuille afneemt, waardoor de verhouding vreemd vermogen en 

eigen vermogen verbetert. Dit komt de continuïteit ten goede en reduceert het gedefinieerde risico (nummer 5).

Financiële continuïteit

Bij het bepalen van de economische risico’s, gerelateerd aan de financiële doelstelling van financiële continuïteit, past 

WoonFriesland het instrument van scenario-analyse van Monte Carlo toe. Hiertoe is een risicoprofiel geformuleerd: 

gegeven de beleidskeuzes mag de kans dat de solvabiliteit over 5 jaar lager is dan 5% niet groter zijn dan 5%. Hoe 

de financiële positie zich de komende jaren ontwikkelt, hangt af van het te voeren beleid en externe factoren. Deze 

economische externe factoren zijn door WoonFriesland niet te beïnvloeden. Bij de keuze van het te voeren beleid 

worden de risico’s inzichtelijk gemaakt door 200 scenario’s, allemaal even waarschijnlijke, te genereren op basis van 

historische reeksen. Daarnaast dient het te voeren beleid te passen binnen het financiële kader van een ICR van 1,75.

In onderstaande grafiek is de scenario-analyse weergegeven:

Solvabiliteit

Grafiek 10.1 Solvabiliteit

De uitkomsten van de analyse zijn, zoals uit de grafiek blijkt, positief.
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11.1  Reorganisatie

Het jaar 2013 stond in het teken van een grote reorganisatie. Een te hoog kostenniveau, verdere kostenstijgingen, een 

onzekere woningmarkt en het kabinetsbeleid maakten een reorganisatie noodzakelijk. De algemene doelstelling van 

de reorganisatie was ‘Het bereiken van de situatie dat WoonFriesland als betekenisvolle organisatie met impact in het 

Friese, voldoet aan de klantverwachtingen, presteert naar vermogen en zich kan verzekeren van een professionele 

bedrijfsvoering met voor de klant beneden gemiddelde bedrijfslasten’. Voor de medewerkers heeft dit veel betekend.

Planvorming

In januari 2013 is gestart met het opstellen van een reorganisatieplan. Voorwaarden daarbij waren: de missie en visie 

blijven onverkort van kracht; we blijven voldoen aan de klantverwachtingen; centrale sturing en organisatie tenzij; we 

blijven nadrukkelijk aanwezig in wijken en buurten; een lean organisatie, besparing op de bedrijfslasten en flexibiliteit 

in de kostenstructuur; behoud aantrekkelijkheid van de werkgever. Voor het ontwikkelen van de nieuwe organisatie 

‘WoonFriesland 2.0’ is gebruik gemaakt van de kracht van de medewerkers zelf. Niet alleen zijn de vier kwartiermakers 

intern aangetrokken, ook de projectgroepen bestonden uit medewerkers van WoonFriesland. Daarnaast zijn de plannen 

tussentijds getoetst bij de medewerkers, door middel van presentaties aan alle medewerkers. Op het proces is externe 

hulp ingeroepen in de vorm van een procesbegeleider. 

Er zijn 47 functies gewijzigd, hetzij doordat ze zijn komen te vervallen, hetzij door een wijziging in het takenpakket. 

Het betreft hier 152 medewerkers. Daarnaast is voor een aantal functies het aantal fte’s verminderd. Het geheel heeft 

geresulteerd in een geheel nieuwe organisatiestructuur. 

Implementatie

Om de nieuwe organisatie per 1 november van start te laten gaan, moest een aantal randvoorwaarden ingevuld 

worden en was het noodzakelijk dat de procedure van plaatsing van medewerkers inclusief de bezwaarprocedures 

goed waren ingericht. Alle nieuwe en gewijzigde functiebeschrijvingen zijn getoetst door de Plaatsings Advies 

Commissie. Deze PAC bestond uit 3 medewerkers van WoonFriesland. Medewerkers konden bezwaar maken bij de 

externe bezwarencommissie indien zij van mening waren dat hun functie niet gewijzigd was ten opzichte van de oude 

functiebeschrijving. Hier is door 5 medewerkers gebruik van gemaakt.

Met de vakbonden is een sociaal plan afgesproken waarin WoonFriesland vanuit goed werkgeverschap het 

outplacementtraject ruimhartig heeft ingestoken. Bij een organisatie waar met minder fte’s, op een andere wijze en 

in een andere structuur gewerkt moet worden, is het belangrijk dat de functies door de juiste medewerkers worden 

ingevuld. Door in het plaatsingsproces uit te gaan van de benodigde kwaliteiten van de medewerkers voor de functie, 

was het noodzakelijk dat de plaatsingscriteria duidelijk geformuleerd waren. 

Hier is veel aandacht aan besteed, door enerzijds de toetsing van de PAC en anderzijds door een toets van een 

externe deskundige bij de functie-indeling. Met de vakbonden en OR zijn hierover goede afspraken gemaakt. Plaatsing 

is gebeurd aan de hand van het voldoen aan harde criteria zoals bijvoorbeeld opleiding, ervaring of kennis, het 

voeren van een sollicitatiegesprek op basis van een sollicitatiebrief en rapportage van beoordelingen en eventuele 

assessments. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten is tevens een op de functie gerichte test of assessment uitgevoerd. 

Medewerkers hadden daarnaast de mogelijkheid om tegen de plaatsing in bezwaar te gaan bij de Plaatsings Advies 

Commissie. Er is 1 medewerker die hiervan gebruik heeft gemaakt.

De reorganisatie heeft voor zowel de organisatie als individuele medewerkers grote gevolgen gehad. Bij veel 

medewerkers veroorzaakte dit gevoelens van onzekerheid en onrust, maar een aantal medewerkers zag ook een kans 

in de kanteling die binnen WoonFriesland plaatsvond. Zij konden een nieuwe wending aan hun loopbaan geven.

Gerichte aandacht voor en betrokkenheid bij het proces dat medewerkers doormaken, in de periode voorafgaand 
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aan het formele besluit over vervallen functies, is een absolute must. Daarom is besloten om in te zetten op een 

vroegtijdige begeleiding en ondersteuning van management en medewerkers. Met als doel: leren om te gaan met 

veranderingen en de blik vooruit te richten om zo uit eigen kracht keuzes te maken. Dit was een traject waarin 

de Ondernemingsraad een belangrijke taak heeft vervuld en waarin met de vakbonden een sociaal akkoord is 

overeengekomen dat recht doet aan de impactvolle situatie die is ontstaan. Naast een financiële vergoeding staat 

het begeleiden van werk naar werk voor medewerkers die boventallig zijn verklaard, centraal. In totaliteit zijn 58 

medewerkers eind 2013 het outplacement ingegaan en deze zullen onze organisatie in de loop van 2014 gaan verlaten.

Per 1 november staat er een evenwichtige organisatie. Maar we zijn er nog niet. Er wordt nog steeds gebouwd 

aan de nieuwe organisatie. Het verbeteren van de ICT vraagt daarbij hoge prioriteit. De verdere digitalisering, de 

samenwerking op onderhoud met een collega-corporatie en het verder lean maken van processen heeft een langere 

doorlooptijd. Evenals het centraliseren van de huisvesting van WoonFriesland. We vragen dus nog steeds een hoge 

inzet van onze medewerkers. We zien dat daar vanaf november met veel kracht aan gewerkt wordt. Daarnaast zien we 

dat de medewerkers die het outplacementtraject zijn in gegaan dit ook met veel positieve energie doen. Dit heeft voor 

een aantal mensen al geleid tot een nieuwe baan bij een andere organisatie en vaak ook in een andere branche. 

De dienstverlening van WoonFriesland naar onze klanten is op peil gebleven. Tijdens de visitatie van WoonFriesland 

is door de stakeholders aangegeven dat de reorganisatie geen negatieve invloed heeft gehad op de inzet naar 

stakeholders en de prestaties voor de doelgroep. De directie is zich bewust dat dit te danken is aan de grote inzet en 

het enthousiasme van alle medewerkers die samen gewerkt hebben aan het ‘samen bouwen aan beter wonen’ van 

WoonFriesland. We hebben veel gevraagd van onze medewerkers en ook veel gekregen. We zien de toekomst dan ook 

met vertrouwen tegemoet. 

11.2  Kengetallen personeel WoonFriesland per 31122013

Bij WoonFriesland werkten eind december 2013 283 medewerkers in 262,31 fte (fulltime equivalenten). Dit is een 

vermindering van 14,69 fte ten opzichte van eind 2012.

De gemiddelde diensttijd is van 16 naar 17 jaar gestegen waarbij de gemiddelde leeftijd gestegen is met een jaar, 

namelijk naar 48 jaar.

In 2013 heeft beperkte instroom plaatsgevonden, er zijn 3 medewerkers in dienst getreden van WoonFriesland en in 

totaal zijn 11 medewerkers uitgestroomd. In het kader van de reorganisatie zijn veel medewerkers toegetreden tot het 

mobiliteitsteam. Deze groep betrof eind december in totaal 61 medewerkers, waarvan 58 medewerkers in het kader 

van boventalligheid.

Tabel 11.1

Personele opbouw 31122013  Aantallen

Aantal medewerkers 283 (262,31 fte)

Aantal mannen 177

Aantal vrouwen 106

Gemiddelde leeftijd (jaren) 48

Gemiddelde diensttijd (jaren) 17

Instroom in 2013 (medewerkers)  3

Uitstroom in 2013 (medewerkers) 11

Doorstroom (van functie veranderd in 2013) 199 
(waarvan 61 in 

mobiliteitspool)
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11.3  Ondernemingsraad

In bijlage D is het verslag van de Ondernemingsraad opgenomen.

11.4  Preventief Medisch Onderzoek

Een gezonde medewerker is een drijvende kracht voor de organisatie. Daarom is in de eerste helft van 2013 een 

preventief medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd. De algemene uitkomst van het PMO is dat de deelnemers (nog) een 

gezonde groep werknemers is, die over het algemeen met plezier, goed zijn werk kan doen. Maar ook zijn er een aantal 

aandachtspunten die vooral te maken hebben met vitaliteit. Om deze reden is er binnen WoonFriesland een programma 

opgestart ‘aan het werk met vitaliteit’. 

11.5  Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage van WoonFriesland is in 2013 gedaald naar 2,77 % waar deze in 2012 3,7% was. De 

meldingsfrequentie is de afgelopen jaren zo goed als gelijk gebleven, deze was 1,1 in 2012 en 1,01 in 2013.

11.6  Inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers

Het afgelopen jaar stond voor veel medewerkers in het teken van nieuwe inzetbaarheid binnen WoonFriesland. Maar 

ook het samenwerken met andere corporaties werpt zijn vruchten af. In 2013 is er vanuit het FLOW (Fonds Leren 

en Ontwikkelen Woningcorporaties) een subsidie gegeven aan Loopbaaninitiatief (samenwerking tussen diverse 

woningcorporaties in het Noorden) om nog meer ondersteuning te kunnen bieden aan medewerkers. Er is een 

loopbaancoach aangesteld die medewerkers kan begeleiden bij hun eigen loopbaanontwikkeling. 

Binnen WoonFriesland wordt gewerkt met een systeem van competentieontwikkeling. Per functie zijn naast de drie 

kerncompetenties samenwerken, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid, functie- specifieke competenties benoemd 

en opleidingseisen gesteld. Het vaststellen van de resultaten van deze competentieontwikkeling (70% van de 

medewerkers voldoet aan de competenties en opleidingseisen zoals gesteld in de functieomschrijvingen) is vanwege 

de reorganisatie en daarmee het vertrek van een grote groep medewerkers niet aan de orde. Voor 2014 is besloten de 

kerncompetenties te veranderen in samenwerken, klantgerichtheid en regelkracht. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. 
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12.1  Bedrijfslasten 

WoonFriesland streeft naar structurele verlaging van haar bedrijfslasten. De reorganisatie van 2013 zorgt voor 

een forse daling van bedrijfslasten van € 1.331 in 2012 naar € 1.115 in 2013. De bedrijfslasten 2013 zijn exclusief de 

reorganisatiekosten zodat het bedrijfslastenniveau naar de toekomst toe goed vergelijkbaar is. Om de structurele 

verlaging van de bedrijfslasten te realiseren zijn goede ICT voorzieningen en centrale huisvesting belangrijke 

voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

12.2  Processen

Als gevolg van de reorganisatie heeft 2013 vooral in het teken gestaan van de beheersing van de bedrijfsprocessen 

zodat onze dienstverlening geborgd bleef. Verdere implementatie van de principes van leanmanagement, zoals een 

nieuw mutatieproces, zal in 2014 plaats vinden. In 2013 is het proces huurincasso gecentraliseerd en ondergebracht bij 

de afdeling Financiën & Control. Voor 2014 zijn binnen dit proces verbeteringen in gang gezet, gericht op het verlagen 

van de huurachterstanden. 

12.3 ICT

In 2013 zijn de laatste modules van het nieuwe primaire bedrijfsinformatiesysteem in gebruik genomen. Dit betreft 

een door de leverancier nieuw ontwikkeld systeem dat nog niet optimaal functioneert. Met name de aan (financiële) 

verhuur gerelateerde processen hebben hier veel last van. Hierdoor kunnen ook een aantal van de voorgenomen 

verbeteringen en efficiencyslagen nog niet volledig worden uitgevoerd. Om de doelstellingen voor 2014 te kunnen 

realiseren moet WoonFriesland kunnen steunen op een goed werkend en ingericht automatiseringssysteem. Hiertoe 

wordt in 2014 in samenwerking met de leverancier een specifiek verbeterprogramma doorlopen.

Naast verbeteren van het primaire systeem is in 2013 gestart met de invoering van een nieuw Document Management 

Systeem (DMS). In de loop van 2014 zal het nieuwe DMS door de gebruikersorganisatie in gebruik worden genomen. 

Op basis van dit systeem zal in 2014 ook de factuurafhandeling via geautomatiseerde workflows digitaal plaatsvinden.

Ten behoeve van de continuïteit is eind 2013 een noodstroomaggregaat geplaatst om de IT-dienstverlening ook tijdens 

een langdurige stroomstoring te kunnen voortzetten.

12.4  Huisvesting

Vanuit kostenperspectief hebben we sinds 2012 kritisch de huidige huisvesting tegen het licht gehouden en zijn we 

begonnen met het sluiten van onze kantoren in Burgum, Koudum en Oosterwolde en het instellen van netwerkpunten 

aldaar.

We willen dichtbij, bereikbaar en zichtbaar blijven voor onze stakeholders en klanten. Hiermee geven we invulling aan 

de klantverwachting ‘aandacht voor en betrokkenheid bij de woning, woonomgeving en klant’. Het gaat hierbij om 

maatwerk. Het digitale portaal en onze aanwezigheid in wijken en buurten leveren daarin een belangrijke bijdrage. 

De netwerkpunten en de medewerkers van WoonFriesland in de buurten en wijken zijn dichtbij wanneer de klant of 

stakeholders ons (ondanks de digitale kanalen) fysiek nodig heeft. We willen een aantal netwerkpunten instellen, bij 

voorkeur samen met een andere corporatie, gemeente of zorginstelling.

In 2013 is het besluit genomen om de overige kantoren van WoonFriesland (in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen 

en Grou) te centraliseren en daarbij wel aanwezig te blijven in deze gemeentes/buurten wijken door het instellen van 

netwerkpunten. Het projectplan hiervoor is in ontwikkeling.
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Hoofdstuk 13

Financiën

13.1  Volkshuisvestelijke doelstellingen

WoonFriesland zet haar financiële middelen maximaal in voor de volkshuisvestelijke doelstellingen. Het deel van 

het eigen vermogen dat niet nodig is als risicobuffer, besteedt WoonFriesland aan het betaalbaar en in goede 

staat houden van de huurwoningen en aan leefbaarheid. Om ervoor te zorgen dat WoonFriesland nu en in de 

toekomst zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar heeft voor investeringen en uitgaven ten gunste van onze 

volkshuisvestelijke doelstellingen is het financiële beleid primair gericht op financiële continuïteit. Vanuit het financieel 

beleid van WoonFriesland geldt het uitgangspunt dat investeringen alleen met eigen geld (kasstromen uit exploitatie of 

opbrengsten uit verkoop) worden gefinancierd. Daarnaast ligt de focus op het verlagen van de bedrijfslasten.

13.2  Financieel resultaat 2013

In onderstaande tabel wordt het financiële resultaat 2013 vergeleken met de begroting 2013 en de jaarrekening 2012.

Tabel 13.1

Opbouw jaarresultaat bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving Jaarrekening
2013

Begroting
2013

Jaarrekening
2012 

Bedrijfsopbrengsten 140.706 135.687 137.225

Bedrijfslasten 90.377 79.986 82.729

Bedrijfsresultaat 50.329 55.701 54.496

Rente -28.751 -29.424 -28.497

Belastingen 1.575 -1.462 977

Resultaat deelnemingen -4 0 -7

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 23.149 24.815 26.969

Verslaggevingsmutaties (RJ645) onroerendgoed

Afschrijvingen (excl. onroerende zaken ten dienste van de exploitatie) -62.051 -26.741 -63.851

Overige waardeverandering -95 -15.107 -5.600

Niet gerealiseerde waardeverandering: kostprijs of lagere marktwaarde -6.301 17.197 -2.109

Resultaat volgens W&Vrekening -45.298 164 -44.591

Direct in vermogen verwerkte toename mva -77.314 26.896 260.627

Toename eigen vermogen -122.612 27.060 216.036
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Resultaat 2013 ten opzichte van de begroting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat, ten opzichte van de begroting 2013, het resultaat gewone bedrijfsuitoefening over 

2013 iets lager is dan was verwacht. Het verschil van ca. € 1,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Tabel 13.2

Meer resultaat (x € 1 miljoen) wegens:

lagere personeelskosten 1,9

lagere onderhoudslasten 1,6

lagere algemene kosten 1,2

lagere rentekosten 0,7

lagere kosten VpB 3,0

8,4

Minder resultaat (x € 1 miljoen) wegens:

lagere huuropbrengst 0,6

dotatie voorziening reorganisatie 7,5

hogere afwaardering vlottende activa 0,6

lager exploitatieresultaat levering goederen & diensten 0,9

overig 0,5

10,1

per saldo lager resultaat -1,7

Het verschil in de toename van het eigen vermogen ten opzichte van de toename volgens de begroting is circa 

€ 150 miljoen, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt doordat bij de jaarrekening 2013 de verhuurderheffing volledig 

in de bedrijfswaarde is ingerekend. Dit was niet het geval bij de begroting 2013.

Resultaat 2013 ten opzichte van de jaarrekening 2012

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het resultaat gewone bedrijfsuitoefening over 2013 ten opzichte van de jaarrekening 

2012 is afgenomen met ca. € 3,8 miljoen. 

Dit kan als volgt worden verklaard:

Tabel 13.3

Meer resultaat (x € 1 miljoen) wegens:

meer huuropbrengsten 1,3

lagere personeelskosten 2,3

lagere onderhoudslasten 1,4

overig 0,4

5,4

Minder resultaat ( x € 1 miljoen) wegens:

dotatie voorziening reorganisatie 4,4

saneringsbijdrage CFV en verhuurderheffing 4,8

9,2

per saldo lager resultaat -3,8
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Vorig jaar is het eigen vermogen toegenomen met circa € 216 miljoen, terwijl het eigen vermogen in 2013 weer 

is afgenomen met circa € 123 miljoen. Het onderlinge verschil is met name een gevolg van de effecten van de 

verslaggevingsmutaties RJ645 (2012) en de verhuurdersheffing (2013). 

13.3  Financiële continuïteit en meerjarenperspectief

Voor de financiële continuïteit is het van belang dat WoonFriesland altijd aan haar financiële verplichtingen kan 

voldoen. Om de financiële continuïteit te waarborgen toetst WoonFriesland de financiële positie aan een aantal 

belangrijke criteria: de ICR (interest coverage ratio), de operationele kasstromen uit exploitatie en de solvabiliteit. 

Voor wat betreft de solvabiliteit geldt, dat het deel van het eigen vermogen, dat als gerealiseerd wordt beschouwd, 

ultimo boekjaar circa 348 miljoen bedraagt. De “harde” solvabiliteit is circa 30%.

ICR (interest coverage ratio)

De ICR geeft aan in welke mate de rente betaald kan worden uit de (operationele) kasstromen uit de exploitatie. 

WoonFriesland streeft naar een ICR van 1,75.

Uit onderstaande grafiek blijkt de ontwikkeling van de ICR.

Grafiek 13.1 ICR (Interest Coverage Ratio)
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De ICR over 2013 (1,76) is gerelateerd aan de gerealiseerde kasstromen en de ICR over 2014 en de jaren daarna is 

gerelateerd aan de kasstromen conform de meerjarenbegrotingen. Uit de grafiek blijkt dat de ICR de komende jaren 

sterk verbetert en na 2014 (ruim) boven de interne norm uitkomt. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in 2014 de 

reorganisatie volledig is afgerond, met als gevolg dat vanaf 2014 de kasstromen van de bedrijfslasten sterk dalen. 

Daarnaast worden vanaf 2015 investeringen in nieuwbouw, renovatie en kwaliteitsverbeteringen volledig gefinancierd 

met eigen middelen. 

Operationele kasstromen uit exploitatie

Een andere belangrijke graadmeter zijn de jaarlijkse kasstromen uit exploitatie inclusief de rentebetalingen en na aftrek 

van de (normatieve) aflossingen. Met andere woorden, in welke mate is WoonFriesland in staat de jaarlijkse rente en 

aflossing van de leningen te betalen uit het saldo van de inkomsten en uitgaven uit de exploitatie van het bezit. Voor de 

aflossing hanteert WoonFriesland een normatieve aflossing van 2,2 % van de leningenomvang. 
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Uit onderstaande grafiek blijkt het jaarlijkse saldo van de kasstromen uit exploitatie min de jaarlijks te betalen rente en 

de normatieve aflossing. De kasstromen laten na de in 2013 doorgevoerde reorganisatie (met financiële doorwerking in 

2014), ingaande 2015 een forse verbetering zien door hogere huren en lagere personeelskosten en algemene kosten.

 

Grafiek 13.2 Operationele kasstromen uit exploitatie minus rente en (fictieve) aflossing (2,2%).

Bedragen x € 1.000
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Solvabiliteit

De solvabiliteit per 31 december 2013 bedraagt 34%. Uit de meerjarenbegrotingen blijkt dat de solvabiliteit zich de 

komende jaren positief ontwikkelt naar een niveau van 45% in 2018. Op grond van het BBSH beoordeelt het Centraal 

Fonds voor de Volkshuisvesting jaarlijks de financiële continuïteit van WoonFriesland. Om te komen tot een oordeel 

verricht het CFV risicogericht onderzoek op een zestal terreinen. Op het terrein van draagkracht vermogen heeft het 

CFV een nader onderzoek uitgevoerd. Dit betrof de wijze waarop WoonFriesland de direct aan de exploitatie toe te 

rekenen kosten heeft ingerekend in de bedrijfswaarde. Het risicogericht onderzoek van het CFV heeft overigens niet 

geleid tot opmerkingen.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de omvang van het, door het CFV vastgestelde, volkshuisvestelijk vermogen 

ruimschoots boven de vastgestelde buffer ligt.

Grafiek 13.3 Volkshuisvestelijk vermogen versus de (minimale) financiële buffer
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13.4  Treasury

Treasury statuut en jaarplan

De treasury-activiteiten zorgen ervoor dat de lange termijn financiering en de korte termijn financiering van 

WoonFriesland geregeld is binnen aanvaardbare risicogrenzen en tegen zo laag mogelijke kosten. WoonFriesland heeft 

de werkwijze op het gebied van financieringen, beleggingen, rentemanagement en liquiditeitenbeheer vastgelegd in 

het treasurystatuut. Dit statuut wordt jaarlijks beoordeeld op actualiteit en zo nodig aangepast. De uitvoering van het 

treasurybeleid wordt vastgelegd in het treasury jaarplan.

Financiering

Voor WoonFriesland is financierbaarheid een belangrijk criterium, waarop voortdurend wordt gestuurd. Zo zorgen 

we ervoor op de korte termijn voldoende liquide middelen beschikbaar te hebben en zijn we ook in staat om voor de 

lange termijn voldoende middelen te hebben om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. WoonFriesland 

financiert haar activiteiten op twee manieren. Enerzijds door eigen middelen in te zetten. Deze middelen komen 

beschikbaar uit de verhuur en verkoop van het onroerend goed. Het beleid is er op gericht de investeringen volledig 

met eigen middelen te financieren. Anderzijds trekken we externe leningen aan, welke vooral worden ingezet voor 

het herfinancieren van leningen. In dit laatste geval is het van belang dat WoonFriesland voldoet aan de normen van 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW heeft haar toetsingscriteria onlangs aangepast. Uit eerste 

berekeningen blijkt dat WoonFriesland aan alle toetsingsnormen van het WSW voldoet.

Faciliteringsvolume

Het faciliteringsvolume betreft het maximale bedrag aan externe leningen waar het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) borging voor afgeeft. Voorwaarde is dat WoonFriesland voldoet aan de toetsingscriteria die het 

WSW stelt. Het WSW heeft geconcludeerd dat WoonFriesland aan deze criteria voldoet. Daarnaast geldt dat het totale 

financieringsvolume waarvoor het WSW borg staat, niet hoger mag zijn dan 50% van de WOZ-waarde van het bezit. Per 

ultimo 2013 is de WOZ-waarde ca. € 2,3 miljard. Gezien de omvang van de bij het WSW geborgde leningenportefeuille 

ligt de WOZ ruim boven dit criterium. Het WSW heeft dan ook op 11 september 2013 met betrekking tot de jaren 2013 

en 2014 en op basis van de ingediende prognoses een faciliteringsvolume ad € 59,4 miljoen afgegeven. 

Leningenportefeuille

De totale leningenomvang per ultimo 2013 bedraagt € 723 miljoen en bestaat voor € 659 miljoen uit leningen welke 

door het WSW zijn geborgd. De gemiddelde rente bedraagt 4,12 %. De duration (de gemiddelde gewogen rente 

typische looptijd) van de leningenportefeuille (inclusief swaps) is ultimo 2013 10,3 jaar.

De verdeling van de leningenportefeuille naar type lening ziet er als volgt uit:

Grafiek 13.4 Type lening (in %)
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Renterisico

Het renterisico van de bestaande leningenportefeuille bestaat uit te herfinancieren aflossingen en renteconversies. 

Daarnaast worden de basisrenteleningen, in verband met het op termijn herzien van het opslagpercentage, conform 

de zienswijze van het WSW volledig meegenomen in het kwantificeren van het renterisico. WoonFriesland stuurt 

consequent op het in voldoende mate beheersen van het renterisico. Maximaal mag het renterisico 15% van de totale 

leningenomvang bedragen. Deze norm is overeenkomstig de WSW-norm. In het verleden zijn, om het renterisico te 

verminderen, swaps aangetrokken. Deze derivaten kennen geen tussentijdse marktwaardeverrekeningen of break-

clausules (zie paragraaf Derivaten).

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek blijft het renterisico ruimschoots beneden de norm van 15%.

Grafiek 13.5
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Derivaten

WoonFriesland heeft de volgende derivaatovereenkomsten:

Tabel 13.4

Bank Startdatum Einddatum Hoofdsom

Rabo 13-7-2009 13-7-2026 20.000.000

Rabo 2-5-2006 2-5-2018 20.000.000

Rabo 1-2-2007 1-8-2019 20.000.000

BNG 1-12-2008 1-12-2027 20.000.000

ABN/AMRO 1-10-2008 1-10-2017 10.000.000

De marktwaarde van de derivaten bedroeg ultimo 2013 € 21,4 miljoen negatief. WoonFriesland heeft geen 

derivatenovereenkomsten met zogeheten marktwaardeverrekeningen, zijnde een verplichting om bij een zeker 

renteniveau liquide middelen te storten bij de bank.

Toezichtbelemmerende bepalingen

De contracten met de BNG en ABN AMRO bevatten zogenaamde toezichtbelemmerende bepalingen. WoonFriesland 

heeft beide banken verzocht om deze bepalingen te schrappen, dan wel buiten werking te stellen. Daarnaast is ook 

Aedes, namens de woningbouwcorporaties, actief om een centrale aanpak te bewerkstelligen. Per 31 december 2013 

heeft dit alles niet geleid tot een bevredigend resultaat. Inmiddels heeft WoonFriesland, zoals is gevraagd door het 

Ministerie, een plan van aanpak opgesteld.

Hoofdstuk 13
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Balans per 31 december 2013 geconsolideerd

(voor bestemming resultaat boekjaar)  Bedragen x € 1.000

ACTIVA 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Vaste activa 

1. Materiële vaste activa 

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.053.337 1.155.779

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.943 18.526

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 15.213 19.077

Totaal materiële vaste activa 1.070.493 1.193.382

2. Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie 41.954 49.440

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 21.380 21.558

Totaal vastgoedbeleggingen 63.334 70.998

3. Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 39 40

Latente belastingvordering 11.578 11.234

Leningen u/g 998 6.563

Te vorderen BWS-subsidies 0 10

Totaal financiële vaste activa 12.615 17.847
 
Som der vaste activa 1.146.442 1.282.227

Vlottende activa 

4. Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 7.420 5.192

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 1.596

Overige voorraden 518 627

Totaal voorraden 7.938 7.415

5. Onderhanden projecten 280 0

6. Vorderingen

Huurdebiteuren 1.408 1.925

Vorderingen op groepsmaatschappijen 117 0

Latente belastingvordering 5.710 4.543

Overige vorderingen 614 1.534

Belastingen en premies sociale verzekering 0 2

Overlopende activa  1.493 1.600

Totaal vorderingen 9.342 9.604

7. Liquide middelen 29.384 3.799

Som der vlottende activa 46.944 20.818
 
TOTAAL ACTIVA 1.193.386 1.303.045
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 bedragen x € 1.000

PASSIVA 31 dec. 2013 31 dec. 2012

8. Groepsvermogen

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen 409.513 532.125

Totaal Groepsvermogen 409.513 532.125

9. Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 91 91

Overige voorzieningen 9.847 6.467

Totaal voorzieningen 9.938 6.558

10. Langlopende schulden

Schulden/leningen overheid 53.088 55.356

Schulden/leningen kredietinstellingen 615.197 620.257

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 21.229 21.419

Overige schulden 182 277

Totaal langlopende schulden 689.696 697.309

1.109.147 1.235.992

11. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1.947 1.500

Schulden aan leveranciers 3.744 2.693

Schulden aan groepsmaatschappijen 392 0

Belastingen en premies sociale verzekering 2.258 2.007

Schulden terzake van pensioen 276 17

Overige schulden en overlopende passiva 75.622 60.836

Totaal kortlopende schulden 84.239 67.053

TOTAAL PASSIVA 1.193.386 1.303.045
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Winst en verliesrekening 2013 geconsolideerd

 bedragen x € 1.000

2013 2012

Bedrijfsopbrengsten   

12.  Huuropbrengsten 112.304 110.991

13.  Opbrengsten servicecontracten 6.697 7.130

14. Opbrengsten verkoop vastgoedportefeuille 18.430 13.104

15.  Omzet nieuwbouw koop 1.132 1.950

16.  Geactiveerde productie eigen bedrijf 1.039 1.834

17.  Overige bedrijfsopbrengsten 1.104 2.216

Som der bedrijfsopbrengsten 140.706 137.225

   

Bedrijfslasten   

18.  Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 63.247 65.134

19.  Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 95 5.600

20.  Lonen en salarissen 12.724 14.190

21.  Sociale lasten 2.024 2.097

22.  Pensioenlasten 2.443 2.597

23.  Onderhoudslasten 22.226 23.629

24.  Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 1.219 2.092

25. Kosten verkoop vastgoedportefeuille 11.742 5.708

26.  Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 564 756

27.  Leefbaarheid 868 879

28.  Lasten servicecontracten 7.482 7.968

29.  Overige bedrijfslasten 27.889 21.530

Som der bedrijfslasten 152.523 152.180

Bedrijfsresultaat -11.817 -14.955

Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -6.301 -2.109

   

Financiële baten en lasten   

31.  Rentelasten en soortgelijke kosten -29.995 -29.943

30.  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.244 1.446

Saldo financiële baten en lasten -28.751 -28.497

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -46.869 -45.561

32.  Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1.575 -977

33.  Resultaat deelnemingen -4 -7

Geconsolideerd resultaat na belastingen -45.298 -44.591

 

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon -45.298 -44.591

Geconsolideerde jaarrekening
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013

 bedragen x € 1.000
Volgens de directe methode

2013 2012

Ontvangsten van huurders 120.298 116.726

Ontvangsten van overige 1.462 5.469

121.760 122.195

Betalingen aan werknemers -17.577 -19.194

Betalingen aan leveranciers onderhoud -22.226 -21.472

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten -30.694 -27.552

Betalingen aan overige 0 0

-70.497 -68.218

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 51.263 53.977

Ontvangen interest 573 433

Betaalde interest -29.704 -28.533

-29.131 -28.100

Kasstroom uit operationele activiteiten 22.132 25.877

Investeringen in materiële vaste activa -30.304 -44.678

Desinvesteringen materiële vaste activa 13.193 11.787

Investeringen in vastgoedbeleggingen 0 0

Desinvesteringen vastgoedbeleggingen 5.627 3.700

Investeringen in financiële vaste activa -1.413

Desinvesteringen financiële vaste activa 5.532

Vorderingen op groepsmaatschappijen -142

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.094 -30.604

Mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen 447 -28.063

Ontvangsten uit langlopende schulden 47.800 98.569

Aflossingen van langlopende schulden -38.700 -63.188

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.547 7.318

Mutatie geldmiddelen 25.585 2.591

Saldi begin boekjaar 3.799 1.208

Saldi einde boekjaar 29.384 3.799

Mutatie 25.585 2.591

     

Geconsolideerde jaarrekening
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Waarderingsgrondslagen Stichting WoonFriesland

Algemeen

De Stichting WoonFriesland is statutair gevestigd op de Oedsmawei 26, 9001 ZJ te Grou in de gemeente Boarnsterhim. Het statutaire 

werkgebied is de gehele provincie Fryslän.

WoonFriesland is een maatschappelijke organisatie, een onderneming zonder winstoogmerk. Ons doel is goed en betaalbaar wonen 

te realiseren voor iedereen, maar vooral voor mensen die in de maatschappij of op de woningmarkt een kwetsbare positie hebben.

De activiteiten van WoonFriesland bestaan uit:

•  Doen van investeringen in nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer van sociale huurwoningen, woon  zorgvastgoed en 

maatschappelijk vastgoed.

• Toewijzen en verhuren van sociale huurwoningen aan de doelgroep zoals genoemd in het BBSH en de DAEB  richtlijn.

• Verrichten van activiteiten op het terrein van leefbaarheid.

Toegepast stelsel van grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 

Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening bevat de financiële gegevens van WoonFriesland en haar groepsmaatschappijen. Groeps maat-

schappijen zijn deelnemingen waarin WoonFriesland over het zakelijk en financieel beleid beslissende zeggenschap kan uitoefenen.

Deelnemingen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend, worden integraal geconsolideerd. Het aandeel 

derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Deelnemingen waarin eenzelfde invloed op het 

beleid kan worden uitgeoefend als door elk der overige participanten worden proportioneel geconsolideerd (de zogenaamde joint 

ventures) omdat dit een betere weergave is van de activiteiten van de groep.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop een beleidsbepalende invloed kan 

worden uitgeoefend. Deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge vorderingen, schulden en transacties geëlimineerd evenals de binnen de Groep 

gemaakte winsten.

De onderstaande deelnemingen zijn in de consolidatie opgenomen:

- OBM B.V., Drachten (100%)

- Consortium Noord B.V., Grou (50%)

- Stichting Erfgoed Patrimonium, Grou (100%)

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode zoals is opgenomen in RJ 360.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening van WoonFriesland is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit beheer sociale huursector 

(Bbsh).In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. 

Tevens is deze geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijn 645 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Deze richtlijn is in 2011 herzien. WoonFriesland past deze herziene Richtlijn vanaf het 

verslagjaar 2012 toe.
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Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

1. Materiële vaste activa 

Sociaal vastgoed in exploitatie

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en 

het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Ultimo 2013 bedraagt deze grens € 681,02 (2012: € 664,66).

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is 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 Beschikking 

van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.

WoonFriesland kwalificeert het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel, aangezien WoonFriesland het beleid heeft, dat gericht is op het 

realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid staat hierbij centraal.

Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de reële waarde gebaseerd op bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde 

wordt gevormd door de contante waarde van de kasstromen van kasstroomgenererende eenheid uit hoofde van toekomstige 

exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. De indeling naar 

kasstroomgenererende eenheid is gedefinieerd op type vastgoedobject niveau gebaseerd op strategisch voorraadbeleid. Woon 

Friesland kiest voor deze indeling van de kasstroomgenererende eenheden aangezien deze aansluit bij haar interne bedrijfsvoering en 

hierbij de basis vormt voor haar vastgoedsturing. De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van 

de type vastgoedobject. De onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het bestuur 

weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. 

De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2013 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van vijf jaar 

behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud en overige contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten 

van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor 

latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde 

lastenniveaus.

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van het actief worden 

aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing.

Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichtingen dan wel de in rechte 

afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan worden niet in de waardering betrokken, omdat hiervoor nog geen harde afspraken zijn 

gemaakt. Herstructurering onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren of vergroten van de oorspronkelijke capaciteit.
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Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen 

aan de samenstellende delen. De lasten van onderhoud, geen periodiek groot onderhoud waaronder renovatie onderscheiden zich 

van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. De lasten van onderhoud worden 

ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

 

Afschrijvingen worden berekend over de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is gesplitst naar de componenten grond, opstal en 

overige componenten. Over het aandeel van de grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur per component en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De initiële herwaardering van het sociaal vastgoed in exploitatie naar actuele waarde is rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt 

in een herwaarderingsreserve. De hierop volgende jaarl ijkse waardeveranderingen worden als volgt in de jaarrekening verwerkt:

•  Een waardevermeerdering van een type vastgoedobject onder het sociale vastgoed wordt in beginsel direct ten gunste van 

de herwaarderingsreserve gebracht. Uitzondering betreft het geval wanneer voor een type vastgoedobject in het verleden 

een afwaardering ten laste van het resultaat is gebracht.In die situatie worden waardevermeerderingen van ditzelfde type 

vastgoedobject als positief resultaat in de winst- en verliesrekening verwerkt, voor zover dit een terugname betreft van deze 

eerdere waardevermindering. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de terugneming nooit hoger is dan de boekwaarde die 

bepaald zou zijn indien in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het type vastgoedobject zijn 

verantwoord.

•  Een waardevermindering van een type vastgoedobject onder het sociale vastgoed wordt in beginsel ten laste van het resultaat 

gebracht.Indien echter een herwaarderingsreserve voor dit type vastgoedobject gevormd is, wordt de waardevermindering 

direct ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht tot het bedrag dat met betrekking tot het desbetreffende type 

vastgoedobject in de herwaarderingsreserve is opgenomen.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreffen type vastgoedobject in aanbouw ten behoeve van toekomstige 

verhuurexploitatie. De type vastgoedobject in aanbouw worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en toegerekende kosten van 

het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering 

uit hoofde van te dekken stichtingskosten. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend 

tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is 

aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is 

dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening 

aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs en bijkomende kosten onder aftrek van een 

bijzondere waardevermindering. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart.

Afschrijving vindt plaats na ingebruikneming van de complexen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie wordt gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde verminderd 

met lineaire afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De gebouwen worden lineair afgeschreven op basis van 

een levensduur van 50 jaar. De overige roerende zaken worden lineair afgeschreven op basis van een levensduur van 5 tot 10 jaar. Er 

wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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2. Vastgoedbeleggingen

Een vastgoedbelegging is een onroerende goed (of een deel daarvan) die wordt aangehouden om huuropbrengsten of waardestijging, 

of beide, te realiseren.

Commercieel vastgoed in exploitatie

Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed 

(niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.

 

Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op basis van actuele waarde. De actuele waarde wordt vastgesteld 

aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde 

staat. Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van het commercieel vastgoed worden verantwoord 

in de winst- en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-gerealiseerde 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille”.

Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het 

ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en de kostprijs.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden die zijn gekwalificeerd als een financieringstransactie worden gewaardeerd op basis 

van actuele waarde. De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor gelijksoortige 

onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat.

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 

worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. Daarnaast wordt

ten laste van de resultaatbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde 

positieve verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs.

3. Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en joint ventures worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van 

de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van WoonFriesland gehanteerd.Indien de nettovermogenswaarde 

negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd.Indien WoonFriesland in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de 

schulden van de deelneming respectievelijk het voornemen heeft de deelneming tot de betaling van haar schulden in staat te stellen 

wordt een voorziening gevormd.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere 

marktwaarde.

Leningen u/g

De verstrekte leningen (leningen u/g) worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Overige effecten en te vorderen BWSsubsidies

Deze activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.
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Latente belastingvorderingen

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie 

van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden.

Deze zijn gevormd voor de tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van onroerende zaken, opgenomen en 

verstrekte financieringen en voorzieningen tegen het geldende belastingtarief. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde, 

tegen een tarief van 25%.

4. Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht). Vastgoed bestemd voor verkoop 

wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald 

door individuele beoordeling van de voorraden.

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging 

kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te 

maken kosten voor voltooiing en verkoop.

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in aanbouw bestemd 

voor de verkoop). Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging 

kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te 

maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Overige voorraden

De voorraden zijn tegen vaste verrekenprijzen gewaardeerd, zonodig wordt een voorziening voor incourantheid in aftrek gebracht.

5. Onderhanden projecten

De onderhanden projecten zijn gewaardeerd tegen bestede kosten onder aftrek van de gedeclareerde termijnen en mogelijk 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor toekomstige verliezen. Onder de bestede kosten wordt verstaan de som van de externe 

kosten vermeerderd met de toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding en toezicht en de toegerekende 

rente. Het resultaat op projecten wordt naar rato van de voortgang van het project en het aantal verkochte woningen opgenomen.

Indien op projectniveau de vooruitontvangen termijnen de bestede kosten overschrijden, dan wordt het project per saldo 

opgenomen onder de kortlopende schulden. Onderhanden projecten heeft betrekking op het verkochte deel van de nieuwbouw 

koopwoningen.

6. Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.
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7. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee 

bij de waardering rekening gehouden.

9. Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is. De hoogte van de verplichting kan redelijkerwijs worden 

geschat.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden 

gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”.

Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders 

aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting 

is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een 

feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden.

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverandering in 

mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren.

Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere 

een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle 

investeringsuitgaven minus de aan deze investering toe te rekenen bedrijfswaarde of actuele waarde.

Overige voorzieningen

De voorziening jubileumuitkering is op netto contante waarde berekend op basis van de verwachte jubilea. Van de blijfkans is een 

staffel gemaakt met een minimum van 40%. De gehanteerde actuele marktrente voor de disconteringsvoet is 4%. De voorziening 

juridische kosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorziening reorganisatie heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien 

voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.
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10. Langlopende schulden

De langlopende leningen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te 

rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met agio of disagio en 

onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde 

rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening wordt 

verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Woon Friesland heeft in het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden een terugkoopverplichting die afhankelijk is van 

de waardeontwikkeling van de woningen.

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal 

plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

Woon Friesland maakt gebruik van derivaten om het rente- en kasstroomrisico af te dekken. Voor de verwerking, waardering en 

resultaatbepaling, past WoonFriesland met betrekking tot deze derivaten (hedge-instrumenten) kostprijshedge-accounting toe.

Financiële instrumenten

WoonFriesland past kostprijs Hedge accounting toe en maakt daarbij gebruik van generieke documentatie. Ter afdekking van 

renterisico’s wordt gebruik gemaakt van financiële instrumenten, in casu payers swaps en collars, echter geen derivaten met 

marktwaardeverrekening.In overeenstemming met de geldende regelgeving worden deze instrumenten niet gewaardeerd in de 

balans. De baten en lasten die voortvloeien uit deze instrumenten worden tegelijkertijd verantwoord met de baten en lasten (zijnde 

rente) van de items waaraan de hedge is gekoppeld (zijnde langlopende leningen). Eenmalige initiële betalingen van premies in 

verband met de verkrijging van genoemde instrumenten worden ineens in het resultaat verantwoord op het moment van betaling.

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële 

derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als 

die afwijkt van de boekwaarde.Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële 

waarde gegeven in de toelichting op de “financiële” instrumenten. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 

verwezen naar de behandeling per balanspost.

 

11. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-/

vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

12. Huuropbrengsten

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2013 bedroeg dit 

maximumpercentage 4,0%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van 

opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt.

13. Opbrengsten servicecontracten

Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders en worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in 

het jaar van levering van de goederen en diensten.

De bijdragen zijn voor de dekking van de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen 

vindt jaarlijks plaats. Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

14. Opbrengsten verkoop vastgoedportefeuille

De post opbrengsten verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde 

(bestaand bezit) dan wel de vervaardigingsprijs (projecten voor derden). Opbrengsten worden verantwoord op het moment van 

levering (passeren transportakte).

15. Omzet nieuwbouw koop

Betreft de in het boekjaar gefactureerde termijnen van de verkochte koopwoningen. Mogelijke verliezen op nieuwbouw 

koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Projectopbrengsten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten verwerkt in de winst-en  verliesrekening naar 

rato van de verrichte prestaties op balansdatum.

16. Geactiveerde productie eigen bedrijf

De toe te rekenen interne directe kosten in het kader van voorfinanciering ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling 

worden hieronder verantwoord.

17. Overige bedrijfsopbrengsten

Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele 

opbrengsten verantwoord.

18. Afschrijvingen

De afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Afschrijving van het 

actief vindt plaats tot de restwaarde is bereikt.
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De afschrijvingen op sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op de bedrijfswaarde. Binnen de afschrijving op het sociaal 

vastgoed in exploitatie worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving) en 

de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien deze component meer dan 

10 procent uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de 

component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt van de situatie dat geen component zou zijn onderkend.

19. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het verslagjaar 

nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.

20. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-

en  verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 

werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden door de werknemers.

23. Onderhoudslasten

Onder onderhoudslasten worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van 

toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet 

in de balans opgenomen verplichtingen.

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

materiaalverbruik.In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en 

sociale lasten.

24. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Betreft de bestede kosten van de opgeleverde nieuwbouw koop projecten en de bestede kosten van de onderhanden reeds 

verkochte koop projecten in het boekjaar.

28. Lasten servicecontracten

De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicecontracten in het verslagjaar waarop de 

servicekosten betrekking hebben.

29. Overige bedrijfslasten

Hieronder zijn verantwoord alle overige lasten welke voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening.

Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door een 

wijziging in de waarde van de vastgoedbeleggingen in het verslagjaar.
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32. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en  verliesrekening, rekening houdend 

met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-

aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Sinds 1 januari 2008 vallen de woningcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er overeenstemming 

bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende de Vaststellingsovereenkomst 2 (VSO 2). De VSO 1 is eenzijdig in 2008 door 

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

WoonFriesland heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2013 en het fiscale resultaat 2013 

bepaald. Doordat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor woningcorporaties nog ontbreekt, kan de werkelijk te 

betalen of te verrekenen belasting afwijken van de in de jaarrekening opgenomen schatting.

33. Resultaat deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt 

opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald 

op basis van de bij WoonFriesland geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
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Toelichting op de balans geconsolideerd

 bedragen x € 1.000

ACTIVA 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Vaste activa

1.  Materiële vaste activa

1. Sociaal vastgoed in exploitatie 1.053.337 1.155.779

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.943 18.526

3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 15.213 19.077

Totaal materiële vaste activa 1.070.493 1.193.382

ad. 1.  Sociaal vastgoed in exploitatie

Saldo per 31 december 2013

Aanschafwaarde 1.186.492

Herwaarderingen 435.391

Cumulatieve afschrijvingen -568.546

Boekwaarde 1.053.337

Bedrijfswaarde 1 januari 1.155.779

Investeringen 47.648

Desinvesteringen -11.158

Afschrijvingen -62.047

Herclassificatie 429

Mutatie herwaardering -77.314

Bedrijfswaarde 31 december 1.053.337

Toelichting opgave bedrijfswaarde 2013 ten opzichte van opgave vorig verslagjaar

Totale bedrijfswaarde verslagjaar 1.053.337

Totale bedrijfswaarde vorig verslagjaar  1.155.779

Mutatie verslagjaar ten opzichte van vorig verslagjaar -102.442

Specificatie verloop/effect per onderdeel:

Autonome ontwikkeling

Vrijval kasstromen -63.408

Effect een jaar opschuiven 59.730

Subtotaal autonome ontwikkeling -3.678

Voorraadmutaties

Verbetering 575

Verkoop -10.929

Sloop -229

Nieuwbouw 24.570

Aankoop 366

Naar Commercieel vastgoed in exploitatie -501

Van Commercieel vastgoed in exploitatie 930

Subtotaal voorraadmutaties 14.782
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Parameterwijzigingen

Levensduur 26.916

Huurstijging 27.351

Onderhoudskostenstijging -16

Inflatie/lastenstijging 6.337

Discontovoet 470

Restwaarde 693

Subtotaal parameterwijzigingen 61.751

Niveauwijzigingen

Huren 7.413

Onderhoudsuitgaven -5.939

Overige exploitatieuitgaven -176.814

Overig niet gespecificeerd 43

Subtotaal niveauwijzigingen -175.297

Totaal specificatie verloop bedrijfswaarde -102.442

De uitgangspunten voor de bedrijfswaardeberekening van het sociaal vastgoed in exploitatie zijn:

In procenten
Parameter  

bedrijfswaarde
Huurverhoging Prijsinflatie  

kosten onderhoud
Prijsinflatie voor 

overige kosten

Jaarrekening 2012 2013 3,8 2,4 2,3

2014 2,3 2,6 2,3

2015 2,3 2,8 2,3

2016 2,3 3 3

2017 2 3 3

2018 en 
volgende jaren

2 3 3

Jaarrekening 2013 2014 3,8 2,6 2,3

2015 2,3 2,8 2,3

2016 2,3 3 3

2017 2,3 3 3

2018 2 3 3

2019 en 
volgende jaren

2 3 3

2013 2012

Minimale levensduur 15 jaar 15 jaar

Maximale levensduur 50 jaar 50 jaar

Disconteringsvoet 5,25% 5,25%

Moment van discontering medionumerando medionumerando
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Exploitatielasten
De exploitatielasten per verhuureenheid zijn ontleend aan de begroting 2014 en daaropvolgende jaren van WoonFriesland. De 
exploitatielasten bestaan uit de volgende elementen:

•  Directe exploitatielasten onder andere belastingen, verzekeringspremies etc..
•  Indirecte exploitatielasten welke betrekking hebben op het sociaal vastgoed (geen kosten van projectontwikkelingsactivi-

teiten). WoonFriesland heeft van de totale indirecte exploitatie de salarissen toegerekend op de verdeelsleutel van aantal 
fte’s welke betrekking hebben op sociaal vastgoed. De overige indirecte exploitatie is toegerekend op basis van toerekenbare 
lasten aan het sociaal vastgoed.

• Leefbaarheidsuitgaven.
•  Heffingen van overheidswege die gekoppeld zijn aan het sociaal vastgoed in  

exploitatie, welke conform het wettelijk kader zijn geformaliseerd.

Levensduur
De gehanteerde uitgangspunten bij de bepaling van de resterende economische levensduur zijn:
•  Bij de geschatte resterende economische levensduur wordt rekening gehouden met marktomstandigheden, het kwaliteitsbe-

leid van de corporatie en de feitelijke staat van onderhoud. De levensduur vormt de basis voor de looptijd van de verwachte 
kasstromen.

•  Periodiek wordt vastgesteld of aanpassing van de levensduurinschatting noodzakelijk is.
•  Er wordt voor sociale huurwoningen uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de resterende economische levensduur 

maximaal 50 jaar en minimaal 15 jaar bedraagt. Het MJSB van WoonFriesland is principe leidend.
•  Van de afgeronde renovaties in 2013 en in de begroting 2014 en daaropvolgende jaren meegenomen sloop, is de levensduur-

inschatting aangepast.

Indeling in kasstroomgerererende eenheden:
WoonFriesland hanteert intern type vastgoedobject niveau, zoals opgenomen in onderstaande tabel, als de indeling van de 
kasstroomgenererende eenheden. 

Restwaarde
WoonFriesland berekent de waarde van de grond volgens de methodiek van het in 2012 vastgestelde lnvesterings- en toet-
singskader voor nieuwbouw. Uitgangspunt van deze methodiek is dat de grondprijs is gerelateerd aan de hoogte van de huur.

type vhe restwaarde

bijzondere woonvorm 3.000 of 5.000

comm vastgoed borgbaar formule

comm vastgoed niet borgbaar formule

garage/berging 0

geen type vhe 0

grond/tuin 0

kamer 3.000

maatschappelijk vastgoed formule

parkeerplaats 0

verzorgingshuis 3.000

woning 5.000

woonwagen 0

woonwagenstandplaats 0

Het onroerend goed is wat betreft vreemd vermogen nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaal-
marktleningen onder overheidsgarantie waarvoor jegens Waarborgfonds Sociale Woningbouw een obligoverplichting geldt, 
welke is opgenomen onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. Als gevolg hiervan is het onroerend goed dat met 
deze leningen is gefinancierd niet hypothecair bezwaard.
De verzekerde waarde bedroeg per ultimo 2013 ruim € 2,4 miljard (2012: € 2,4 miljard) voor de materiële vaste activa en 
vastgoedbelegging.
De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ beschikkingen van deze verhuureenheden bedraagt € 2,3 miljard.
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De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Sociaal vastgoed in exploitatie:

Grond geen afschrijvingen 0 jaar

Casco lineair 50 jaar

Installaties lineair 20 - 25 jaar

Inrichting lineair 15 - 20 jaar

ad. 2.  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Bestede kosten ultimo boekjaar 1.943 19.045

Onrendabele top 0 -519

Totaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.943 18.526

In de kostprijscalculatie van nieuwbouwwoningen zit de kostencomponent financieringskosten (“Bouwrente”). Deze post wordt 
berekend aan de hand van de bij het project geprognosticeerde cashflow. De standaard gehanteerde rentevoet is 4,13% (2012: 
4, 17%).De bouwrente bedraagt € 607 dzd (2012: € 584 dzd).

Verloopoverzicht vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Saldo per 1 januari 2013 18.526

Toename bestede kosten onderhanden en nieuwe projecten 21.850

Afname door oplevering naar activa in exploitatie -30.828

Afname grondposities* -5.348

Overig -2.257

Saldo per 31 december 2013 1.943

*In 2013 is besloten om de grond- en ontwikkelposities te gaan verkopen. Dit heeft geleid tot een verschuiving in presentatie 
van de post ‘Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie’ naar de post ‘Voorraden’ (2013).

Over vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie wordt niet afgeschreven.

In 2013 zijn 11 nieuwe projecten gestart (2012: 13 projecten).

ad. 3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

kantoorpanden, inventarissen en  
ICT investeringen

Saldo per 1 januari 2013

Aanschafwaarde 27.889

Cumulatieve afschrijvingen -8.812

Boekwaarde 19.077

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 197

Desinvesteringen -21

Afschrijvingen -1.124

Herclassificatie -2.779

Waardeverandering aanschafwaarde 0

Waardeverandering afschrijvingen -137

Saldo -3.864
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Saldo per 31 december 2013

Aanschaffingswaarde 28.065

Cumulatieve afschrijvingen -12.852

Boekwaarde 15.213

De investeringen hebben met name betrekking op ICT.
De herclassificatie betreft een kantoorpand welke in exploitatie is genomen (Bedrijfsonroerend goed).

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:

Bedrijfsgebouwen lineair 50 jaar

Terreinen geen afschrijvingen

Installaties lineair 15 jaar

Inventaris lineair 10 jaar

Automatisering lineair 5 jaar

2. Vastgoedbeleggingen 31 dec. 2013 31 dec. 2012

1. Commercieel vastgoed in exploitatie 41.954 49.440

2. Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 21.380 21.558

Totaal vastgoedbeleggingen 63.334 70.998

ad. 1.  Commercieel vastgoed in exploitatie

Saldo per 31 december 2013

Aanschafwaarde 51.319

Herwaarderingen 5.219

Cumulatieve afschrijvingen -14.584

Boekwaarde 41.954

Toelichting opgave commercieel vastgoed in exploitatie 2013  
ten opzichte van opgave vorig verslagjaar

Bedragen x € 1.000

Actuele waarde

Totale actuele waarde verslagjaar 41.954

Totale actuele waarde vorig verslagjaar 49.440

Mutatie verslagjaar ten opzichte van vorig verslagjaar -7.486

Specificatie verloop/effect per onderdeel:

Voorraadmutaties

Naar Sociaal vastgoed in exploitatie -2.131

Van Sociaal vastgoed in exploitatie 1.345

Van onroerende en roerende zaken ten dienste der exploitatie 2.779

Verkochte woningen 3.973

Subtotaal voorraadmutaties -1.980

Waardeontwikkeling -5.506

Totaal specificatie verloop actuele waarde -7.486
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De bedrijfswaarde van het commercieel vastgoed in exploitatie berekend op basis van de uitgangspunten van het sociaal vast-
goed in exploitatie bedraagt per 31.12.2013 € 48.238 dzd (31.12.2012 € 45.763 dzd).

De actuele waarde van commercieel vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een waardering door een onafhankelijke en ter 
zake kundige taxateur. Bij bepaling van de actuele waarde zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

De taxatie is verricht door externe taxateurs. Er vindt een jaarlijkse taxatie plaats van de portefeuille als geheel. Het BOG is 
integraal getaxeerd. Het overige bezit is gewaardeerd tegen 80% van de WOZ-waarde en dit is gevalideerd door 10% van de 
niet-DAEB wonigen te taxeren.

ad. 2.  Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (V.o.V.)

Onroerende zaken 
in exploitatie

Nieuwbouw 
koop

Totaal

Saldo per 1 januari 2013

Reële waarde moment verkoop 15.869 7.019 22.888

Herwaarderingen -1351 21 -1330

Boekwaarde 14.518 7.040 21.558

Mutaties in het boekjaar:

Toevoegingen/afname -263 880 617

Herwaarderingen 0 0 0

Opwaarderingen 127 0 127

Afwaardering -459 -463 -922

Saldo -595 417 -178

Saldo per 31 december 2013

Reële waarde moment verkoop 15.606 7.899 23.505

Herwaarderingen -1.683 -442 -2.125

Boekwaarde 13.923 7.457 21.380

Zie “Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden”

3. Financiële vaste activa 31 dec. 2013 31 dec. 2012

1. Deelnemingen in groepsmaatschappijen 39 40

2. Latente belastingvordering 11.578 11.234

3. Leningen u/g 998 6.563

4. Te vorderen BWS-subsidies 0 10

Totaal financiële vaste activa 12.615 17.847

ad. 1.  Deelnemingen in groepsmaatschappijen (in overige verbonden maatschappijen):

3 Plus B.V., Grou (30%) 3 4

Stichting PAVO, Leeuwarden (50%) 36 36

Totaal deelnemingen in groepsmaatschappijen 39 40

Verloopoverzicht deelneming totaal

Aandeel in netto vermogenswaarde per 1 januari 2013 40 42

Resultaat voorgaande jaren -3 0

Resultaat boekjaar 2 -2

Aandeel in netto vermogenswaarde per 31 december 2013 39 40
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ad. 2.  Latente belastingvordering: 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde van activa en 
passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening.De waarderingsverschillen betreffen de waardering 
en het afschrijvingspotentieel op vastgoed , waardering van de leningen en derivaten en de fiscaal niet toegestane voorzie-
ningen.Per 31 december 2013 bedraagt de latentie op het vastgoed € 13.498 dzd, op leningen en derivaten € 1.328 dzd en op 
de voor zieningen € 2.462 dzd. Het kortlopende deel hiervan is € 5.71O dzd.

Latente belastingvordering 11.578 11.234

Totaal latente belastingvordering 11.578 11.234

ad. 3.  Leningen u/g:

Leningen u/g 998 6.563

Totaal leningen u/g 998 6.563

Verloopoverzicht overige leningen u/g

leningen u/g derden

Saldo per 1 januari 2013 6.563

Verstrekte leningen 36

Aflossing -5.601

Saldo 31 december 2013 998

Het gemiddelde rentepercentage van de uitgegeven leningen bedraagt per ultimo 2013: 3 ,9% (2012: 3,55%).

- Stichting PAVO 456

- Lening Consortium Noord 250

- St Limor 159

- Overig 133

Totaal 998

ad. 4.  Te vorderen bws subsidies:

Saldo per 1 januari 2013 10 14

Rentetoevoeging 0 1

Onttrekking -10 -5

Saldo per 31december 2013 0 10
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Vlottende activa 31 dec. 2013 31 dec. 2012

4. Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 7.420 5.192

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 1.596

Overige voorraden 518 627

Totaal voorraden 7.938 7.415

ad. 1. Vastgoed bestemd voor de verkoop

ad. 1. 1. Opgeleverde nog onverkocht deel nieuwbouw koopprojecten 2.203 4.264

ad. 1. 2. Koopgarant 1.220 928

ad. 1. 3. Voorraad grond- en ontwikkelingposities 3.997

Totaal vastgoed bestemd voor de verkoop 7.420 5.192

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop bestaat uit opgeleverde nieuwbouwwoningen en kavels die ultimo boekjaar 
nog niet zijn verkocht, woningen die zijn teruggekocht onder de constructie ‘koopgarant’ en weer aan de markt worden aange-
boden onder de genoemde constructie en de grond- en ontwikkelposities die zijn bestemd voor verkoop.

In 2013 is besloten om de grond- en ontwikkelposities te gaan verkopen.Dit heeft geleid tot een verschuiving in presentatie van 
de post ‘Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie’ naar de post ‘Voorraden’ (2013).
ad.1. 1  Deze post betreft de opgeleverde nog niet verkochte 11 koopwoningen (2012: 22), 6 bouwkavels (2012: 13) en 365m2 

bedrijfsruimte (2012: 365m2), welke zijn gewaardeerd tegen stichtingskosten, dan wel lagere marktwaarde. Van de 
voorraad van 11 koopwoningen wordt 1 woning als “koopgarant” verkocht.

ad. 1. 2.  Deze post betreft 15 woningen (2012: 13) die zijn teruggekocht onder de constructie ‘koopgarant’, en weer door ons 
aan de markt worden aangeboden onder de genoemde constructie.De woningen zijn gewaardeerd tegen de aankoop-
waarde (= 75% van de marktwaarde).

ad. 1. 3.  Deze post betreft 8 grond- en ontwikkelposities bestemd voor de verkoop, welke zijn gewaardeerd tegen de markt-
waarde.

ad. 2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

Nog niet opgeleverde en onverkocht deel nieuwbouw koopprojecten 0 1.596

Totaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 1.596

De voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop betreft de investeringen in nieuwbouwprojecten bestemd voor 
verkoop en de grond- en ontwikkelposities bestemd voor de verkoop. Ultimo 2013 zijn er geen nieuwbouwkoopprojecten in 
ontwikkeling (2012: 32 eenheden).

5.  Onderhanden projecten 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Bestede kosten 280 0

Totaal onderhanden projecten 280 0

6. Vorderingen

1. Huurdebiteuren 1.408 1.925

2. Vorderingen op groepsmaatschappijen 117 0

3. Latente belastingvordering 5.710 4.543

4. Overige vorderingen 614 1.534

5. Belastingen en premies sociale verzekering 0 2

6. Overlopende activa 1.493 1.600

Totaal vorderingen 9.342 9.604
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ad. 1.  Huurdebiteuren 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Specificatie van de huurachterstand 2013 2012

t/m 2 maanden 711 300

2 t/m 3 maanden 261 45

> 3 maanden 691 861

Subtotaal 1.663 1.206

Vertrokken bewoners 1.905 1.539

Voorziening dubieuze debiteuren -2.160 -820

  Totaal 1.408 1.925

ad. 3.  Latente belastingvordering

Latente vennootschapsbelasting 5.710 4.543

Totaal latente belastingvordering 5.710 4.543

Voor de compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen die is gewaardeerd tegen het nominale belas-
tingtarief van 25%.

ad. 4.  Overige vorderingen

Overige debiteuren 614 1.563

Voorziening dubieuze overige debiteuren 0 -29

  Totaal overige vorderingen 614 1.534

De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

ad. 5.  Belastingen en premies sociale verzekering

Te vorderen vennootschapsbelasting 0 2

  Totaal belastingen en premies sociale verzekering 0 2

ad. 6.  Overlopende activa

Overige (m.n. vooruitbetaalde bedragen/vooruit ontvangen facturen) 1.493 1.600

  Totaal overlopende activa 1.493 1.600

De overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

7. Liquide middelen 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Kas 2 3

Rekening-courant bank 29.380 3.795

Kruisposten 2 1

Totaal liquide middelen 29.384 3.799
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PASSIVA 31 dec. 2013 31 dec. 2012

8. Groepsvermogen

Voor een toelichting wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening.

9. Voorzieningen 31 dec. 2013 31 dec. 2012

1. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 91 91

2. Overige voorzieningen 9.847 6.467

Totaal voorzieningen 9.938 6.558

  Verloopoverzicht voorzieningen

Onrendabele 
investeringen 

nieuwbouw en 
renovaties

Voorziening 
jubileum
uitkering

Voorziening 
reorganisatie

Overige

Saldo per 1 januari 2013 91 462 5.355 650

Toevoeging 0 37 7.459

Onttrekking 0 -52 -3.414 -650

Saldo 31 december 2013 91 447 9.400 0

De voorziening jubileumuitkeringen heeft een bijna volledig langlopend karakter. Voor het bepalen van deze post is op basis van 
het huidige personeelsbestand bepaald of men in aanmerking komt voor een 12½, 25 en/of 40 jarig jubileum, gezien geboorte-
datum en datum in diensttreding. In de berekening is rekening gehouden met de blijfkans met een minimum van 40%.

De voorziening reorganisatie heeft voor het overgrote deel een kortlopend karakter. De voorziening onrendabele investeringen 
heeft een kortlopend karakter.

10. Langlopende schulden 31 dec. 2013 31 dec. 2012

1. Leningen van de overheid en kredietinstellingen 668.285 675.613

2. Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 21.229 21.419

3. Overige schulden 182 277

Totaal langlopende schulden 689.696 697.309

ad. 1.  Leningen overheid en kredietinstellingen

31 dec. 2013 31 dec. 2012

Totaal Waarvan langer
dan 5 jaar

Totaal Waarvan langer
dan 5 jaar

Leningen Gemeenten 53.088 20.470 55.356 30.416

Leningen Kredietinstellingen 615.197 464.841 620.257 471.966

Totaal 668.285 485.311 675.613 502.382

Het gemiddelde rentepercentage langlopende schulden bedraagt per ultimo 2013: 4,12% (2012: 4,13%).
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Verloopoverzicht:

Aflossingen 2014 (incl. eindaflossingen) -55.096

Aflossingen 2013 (incl. eindaflossingen) verwacht 38.700

Werkelijke aflossing 2013 incl. terugplaatsing roll-overs 35.932

Verschil aflossing 2013 verwacht en werkelijk 2.768

Nieuwe afgesloten leningen 45.000

Saldo -7.328

Saldo per 31 december 2011 675.613

Mutaties in het boekjaar -7.328

Schuldrestant per 31 december 2012 668.285

Voor het totaal aan langlopende leningen en aflossingverplichting komend jaar staat het WSW borg voor een bedrag van 
€ 659 miljoen en de gemeenten voor een bedrag van € 64 miljoen. Dit is toaal € 723 miljoen, hiervan is € 55 miljoen als 
kortlopend verantwoord (Aflossingsverplichting 2014).

In 2005 heeft WoonFriesland een tweetal payers swaps afgesloten voor een hoofdsom van € 20 miljoen per jaar in 2006 en 
2007. De swaps kennen een te betalen vaste rente van respectievelijk 4,21% en 4,355%. In de betreffende jaren is een roll-
over lening afgesloten met dezelfde hoofdsom, zodat per saldo de afgesproken te betalen vaste rente resteert. De waarde van 
de swaps per ultimo 2013 bedraagt circa € 6,8 miljoen negatief, waardering nihil. 

In 2006 heeft WoonFriesland een drietal payers swaps afgesloten voor een hoofdsom van € 50 miljoen per jaar in 2009 
en 2013. De swaps hebben betrekking op een hoofdsom van respectievelijk € 10 miljoen, € 20 miljoen en € 20 miljoen en 
kennen een te betalen vaste rente van respectievelijk 3,9125%, 4,59% en 4,4585%. De waarde van de swaps per ultimo 2013 
bedraagt circa € 12,0 miljoen negatief, waardering nihil. 

WoonFriesland past kostprijshedge-accounting toe op de ingezette payers swaps. Op basis van de vigerende regelgeving is 
per balansdatum sprake van een effectieve hedge. In overeenstemming met RJ-Uiting 2013-15 zal de aangepaste Richtlijn 290 
Financiële instrumenten vanaf het boekjaar 2014 worden toegepast. WoonFriesland bezit één payers swap waarvan de looptijd 
afwijkt van de daaraan gekoppelde roll-over lening. In overleg met de geldgever (Nederlandse Waterschapsbank N.V.) en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw bekijkt WoonFriesland of de looptijd van de roll-over lening kan worden aangepast, zodat 
deze overeenkomt met de hieraan gekoppelde payers swap. Voor de overige payers swaps geldt dat de omvang, de looptijd, 
het afgedekte risico en de wijze van afrekening van de payers swaps gelijk zijn aan de afgedekte positie, waarmee sprake is van 
een effectieve hedge. De toepassing van de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten zal in de jaarrekening 2014 over-
eenkomstig de voorschriften gehanteerd worden. 

ad. 2.  Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Onroerende zaken 
in exploitatie

Nieuwbouw 
koop

Totaal

Saldo per 1 januari 2013

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 15.739 7.019 22.758

Vermeerderingen/verminderingen -1.079 -260 -1339

Boekwaarde 14.660 6.759 21.419

Mutaties in het boekjaar:

Toevoegingen / afname -280 880 600

Opwaarderingen 84 0 84

afwaarderingen -332 -542 -874

Saldo -528 338 -190

Saldo per 31 december 2013

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 15.459 7.899 23.358

Vermeerderingen/verminderingen -1.327 -802 -2.129

Boekwaarde 14.132 7.097 21.229

Geconsolideerde jaarrekening
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Onroerende zaken 
in exploitatie

Nieuwbouw 
koop

Totaal

Verloop in aantallen in 2013:

*  overgedragen aan derden onder V.o.V.  
regeling per 1-1-2013 181 46 227

* voorraad woningen V.o.V. per 1-1-2013 10 11 21

* toegevoegd in 2013 2 0 2

* in verhuur genomen 0 4 4

* overgedragen aan derden in 2013 12 6 18

* teruggenomen van derden in 2013 17 0 17

*  teruggenomen van derden eenmalig  
koopgarant in 2013 2 0 2

*  overgedragen aan derden onder V.o.V.  
regeling per 31-12-2013 176 52 228

*  voorraad woningen V.o.V. per 31-12-2013 
(niet verkocht) 15 1 16

De terugkoopverplichting woningen V.o.V. betreft de terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder een regeling 
Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst 
aan de bij overdracht ontstane verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoopverplichting wordt rekening gehouden 
met de waardeontwikkeling van onroerende zaken en specifieke contractvoorwaarden met derden.

ad. 3. Overige schulden 2013 2012

Waarborgsommen 182 27

Lening Consortium Noord inzake de Fuut 0 250

Totaal overige schulden 182 277

11. Kortlopende schulden 31 dec. 2013 31 dec. 2012

1. Schulden aan kredietinstellingen 1.947 1.500

2. Schulden aan leveranciers 3.744 2.693

3. Schulden aan groepsmaatschappijen 392 0

4. Belastingen en premies sociale verzekering 2.258 2.007

5. Schulden terzake van pensioen 276 17

6. Overige schulden en overlopende passiva 75.622 60.836

Totaal kortlopende schulden 84.239 67.053

ad. 1.  Schulden aan kredietinstellingen

De krediet- en kasgeldfaciliteit bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten ad € 20 miljoen, bestaat uit: krediet in rekening-
courant van € 20 miljoen.

ad. 4.  Belastingen en premies sociale verzekering

Betreft af te dragen loonheffing € 828 dzd, te betalen BTW € 1.418 dzd.

ad. 6.  Overige schulden en overlopende passiva

Niet vervallen rente leningen o/g 11.935 11.880

Aflossing leningen overheid en kredietinstellingen 55.096 38.700

Vooruitontvangen en onderhanden projecten 1.896 1.736

Nog te ontvangen onderhoudsfacturen 2.439 2.946

Overige 4.256 5.574

Totaal overige schulden en overlopende passiva 75.622 60.836

Geconsolideerde jaarrekening
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgverplichting

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Het obligo ad € 24,9 miljoen WSW betreft de verplichting om de liquiditeitspositie van het WSW te versterken, zodra het vermogen 

van dit waarborgfonds daalt onder het niveau dat met de rijksoverheid en gemeenten is afgesproken. Het WSW verwacht voor de 

komende vijf jaar conform de actuele meerjarenliquiditeitsprognose geen beroep te doen op deze obligoverplichting.

Garanties
     

WoonFriesland

WoonFriesland heeft zich verplicht tot afname van gronden van de gemeente Leeuwarden in de Vrijheidswijk voor een bedrag van 

€ 675.000.

Bankgarantie tegenover gemeente Smallingerland van € 24.000 met einddatum 6 juli 2015.

Leaseovereenkomsten

De toekomstige lease-verplichtingen bedragen € 0,87 miljoen (2012 € 1,22 miljoen).

Aangegane verplichtingen inzake projecten in ontwikkeling

De aangegane verplichtingen bedragen € 8 miljoen (2012: € 10 miljoen).

     

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting WoonFriesland is per 1 januari 2009 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met OBM B.V. en Brede School 

De Drait B.V. aangegaan.

Geconsolideerde jaarrekening
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Toelichting op de winst en verliesrekening geconsolideerd

 bedragen x € 1.000

Bedrijfsopbrengsten 2013 2012

12. Huuropbrengsten 2013 2012

Huuropbrengsten: 117.131 113.405

Af: projectderving wegens sloop -698 -16

Af: projectderving wegens renovatie -168 -126

Af: projectderving wegens verkoop -606 -550

Af: projectderving wegens nieuwbouw -157 -248

subtotaal 115.502 112.465

Af: huurderving wegens mutatie -1.735 -954

Af: afboeking oninbaar -123 -468

Mutatie voorziening oninbaar -1.340 -52

Totaal huuropbrengsten 112.304 110.991

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2013 bedroeg 4,0% (1 juli 2012: 2,3%). 

13. Opbrengsten servicecontracten 2013 2012

Opbrengsten servicecontracten: 7.124 7.439

Af: derving wegens leegstand -427 -309

Totaal opbrengsten servicecontracten 6.697 7.130

14. Opbrengsten verkoop vastgoedportefeuille 2013 2012

Verkoop vastgoed in exploitatie en verkocht onder voorwaarden 17.640 12.418

Mutatie terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 790 686

Totaal opbrengsten verkoop vastgoedportefeuille en mutatie  
terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarde

18.430 13.104

In 2013 zijn er 132 eenheden verkocht, waarvan 4 koopgarant, 1 woonwagen(standplaats), 3 maatschappelijk vastgoed, 2 commerciële 
panden en 8 grondposities (2012: 120 eenheden verkocht, waarvan 1 koopgarant, 14 Garages, 1 woonwagen(standplaats) en 2 commer-
ciële panden).

15. Omzet nieuwbouw koop

Gedurende de looptijd van het koopproject wordt de verwachte omzet naar voortgang in het boekjaar voor het verkochte deel van het 
project gepresenteerd op de post ‘Omzet nieuwbouw koop’.
In het boekjaar van oplevering wordt de reeds gepresenteerde omzet tot en met het vorig boekjaar gecorrigeerd op de werkelijk gerealiseerde 
omzet, en het saldo wordt op deze post opgenomen.

Specificatie

Omzet onderhanden koopprojecten 0 255

Omzet opgeleverde koopprojecten:

 - werkelijk uitgefactureerd 1.132 3.376

 - omzet POC-methode tot en met vorig boekjaar 0 -1.681

1.132 1.695

Totaal omzet nieuwbouw koop 1.132 1.950

Geconsolideerde jaarrekening
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“In 2013 zijn er 7 koopwoningen en 1 bouwkavel verkocht uit de voorraad nieuwbouw koop (2012 : 5 koopwoningen en 1 bouwkavel). 
Verkocht in 2013 onder regeling Verkoop onder Voorwaarden (koopgarant): 6 woningen (2012: 18 woningen).
Van werkelijk uitgefactureerd komt € 0 (2012: € 866) uit verbindingen.
De kosten met betrekking tot de koopprojecten worden gepresenteerd onder de post ‘kosten uitbesteed werk en andere externe 
kosten’.

16. Geactiveerde productie eigen bedrijf 2013 2012

1.039 1.834

17. Overige bedrijfsopbrengsten

Externe omzet Service & Onderhoud 25 30

Adm.kosten huurcontracten 66 60

Vergoed. adm.kst. G&D 145 123

Vergoed. beheer derden VVE's 0 483

Beheervergoeding 0 30

Dekking salariskosten en winstopslag 339 329

Adm.kosten en afkoopvergoeding WVG 16 33

Belastingen 2005 t.m. 2007 0 701

Exploitatie zonnepanelen 45 0

Overig 468 427

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 1.104 2.216

Bedrijfslasten

18. Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 2013 2012

Sociaal vastgoed in exploitatie en Commercieel vastgoed in exploitatie 62.051 63.851

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.196 1.283

Totaal afschrijvingen materiele vaste activa en vastgoedportefeuille 63.247 65.134

19. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

De waardeverandering heeft betrekking op: 2013 2012

 - investeringsbeslissingen 2013 onrendabele toppen nieuwbouwprojecten 0 819

 - investeringsbeslissingen 2013 onrendabele toppen herstructureringsprojecten 0 344

 - aanpassing onrendabele toppen financieel afgewikkelde projecten 0 238

 - aanpassing onrendabele toppen onderhanden projecten 0 -1.071

 - afboeking stopgezette projecten en grondposities 95 2.860

 -  investeringen in Basisuitrusting en energie waarvan de huurverhoging/levensduurverlenging 
ingaat op moment dat beide op orde zijn.

0 2.629

- overige effecten 0 -219

Totaal overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 95 5.600
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20. Lonen en salarissen 2013 2012

12.724 14.190

Tabel beloning bestuurders (* €1,-):

Naam

Functie

Duur dienstverband

Omvang dienstverband

Beloning

Sociale verzekeringspremies

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Beëindigingsuitkeringen

Jaar beëindiging

Motivering

In de bedragen van de beloning zijn niet opgenomen de in 2013 uitbetaalde bonussen, welke zijn toegekend als beloning voor 2012, 
omdat deze reeds in de jaarrekening 2012 zijn verwerkt.

Deze bezoldigingen zijn in lijn met de Beloningscode voor woningcorporaties en beneden de WNT-norm. De bezoldigingen van de 
bestuurders volgens de SBBW wijken af van de bedragen in de jaarrekening; in de jaarrekening is tevens opgenomen de bijtelling lease-
auto waar van toepassing en de gehele werknemers- en werkgeversbijdrage in de pensioenpremie. 

Het aantal fte’s ultimo jaar per bedrijfsonderdeel 2013 2012

Wonen & Algemene Zaken 68,35 98,30

Vastgoed 92,89 116,22

Bedrijfsdiensten 43,76 45,12

Stafafdelingen 0,00 8,89

Totaal aantal fte's 205,00 268,53

Het aantal fte’s in 2013 is exclusief 53,69 fte mobiliteitspool (2012: 8,5 fte).

De pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De betreffende 
pensioenregeling kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend 
afhankelijk zijn van de betaalde premies en behaalde rendementen, maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/ salarissen 
van de deelnemers. Het bedrijfstakpensioenfonds stelt overigens dat de pensioenregeling een toegezegde-bijdrageregeling betreft.

Een overschot of tekort in het bedrijfstakpensioenfonds SPW kan invloed hebben op de te betalen premies. Het fonds heeft per balans-
datum een dekkingsgraad van 114% (ultimo 2012: 106%). De gewenste dekkingsgraad voor de toezichthouder is 105%.

23. Onderhoudslasten  2013 2012

Dagelijks onderhoud 4.587 4.702

Planmatig onderhoud 23.263 24.847

Totaal lasten onderhoud 27.850 29.549

Af: Onderhoud uitgevoerd door eigen dienst tegen uurtarief (incl. opslagen) -14.291 -15.768

Bij: Kosten materiaal en derden 8.667 9.848

Totaal onderhoudslasten 22.226 23.629

Geconsolideerde jaarrekening

Mevrouw  
S. Hoekstra

De heer  
M. Oosting

De heer  
A. van Lingen

Directeur Wonen &  
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voorzitter Directieraad

Directeur Vastgoed & 
Samenwerking

Directeur  
Bedrijfsdiensten

Onbepaald Onbepaald Onbepaald
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24. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 2013 2012

1.219 2.092

Gedurende de looptijd van het koopproject worden de verwachte stichtingskosten naar voortgang in het boekjaar voor het verkochte 
deel van het project gepresenteerd op de post ‘Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten’.

In het boekjaar van oplevering worden de reeds gepresenteerde kosten tot en met het vorig boekjaar gecorrigeerd op de werkelijke 
stichtingskosten, en het saldo wordt op deze post opgenomen.

Specificatie:

Kosten onderhanden koopprojecten (verkocht) 0 307

Kosten opgeleverde koopprojecten (verkocht):

- stichtingskosten 1.101 3.236

- kosten verkoop koopwoningen 118 196

- kosten POC-methode tot en met vorig boekjaar 0 -1.647

1.219 1.785

Totaal kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 1.219 2.092

25. Kosten verkoop vastgoedportefeuille 2013 2012

Boekwaarde verkocht sociaal en commercieel bezit in exploitatie 10.929 5.077

Verkoopkosten 813 631

Totaal kosten verkoop vastgoedportefeuille 11.742 5.708

26. Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 2013 2012

564 756

De bijzondere waardeverandering heeft grotendeels betrekking op de afwaardering van grond- en ontwikkelposities (4) en opgeleverde 
niet-verkochte nieuwbouwkoopwoningen (7), kavels (2) en commerciele ruimte (1).

27. Leefbaarheid 2013 2012

868 879

28. Lasten servicecontracten 2013 2012

7.482 7.968

29. Overige bedrijfslasten  2013 2012

1. Overige personeelskosten 2.655 3.277

2. Huisvestingskosten 1.061 781

3. Raad van Commissarissen 79 62

4. Algemene bedrijfskosten 9.817 7.591

5. Reorganisatie 7.467 3.062

6. Belastingen en verzekeringen 6.810 6.757

Totaal overige bedrijfslasten 27.889 21.530

Geconsolideerde jaarrekening
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ad. 1. Overige personeelskosten 

Uitzendkrachten/stagiaires 696 894

Reis-en verblijfkosten 354 376

Opleidingskosten 202 231

Leasekosten auto's 1.028 1.148

Arbo-kosten 116 73

Overige personeelskosten 259 555

2.655 3.277

ad. 3. Raad van Commissarissen 

 Naam Functie Beloning belastbare onkosten vergoeding

 Drs. H. Sikkema Voorzitter 15.518

 Mr. A. Speksnijder vice-voorzitter 10.345 305

 Drs. J.J.W.M. Stoop Lid 10.345 184

 A.G. Harteminh MHA Lid 10.345

ad. 4. Algemene bedrijfskosten 2013 2012

Automatiseringskosten 2.104 3.124

Kantoorartikelen etc 249 306

Kantinekosten 177 183

Contributies/abonnementen 223 253

Communicatie en public relations kosten 340 613

Accountantskosten 112 110

Juridische kosten 124 216

Kosten bewonersraad 229 259

Kosten leegstaande woningen 68 251

Materiaalkosten 169 199

Kostenreductie 0 292

Saneringssteun 4.512 0

Verhuurderheffing 289 0

Bruidschat 0 200

Verhuiskostenregelingen 125 22

Advieskosten 435 477

Diversen 661 1.086

Totaal algemene bedrijfskosten 9.817 7.591

Toelichting accountantskosten:

Het onderzoek van de jaarrekening 106 102

Andere controleopdrachten 0 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0

Andere niet-controlediensten 6 8

Totaal accountanskosten 112 110

ad. 6. Belastingen en verzekeringen

Onroerende zaak belasting en waterschapslasten 6.194 6.194

Verzekeringen 616 563

Totaal belastingen en verzekeringen 6.810 6.757

Geconsolideerde jaarrekening
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Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Herwaardering commercieel vastgoed in exploitatie -5.506 -1.356

Opwaardering Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (V.o.V.) 127 391

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden -922 -1.144

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -6.301 -2.109

Financiële baten en lasten 2013 2012

30. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente op uitgezette middelen 395 438

Overig 242 121

Bouwrente 607 887

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.244 1.446

In de post “Rente op uitgezette middelen” zit voor € 189 duizend rente van de leaseovereenkomst met de gemeente Leeuwarden.

In de kostprijscalculatie van nieuwbouwwoningen zit de kostencomponent financieringskosten (“Bouwrente”). Deze post wordt bere-
kend aan de hand van de bij het project geprognosticeerde cashflow. De standaard gehanteerde rentevoet is 4,13% (2012: 4,17%).

31. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen overheid en kredietinstellingen -29.995 -29.943

Saldo financiële baten en lasten -28.751 -28.497

In de post “Rente op uitgezette middelen” zit voor € 210 dzd rente van de leaseovereenkomst met de gemeente Leeuwarden.

In de kostprijscalculatie van nieuwbouwwoningen zit de kostencomponent financieringskosten (“Bouwrente”). Deze post wordt bere-
kend aan de hand van de bij het project geprognosticeerde cashflow. De standaard gehanteerde rentevoet is 4,17% (2011: 4,32%).

32. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  

Vennootschapsbelasting huidig boekjaar

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 0 -2.697

Mutatie latentie vennootschapsbelasting -1.575 1.738

BTW 0 -18

Totaal belastingen resultaat uit gewonen bedrijfsuitoefening -1.575 -977

De realisatie in de post vennootschapsbelasting is in de jaarrekening op nihil gesteld. De Vennootschapsbelasting over 2013 is 
ingeschat op € 4.882 dzd. WoonFriesland maakt gebruik van verliesverrekening uit het verleden waardoor deze belastingdruk wordt 
gereduceerd tot nihil.
Het toepasselijke tarief is 25% en het effectieve belastingtarief is nihil.

33. Resultaat deelnemingen

3 Plus B.V., Grou (30%) -4 -2

Liquidatieresultaat B.V. Lindewijk Vastgoed 0 -5

Stichting PAVO, Leeuwarden (50%) 0 0

Totaal resultaat deelnemingen -4 -7
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Overzicht van het totaalresultaat over 2013 

 bedragen x € 1.000

2013 2012

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend  
aan de rechtspersoon

-45.298 -44.591

Herwaardering materiële vaste activa -77.314 260.627

Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa 0 0

Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen  
van de rechtspersoon als onderdeel van het groepsvermogen

-77.314 260.627

Totaalresultaat van de rechtspersoon -122.612 216.036
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Balans per 31 december 2013 enkelvoudig

(voor bestemming resultaat boekjaar) bedragen x € 1.000

ACTIVA 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.053.337 1.155.779

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.943 18.526

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 10.763 14.551

Totaal materiële vaste activa 1.066.043 1.188.856

2. Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie 41.954 49.440

Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden 21.380 21.558

Totaal vastgoedbeleggingen 63.334 70.998

3. Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3.258 3.457

Latente belastingvordering 11.578 11.234

Leningen u/g 748 9.764

Te vorderen BWS-subsidies 0 10

Totaal financiële vaste activa 15.584 24.465

Som der vaste activa 1.144.961 1.284.319

Vlottende activa

4. Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 7.420 5.192

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 211

Overige voorraden 518 627

Totaal voorraden 7.938 6.030

6. Vorderingen

Huurdebiteuren 1.408 1.925

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.455 500

Latente belastingvordering 5.710 4.479

Overige vorderingen 614 1.534

Belastingen en premies sociale verzekering 0 0

Overlopende activa 1.150 1.435

Totaal vorderingen 12.337 9.873

7. Liquide middelen 27.686 1.765

Som der vlottende activa 47.961 17.668

TOTAAL ACTIVA 1.192.922 1.301.987

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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PASSIVA 31 dec. 2013 31 dec. 2012

8. Eigen vermogen

Overige reserves 454.811 579.313

Resultaat boekjaar -45.298 -47.188

Totaal eigen vermogen 409.513 532.125

9. Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 91 91

Overige voorzieningen 9.847 5.817

Totaal voorzieningen 9.938 5.908

10. Langlopende schulden

Schulden/leningen overheid 53.088 55.356

Schulden/leningen kredietinstellingen 615.197 620.257

Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 21.229 21.419

Overige schulden 182 27

Totaal langlopende schulden 689.696 697.059

1.109.147 1.235.092

11. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1.947 1.500

Schulden aan leveranciers 3.700 2.574

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0

Belastingen en premies sociale verzekering 2.245 2.000

Schulden terzake van pensioen 276 17

Overige schulden en overlopende passiva 75.607 60.804

Totaal kortlopende schulden 83.775 66.895

TOTAAL PASSIVA 1.192.922 1.301.987

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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Winst en verliesrekening enkelvoudig 

 bedragen x € 1.000

2013 2012

Bedrijfsopbrengsten

12. Huuropbrengsten 112.023 110.429

13. Opbrengsten servicecontracten 6.697 7.130

14. Opbrengsten verkoop vastgoedportefeuille 18.430 13.104

15. Omzet nieuwbouw koop 1.132 1.084

16. Geactiveerde productie eigen bedrijf 1.039 1.834

17. Overige bedrijfsopbrengsten 1.104 2.189

Som der bedrijfsopbrengsten 140.425 135.770

Bedrijfslasten

18. Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 63.171 65.058

19. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 95 5.600

20. Lonen en salarissen 12.724 14.190

21. Sociale lasten 2.024 2.097

22. Pensioenlasten 2.443 2.597

23. Onderhoudslasten 22.226 23.629

24. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 1.219 1.252

25. Kosten verkoop vastgoedportefeuille 11.742 5.708

26. Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 564 756

27. Leefbaarheid 868 879

28. Lasten servicecontracten 7.482 7.968

29. Overige bedrijfslasten 27.604 20.867

Som der bedrijfslasten 152.162 150.601

Bedrijfsresultaat -11.737 -14.831

Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -6.301 -2.109

Financiële baten en lasten

30. Rentelasten en soortgelijke kosten -29.837 -29.724

31. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.201 1.441

Saldo financiële baten en lasten -28.636 -28.283

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -46.674 -45.223

32. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -1.575 -959

32. Resultaat deelnemingen -199 -2.924

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen -45.298 -47.188

Resultaat na belastingen -45.298 -47.188

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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Toelichting op de balans enkelvoudig 

 bedragen x € 1.000

ACTIVA 31 dec. 2013 31 dec. 2012

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

1. Sociaal vastgoed in exploitatie 1.053.337 1.155.779

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 1.943 18.526

3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 10.763 14.551

Totaal materiële vaste activa 1.066.043 1.188.856

ad. 1. Sociaal vastgoed in exploitatie

Saldo per 31 december 2013

Aanschafwaarde 1.190.608

Herwaarderingen 431.068

Cumulatieve afschrijvingen -568.339

Boekwaarde 1.053.337

Toelichting opgave bedrijfswaarde 2013 ten opzichte van opgave vorig verslagjaar

Bedrijfswaarde

Totale bedrijfswaarde verslagjaar 1.053.337

Totale bedrijfswaarde vorig verslagjaar 1.155.779

Mutatie verslagjaar ten opzichte van vorig verslagjaar -102.442

Specificatie verloop/effect per onderdeel:

Autonome ontwikkeling

Vrijval kasstromen -63.408

Effect een jaar opschuiven 59.730

Subtotaal autonome ontwikkeling -3.678

Voorraadmutaties

Verbetering 575

Verkoop -10.929

Sloop -229

Nieuwbouw 24.570

Aankoop 366

Naar Commercieel vastgoed in exploitatie -501

Van Commercieel vastgoed in exploitatie 930

Subtotaal voorraadmutaties 14.782

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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Parameterwijzigingen

Levensduur 26.916

Huurstijging 27.351

Onderhoudskostenstijging -16

Inflatie/lastenstijging 6.337

Discontovoet 470

Restwaarde 693

Subtotaal parameterwijzigingen 61.751

Niveauwijzigingen

Huren 7.413

Onderhoudsuitgaven -5.939

Overige exploitatieuitgaven -176.814

Overig niet gespecificeerd 43

Subtotaal niveauwijzigingen -175.297

Totaal specificatie verloop bedrijfswaarde -102.442

ad. 3. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

kantoorpanden, inventarissen  
en ICT investeringen

Saldo per 1 januari 2013

Aanschafwaarde 23.009

Cumulatieve afschrijvingen -8.458

Boekwaarde 14.551

Mutaties in het boekjaar :

Investeringen 197

Desinvesteringen -21

Afschrijvingen -1.048

Herclassificatie -2.779

Waardeverandering aanschafwaarde

Waardeverandering afschrijvingen -137

Saldo -3.788

Saldo per 31 december 2013

Aanschaffingswaarde 23.185

Cumulatieve afschrijvingen -12.422

Boekwaarde 10.763

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie:

Bedrijfsgebouwen lineair 50 jaar

Terreinen geen afschrijvingen 0 jaar

Installaties lineair 15 jaar

Inventaris lineair 10 jaar

Automatisering lineair 5 jaar

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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3. Financiële vaste activa 31 dec. 2013 31 dec. 2012

1. Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3.258 3.457

2. Latente belastingvordering 11.578 11.234

3. Leningen u/g 748 9.764

4. Te vorderen BWS-subsidies 0 10

Totaal financiële vaste activa 15.584 24.465

ad. 1. Deelnemingen in groepsmaatschappijen:

OBM B.V. , Drachten (100%) 1.806 2.055

Stichting Erfgoed Patrimonium, Grou (100%) 1.416 1.366

Stichting PAVO, Leeuwarden (50%) 36 36

Totaal deelnemingen in groepsmaatschappijen 3.258 3.457

Verloopoverzicht deelneming 

Aandeel in netto vermogenswaarde per 1 januari 2013 3.457 1.402

Voorziening 0 -496

Kapitaalstorting 0 4.160

Resultaat voorgaande jaren -163 1.338

Resultaat boekjaar -36 -2.947

Aandeel in netto vermogenswaarde per 31 december 2013 3.258 3.457

ad. 2. Latente belastingvordering:

Het saldo betreft latente belastingvorderingen die zijn ontstaan uit hoofde van verschillen tussen de waarde van activa en 
passiva voor de fiscale resultaatbepaling en de waarde in deze jaarrekening. De waarderingsverschillen betreffen de waardering 
en het afschrijvingspotentieel op vastgoed, waardering van de leningen en derivaten en de fiscaal niet toegestane voorzie-
ningen. Per 31 december 2013 bedraagt de latentie op het vastgoed € 13.498 dzd, op leningen en derivaten € 1.328 dzd en op 
de voorzieningen € 2.462 dzd. Het kortlopende deel hiervan is € 5.710 dzd.

Latente belastingvordering 11.578 11.234

Totaal latente belastingvordering 11.578 11.234

ad. 3. Leningen u/g:

Leningen u/g 748 9.764

Totaal leningen u/g 748 9.764

Verloopoverzicht overige leningen u/g

leningen u/g 
derden

leningen u/g 
groepsmaat-

schappijen

Totaal

Saldo per 1 januari 2013 6.309 3.455 9.764

Verstrekte leningen 36 0 36

Aflossing -5.597 0 -5.597

Leningen omgezet in agiostorting 0 0 0

Overboeking van lang naar kort 0 -3.455 -3.455

Saldo 31 december 2013 748 0 748

Het gemiddelde rentepercentage van de uitgegeven leningen bedraagt per ultimo 2013: 3,9% (2012: 3,55%).

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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Vlottende activa 31 dec. 2013 31 dec. 2012

4. Voorraden

1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 7.420 5.192

2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 211

3. Overige voorraden 518 627

Totaal voorraden 7.938 6.030

ad. 1. Vastgoed bestemd voor de verkoop

ad. 1.1. Opgeleverde nog onverkocht deel nieuwbouw koopprojecten 2.203 4.264

ad. 1.2. Koopgarant 1.220 928

ad. 1.2. Voorraad grond- en ontwikkelingposities 3.997 0

Totaal vastgoed bestemd voor de verkoop 7.420 5.192

De voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop bestaat uit opgeleverde nieuwbouwwoningen en kavels die ultimo boekjaar 
nog niet zijn verkocht, woningen die zijn teruggekocht onder de constructie ‘koopgarant’ en weer aan de markt worden aange-
boden onder de genoemde constructie en de grond- en ontwikkelposities die zijn bestemd voor verkoop.

In 2013 is besloten om de grond- en ontwikkelposities te gaan verkopen. Dit heeft geleid tot een verschuiving in presentatie 
van de post ‘Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie’ naar de post ‘Voorraden’ (2013). 

ad. 1.1.  Deze post betreft de opgeleverde nog niet verkochte 11 koopwoningen (2012: 22), 6 bouwkavels (2012: 13) en 365m² 
bedrijfsruimte (2012: 365m2), welke zijn gewaardeerd tegen stichtingskosten, dan wel lagere marktwaarde. Van de 
voorraad van 11 koopwoningen wordt 1 woning als “koopgarant” verkocht.

ad. 1.2.  Deze post betreft 15 woningen (2012: 13) die zijn teruggekocht onder de constructie ‘koopgarant’, en weer door ons 
aan de markt worden aangeboden onder de genoemde constructie. De woningen zijn gewaardeerd tegen de aankoop-
waarde (= 75% van de marktwaarde).

ad. 1.3.  Deze post betreft 8 grond- en ontwikkelposities bestemd voor de verkoop, welke zijn gewaardeerd tegen de markt-
waarde.

ad. 2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop

ad. 2.1. Nog niet opgeleverde en onverkocht deel nieuwbouw koopprojecten 0 211

Totaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 0 211

De voorraad vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop betreft de investeringen in nieuwbouwprojecten bestemd voor 
verkoop en de grond- en ontwikkelposities bestemd voor de verkoop. Ultimo 2013 zijn er geen nieuwbouwkoopprojecten in 
ontwikkeling (2012: 32 eenheden).

6. Vorderingen 2013 2012

1. Huurdebiteuren 1.408 1.925

2. Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.455 500

3. Latente belastingvordering 5.710 4.479

4. Overige vorderingen 614 1.534

6. Overlopende activa 1.150 1.435

Totaal vorderingen 12.337 9.873

ad. 3. Latente belastingvordering

Latente vennootschapsbelasting 5.710 4.479

Totaal latente belastingvordering 5.710 4.479

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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ad. 4. Overige vorderingen

Overige debiteuren 614 1.563

Voorziening dubieuze overige debiteuren 0 -29

Totaal overige vorderingen 614 1.534

De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

ad. 6. Overlopende activa

Overige (m.n. vooruitbetaalde bedragen/vooruit ontvangen facturen) 1.150 1.435

Totaal overlopende activa 1.150 1.435

De overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

7. Liquide middelen 2013 2012

Kas 2 3

Rekening-courant bank 27.682 1.761

Kruisposten 2 1

Totaal liquide middelen 27.686 1.765

PASSIVA 31 dec. 2013

8. Eigen vermogen

Overige reserves

Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen volgens jaarrekening vorig boekjaar 579.313

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar -47.188

Afname als gevolg van waardeveranderingen -77.314

Totaal overige reserves 454.811

Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en  
niet-gerealiseerd groepsvermogen.

Het verloop van het gerealiseerde groepsvermogen is als volgt:

Saldo begin boekjaar 362.109

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar -47.188

Afschrijving herwaarderingsreserve 33.165

Saldo eind boekjaar 348.086

Het verloop van het niet-gerealiseerde groepsvermogen is als volgt:

Saldo begin boekjaar 217.204

Afschrijving herwaarderingsreserve -33.165

Afname als gevolg van waardeveranderingen -77.314

Saldo eind boekjaar 106.725

Resultaat boekjaar -45.298

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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9. Voorzieningen 2013 2012

1. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 91 91

3. Overige voorzieningen 9.847 5.817

Totaal voorzieningen 9.938 5.908

10. Langlopende schulden 2013 2012

1. Leningen van de overheid en kredietinstellingen 668.285 675.613

2. Verplichtingen uit hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 21.229 21.419

3. Overige schulden 182 27

Totaal langlopende schulden 689.696 697.059

ad. 3. Overige schulden

Waarborgsommen 182 27

Totaal overige schulden 182 27

11. Kortlopende schulden 2013 2012

1. Schulden aan kredietinstellingen 1.947 1.500

2. Schulden aan leveranciers 3.700 2.574

3. Schulden aan groepsmaatschappijen 0 0 

4. Belastingen en premies sociale verzekering 2.245 2.000

5. Schulden terzake van pensioen 276 17

6. Overige schulden en overlopende passiva 75.607 60.804

Totaal kortlopende schulden 83.775 66.895

ad. 6. Overige schulden en overlopende passiva

Niet vervallen rente leningen o/g 11.935 11.880

Aflossing leningen overheid en kredietinstellingen 55.096 38.700

Vooruitontvangen bedragen en onderhanden projecten 1.896 1.736

Nog te ontvangen onderhoudsfacturen 2.439 2.946

Overige 4.241 5.542

Totaal overige schulden en overlopende passiva 75.607 60.804

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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Toelichting op de winst en verliesrekening enkelvoudig 

 bedragen x € 1.000

Bedrijfsopbrengsten 2013 2012

12. Huuropbrengsten

Huuropbrengsten: 116.850 112.843

Af: projectderving wegens sloop -698 -16

Af: projectderving wegens renovatie -168 -126

Af: projectderving wegens verkoop -606 -550

Af: projectderving wegens nieuwbouw -157 -248

subtotaal 115.221 111.903

Af: huurderving wegens mutatie -1.735 -954

Af: afboeking oninbaar -123 -468

Mutatie voorziening oninbaar -1.340 -52

Totaal huuropbrengsten 112.023 110.429

15. Omzet nieuwbouw koop

Specificatie:

Omzet onderhanden koopprojecten 0 255

Omzet opgeleverde koopprojecten:

- werkelijk uitgefactureerd 1.132 2.510

- omzet POC-methode tot en met vorig boekjaar 0 -1.681

1.132 829

Totaal omzet nieuwbouw koop 1.132 1.084

16. Geactiveerde productie eigen bedrijf

1.039 1.834

17. Overige bedrijfsopbrengsten

Externe omzet Service & Onderhoud 25 30

Adm.kosten huurcontracten 66 60

Vergoed. adm.kst. G&D 145 123

Vergoed. beheer derden VVE's 0 483

Beheervergoeding 0 30

Dekking salariskosten en winstopslag 339 329

Adm.kosten en afkoopvergoeding WVG 16 33

Belastingen 2005 t.m. 2007 0 701

Exploitatie zonnepanelen 45 0

Overig 468 400

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 1.104 2.189

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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Bedrijfslasten 2013 2012

18. Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

Sociaal vastgoed in exploitatie en Commercieel vastgoed in exploitatie 62.051 63.851

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.120 1.207

Totaal afschrijvingen materiele vaste activa en vastgoedportefeuille 63.171 65.058

24. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Specificatie:

Kosten onderhanden koopprojecten (verkocht) 0 307

Kosten opgeleverde koopprojecten (verkocht):

- stichtingskosten 1.101 2.396

- kosten verkoop koopwoningen 118 196

- kosten POC-methode tm vorig boekjaar 0 -1.647

1.219 945

Totaal kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 1.219 1.252

26. Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa

564 756

De bijzondere waardeverandering heeft grotendeels betrekking op de afwaardering van grond- en ontwikkelposities (4) en 
opgeleverde niet-verkochte nieuwbouwkoopwoningen (7), kavels (2) en commerciele ruimte (1).

27. Leefbaarheid

868 879

28. Lasten servicecontracten

7.482 7.968

29. Overige bedrijfslasten

1. Overige personeelskosten 2.642 3.126

2. Huisvestingskosten 1.061 1.073

3. Raad van Commissarissen 79 62

4. Algemene bedrijfskosten 9.545 6.787

5. Reorganisatie 7.467 3.062

6. Belastingen en verzekeringen 6.810 6.757

Totaal overige bedrijfslasten 27.604 20.867

ad. 1. Overige personeelskosten 2013 2012

Uitzendkrachten/stagiaires 696 894

Reis-en verblijfkosten 354 376

Opleidingskosten 202 231

Leasekosten auto's 1.028 1.148

Arbo-kosten 116 73

Overige personeelskosten 246 404

2.642 3.126

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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ad. 4. Algemene bedrijfskosten

Automatiseringskosten 2.104 3.124

Kantoorartikelen etc 249 306

Kantinekosten 177 183

Contributies/abonnementen 223 253

Communicatie en public relations kosten 340 613

Accountantskosten 112 110

Juridische kosten 124 216

Kosten bewonersraad 229 259

Kosten leegstaande woningen 68 251

Materiaalkosten 169 199

Kostenreductie 0 292

Saneringssteun 4.512 0

Verhuurderheffing 289 0

Bruidschat 0 200

Verhuiskostenregelingen 125 22

Advieskosten 435 477

Diversen 389 282

Totaal 9.545 6.787

Toelichting accountantskosten:

Het onderzoek van de jaarrekening 106 102

Andere controleopdrachten 0 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0

Andere niet-controlediensten 6 8

Totaal accountanskosten 112 110

Financiële baten en lasten 2013 2012

30. Rentebaten

Rente op uitgezette middelen 352 433

Overig 242 121

Bouwrente 607 887

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.201 1.441

31. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen overheid en kredietinstellingen -29.837 -29.724

Saldo financiële baten en lasten -28.636 -28.283

32. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-1.575 -959

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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33. Resultaat deelnemingen

OBM B.V., Drachten (100%) -249 -2.834

Stichting Erfgoed Patrimonium, Grou (100%) 50 -1

Stichting tot Behoud Monumenten, Grou (100%) 0 -89

Stichting PAVO, Leeuwarden (50%) 0 0

Totaal resultaat deelnemingen -199 -2.924

Enkelvoudige jaarrekening (exclusief deelnemingen)
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Overheid:

- Provincie Fryslân

- Gemeenten in Friesland waar wij meer dan 200 woningen hebben, dan wel de enige sociale verhuurder zijn

Huurdersorganisaties

- Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland

- HuurdersBelangenVereniging Heerenveen

- Bewonerscommissies en flatraden

Collegacorporaties 

- De Noordelijke woningcorporaties

Brancheorganisatie

- Aedes

Maatschappelijke partners:

- De Friesland Zorgverzekeraar

- Diverse verenigingen van dorpsbelang en wijk- en buurtverenigingen

- Diverse Welzijnsinstellingen

Diverse Zorginstellingen 

- Zorggroep Alliade

- JP van den Bent Stichting

- Noorderbrug

- GGZ Friesland

- VNN Verslavingszorg Noord-Nederland

- Zienn Opvang en Ondersteuning

- Tjallingahiem

- Limor

- Fier Fryslân

- De Kwadrantgroep

- Zorgpartners Friesland

- Zorggroep Tellens

- Zorggroep Plantein

- Zorggroep Sint Maarten

- Zorggroep Liante

- ZuidOostZorg

- Fokus

- Thuiszorg Het Friese Land

Bijlage A

Belanghouders WoonFriesland 2013
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Bijlage B

In 2013 opgeleverde projecten

Plaats Omschrijving project Aantal woningen Sloop Maatsch. 
vastgoed 
huur m2

Nieuwbouw 
huur

Nieuwbouw 
koop

Renovatie

Noord

Leeuwarden Aankoop Jabikswoude 10

Wirdum Dorpsvernieuwing 12

Wirdum Dorpsvernieuwing 46

Goutum Wergeasterdyk 4 4

Wirdum Swichumerdyk 38 1

Wirdum J. Algrasingel 15

Totaal Noord  14 73 5

Oost

Hurdegaryp MFC Hurdegaryp 1.448

Boornbergum Middelgeast 12

Boornbergum Middelgeast 16

Dokkum Trije Terpen Kleffens 6-24 10

Dokkum Trije Terpen 2

Dokkum Anjelierstraat 1

Noordburgum Zevenhuisterweg 20

Drachten Suderhiem 16

Totaal Oost  74 3 1.448

Zuidwest

Wolvega Struikheide 12

Heerenveen Tellepark 88

Totaal Zuidwest  100

Totaal opleveringen 2013 188 3 73 5 1.448

.
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Bijlage C

Deelnemingen en verbindingen WoonFriesland in 2013

Besloten vennootschappen waarvan Stichting WoonFriesland aandeelhouder is

1. OBM B.V. (100% deelneming WoonFriesland)

OBM B.V. is een houdstermaatschappij waarin deelnemingen in andere besloten vennootschappen zijn ondergebracht. 

Het betreft 50% van de aandelen in Consortium Noord B.V. en via Consortium Noord B.V. 60 % van de aandelen in 

3Plus B.V.

Het resultaat en de balans van OBM B.V. zijn in de geconsolideerde jaarrekening 2013 van WoonFriesland opgenomen. 

Het jaarresultaat bedraagt negatief € 249.000 en de netto vermogenswaarde per 31 december 2013 € 1.806.000

2. Consortium Noord B.V. (50% deelneming van OBM B.V.)

Consortium Noord B.V. is een joint venture met De Fuut B.V., die de andere 50% van de aandelen houdt. De 

aandeelhouders hebben besloten de activiteiten van Consortium Noord B.V . te beëindigen en de vennootschap in 

2014 te liquideren.

3. 3Plus B.V. ( 60% deelneming van Consortium Noord B.V.)

3Plus B.V. is een PPS , waarvan de overige 40% van de aandelen door de Gemeente Leeuwarden worden gehouden. 

In 2013 hebben de aandeelhouders besloten de activiteiten van 3Pus B.V. te beëindigen en de vennootschap in 2014 te 

liquideren.

Overige verbindingen van Stichting WoonFriesland

4. Stichting Erfgoed Patrimonium (100% zeggenschap WoonFriesland)

De Stichting Erfgoed Patrimonium heeft het kantoorpand van WoonFriesland in Leeuwarden in eigendom en wordt 

bestuurd door WoonFriesland. Het resultaat over 2013 bedroeg € 50.000 en de netto vermogenswaarde per 

31 december 2013 € 1.416.000.

Per 1-1-2014 gefuseerd met WoonFriesland.

5. Stichting PAVO (50% zeggenschap WoonFriesland)

Stichting Pavo is eigenaar van een complex van 19 appartementen, waarvan het beheer door Elkien wordt uitgevoerd.

Het bestuur is in handen van Elkien en WoonFriesland. Het belang van WoonFriesland bedroeg per 31 december 2013 

€ 36.000.

6. Van Welderen Rengersstichting ( 50% zeggenschap WoonFriesland)

WoonFriesland is samen met Zorggroep Tellens bestuurder van deze stichting, die ten behoeve van specifieke doelen in 

de Trynwalden een te bestemmen vermogen heeft van circa € 0,4 miljoen.

7. Verenigingen van Eigenaren

WoonFriesland heeft in appartementengebouwen en flats in Friesland een deel van de appartementsrechten in haar 

bezit. Uit dien hoofde is WoonFriesland lid van 89 Verenigingen van Eigenaren. In al deze verenigingen zijn wij de 

beheerder en dus belast met het technisch en administratief beheer voor de betreffende verenigingen.
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In 2013 bestond de Ondernemingsraad (OR) uit de volgende personen:

• Karin Tersmette (voorzitter tot november 2013)

• Martha Hooijenga (voorzitter)

• Hans Nijp (vicevoorzitter)

• Miranda de Jaeger (lid)

• Saskia Ritmeester (lid tot oktober 2013)

• Marc Jonker (lid tot november 2013)

• Hendrikus Switters (lid)

• Arnoud Burkels (lid tot november 2013)

• Theo Vriezen (lid)

• Ingeborg Hollak (lid sinds november 2013)

De OR had in 2013 een ‘stevig OR jaar’. In 2012 was al duidelijk dat er gereorganiseerd zou gaan worden in 2013. 

Begin 2013 starten de gesprekken met de projectleiders en al snel wordt duidelijk dat het gaat om een ingrijpende 

reorganisatie. 

Reorganisatie

De OR geeft aan graag mee genomen te willen worden in het gehele voorbereidingstraject. Eens in de vier weken wordt 

er een bijeenkomst georganiseerd voor zowel de OR als de projectleiders. De OR wordt dan bijgepraat over de stand 

van zaken rondom de planvorming en inrichting van de organisatie na de reorganisatie.

In mei ontvangt de OR de adviesaanvraag voor de reorganisatie. Nog in diezelfde maand heeft de OR zijn ‘heisessie’ 

om tot een goed advies te komen. Wij hebben hiervoor de begeleiding ingeschakeld van onze vaste adviseur de 

heer R. Hafkenscheid. Op 11 juni 2013 heeft de OR het advies aangeboden aan de directieraad. Ook is dit advies 

gepubliceerd op intranet zodat alle collega’s kennis kunnen nemen van de inhoud van het advies. De OR vraagt in haar 

advies expliciet aandacht voor ICT. Veel van de plannen voor de organisatie worden gestoeld op een goed werkend 

ICT-landschap. De OR is van mening dat, bij de planontwikkeling reorganisatie, hier geen sprake van is.

Voor de OR is dit hele traject rondom het advies bijzonder intensief, mede ook door het feit dat we weten dat het 

merendeel van de OR geraakt gaat worden door deze reorganisatie. In de loop van 2013 blijkt dat we afscheid moeten 

nemen van maar liefst vijf van de negen leden. Een ingrijpende wijziging in de OR. 

Naast de reorganisatie zijn de volgende zaken zijn in 2013 aan de OR voorgelegd ter advisering dan wel instemming:

- Auto-leaseregeling (advies met een lange historie!)

- Onderzoek huisvesting van de nieuwe organisatie en introductie Het Nieuwe Werken

Op huisvesting hebben wij geadviseerd in de 2013. De instemming voor de leaseregeling hebben we niet meer kunnen 

afhandelen in 2013 en is doorgeschoven naar begin 2014.

Arbo 

De OR is ook nog steeds betrokken bij de Arbo-commissie, de OR wordt hier vertegenwoordigd door Hendrikus 

Switters. Daarnaast hebben een drietal OR-collega’s advies gegeven aan P&O om wijzigingen in de leaseregeling verder 

uit te werken.
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Overleg Raad van Commissarissen (RvC)

De OR heeft in 2013 twee maal een overleg gehad met de RvC. Vlak voor het uitreiken van de brieven aan de 

medewerkers op 4 juli 2013 heeft de voltallige OR een gesprek met de RvC. In dit gesprek lichten wij onze brief toe 

van juni 2013. Wij geven in deze brief aan dat er een duidelijk signaal vanuit de organisatie komt dat de directieraad 

ogenschijnlijk niet geraakt wordt door de reorganisatie. Het zijn er drie en het blijven er drie. Dit terwijl de 

medewerkers afscheid moeten nemen van een derde van hun collega’s. De RvC geeft aan de invulling en inkrimping 

van de directieraad na de reorganisatie te willen bespreken.

Nieuws van de OR

Om het voor onze collega’s zo duidelijk mogelijk te maken waar de OR zich mee bezig houdt, sturen we ieder kwartaal 

een nieuwsbrief rond met daarin de laatste stand van zaken. Wat ligt er zoal op ons bord en wat verwachten we nog? 

De reacties van de collega’s zijn positief, reden voor ons om hiermee door te blijven gaan. 

AX

Sinds januari 2013 werkt WoonFriesland met een nieuw automatiseringssysteem voor het primaire proces, AX. Wat 

een prachtig systeem moet zijn, blijkt in de praktijk bijna onwerkbaar. De OR heeft dit punt hoog op de agenda staan in 

2013. We geven meerdere malen signalen af naar de directieraad waaronder een brief waarin we onze grote zorg uitten. 

In ons overleg met de RvC komt AX ook aan de orde. Ingrijpen is volgens de OR noodzakelijk, want zoals het nu gaat, 

gaat het niet goed!

Samenwerken en outsourcen

Naast de reorganisatie kijken we ook naar de mogelijkheden om te gaan samenwerken of werkzaamheden te gaan 

outsourcen. De medewerkers die dit betreft worden (voorlopig) buiten de reorganisatie gehouden. Gedurende 

het jaar wordt het geduld van deze mensen stevig op de proef gesteld. Een onderzoek naar samenwerken dan wel 

outsourcen blijkt tijdrovender dan verwacht. De OR dringt er bij de directieraad op aan om helderheid te verschaffen 

aan de betreffende medewerkers zonder dat hierdoor de zorgvuldigheid in het geding komt. In 2013 worden hier geen 

voorgenomen besluiten op genomen door de directieraad. De OR gaat wel alvast in overleg met de OR van Accolade 

voor een eerste verkenning. Dit was een prettig en open gesprek. Een goede basis om samen op te trekken in het 

proces rondom de samenwerking.

2014

2014 belooft ook een roerig jaar te worden. Met name de samenwerking van onderhoudsdiensten zal veel van de OR 

en de betreffende medewerkers vragen. De OR heeft hiervoor een achterbanraadpleging gepland in januari. 

Goed nieuws aan het einde van 2013 is wel dat zich twee nieuwe leden gemeld hebben om zitting te nemen in de OR, te 

weten Henk Jan Grobbe en Diana Douma. Omdat er niet meer kandidaten zijn dan het aantal vacatures komen er geen 

verkiezingen. De OR kan 2014 starten op volle sterkte!

Martha Hooijenga, voorzitter
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Gebeurtenissen na balansdatum

Per 01-01-2014 is door fusie met Stichting Erfgoed Patrimonium het pand aan de Eenhoorn 4 te Leeuwarden 

economisch en juridisch eigendom geworden van Stichting WoonFriesland.
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Verklaring bestuur en verklaring Raad van Commissarissen

Verklaring Bestuur

Statutaire regeling inzake de jaarstukken

De statuten van WoonFriesland schrijven voor dat jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de 

stichting, de jaarrekening, het jaarverslag, het sociaal jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het overzicht 

cijfermatige kerngegevens en prognoses worden vastgesteld. Vaststelling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen.

Bestuursbesluiten

In 2013 zijn, na voorafgaande consultatie van de directieraad, 95 formele bestuursbesluiten genomen. De Raad van 

Commissarissen heeft aan 46 besluiten haar goedkeuring gegeven. De overige besluiten zijn ter kennis gebracht van de 

raad.

De belangrijkste besluiten, waaraan door de raad goedkeuring is gegeven, zijn opgenomen in het verslag van de Raad 

van Commissarissen (Hoofdstuk 3).

Functioneren intern beheersingssysteem

Bestuur en Raad van Commissarissen hebben in 2013 kennis genomen van de rapportages van Control en Deloitte 

(managementletter) over de interne beheersing. 

Met voldoening namen wij kennis van de conclusies in de managementletter van Deloitte van 10 maart 2014 dat:

De beheersing van de processen “Investeringen/projecten”, “Liquiditeits- en vermogensbeheer”, “Personeelskosten”, 

“Inkopen en betalingsverkeer”, “Onderhoud”, “Huuropbrengsten” en “Woningverkopen” goed op orde waren. Er 

worden door Deloitte geen processen benoemd die op korte termijn c.q. urgent aandacht behoeven.

Bestemming resultaat

Het bestuur heeft besloten het resultaat (-/- € 45.298 dzd) toekomend aan de rechtspersoon volledig ten laste van de 

overige reserve te brengen.

Bestemming middelen

Stichting WoonFriesland heeft in 2013 alle haar ter beschikking staande middelen ingezet ten dienste van haar 

volkshuisvestelijke doelen. De stichting heeft in het verslagjaar slechts woningen en overig vastgoed in bezit gehad in 

haar statutair werkgebied (Friesland).

Sigrid Hoekstra, Directeur Wonen en Algemene Zaken, voorzitter directie

Grou, 27 mei 2014
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Verklaring Raad van Commissarissen.

De leden van de Raad van Commissarissen van WoonFriesland verklaren kennis te hebben genomen van 

het jaarverslag, de daarin opgenomen jaarrekening over 2013 en de daarbij door de accountant afgegeven 

controleverklaring.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het jaarverslag en de jaarrekening 2013 en decharge 

verleend aan het bestuur.

Namens de Raad van Commissarissen

C. Mulder, Voorzitter

Grou, 27 mei 2014

Verklaring bestuur en verklaring Raad van Commissarissen
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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