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Samengaan is een
verbinding, geen mengsel
Uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Met die
intentie gaan Nieuw Wonen Friesland en Welkom samen een
nieuwe toekomst tegemoet. Stad en platteland worden door
deze fusie met elkaar verbonden. Een sterke band die de
volkshuisvesting in Fryslân ten goede zal komen.
Jaren geleden hadden we er misschien niet aan moeten denken om
een stedelijke corporatie te laten fuseren met een plattelandscorporatie. Jaren geleden was er ook nog geen sprake van
Vogelaarwijken en vennootschapsbelasting voor corporaties. En een
krimpende markt is ook een ontwikkeling van de laatste twee à drie
jaar. Het is duidelijk dat daar een antwoord op moet komen.
Dat antwoord hebben Nieuw Wonen Friesland en Welkom
gevonden. We hebben elkaars kracht gezocht om aan externe
ontwikkelingen goed het hoofd te kunnen bieden. Deze kracht
zetten wij bijvoorbeeld in als antwoord op de demografische
ontwikkeling in Fryslân. Op het platteland is sprake van een
krimpende markt. Het aantal inwoners neemt af en de kleinere
dorpen dreigen verstoken te raken van voorzieningen. Daarmee
verliezen ze hun aantrekkelijkheid als woonplaats. In deze dorpen
zijn de groeimogelijkheden voor woningbouw beperkt.
Die mogelijkheden zijn er wel in de provinciale hoofdstad.
Een goede reden dus om een verbinding aan te gaan en elkaar te
versterken. Dat betekent niet dat alle aandacht nu uitgaat naar
Leeuwarden en dat het platteland aan haar lot wordt overgelaten.
Nee, wij maken ons juist sterk om ook het platteland vitaal te
houden. Zo hopen wij de migratie van het dorp naar de stad te
keren.
Onze nieuwe organisatie gaat er alles aan doen om daar te
investeren waar het nodig is. Maar daar hebben we geld voor
nodig. Daarom zetten we nog meer dan voorheen in op financieel
rendement uit ons vastgoed. Dat betekent niet alleen woningen
bouwen, maar ook woningen verkopen. Het geld dat we hiermee
verdienen, investeren wij in de maatschappij. Dit zal niet altijd
eenvoudig zijn; zeker niet in de huidige economische onzekere
tijden. Wij zullen altijd de balans moeten vinden tussen financieel
en maatschappelijk rendement. Dat vraagt om goed beleid.

We moeten voortdurend de werkelijke rendementsontwikkeling
meten en sturen op waardeontwikkeling.
Daarbij verliezen we uiteraard niet uit het oog dat we dit doen
voor onze klanten. Hun wensen en behoefte blijven we meten,
zodat we zeker weten dat ons vastgoedaanbod past bij de vraag
van onze klanten. Mensen zijn onze drijfveer en we hebben onszelf
als doel gesteld het contact met onze klanten te intensiveren.
Ons credo wordt ‘wij komen naar u’ in plaats van ‘u komt naar
ons’. Wij zijn ervan overtuigd dat door de contacten met klanten
te intensiveren, wij de woningen en wijken beter kunnen beheren.
Samen kunnen wij de woonomgeving ter hand nemen; met de
overheid als derde bondgenoot. Met tevreden klanten, duurzame
wijken én vastgoed dat goed rendeert als eindresultaat. Wij willen
werken aan wijken waarin mensen in verbondenheid samenleven.
Onze ambities zijn hoog maar onze visie is goed doordacht. In 2009
starten wij met de ‘bouw’ van onze nieuwe woningcorporatie die
‘los’ van de sector staat. Geen traditionele corporatie, maar vooral
één die doet wat goed is voor de klant: dat zijn immers de bewoners
van onze woningen, in onze wijken, dorpen en steden. Dat willen
we bereiken; dat is ‘ús dream’ zoals we dat in goed Fries plegen te
zeggen.
Nog één keer kijken we los van elkaar, maar toch in verbondenheid,
terug. Het jaar 2008 stond bol van ontwikkelingen in de corporatiesector, maar ook binnen onze eigen corporaties. De belangrijkste
ontwikkeling was natuurlijk de voorbereiding op deze fusie.
De inzet van de beide corporaties, de inzet van de medewerkers
en de bereikte resultaten in 2008 verdienen echter de individuele
aandacht. Vandaar een symbolisch los, maar toch verbonden,
jaarverslag. Wij kijken vol trots terug op 2008 en vol verwachting
vooruit naar 2009!
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geïnspir eer d door het thema sa meng aa n.

V ijft ig en tho usia st e medewer k e r s, me t de
meest uit eenlop ende f u nc t ies, van beide
org anisaties zijn gefotog r afee r d.
D eze fot o’s zijn geb r u i k t als b asis voo r
de illu st r aties. De gelijkvo r mige
ill us t r atiest ijl ve r ste r k t het them a
ve r binding en geeft o p deze wijze de
j a a r ve rsla gen een gez amenlijke e xpressie .

Fred de Groot

Alex Bonnema
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Verslag Raad van Toezicht

In het verslagjaar zijn met name de voorbereidingen op de fusie met
woningcorporatie Welkom kritisch, maar met positieve instelling
gevolgd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zich uiteraard
beziggehouden met de beoordeling van de organisatie.
Nieuw Wonen Friesland heeft goed gepresteerd.
De Raad van Toezicht staat positief tegenover de fusie
met woningcorporatie Welkom. Wel plaatsen wij de
kanttekening dat stad en platteland niet hetzelfde zijn.
Wij vinden dat deze twee elementen een expliciete plaats
in de nieuw te vormen organisatie moeten krijgen.
Uit de contacten die wij hebben gehad met de
vertegenwoordigers van de medewerkers (de
Ondernemingsraad) en de bewoners (Huurdersplatform
Nieuw Elan) van Nieuw Wonen Friesland blijkt dat ook zij
positief tegenover de fusie staan.

Werkzaamheden
Naast het bespreken en beoordelen van de fusie heeft de
Raad van Toezicht zijn gebruikelijke taken uitgeoefend.
Primair is de bestuurder op zijn functioneren beoordeeld,
maar de Raad is ook sparringpartner van de bestuurder.
Dat is een belangrijk en interessant onderdeel van het
werk. De Raad heeft verder bekeken of de prestaties,
zoals vastgesteld in het BBSH, zijn nagekomen en of de
interne doelstellingen zijn behaald. De Raad doet dit
onder meer op basis van het ondernemingsplan, het
jaarplan en de begroting. Daarnaast zijn ook de
kwartaalrapportages, de voortgang van diverse projecten
en de exploitatieresultaten beoordeeld.
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zeven keer
bijeengekomen. De bestuurder is bij alle vergaderingen
aanwezig geweest. Delegaties van de Raad van Toezicht
van Nieuw Wonen Friesland en de Raad van
Commissarissen van Welkom troffen elkaar drie maal om
de voortgang van de fusie te monitoren. Ook heeft een
delegatie van de Raad separate bijeenkomsten belegd om

de fusie te bespreken met de Ondernemingsraad en
Huurdersplatform Nieuw Elan. Naast de voorgenomen
fusie waren de belangrijkste onderwerpen die in 2008
aan de orde kwamen:
• Goedkeuring vastgoedprojecten;
• Strategisch vastgoedbeleid 2008;
• Integrale vennootschapsbelasting en de gevolgen
daarvan;
• Gedrag van overheid met betrekking tot prachtwijken
en vermogensaanslagen;
• Kredietcrisis en risicomanagement;
• Prestatieoordeel 2007;
• Analyse van bedrijfslasten;
• Beoordelingsgesprek bestuurder;
• Jaarverslag en jaarrekening 2007.

Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2008 niet
veranderd. Hoewel de voorzitter, dr. P. Inia, volgens het
rooster van aftreden zijn termijn had uitgediend en niet
herkiesbaar was, is zijn deelname aan de Raad verlengd
met het oog op continuïteit en een soepele overgang
naar nieuw toezicht in de aanloop naar de fusie.
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Eind 2008 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

Naam

Benoemd in

Zitting tot

Nevenfuncties

Beroep

Honorarium

dr. P. Inia
voorzitter
(1942)

2000

1-2-2009

• Secretaris Sint Anthony Gasthuis
• Visitator Raeflex
• RvT Regionale Ondersteunings
Structuur Friesland t.b.v. eerstelijns
zorgaanbieders
• Auditor Nederlands Instituut voor
Accreditatie van Ziekenhuizen

Gepensioneerd
directeur Medisch
Centrum
Leeuwarden

E 7.500

mr. H. Bos
lid (1957)

2003

1-2-2009

• Redacteur van Jurisprudentie
Milieurecht
• Lid bezwaar- en beroepscommissie
gemeente Leeuwarden

Jurist Provincie
Fryslân

E 5.000

Mevr. drs. ing.
L.J.A.J. van den
Broek
lid
(1965)

2004

2011

• Voorzitter bestuur Vereniging
Directeur
Dorpsbelang Hidaard
Rabobank
• Lid districtscommissie
Natuurmonumenten district Friesland
• Lid cliëntenraad St. Thuiszorg
ZW-Friesland

E 5.000

D.H. Diephuis
lid
(1944)

2000

1-2-2009

• Adviseur financiële commissie Titus
Brandsma parochie
• Adviseur bestuur stichting
Respo D-S, gehandicaptensport
• Vrienden van de Opera Nijetrije
(penningmeester)

Voorheen Partner
Ernst & Young
Accountants

E 5.000

F. van Gelderen RA 2004
lid
(1964)

1-2-2009

• Penningmeester Commerciële Club
Leeuwarden
• Penningmeester Stichting
Museumhaven Leeuwarden
• Stichting Frysk Festival

Vennoot ACERA
Accountants &
Raadgevers

E 5.000

M. Kuipers
lid
(1966)

2003

2011

• Directeur Arcid B.V.
• Bestuurder administratiekantoor
Arcid B.V.
• Bestuurslid Vastgoedmaatschappij
MPC 33
• Associate Partner Exedra
Consult (M&A)

Bestuurder
Volmarket B.V.

E 5.000

J. Top
lid
(1956)

2003

2011

• Bestuurslid Huurdersplatform Nieuw         Voorheen
Elan
detailhandel en
• Voorzitter medezeggenschapsraad
consultant
Piter Jelles
• Lid visitatiecommissie Piter Jelles
• Lid verenigingsraad VARA

E 5.000
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Honorering
Nieuw Wonen Friesland kent een vaste honorering voor de leden
van de Raad van Toezicht. Deze is in het verslagjaar niet gewijzigd.
In 2008 bedroeg dit in totaal € 37.500. De leden ontvingen geen
vaste onkostenvergoeding. De kosten voor competentieontwikkeling en overige incidentele kosten op declaratiebasis
bedroegen in 2008 in totaal € 2.287.
De bestuurder, die sinds 2002 werkzaam is bij Nieuw Wonen
Friesland, is benoemd voor onbepaalde tijd. Voor het inkomensbeleid van de bestuurder volgt Nieuw Wonen Friesland de
aanbevelingen van de commissie-Izeboud. In 2008 bedroeg het
fiscaal inkomen van de bestuurder € 142.921 plus € 48.069,84 aan
pensioenpremies (werkgever en werknemer). Over het jaar 2008
ligt de beloning voor de bestuurder licht boven de grens.
Deze overschrijding is het gevolg van een incidentele nabetaling en
de pensioenverplichting. De Raad van Toezicht van Nieuw Wonen
Friesland heeft deze overschrijding goedgekeurd.
In 2008 oefende de bestuurder zowel betaalde als niet-betaalde
nevenfuncties uit.
Het gaat om:
• Voorzitter van de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW)
(aftredend in 2010);
• Lid van de commissie Wonen en & Stedelijke Vernieuwing van de
Provinsje Fryslân;
• Visitator van Raeflex;
• Bestuursadviseur van de Stichting Kinderen van Amurang.
De betalingen van deze functies vloeien volledig terug naar Nieuw
Wonen Friesland.

zijn primaire opdracht als sociale huisvester - daarbij scherp te
houden.

Deskundigheid
Om een goed oordeel te kunnen vormen, moet de Raad op de
hoogte zijn en blijven van alle ontwikkelingen in de branche.
Daarvoor heeft de Raad van Toezicht zijn deskundigheid in 2008 op
peil gehouden door:
• Bijeenkomsten van de Vereniging van Toezichthouders bij te
wonen;
• Jaarlijkse Aedes-congres te bezoeken;
• Vakliteratuur bij te houden;
• Maatschappelijke ontwikkelingen actief te volgen.

Slotwoord
De Raad van Toezicht verklaart dat hij zijn toezichthoudende taken
in onafhankelijkheid heeft kunnen uitoefenen.
De Raad spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de
bestuurder en de medewerkers van Nieuw Wonen Friesland in 2008
invulling hebben gegeven aan hun volkshuisvestelijke taken.
De verantwoording van de Raad van Toezicht is opgesteld door de
Raad van Toezicht zoals die was samengesteld eind 2008.
De goedkeuring en daarbij ondertekening van de verantwoording
over 2008 heeft plaatsgevonden door de Raad van Commissarissen
zoals die na 1 februari 2009 is gevormd.
J. Dijkstra, voorzitter

Zelfevaluatie
De Raad van Toezicht heeft zich aan de hand van de Corporate
Governance Code van de Vereniging van Toezichthouders aan een
zelfevaluatie onderworpen en is niet bang geweest om kritisch naar
het eigen functioneren te kijken. Daarbij merkt de Raad op dat het
steeds meer vraagt van toezichthouders om effectief toezicht te
houden. De maatregelen, die de overheid neemt en waarop
corporaties moeten reageren, vragen veel tijd. Risicomanagement
vergt steeds meer aandacht. Het is de kunst de primaire taak toezicht op het functioneren van de corporatie met betrekking tot

Heerenveen
Juni 2009

Algemene
ontwikkelingen
Stad én Platteland
Nieuw Wonen
In de voorbereidingen tot de fusie is veel tijd geïnvesteerd. Wij zijn niet de enige corporatie in
Friesland die gaat samenwerken of fuseren. Onze verwachting is dat er een beperkt aantal
Friesland kiest
spelbepalende corporaties zal ontstaan. Maar er zal ook altijd ruimte blijven voor nichespelers.
voor een
Er blijven drie typen corporaties werkzaam in de noordelijke provincies: kleine, goed ingebedde
lokale corporaties, grote, spelbepalende regionale corporaties en landelijk opererende corporaties
verbreding van
die zich specialiseren in een bepaalde product-/marktcombinatie, zoals ouderenzorg, studentenhaar sociale
huisvesting of andere specifieke doelgroepen. Door fusies en samenwerking wordt de scheidslijn
tussen stad en platteland doorkruist, wat uiteindelijk betekent dat er een betere matching van
kernactiviteiten.
vraag en aanbod ontstaat. Dit is een goede ontwikkeling voor de volkshuisvesting in Friesland.
Dit wordt
door de fusie
Landelijke ontwikkelingen
onderstreept.
Volkshuisvestelijke ontwikkelingen
Er is de laatste jaren veel kritiek geuit op het functioneren van corporaties. Omdat wij het niet eens
We verbinden
waren met de wijze waarop Aedes zowel intern als extern met deze kritiek omging, hebben wij
stad en platteland besloten ons lidmaatschap op te zeggen.
met elkaar.
Mede doordat de sector zich niet voldoende pro-actief heeft opgesteld, heeft de overheid
Dat komt het
ingegrepen. Wij worden nu geconfronteerd met een Vogelaarheffing, een integrale belastingplicht
en een inflatievolgend huurbeleid. Maar wij vragen ons af of de Tweede Kamer heeft
wonen in
doorgerekend wat het cumulatieve effect daarvan is op onze sector in de komende jaren. Wij zijn
Friesland ten
ervan overtuigd dat deze maatregelen de volkshuisvesting in het algemeen - en die van Friesland
in het bijzonder - zeker niet ten goede komen.
goede.
Wij hebben begrepen dat Aedes inmiddels druk doende is om een andere koers te bepalen en
haar organisatiestructuur beter af te stemmen op haar leden. Dit zou voor ons aanleiding kunnen
zijn om opnieuw lid te worden van de brancheorganisatie, want als er voldoende vruchtbare
bodem is, willen wij graag meehelpen de toekomst mede vorm te geven.

Kredietcrisis
Corporaties met veel herstructureringsprojecten en minder middelen kunnen hun kasstroom
uitsluitend op gang brengen door meer woningen te verkopen. De kredietcrisis kan daarin een
belemmerende factor zijn. De overheid probeert weer vertrouwen terug te geven aan bedrijven en
banken. Met name de banken zijn belangrijke participanten, want zij nemen een sleutelpositie in.
Als zij beginnen met het uitlenen van geld aan particulieren en bedrijven kan de economische
motor weer op gang komen.

Lokale ontwikkelingen
Friesland heeft te maken met demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen
die in een aantal thema’s te benoemen zijn:
• vergrijzing;
• kwaliteit van wonen;
• leegstand;
• verpaupering.
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hoofdstuk 1

Alleen door samenwerking van gemeenten, provincie en
woningcorporaties kan hierop goed worden ingespeeld. Uiteraard
moeten de zorgpartijen ook betrokken worden in de wijkaanpak.
Friesland heeft een aantal steden, waaronder Leeuwarden, met
wijken die om extra aandacht vragen. Samen met lokale partijen,
zoals het college van B&W, collega-corporaties en zorginstellingen,
moeten wij goed in staat zijn om lokale problemen aan te pakken.
Wij willen graag met de minister in gesprek over de verschillende
rollen die de rijksoverheid en de corporatiesector over en weer
vervullen. Daarbij zien wij de rol van de rijksoverheid niet direct
als een toezichthouder, maar veel meer als een wetgevende en
daarmee conditionerende partij. De rol van toezichthouder
moet beperkt zijn, maar dat vraagt ook om professioneel intern
toezicht. Te veel landelijke incidenten laten zien dat op dit punt
verbetering nodig is. De uitvoering van de herstructurering moet
de rijksoverheid overlaten aan de partijen in het veld.

Thamara Kloosterman

Gosé Posthunus

Adriënne Zwijnenburg
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Walter van Ginkel

Onze verwachting is dat de huurmarkt op termijn in hoge mate uit
één- en tweepersoonshuishoudens bestaat. De (kapitaalkrachtige)
starters en gezinnen richten zich op de koopmarkt.
De nieuwbouwplannen die in de aangrenzende gebieden van
Leeuwarden op stapel staan vormen daarmee een bedreiging voor
de sociale huursector. Om te voorkomen dat er meer wijken met
kwaliteitsarme woningen ontstaan is een transformatieproces
steeds noodzakelijk.

Lokale partners en overheden hebben uitstekende kennis van de
lokale en regionale situatie.

Gemeenten
Nieuw Wonen Friesland vindt dat corporaties en de lokale overheid
veel meer met de bevolking moeten samenwerken, dichter bij
de maatschappij moeten staan. De afstand tussen mens en
maatschappij moet worden verkleind. Dit idee wordt gedragen in
onze toekomstvisie. Waarom zouden mensen in een wijk niet een
rol kunnen spelen in het maken van beleid? Bewoners, corporaties
en gemeenten kunnen ieder een aandeel leveren in een plan. Het
draagvlak voor plannen wordt daarmee vergroot.

Provincie
Op deze plek staan wij even stil bij het overlijden van onze
gedeputeerde Anita Andriesen. Zij was iemand met visie, drive en
durf én de grote motor achter de volkshuisvesting in Friesland.
We zullen bij toekomstige ontwikkelingen in de sector zonder
haar inzet verder moeten. Wij hebben met zeer veel plezier en
bewondering met haar samengewerkt.

Het strategisch vastgoedbeleid (SVB) stuurt de keuzes die Nieuw
Wonen Friesland maakt op het gebied van huurbeleid, investeringen, onderhoud en herstructurering. Al deze keuzes hebben
invloed op het financieel en maatschappelijk rendement. Ons SVB
geldt voor de jaren 2005-2020, maar wordt jaarlijks geactualiseerd.
Het SVB vormt het fundament voor het rendementskader.
Het beleid is doorgerekend en goedgekeurd door de Raad van
Toezicht. Ook ons huurdersplatform Nieuw Elan kan zich vinden in
het SVB en zal regelmatig bij verdere detaillering om concreet advies
worden gevraagd. Ook maken wij gebruik van de aeDex-benchmark.

Die toont onder meer de bewust gemiste opbrengsten van onze
maatschappelijke activiteiten en vergroot zo de transparantie van
de diverse alternatieven.
Ons SVB laat zien dat wij voornemens zijn ons woningbezit richting
2020 aanzienlijk te verbeteren. Dat betekent voor de komende
jaren dat wij voor een grote transformatieopgave staan. Anders
gezegd: wij zullen (bij een gelijkblijvende voorraad) woningen
moeten afstoten door sloop, verkoop, samenvoeging en upgrading.
Door nieuwe woningen te bouwen die in het (middel)dure segment
vallen, kunnen we aan de voorraad toekomstbestendige woningen
toevoegen.

Vogelaarwijk
De wijk Heechterp-Schieringen, waar 85 procent van de woningen tot ons
bezit behoort, staat op de lijst van de veertig Vogelaarwijken. Wij kennen
meerdere aandachtswijken in Leeuwarden. Inmiddels gaat veel aandacht uit
naar Heechterp-Schieringen. Wij waken ervoor dat dit ten koste gaat van
andere wijken. Wij maken ons sterk voor de volkshuisvesting in de volle
breedte. Meer inzet, meer mensen en meer geld is nodig om alle noodzakelijke
maatregelen in de gehele stad uit te voeren.
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Reinoud van der Wal

Murk de Haan

Auke de Jong

Femke Waldeck

Strategisch vastgoedbeleid
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Ons totale woningbezit is opgedeeld in Product-Markt-Combinaties
(PMC). Daarbij zijn de productgroepen en klantgroepen op elkaar
afgestemd. Voor elke PMC zijn beleidskaders ontwikkeld die
richting geven aan plannen en maatregelen op het gebied van
leefbaarheid, kwaliteit, woonlasten, producten en diensten.
Uiteraard moet het SVB integraal opnieuw worden vastgesteld na
de fusie. Daar moeten we de komende twee jaar hard aan werken.
Uitgangspunt van het SVB is de leefbaarheid in wijken en buurten.
We zullen echter geen uniforme blauwdruk voor alle wijken en
buurten kunnen maken. De consequentie van de sluiting van
één winkel in een dorp kan immers vele malen groter zijn dan de
sluiting van een winkel in een wijk in de stad.

Risico’s en gevoeligheid
Nieuw Wonen Friesland kent een risicomanagementsysteem dat
voortdurend in ontwikkeling is. De belangrijkste elementen hiervan
zijn:
• beheersingsomgeving en beheersingsmaatregelen;
• risico-inschatting en monitoring van investeringen in vastgoed en
dienstbare activa;
• risico-inschatting en monitoring van portefeuillemanagement
(marktontwikkeling en financiële effecten);
• een informatiesysteem dat in ontwikkeling is om te
beantwoorden aan de vereisten voor goede sturing.

Interne risicobeheersings- en
controlesystemen
Goed bestuur impliceert dat een corporatie zich bewust is van de risico’s
waaraan zij onderhevig is en daarover rapporteert. Nieuw Wonen Friesland
sluit daartoe aan bij de principes en aanbevelingen van de Nederlandse
Corporate Governancecode én de Governancecode Woningcorporaties.
Nieuw Wonen Friesland ziet zichzelf als maatschappelijk vastgoedondernemer. Bij ondernemen hoort het, op beheerste wijze, nemen van risico’s
met inachtneming van de doelstelling van de onderneming. Op basis van goed
governance zijn interne risicobeheersings- en controlesystemen ingericht:
voor het actief managen van de strategische, financiële en operationele
risico’s en voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten.

In control statement

Beheersingsmaatregelen

De Nederlandse Governancecode stelt dat het bestuur in zijn
jaarlijkse verslaglegging verklaart dat het systeem van interne
risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en efficiënt is
ingericht; een zogenaamd ‘in control statement’. Om een dergelijke
verklaring te kunnen afgeven, werkt Nieuw Wonen Friesland
aan een gedegen fundament op basis van een gestructureerd
bedrijfsbrede aanpak om risico’s te beheersen. Overigens is het
huidige stelsel van interne risicobeheersings- en controlesystemen
meer dan toereikend gebleken om interne risico’s te voorkomen
en externe risico’s in belangrijke mate te beheersen, zo blijkt uit de
jaarlijkse controle van de externe accountant.

Nieuw Wonen Friesland heeft een intern risicobeheersings- en
controlesysteem dat op dit moment adequaat functioneert en
voortdurend in ontwikkeling is. De belangrijkste componenten van
onze interne risicobeheersings- en controlesystemen waren in het
verslagjaar:
• functiescheiding voor kritische processen, zoals betalingstransacties;
• bevoegdheden en hieraan gekoppelde budgetverantwoordelijkheid;
• integriteitscode voor bestuur en management;
• AO/IC (het samenstel van administratieve organisatie en
maatregelen van interne controle) voor de belangrijke en
risicovolle processen;
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•
•
•
•

informatiesysteem op basis van een ‘datawarehouse’;
geautomatiseerde projectadministratie;
maandrapportage op basis van een managementdashboard;
kwartaalrapportages met jaarprognose en analyse van de
projectportefeuille, die ook aan de Raad van Toezicht worden
verstrekt;
• jaarrekening die op consistente wijze met in achtneming van
relevante wet- en regelgeving wordt opgesteld;
• de cijfers die leidend zijn voor de financiële meerjarenprognose
zijn de basis voor bedrijfswaarde en jaarbegroting en vormen
een consistent geheel met de doorrekening van het strategisch
vastgoedbeleid;
• voorleggen van projecten en investeringen ter definitieve
goedkeuring aan de Raad van Toezicht.
Adequate en effectieve risicobeheersings- en controlesystemen
zijn nooit een absolute garantie voor het realiseren van de
ondernemingsdoelstellingen. Ook kunnen zij wezenlijke fouten,
verliezen, fraude of de overtreding van wetten en regelgeving niet
volledig voorkomen.

Sociaal ondernemen
Nieuw Wonen Friesland kijkt verder dan de voordeur.
Wij vinden het belangrijk dat mensen in een prettige leefomgeving
wonen. Daarom betrekken we omgevingskwaliteit in ons beleid
en willen we wijkgericht werken op basis van wijkstrategieën.
Daarover maken wij afspraken met de gemeenten. Ook kopen
wij maatschappelijk vastgoed aan of ontwikkelen het zelf,
zoals Multifunctionele Centra. Omdat andere partijen eveneens
bezit hebben in wijken waarin wij actief willen zijn, proberen
wij altijd samen te werken met collega-corporaties en zorg- en
welzijnsinstellingen.

Corporate Governance
Maatschappelijk ondernemerschap, transparantie en toezicht.
Het zijn veelbesproken onderwerpen in de media en politiek die
vragen om de juiste keuzes van bestuurders en toezichthouders van
corporaties, dus ook van Nieuw Wonen Friesland. Wij vinden het
belangrijk om aan onze omgeving te laten zien hoe gewaarborgd
wordt dat wij maatschappelijke belangen op een betrouwbare
manier behartigen.

Onze Raad van Toezicht heeft er het afgelopen jaar op toegezien dat
wij onze taken naar behoren hebben vervuld. Aan de bevindingen
van onze toezichthouders is een apart hoofdstuk gewijd. In het
kort komt het erop neer dat wij voldoen aan de normen van goed
bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële
beheersing van een woningcorporatie.
De belangrijkste kernpunten voor goed bestuur zijn integriteit,
sturing, verantwoording en transparantie. De bestuurder en de
Raad van Toezicht van Nieuw Wonen Friesland onderschrijven
deze beginselen. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat deze vier
elementen inbedding vinden in de organisatie en verankering in de
interne beheersings- en verantwoordingsstructuur.
Goed bestuur kent elementen van regels, afspraken, structuur en
gedrag. Deze begrippen kunnen worden opgevat als inperking
van initiatieven of intern ondernemersschap. Wij zien aspecten van
corporate governance als een middel om afspraken transparant en
verantwoordelijkheden expliciet te maken en de sturing te versterken.
Hierdoor wordt de ontwikkeling verstevigd in plaats van belemmerd.
Goed bestuur is echter niet alleen een kwestie van regels en
formele structuren. De wijze van optreden van de bestuurder, het
management en de medewerkers is evenzeer van belang.
Die bepaalt hoe anderen naar ons kijken en ons beoordelen.
Daarom houden wij onszelf regelmatig een spiegel voor.
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Organisatie
Werken aan de toekomst
De aanstaande fusie met Welkom heeft Nieuw
Wonen Friesland in 2008 grotendeels in haar
ban gehouden. Uitzien naar hét moment van
een nieuw kantoor, nieuwe collega’s, een
nieuwe corporatie. Maar tussentijds stond de
organisatie niet stil. Er werden nieuwe mensen
verwelkomd en afdelingen kregen versterking.
Kortom: de organisatie draaide op volle toeren.
Naar een fusie toewerken vraagt extra inspanning van een
organisatie. Medewerkers moeten naast hun gewone werk veel
bijkomende werkzaamheden verrichten. Voor Nieuw Wonen
Friesland gold bovendien dat het fusieproces nog niet uitgekristalliseerd was waardoor er voor de medewerkers nog veel onzekerheden waren. Dat vraagt veel van het incasserings- en inlevingsvermogen. Niettemin presteerde de organisatie goed. De twee
regioteams, die sinds 2007 binnen de afdeling Klanten & Wonen
werkzaam zijn, functioneerden in 2008 naar behoren. De verbeterpunten, die eind 2007 uit de evaluatie naar voren kwamen, werden
in 2008 opgepakt. Ieder team bestaat uit vijftien à zeventien
mensen. Om elkaar op punten te versterken, zetten medewerkers
van het ene team in het andere team hun krachten in.
In 2008 hebben zich enige wijzigingen in het organogram van
Nieuw Wonen Friesland voorgedaan. Zo zijn de functies van
directiesecretaresse, P&O-adviseur en communicatieadviseur
omgezet in respectievelijk hoofd Secretariaat, hoofd P&O en hoofd
Communicatie. Daarnaast is de afdeling Control en Treasury een
stafafdeling geworden. De naam is veranderd in afdeling Business
Control en bestaat uit een hoofd Business Control, een seniormedewerker Control en een seniormedewerker Planning en
Control.

Vertrek en komst
In 2008 verlieten negen mensen de organisatie, waaronder een
manager en een directeur. Voor Nieuw Wonen Friesland betekende
dat een behoorlijke verandering. Voor de hoofden van de
betreffende afdelingen betekende dat extra werk en
verantwoordelijkheden, naast de hectiek van de aanstaande fusie.

Gelukkig konden we vier nieuwe medewerkers verwelkomen.
Aan het eind van het verslagjaar waren er vijf medewerkers minder
in dienst dan eind 2007. Dit komt met name omdat vacatures
vanwege de fusie niet zijn opgevuld. Ook zijn er om die reden geen
nieuwe functies bijgekomen. In totaal telde de organisatie ultimo
2008 95 medewerkers (64 mannen en 31 vrouwen), wat
omgerekend naar fte’s uitkomt op 89,12. Qua leeftijd is het
grootste deel van de vrouwen tussen de 35 en 44 jaar. Bij de
mannen is dat tussen de 45 en 54 jaar.
Naast de vaste medewerkers hadden we in 2008 drie stagiaires in
ons midden, één bij het Bedrijfsbureau en twee bij de Facilitaire
dienst. Nieuw Wonen Friesland hecht veel waarde aan het bieden
van ontwikkelingskansen aan jonge mensen. Deze stagiaires
kwamen niet bij ons in vaste dienst.

Gezonde organisatie
Nieuw Wonen Friesland zet in op een gezonde organisatie. Daarvan
maakt het jaarlijkse Preventief Medisch Onderzoek (PMO) onderdeel
uit. Uit het PMO van 2007 was een aantal (individuele)
aandachtspunten naar voren gekomen. Dat resulteerde in 2008 in
de aanschaf van beeldschermbrillen en gehoorbescherming.
Daarnaast werden er toolbox-meetingen georganiseerd. Dit zijn
bijeenkomsten waarin een aantal praktische zaken worden
behandeld, zoals veilig werken.
November 2008 was bij Nieuw Wonen Friesland
Gezondheidsmaand. Rond 70 procent van de medewerkers toonde
belangstelling hiervoor. Via de Arbodienst kon een workshop
Bewegen en Voeding worden gevolgd. Om medewerkers te helpen
te ontspannen achter de bureaus, bood Nieuw Wonen Friesland
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Ontwikkeling salariskosten
(bedragen x € 1.000)

Salarissen
Hulpkrachten van derden
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal
Aantal fte’s

2008

2007

2006

2005

2004

4.332
426
494
780
6.032
89,12

3.953
638
422
722
5.735
92,47

3.992
251
392
709
5.344
86,42

3.878
328
525
679
5.410
94,28

3.888
445
467
714
5.514
90,00

stoelmassages aan. Daarvan hebben 48 medewerkers gebruik
gemaakt. Ook was er de mogelijkheid om een BMI-meting (Body
Mass Index) te laten doen. Vanzelfsprekend krijgen deze activiteiten
in 2009 een vervolg.

Geboekte resultaten
Op 1 januari 2008 werd het Personeelsinformatiesysteem
operationeel. Dit systeem is gericht op het sturen van ziekteverzuimcijfers. Gedurende het jaar bewees het systeem al volop zijn
diensten. Met een druk op de knop komen nu gegevens
beschikbaar die voorheen verspreid werden opgeslagen. Zo kunnen
op ieder gewenst moment managementrapportages worden
opgeroepen die directe sturing mogelijk maken. Bovendien is er een
automatische link met het externe salarisbureau en de pensioenleverancier.
Of het allemaal aan de inzet op gezondheid heeft gelegen, is niet te
zeggen. Feit is wel dat het ziekteverzuimpercentage in 2008 daalde
naar 4,6 (in 2007: 5,9 procent). Nieuw Wonen Friesland had minder
langdurig zieken. Wel steeg het aantal ziekmeldingen.
De meldingsfrequentie steeg van 1,08 in 2007 naar 1,53 in 2008.
De gemiddelde verzuimduur daarentegen daalde van 24,5 dagen in
2007 naar 8,93 dagen in 2008.
Anders dan voorgaande jaren kwam de Arbocommissie niet vier
keer, maar slechts één keer bijeen met als simpele reden dat er
minder onderwerpen te bespreken waren. De in 2007 uitgevoerde
Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) heeft in 2008 geresulteerd
in het verdelen van de taken over de verschillende commissieleden.
Begin 2009 was het evaluatiemoment van de uitkomsten daarvan.

Voornamelijk de afdeling P&O is bezig geweest met de uitvoering
van de RI&E. Zo is er meer aandacht besteed aan het thema
agressie en geweld, aan de relatie met de OR en aan de uitkomsten
van het PMO. In 2008 kreeg het fenomeen vertrouwenspersoon
extra aandacht. De medewerkers werden specifiek gewezen op de
aanwezigheid van deze mensen en hun rol. Binnen de organisatie
van Nieuw Wonen Friesland gaat het om twee personen. Daarnaast
kunnen de medewerkers ook terecht bij de Arbo-arts als ze liever
met een extern persoon in gesprek willen.

Tevreden medewerkers
Tevreden klanten beginnen bij tevreden medewerkers. Dat de medewerkers tevreden zijn bleek al uit de 7,5 die Nieuw Wonen Friesland
scoorde bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in 2007
plaatsvond. Maar, er waren ook verbeterpunten. Daarom heeft
2008 in het teken gestaan van de implementatie van verbeteringen.
Afdelingen maakten hun eigen actieplan en voor de hele organisatie
kwamen er eveneens doelstellingen. Dat heeft op kleinschalig
niveau (per afdeling) geleid tot een aantal tastbare verbeteringen.
Waar bijvoorbeeld ontevredenheid heerste over de printer kwam
een nieuw exemplaar. Kleine dingen, die het individuele werken
aanmerkelijk veraangenamen.
Op organisatieniveau werd afgesproken dat het MT meer aandacht
heeft voor persoonlijke en privéomstandigheden van de
medewerkers (geboorte, overlijden, ziekte enzovoort). Verder is het
belang vastgesteld van elkaar serieus nemen, ongeacht welke
functie iemand binnen het bedrijf bekleedt.

Intranet heeft binnen de organisatie een meer prominente rol
gekregen. Nieuwe functies worden hier aangekondigd en
belangrijke zaken krijgen de medewerkers via een pop-up op het
scherm. Met al deze acties hoopt Nieuw Wonen Friesland de
tevredenheid minimaal te handhaven. In de loop van 2010 zal
opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

Prestaties meten
Om de medewerkers op waarde te schatten, werken we bij Nieuw
Wonen Friesland met een functiewaarderingssysteem. In februari
vinden er doelstellingsgesprekken plaats, in juni/juli functioneringsgesprekken, gevolgd in december en januari door beoordelingsgesprekken. De Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP’s),
waarmee de afdeling Klanten & Wonen in 2007 een pilot startte,
loopt nog en wordt op dit moment geëvalueerd.

Kennis is kunde
Kennis vergaren is iets waaraan geen grenzen worden gesteld. Ook
binnen onze organisatie krijgen de medewerkers alle ruimte zich

Lamine Balde

Jissy Visser

Simon Andringa
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Wilma Groenveld

Ook op communicatief gebied zijn er spijkers met koppen geslagen.
Voor ieder werkoverleg geldt een agenda die in ieder geval uit een
aantal vaste punten bestaat. Daarmee wil Nieuw Wonen Friesland
de bewustwording bij medewerkers van wat er speelt vergroten.

verder te ontwikkelen. In 2008 besteedde Nieuw Wonen Friesland
€ 99.500 aan opleidingen. Een aantal medewerkers van het
Bedrijfsbureau deed gerichte opleidingen (projectontwikkeling,
vastgoed en makelaardij), met als doel door te groeien naar een
andere functie. Alle medewerkers van de Aannemerij hebben in
2008 hun VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist
Aannemers) behaald. En organisatiebreed heeft een extern bureau
een cursus timemanagement gegeven.

Samen ondernemen
Als onderneming is het goed jezelf een spiegel voor te houden, ook
intern. Voor Nieuw Wonen Friesland is de ondernemingsraad (OR)
een van de mogelijkheden om dat te doen. Zeker met het oog op
de fusie, vinden we dat van groot belang. In 2008 bestond de OR
tot juni uit vijf leden. Vanaf juni telde de raad zes leden. Er vertrok
één lid en er kwamen twee leden bij.
In het verslagjaar kwamen de leden van de OR negen keer bij
elkaar. In het najaar kwamen daar extra overleggen bij met de OR
van Welkom om verschillende zaken in het kader van de fusie af te
stemmen. Met de directie werd zes keer overlegd over algemene
zaken. Daarnaast zat de OR met de directie om de tafel voor een
aantal informatieve overleggen over de fusie. In december kwamen
de OR en de Raad van Toezicht voor de eerste keer bijeen. Beide
partijen hebben dat als constructief en positief beoordeeld.

• agressieprotocol (instemming);
• adviesaanvraag Casper;
• gesprek met arbeidsinspectie over bezoek aan Nieuw Wonen
Friesland;
• fusietraject.
Hoewel de fusie in 2009 gestalte krijgt, is de OR positief over de
plannen. De OR ziet de fusie met vertrouwen tegemoet.

algemeen Directeur
en Bestuurder

manager
Klanten & Wonen

hoofd
Regioteam
Noordwest

hoofd
Regioteam
Zuidoost

Secretariaat

Communicatie en
Marketing

P&O

Business Control

manager
Financiën & Facilitair

directeur
Vastgoed & Ontwikkeling

hoofd
Bedrijfsadministratie

Organogram Nieuw Wonen Friesland

manager
Bestuurszaken

hoofd
Facilitaire
diensten

hoofd
Aannemerij

hoofd
Financiën &
Facilitair

hoofd
Projecten

hoofd
Bedrijfsbureau

hoofd
Kenniscentrum
Vastgoed
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Stephanie Algra

Peter van de Weg

Klaas Larooi

Jacky Kamper

De onderwerpen waarover de OR in 2008 onder meer vergaderde,
waren:
• verkiezingen eigen ondernemingsraad;
• medewerkerstevredenheidsonderzoek;
• bereikbaarheidsdienst;
• tijdelijke verhoging zakelijke kilometers stadsritten;
• tijdelijke invulling regioteams na vertrek afdelingshoofd en
manager;
• strategisch vastgoedbeleid;
• bedrijfsplan 2008;

de woningvoorraad pag 18

hoofdst u k 3

De woningvoorraad
Een goed dak boven je hoofd
Een goede woning op de juiste plek. Dat is wat wij onze
bewoners willen bieden. Met die doelstelling bouwen,
verbeteren en beheren wij ons woningbezit. In het
verslagjaar hebben we het nodige werk verzet en invulling
gegeven aan onze maatschappelijke prestaties.
Nieuw Wonen Friesland is een vooruitstrevende woningcorporatie
die rekening houdt met de woonwensen van haar klanten.
Vooruitstrevend omdat wij op basis van een eigen visie voortdurend
innovatieve woonoplossingen ontwikkelen. Met ruim 8.200
woningen behoort Nieuw Wonen Friesland tot een van de grootste
woningcorporaties van Friesland. Na de fusie met Woningcorporatie
Welkom telt ons gezamenlijk bezit bijna 18.000 woningen.

Ons SVB geldt voor de jaren 2005-2020 en is in 2008
geactualiseerd. Zowel de gemeente Leeuwarden als huurdersplatform Nieuw Elan heeft ingestemd met het SVB. Daarna zijn
geen wezenlijke veranderingen aangebracht in verband met de
fusie. Wel zal het SVB na de fusie opnieuw moeten worden
vastgesteld. Het leefbaar houden van de wijken staat centraal in het
SVB.

Prestatieafspraken
gemeente Leeuwarden

Kwaliteit van de woningen

Alle betrokken partijen in Leeuwarden onderschrijven het belang
van goede afspraken om de woningmarkt vanuit dezelfde visie en
ambitie te benaderen. Deze afspraken zijn onder meer vastgelegd
in de prestatieafspraken 2005-2009 met de gemeente Leeuwarden.
De afspraak is dat er in totaal 659 woningen en 111 zorgwoningen
(totaal 770 verhuureenheden, verder afgekort als vhe’s) worden
gerealiseerd. Eind 2008 stond de teller op 435 woningen en 84
zorgwoningen. In portefeuille hebben we 286 woningen en 35
zorgwoningen. De woningen zijn in ontwikkeling en worden in
2009 of 2010 gebouwd. Sommige projecten hebben vertraging
opgelopen, onder andere door herontwikkeling of door afspraken
over energie.

Strategisch vastgoedbeleid
Binnen ons werkgebied proberen we zoveel mogelijk te bereiken.
Vooral voor de bewoners die voor hun huisvesting op ons zijn
aangewezen. Dat doen we door duidelijke keuzes te maken voor
onze bestaande voorraad en mogelijkheden te creëren om ons bezit
uit te breiden. Het (beter) geschikt maken van woningen voor
ouderen is een steeds belangrijker onderdeel van onze activiteiten.
Maar we willen ook graag de starters op de woningmarkt bereiken.
Daarop concentreren we ons de komende jaren en daar stemmen
we ook ons strategisch vastgoedbeleid (SVB) op af.

Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan het Bouwbesluit en het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Nieuwbouwwoningen, waarvan de
bouwaanvraag na 1 januari 2008 is ingediend, voldoen aan de
Energie Prestatie Afspraak van de gemeente Leeuwarden (EPAL).
Voor enkele projecten geldt dit niet, omdat hiervoor afwijkende
afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van de
compensatieafspraken Vrijheidswijk Zuidwest. Nieuw Wonen
Friesland werkt met standaardprogramma’s van eisen, algemene
voorwaarden en een materiaallijst per type woning. Deze type
woningen zijn onder te verdelen in:
• appartementen huur;
• appartementen huur (luxe);
• appartementen koop;
• grondgebonden huur;
• grondgebonden huur (luxe);
• grondgebonden koop.
Ook hanteert Nieuw Wonen Friesland het SVB-beleidskader
kwaliteit van de woningen (nieuwbouw en bestaande bouw).
Wij maken daarbij onderscheid tussen basis-, midden- en hoge
kwaliteit. De hoofdaspecten waaraan de kwaliteitsniveaus
gekoppeld zijn: de bouwtechnische kwaliteit, duurzaamheid en
leefbaarheid, veiligheid van de woning en woontechnische
kwaliteit.
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Woningbezit

Nieuwbouw

Het woningbezit van Nieuw Wonen Friesland bestond ultimo 2008
uit 8.217 woningen, een toename van 53 woningen. Het totaal
aantal verhuureenheden bedroeg 8.905.

In het verslagjaar hebben wij huur- en koopwoningen opgeleverd.
Vermeldenswaard zijn de projecten:

Appartementen MFC Bilgaard
Onderstaande tabel geeft de opbouw van de vastgoedportefeuille
aan.
		

2008		

2007

Woningvoorraad per 1 januari
Nieuwbouw
Aankoop
Verkoop
Sloop

8.164 		
75		
0		
-22		
-		

8.099		
88		
1		
-24
-		

Woningvoorraad per 31 december

8.217		

8.164		

33		
145		
364		
12 *
6		
34		
40		
48		
6		

33		
145		
364		
12		
6		
34		
-		
-		
6		

8.905		

8.764		

Overige verhuureenheden per 31 december
Kamers
Parkeerplaatsen
Autoboxen
Bedrijfsruimten
Winkels
Onderruimten
Nieuwbouw kamers Nieuweweg
Nieuwbouw zorgappartementen Bilgaard
Us Dream zorgappartementen
Totaal aantal verhuureenheden
per 31 december

* Hoewel het aantal bedrijfsruimten gelijk is gebleven, was er wel
een wijziging in de samenstelling. Eén bedrijfsruimte hebben wij
verkocht. Daarvoor zijn het MFC Bilgaard en het MFC Westeinde
in de plaats gekomen.

In 2007 is de bouw van het MFC Bilgaard gestart. Het project
bestaat uit een multifunctioneel centrum (MFC), 48 groepswoningen en 41 huurappartementen. De zorgpartijen GGZ
Friesland, Talant en Palet huren het MFC en de 48 groepswoningen
van Nieuw Wonen Friesland. Van de 41 huurappartementen gingen
er 7 rechtstreeks naar Tjallingahiem. De overige appartementen
verhuren we in eigen beheer. Het project is mede ontwikkeld in het
kader van de woonservicezones in Leeuwarden.
Alle huurappartementen van Nieuw Wonen Friesland zijn via een
aparte entree per lift bereikbaar en hebben een individuele berging
op de begane grond. Ten zuiden van de locatie ligt het winkelcentrum Bilgaard. De huurprijzen van de appartementen beginnen
bij € 477 per maand. Deze huurprijs is exclusief servicekosten.
Alle appartementen zijn verhuurd en opgeleverd aan de nieuwe
bewoners.

Koopwoningen op het schiereiland Frouwesân
In het plan Frouwesân realiseert Nieuw Wonen Friesland 20
huurwoningen en 56 koopwoningen. Zuiderburen is het jongste
stadsdeel van Leeuwarden. De wijk ligt buiten de kern van de Friese
hoofdstad en gaat geleidelijk op in het omringende landschap.
De wijk is erg in trek bij jonge gezinnen.

De Drait Drachten
Nieuw Wonen Friesland realiseert voor het eerst een project buiten
Leeuwarden. In de wijk De Drait in Drachten zijn 30
huurappartementen gebouwd. De Drait is één van de grotere
wijken in Drachten. De wijk bestaat uit een mix van huur- en vrijesectorwoningen. Het hart van De Drait is het winkelcentrum, dat is
uitgebreid en volledig gemoderniseerd. Boven het winkelcentrum
komen drie woonlagen met in totaal 42 appartementen. Hiervan
zijn 37 bestemd voor de verhuur en vijf voor de verkoop. In de loop
van het jaar heeft Nieuw Wonen Friesland ook de zeven resterende
appartementen voor verhuur aangekocht. Lees hierover meer elders
in dit verslag. De huurprijs van de appartementen ligt tussen € 480
en € 575, exclusief servicekosten.

Nieuw Wonen Friesland realiseert in
De Zuidlanden 16 huurwoningen.
Bijzonder aan deze woningen is de
soort energie die wordt gebruikt:
biogas. Biogas wordt milieuvriendelijk uit de natuur verkregen en
zorgt voor een 50 procent lagere
CO2-uitstoot per woning. Dat is niet
alleen goed voor het milieu, maar
ook voor de portemonnee van de
bewoners. De huurprijs van deze
woningen bedraagt circa € 635 per
maand, exclusief servicekosten. Alle
woningen zijn verhuurd.

Ee-burg
Het project Ee-burg is een prestigieus
plan waarin prettig wonen,
opvallende architectuur en stedelijke
vernieuwing op aansprekende wijze
samenkomen. Ee-burg is uniek
gelegen aan de Dokkumer Ee en
wordt daarnaast gekenmerkt door
een fraaie, parkachtige
woonomgeving.

Catharinus van der Weerd

Atsje Jansen

Ruben Stavast

Oene Zwerver
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Zuidlanden

De eerste fase van Ee-burg omvat een tuinblok van 53 huurappartementen en een woontoren van
48 royale koopappartementen. In de tweede en derde fase zijn 41 stadswoningen en 22 tweeonder-een-kapwoningen gerealiseerd. Inmiddels zijn al deze woningen verkocht.

Nieuweweg 3
Hier realiseren wij 40 appartementen in het oude bedrijfspand van de ABN AMRO bank. Het pand
is door Nieuw Wonen Friesland aangekocht en voor langere periode verhuurd aan Stichting Zienn
(de voormalige Stichting Maatschappelijke Opvang). In het pand is een algemene opvang
gerealiseerd voor in totaal 40 cliënten van Zienn. De begeleiding is er op gericht samen met de
cliënt de problemen te inventariseren en een vervolgtraject uit te zetten. In het pand zijn
bovendien een bedrijfskeuken, kantoren en algemene ruimtes gerealiseerd.

In uitvoering
In 2008 is ook een aantal projecten in uitvoering genomen. Het gaat om:
• Centrumgebied Vrijheidswijk
Initiatiefnemers voor dit plan zijn de gemeente Leeuwarden, WoonFriesland en Nieuw Wonen
Friesland. Architectenbureau Rudy Uytenhaak uit Amsterdam heeft opdracht gekregen om het
stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. In het centrumgebied komen een winkelcentrum, een
MFC, een zorgcentrum en huur- en koopappartementen. Alles is erop gericht het wonen in de
Vrijheidswijk voor jong en oud nog aantrekkelijker te maken en de aantrekkingskracht van de wijk
te vergroten. Boven op het winkelcentrum bouwt Nieuw Wonen Friesland 27 huurappartementen.
De toekomstige bewoners kunnen parkeren op het dak van de supermarkt. Samen met de
Stichting Palet zetten we een nieuw zorgcentrum op. Dit betekent een forse uitbreiding van het
huidige steunpunt aan de Canadezenlaan.

In ontwikkeling
In het overzicht is te zien welke huur- en koopprojecten in 2008 in ontwikkeling zijn genomen.
Volgens de planning start de bouw van deze projecten in 2009 of 2010.

Ee-burg 4e en 5e fase
Westeinde - appartementen
Centrumgebied Vrijheidswijk - plandeel D
Locatie Tolhuis
Locatie Kalverdijkje
Locatie Heechterp - Acaciaschool
Zuidlanden
Winkelcentrum Bilgaard
Totaal
Totaal aantal woningen: 318

Huur

Koop		

30
35
24
20
16
33
158

72
36
52
160

Onderhoud
Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is een afgeleide van
ons SVB. Nieuw Wonen Friesland
kent verschillende soorten
onderhoud. Wij onderscheiden groot
onderhoud, woningverbetering,
planmatig onderhoud, markttechnische verbeteringen, energiebesparende maatregelen (EPAL),
leefbaarheid, contractonderhoud,
onderhoudsservice, storingsonderhoud en mutatieonderhoud.
In totaal hebben we in 2008 ruim
€ 14 miljoen aan onderhoud
uitgegeven. Dat is iets minder dan
in 2007; toen was dit ruim
€ 15 miljoen.

Jaarverslag 2008 Nieuw Wonen Friesland pag 21

Marcel Blaauwwiekel

Egbert Heida

Annemieke Reitsma

Anne Zijlstra

• Locatie Tramkwartier
Hier bouwt Nieuw Wonen Friesland 17 huurappartementen. Naast deze appartementen bestaat
het complex uit een zorgsteunpunt van Palet met daarboven acht luxe koopappartementen. Het
geheel wordt energiezuinig gebouwd. Nieuw Wonen Friesland gaat hier voor het eerst een
collectieve warmtepomp in gebruik nemen.
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• Groot onderhoud
Gemiddeld eens in de 25 jaar wordt groot onderhoud verricht aan
onze woningen. We vervangen standaard de keukens en renoveren
de douche en het toilet. Verder wordt er een VT (Veilig Thuis)keuring uitgevoerd.
In 2008 is aan 235 woningen groot onderhoud gepleegd, als volgt
onderverdeeld:
• Cambuursterpad (19 woningen);
• Wijbrand de Geeststraat (24 woningen);
• Hollanderwijk deel 2 (72 woningen);
• Purcellstraat e.o. deel 1 (75 woningen);
• Euterpestraat e.o. (31 woningen);
• Narenovaties (14 woningen).
Naast de keuken, de douche en het toilet kijkt Nieuw Wonen
Friesland ook naar de energiezuinigheid van de woningen.
Het uitgangspunt is de woningen te laten voldoen aan de EPAL
(Energie Prestatie Afspraken Leeuwarden).
Narenovaties voeren we uit als bewoners in voorgaande jaren
wegens ziekte of te hoge leeftijd niet mee konden of wilden doen
aan een renovatie. Deze narenovaties vinden plaats bij mutatie.
In totaal is aan groot onderhoud en narenovaties € 5.468.000
uitgegeven. Dit is minder dan begroot. De reden voor de budgetafwijking is dat de werken zo goedkoop en adequaat mogelijk
uitbesteed zijn en dat de post onvoorzien niet is gebruikt (geen
meer- en minderwerk).
• Woningverbetering (niet-planmatig onderhoud)
Onder woningverbetering verstaan wij het aanbrengen van isolatieglas en/of het installeren van een centrale verwarmingsinstallatie.
Woningverbeteringen worden uitgevoerd tegen een huurverhoging.
In 2008 is voor € 623.000 aan woningverbetering uitgevoerd. Dit is
meer dan begroot. De reden voor de budgetafwijking is dat zich
een groter aantal deelnemers aan deze verbeteringen aandiende en
er meer mutaties waren waardoor alsnog een cv-installatie en/of
isolerend glas aangebracht moesten worden.
• Energiebesparende maatregelen
Onder energiebesparende maatregelen verstaan wij werkzaamheden ten behoeve van energiebesparing, meestal uitgevoerd in
combinatie met groot onderhoud.

Ook valt hier de complete energielabeling van het woningbestand
van Nieuw Wonen Friesland onder. In 2008 is voor € 627.000 aan
energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Dit is minder dan
begroot. De reden hiervan is dat op twee complexen geen
zonnepanelen/boilers zijn aangebracht. Ook is er een budget voor
energiebesparende maatregelen tegen huurverhoging. Het gaat om
het collectief aanbieden van cv-installatie of isolerend glas. In 2008
is voor € 792.000 aan energiebesparende maatregelen tegen
huurverhoging uitgegeven. Dit is minder dan begroot. De reden is
dat van tevoren niet ingeschat kan worden hoeveel deelnemers er
zijn.
• Planmatig onderhoud
Onder planmatig onderhoud verstaan wij het schilderen van de
woningen aan de buitenzijde, het binnenschilderwerk van de
portieken, het reinigen van gevels en voegen en het opnieuw
bestraten. In 2008 is voor € 3.163.000 aan planmatig onderhoud
uitgegeven. Dit is minder dan begroot. De reden voor de budgetafwijking is het inkoopvoordeel en dat er minder houtherstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden dan begroot.
• Markttechnische verbeteringen
Markttechnische verbeteringen zijn verbeteringen die niet direct
noodzakelijk zijn, maar het wooncomfort van onze bewoners
aanzienlijk verbeteren. Het gaat dan om zaken als het aanbrengen
van automatische deurdrangers en het ophogen van galerijen.
In 2008 is voor € 467.000 aan markttechnische verbeteringen
uitgevoerd. Dit is minder dan begroot. De reden voor de budgetafwijking is het onderhandelingsvoordeel.
• Leefbaarheid
Om de leefbaarheid te verbeteren, investeren wij in fysieke en sociale
maatregelen. In hoofdstuk 7, dat geheel aan leefbaarheidsprojecten
is gewijd, leest u daar meer over. In 2008 is voor € 878.000 aan
leefbaarheid uitgegeven. Dit is meer dan begroot. De reden voor de
budgetafwijking is een reservering voor de krachtwijk HeechterpSchieringen.
• Contractonderhoud
Onder contractonderhoud verstaan wij het onderhoud aan liften en
cv-installaties. In 2008 is voor € 400.000 aan contractonderhoud
verricht. Dit is minder dan begroot. De reden voor de budgetafwijking is de schommeling in het aantal te onderhouden
cv-ketels (in verband met garantietermijnen).
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• Onderhoudslasten van servicekosten
Twee keer per jaar voeren wij kleine reparaties uit aan onze
woningen, zoals het onderhoud aan de meest gebruikte onderdelen
(hang-en-sluitwerk, schakelmateriaal en koud- en warmwaterkranen). Onder deze post vallen ook tuinonderhoud, schoonmaak
van algemene ruimten, glazenwassen in algemene ruimten en
schoorsteenvegen. In 2008 is voor € 1.995.000 aan onderhoudsservice uitgevoerd. Dit is meer dan begroot. De reden voor de
budgetafwijking is het grote aantal kleine reparaties en het
niet-dekkend zijn van de servicekosten in een aantal complexen.
• Storingsonderhoud
Onder storingsonderhoud verstaan wij het verhelpen van de door
bewoners gemelde storingen. In 2008 is € 2.165.000 besteed aan
het verhelpen van storingen. Dit is meer dan begroot. De reden
voor de budgetafwijking is dat bij mutatie meer kosten zijn
gemaakt inzake asbestsanering en achterstallig onderhoud. Voorts
heeft de toename te maken met een andere wijze van boeken van
mutatiekosten. Kosten welke niet tot een ‘normale’ mutatie
behoren worden geboekt onder storingsonderhoud.
• Mutatieonderhoud
Mutatieonderhoud is het onderhoud dat wij aan een woning
uitvoeren om de woning weer verhuurklaar te maken. Bij mutatieonderhoud worden het hang-en-sluitwerk, sanitair en elektra
standaard gecontroleerd en indien nodig vervangen. Ook voeren wij
schilderwerk uit als dat noodzakelijk is. In 2008 is voor € 418.000
aan mutatieonderhoud uitgevoerd. Dit is minder dan begroot.
De reden voor de budgetafwijking is de andere wijze van boeken
van de mutatiekosten. Zie storingsonderhoud.

Aankoop
In Drachten zijn zeven appartementen aangekocht. Door de trage
verkoop van de koopappartementen en gezien het feit dat de
huurappartementen snel aansluitend zijn verhuurd, heeft de
aannemer Nieuw Wonen Friesland gevraagd zeven extra
appartementen af te nemen voor verhuur. Hierdoor zijn alle
huurwoningen in het complex in bezit van Nieuw Wonen Friesland.
Het totale project zorgt voor een upgrading van de wijk.

Verkoop
Er zijn in 2008 in de door het SVB aangewezen complexen 22
woningen verkocht. Deze woningen hebben een nettoresultaat
opgebracht van € 1.952.000. De doelstelling van € 2.000.000 is
dus zo goed als behaald.

Sloop
In 2008 zijn er geen woningen gesloopt.
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H oofdst uk 4

Verhuurbeleid
Voor elk wat wils
Nieuw Wonen Friesland
biedt een brede groep
klanten goed onderdak en
woonplezier. Omdat onze
vastgoedportefeuille veel
keuzemogelijkheden kent,
kunnen wij tegemoetkomen
aan de woonwensen van
onze klanten. Elke klant kiest
wat bij hem of haar past.

Om een goed aansluitend woningaanbod te hebben, moet een
organisatie weten wie haar klanten zijn. Omdat wij in eerste
instantie een maatschappelijke vastgoedondernemer zijn, richten
wij ons primair op:
• mensen met een bescheiden inkomen;
• ouderen;
• mensen met een beperking;
• mensen in een kwetsbare positie.
Daarnaast willen wij ook mensen aan woonruimte helpen die
wat meer te besteden hebben. Voor hen zijn de iets duurdere
huur- en koopwoningen. Uiteraard kunnen onze huurders
hierdoor ook makkelijk doorstromen binnen ons eigen bezit.
Bovendien zijn de koopwoningen van belang om de woningen
voor de primaire doelgroep betaalbaar te houden.

Wat hebben wij te bieden?
Nieuw Wonen Friesland had eind 2008 ruim 8.200 woningen.
Meer dan de helft van deze woningen bestaat uit appartementen,
flats of portiek-etagewoningen, die ook geschikt zijn voor ouderen.
Het percentage eengezinswoningen bedraagt 36. In de tabel is te
zien hoe onze woningvoorraad is onderverdeeld

Woningen naar type
Woningtype		
		

Eengezinswoning
Flat met lift
Flat zonder lift
Onder-/bovenwoning
Aanleunwoning
Totaal

Aantal		Percentage

2008

2007

2008		

2007

3005
2098
2380
637
97
8.217

2.984
2.068
2.380
635
97
8.164

36,5		
25,5		
29,0		
7,8		
1,2		
100		

36,6
25,4
29,1
7,8
1,2
100

Wat kost het?
Ons SVB stemmen wij af op de demografische en economische
ontwikkelingen. Dat laat tot 2010 zien dat er een grotere
behoefte ontstaat naar (middel)dure woningen. Daarop richten
wij ons dan ook. In de tabel is te zien hoe de verdeling van onze
woningvoorraad naar prijsklasse is en hoe deze zich de laatste
jaren heeft ontwikkeld. Voor de goedkope voorraad geldt een
relatieve afname. Bij de betaalbare woningen zien we een lichte
toename, evenals bij de dure woningen.
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Onze portiek- en eengezinswoningen, die in de betaalbare prijsklasse vallen, zijn het populairst. Dat weten wij omdat de wachttijd
voor deze woningen lang is. In 2008 hebben woningzoekenden
dus duidelijk gekozen voor woonkwaliteit. Gezien de economische
crisis is het moeilijk te voorspellen hoe dat er in 2009 zal uitzien.

Woningen naar prijs
op basis van de BBSH-grenzen 2008
Aantal
		

Goedkope huurwoningen
(tot en met € 343,49)
Betaalbare huurwoningen
(van € 343,50 t/m € 526,88)
Dure huurwoningen
(vanaf € 526,89)
Totaal

Percentage

2008

2007

2008

2007

3947

4.027

47,7

49,4

3830

3.740

46,9

45,8

440
8.217

397
8.164

5,4
100

4,8
100

Bezwaar
Tegen de huurverhoging zijn in totaal tien bezwaarschriften
ingediend. In zes gevallen hebben we de zaken in goed onderling
overleg kunnen oplossen. Vier gevallen zijn uiteindelijk bij de
Huurcommissie terechtgekomen. Twee bezwaarmakers werden
in het gelijk gesteld omdat er sprake was van achterstallig
onderhoud, wat inmiddels is hersteld. Twee bezwaren waren
onterecht, maar die kwesties zijn in overleg met de huurders
opgelost.

Huurtoeslag
Nieuw Wonen Friesland biedt huurders de mogelijkheid om hun
huur via de huurtoeslag te matigen. In 2008 hebben ongeveer
2.500 huurders gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Gemiddeld
bedroeg het maandelijkse huurtoeslagbedrag in 2008 € 147. In 2007
was dit € 134 per maand. Onze huurders maken steeds minder vaak
gebruik van de mogelijkheid om de huur te matigen.

Huurachterstand
Hoe lang blijft men?
Al enige jaren blijven onze huurders gemiddeld ruim negen jaar
op hetzelfde adres wonen. In 2008 is dit iets gedaald vanwege de
oplevering van nieuwbouwprojecten. Dit heeft de doorstroming
bevorderd. De tabel geeft de contractduur en doorstroming van
de afgelopen drie jaar aan.

Ondanks het feit dat de meeste van onze woningen tot de goedkope of betaalbare prijsklasse behoren en dat huurders met een
laag inkomen gebruik kunnen maken van huurtoeslag, komen
sommige huurders toch in betalingsproblemen. In 2008 bedroeg
het huurachterstandspercentage 0,84 procent van de jaarhuur.
Dit is een lichte daling ten opzichte van 2007; toen bedroeg de
achterstand 0,91 procent van de jaarhuur.

Contractduur en doorstroming
		

Contractduur in jaren, maanden
Doorstroming huurders*

2008

2007

9,2
13,8%

9,3
13,9%

* Dit is het percentage nieuwe huurders dat voorheen ook bij
Nieuw Wonen Friesland huurde.

Huurverhoging
Wij hebben onze huren, zoals ieder jaar, per 1 juli 2008 verhoogd.
Uiteraard hebben wij ons gehouden aan het maximale huurverhogingspercentage die het ministerie van VROM heeft
vastgesteld. Dat was in 2008 maximaal 1,6 procent. Voor de
geliberaliseerde woningen is geen maximum vastgesteld.
Nieuw Wonen Friesland heeft de huren van die woningen met 2,1
procent verhoogd. De huurverhoging voor de niet-geliberaliseerde
woningen is met huurdersplatform Nieuw Elan besproken en deze
heeft de verhoging goedgekeurd.

Incassobeleid
Ons incassobeleid is erop gericht om betalingsachterstand te
voorkomen. We reageren alert op te late betalers. Ook benaderen
we huurders die structureel te laat betalen (in plaats van per de
eerste van de maand, aan het eind van de maand). Huurders
die regelmatig in betalingsproblemen komen, willen wij hulp of
begeleiding aan gaan bieden (bijvoorbeeld een budgetcursus).
Wij doen dit in samenwerking met partijen als de Gemeentelijke
Kredietbank (GKB) en het deurwaarderskantoor.

Ontruiming
Helaas lukt het niet altijd om betalingsproblemen op te lossen.
Loopt de huurachterstand uit de hand, dan beëindigen wij de
huurovereenkomst en gaan - indien nodig - over tot ontruiming.
Bij Nieuw Wonen Friesland komt dit nog steeds vaker voor dan we
zouden willen. In 2008 is het aantal ontruimingen gestegen ten
opzichte van 2007.

Evelien Vonk

Rommert Ydema

Henny Postma
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Jennifer Sypersma

Bedroeg het aantal ontruimingen wegens huurachterstand in 2007 nog 34; in 2008 waren er 47 huisuitzettingen
op basis van huurachterstanden. Deze stijging heeft te maken met het feit dat steeds meer huurders er niet in
slagen hun betalingsverplichtingen na te komen. Dit past in de algemene trend dat steeds meer burgers in financiële
problemen komen.

Prijs en kwaliteit
Beetje bij beetje gaat de gemiddelde huurprijs van onze woningen omhoog. Dat komt door het opleveren van
nieuwe woningen, het verbeteren van woningen met huurverhoging en huurharmonisatie bij mutatie. Wij verhogen
bij mutatie alleen de huurprijs van woningen waar de prijs-/kwaliteitverhouding scheef is. Dat neemt niet weg dat
onze huren nog onder het niveau van maximaal redelijk liggen. In 2008 bedroeg dit gemiddeld 68,8 procent. In de
tabel is af te lezen hoe onze huurprijs zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Prijs-kwaliteitverhouding
2008

Gemiddelde nettohuur
Gemiddeld aantal punten
Gemiddeld maximaal redelijke huurprijs
Gemiddeld % van maximaal redelijk

€ 357
118
€ 520
68,8

2007		

€ 342
113
€ 482
71,0

Woonruimteverdeling
Nieuw Wonen Friesland werkt met het aanbodmodel. De meeste woningzoekenden zoeken via
www.wonenwaarjewilt.nl. Op deze website kunnen mensen zich registreren en direct daarna op het woningaanbod
reageren. Natuurlijk kunnen mensen die dat te onpersoonlijk vinden of niet bedreven zijn op de computer ook
langskomen op kantoor.

Kerncijfers woonruimteverdeling
			

2008

2007

1.023 (175)
86 (4)

939 (158)
87 (2)

11.549
6.484

11.207
6.342 (56,6%)

Woningaanbod
Aantal geadverteerde woningen
(waarvan seniorenlabel)
Gemiddeld aantal reacties per woning

Woningzoekenden
Aantal registraties (totaal)
Aantal (en percentage) inschrijvingen per jaar

Herkomst van woningzoekenden			
1 - Leeuwarden
2 - Friesland
3 - Nederland
4 - Onbekend

60%
25%
14%
1%

59,8%
24,7%
13,2%
2,4%

18

19,8

Zoekduur
Gemiddelde zoekduur (in maanden)
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Joop van den Bosch

Jan Benus

Mettje Tinga

Arnold Hofman

Uit de kerncijfers (zie de tabel) blijkt dat het aantal geadverteerde woningen iets toeneemt en dat het gemiddelde
aantal reacties is gedaald. Dat betekent dat de gemiddelde wachttijd voor een woning afneemt. In 2007 bedroeg de
wachttijd nog 19,8 maanden. Deze is in 2008 afgenomen naar 18 maanden.
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2008

2007

7,6
2,9%
3,1%

5,5
3,2%
3,4%

94,0%

93,4%

43,3%

48,0%

61,2%
90,8%
1,5
33
29
64

62,0%
91,9%
1,5
34
32
62

79

42

Reageren
Gemiddeld aantal reacties per actief woningzoekende
Reacties op woningaanbod via Klantencentrum (Marshallweg)
Reacties op woningaanbod via telefoon (voice response)
Reacties op woningaanbod via internet
(www.wonenwaarjewilt.nl)

Acceptatiegraad
Acceptatie

Huishoudsamenstelling bij toewijzing
Eenpersoonshuishoudens
Een- en tweepersoonshuishoudens
Gemiddelde huishoudengrootte bij toewijzing (in aantal personen)
Gemiddelde leeftijd bij toewijzing totaal (jaar)
Gemiddelde leeftijd bij toewijzing voorwaardenvrije woning (jaar)
Gemiddelde leeftijd bij toewijzing seniorenwoning (jaar)

Urgenties
Aantal toewijzingen aan urgenten*
* Over urgent-woningzoekenden staat meer informatie in hoofdstuk 6 over wonen en zorg.

Voorwaardenvrij
Nieuw Wonen Friesland wil iedereen zo veel mogelijk keuzevrijheid bieden. Daarom verhuren wij voorwaardenvrij.
Alleen aan onze seniorenwoningen hebben wij een 55+-label gekoppeld. Wij zijn tevreden over deze werkwijze,
want de cijfers wijzen uit dat onze woningen worden toegewezen aan diegenen voor wie ze bedoeld zijn. In 2008
hebben wij in totaal 1.178 woningzoekenden aan een woning kunnen helpen.
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Woningtoewijzing naar inkomen en leeftijd
			

Dure woningen

Betaalbare woningen

Goedkope woningen

Eenpersoonshuishoudens

		
< 65 jaar inkomen < 20.600			 5		
		
inkomen > 20.600			18		
> 65 jaar inkomen < 18.525			 2		
		
inkomen > 18.525			 7		

152
42
22
8

438		
39
1
2

Tweepersoonshuishoudens			
< 65 jaar inkomen < 27.950			13		
		
inkomen > 27.950			16		
> 65 jaar inkomen < 24.625			 7		
		
inkomen > 24.625			 8		

92
156		
18
9
27			
10
1

Drie- en meerpersoonshuishoudens			
< 65 jaar inkomen < 27.950			 3		
49
		
inkomen > 27.950			11		
3
> 65 jaar inkomen < 24.625			 -		
		
inkomen > 24.625			 -		
					90		
423
Totaal							

18		
1
-		
-		
665		
1.178

Zoektijd
Hoewel in het noorden van Nederland geen sprake is van woningnood, is de zoektijd in Leeuwarden relatief lang.
In 2007 moest een woningzoekende gemiddeld bijna twee jaar op een eengezinswoning wachten. Die tijd is in
2008 gelijk gebleven. De meeste woningzoekenden zijn alleenstaand en tussen de 23 en 54 jaar.

Mutaties en leegstand
In 2008 hebben wij 1.215 mutaties verwerkt. In 2007 lag dit aantal op 1.073. Hiermee komt het mutatiepercentage
over 2008 uit op 14,7 procent.

Mutaties en leegstand
Woningvoorraad
Mutatiegraad
Huurdervingspercentage

2008

2007

8.217
14,8%
1,6%

8.164
13,9%
1,35%

De verplichte asbestsanering (waardoor woningen langer leegstaan) en het al dan niet tijdelijk uit de verhuur halen
van woningen vanwege grootonderhoud of sloop zijn de belangrijkste oorzaken van het hogere huurdervingspercentage in 2008. Sinds eind 2007 geven we lege woningen tijdelijk in gebruik aan CareX. Zodra wij weten of
renovatieplannen door omstandigheden even op zich laten wachten, schakelden we CareX in. Daardoor kunnen
we de tijdelijke leegstand tot een minimum beperken en blijven de woningen bewoond. We hebben dat in 2008 als
positief ervaren.
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Bewoners betrekken
bij beleid
Voor onze klanten
Nieuw Wonen Friesland is een klantgerichte en transparante
organisatie. Wij streven ernaar om onze dienstverlening
zorgvuldig af te stemmen op de wensen en behoeften van
onze klanten. Wooncomfort, nu en in de toekomst, mag
wat ons betreft niets te wensen overlaten. Hiervoor bieden
wij diverse gemaksdiensten aan.
Hoe betrek je bewoners bij je beleid? In eerste instantie door ze goed te informeren en daarvoor is
goede communicatie met bewoners essentieel. Maar het is natuurlijk niet mogelijk om persoonlijk
met alle huurders in overleg te gaan. Dat doen wij daarom via ons huurdersplatform Nieuw Elan.
Daarnaast hebben wij nog 30 huurderswerkgroepen, die complexgewijs georganiseerd zijn en zijn
aangesloten bij Nieuw Elan. In 2008 zijn er twee huurderswerkgroepen bij gekomen. Elk jaar
groeit het aantal huurdersgroepen en daaruit concluderen wij dat de bewoners graag willen
meedenken en meepraten over de toekomstplannen.

Nieuw Elan
Huurdersplatform Nieuw Elan vertegenwoordigt alle huurderswerkgroepen en is daarmee onze
belangrijkste gesprekspartner als het om bewonersaangelegenheden, beleidsvoorstellen en
-wijzigingen gaat. Met Nieuw Elan hebben we een samenwerkingsovereenkomst waarin is
afgesproken over welke onderwerpen wij advies vragen en welke onderwerpen instemming
behoeven. De samenwerkingsovereenkomst wordt begin 2009 getoetst aan de nieuwe Wet op
het Overleg Huurders Verhuurders, ook wel de Overlegwet genoemd.
Het bestuurlijk overleg met Nieuw Elan vindt een aantal malen per jaar plaats. In 2008 zijn onder
andere de volgende onderwerpen besproken:
•  huurbeleidsplan;
•  huursomstijging en servicekosten;
•  strategisch vastgoedbeleid;
•  aanvullingen op sociaal pakket;
•  opstellen formatprotocol onderhoudsprojecten;
•  laatste-kans-beleid huurders;
•  onderzoek brandveiligheid;
•  project Heechterp-Schieringen;
•  evaluatie ZAV-beleid.
In 2009 wordt het beleidsplan inzake schotels, schuurtjes en schuttingen samengevoegd in het
ZAV-beleid. Daarbij vindt tegelijk afstemming met het beleid van fusiepartner Welkom plaats.
Natuurlijk hebben wij met Nieuw Elan ook ons huurbeleid en de jaarlijkse huurverhoging
besproken. Het huurderplatform heeft hierover een positief advies uitgebracht.

Woondiensten
Hoe goed een woning ook
onderhouden wordt, er kan altijd iets
misgaan. Onze huurders kunnen
zowel telefonisch als via onze site
reparatieverzoeken melden en wij
zorgen ervoor dat alles zo snel
mogelijk weer in orde komt.
Bij calamiteiten kunnen huurders ook
buiten de normale kantoortijden een
spoedeisende storing melden.
Omdat onze huurders deels zelf
verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud in de woning, bieden wij
hun de helpende hand via brochures
en onze website. Met de klustips die
wij hebben samengesteld, kunnen zij
hun voordeel doen.

Zelf Aangebrachte
Voorzieningen: ZAV-beleid
Huurders mogen bij Nieuw Wonen
Friesland de woning aan de eigen
woonwensen aanpassen. Wel willen
wij dat zij ons op de hoogte stellen
van hun plannen. Veranderingen
waarvoor wij toestemming geven en
die voldoen aan de gestelde eisen,
hoeven niet meer ongedaan
gemaakt te worden wanneer de
huurder de woning verlaat.
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Het was de bedoeling het ZAV-beleid
in 2008 met het huurdersplatform
Nieuw Elan te evalueren. Hier is een
begin meegemaakt en dit zal in de
eerste helft van 2009 worden
afgerond, waarbij afstemming met
het beleid van fusiepartner Welkom
plaatsvindt. Vooralsnog hanteren we
het bestaande ZAV-beleid.

allerlei informatie over het reilen en zeilen van Nieuw Wonen Friesland te vinden is. Uiteraard staat
op de website ook ons woningaanbod. Dat is te vinden op www.wonenwaarjewilt.nl. Deze site
werd in 2008 293.334 bezocht.

Klantencentrum

Voor het nieuwbouwproject Ee-burg bestaat een speciale projecten website. Deze site kon in 2008
rekenen op 13.568 bezoekers.

Huurders die bij groot onderhoud of
renovatie een nieuwe keuken of
badkamer krijgen, kunnen in een
modelwoning de keuze voor tegels,
frontjes, opties e.d. bepalen.
Bij nieuwbouw kunnen huurders in
ons Klantencentrum een kijkje nemen
en daar hun keuzes bepalen. Onze
klanten kunnen in het Klantencentrum ook gebruikmaken van een
internetverbinding. Hebben zij
bijvoorbeeld hulp nodig bij de
inschrijving als woningzoekende, dan
helpen we desgevraagd een handje.

Communicatie met bewoners
We houden de bewoners van allerlei
zaken die voor hen belangrijk zijn op
de hoogte. Dat doen we onder meer
via ons bewonersblad N!euw dat
drie keer per jaar verschijnt. In het
bewonersblad bespreken wij diverse
onderwerpen. Dit jaar kwamen onder
meer het jaarverslag, de huurharmonisatie, de fusie en
leefbaarheid aan bod. Ook besteden
wij in de N!euw aandacht aan onze
huurders.
Uit een lezersonderzoek, dat wij in
2007 hebben uitgevoerd, bleek dat
jongeren liever digitaal worden
geïnformeerd. Zij komen aan hun
trekken via onze website, waar

Op onze website www.nwf.nl wordt ook veel aandacht besteed aan goed bestuur. Om onze klanten
inzicht te geven in hoe wij werken kan informatie worden bekeken over Corporate Governance,
de Governance Structuur, de Governancecode en de werkwijze en samenstelling van de Raad van
Toezicht. Ook de statuten van Nieuw Wonen Friesland staan binnenkort op de site. In 2008 is
www.nwf.nl 96.715 bezocht.

De verdere communicatiemiddelen die wij in 2008 hebben ingezet, staan in onderstaande tabel.

Communicatiemiddel

Doelgroep

Advertenties nieuwbouwprojecten,
zowel koop als huur
Woningzoekenden		
Brochures nieuwbouwprojecten,
zowel koop als huur
Woningzoekenden 		
Wekelijkse advertentie met
woningaanbod
Woningzoekenden		
Nieuwsbrieven	Kopers en huurders van woningen in
		
nieuwe projecten tot de oplevering
Brochures algemeen
Woningzoekenden en huurders		
Intranet	Personeel
			

Trouwe huurders
Onze trouwe huurders, die langer dan 30 jaar bij ons huren, konden in 2008 rekenen op een
bootreis over de Friese wateren. Nieuw Wonen Friesland vindt namelijk dat deze huurders wel
eens een extraatje verdienen. Ruim 250 huurders meldden zich aan voor dit uitje. Samen met een
introducé konden zij plaatsnemen op één van de vier boten die lagen aangemeerd in Leeuwarden.
Medewerkers van Nieuw Wonen Friesland waren aanwezig en onder het genot van een hapje en
een drankje werd het een geslaagde middag.

Klachtencommissie
Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Bij Nieuw Wonen Friesland is daarvoor
een Klachtencommissie ingesteld. Huurders krijgen hier het recht om daarover hun beklag te doen.
In eerste instantie bij ons, maar vindt een huurder dat wij niet adequaat reageren, dan kunnen zij
terecht bij de Klachtencommissie. In 2007 is een nieuwe Klachtencommissie geïnstalleerd.
De Klachtencommissie heeft in 2008 één klacht in behandeling genomen. De zitting was begin
2009.

wonen en zorg pag 32

H oofdst u k 6

Wonen en zorg
Wonen en zorg: een goede combinatie
De combinatie van wonen en zorg is
vanzelfsprekend. Steeds vaker werken corporaties
en zorg- en welzijnsinstellingen samen om mensen
de kans te geven zo lang mogelijk zelfstandig te
wonen. Maar wij richten onze aandacht niet alleen
op ouderen. Ook jongeren, statushouders, mensen
met een beperking en mensen die het tijdelijk om
welke reden ook extra moeilijk hebben, kunnen bij
ons terecht.
Nieuw Wonen Friesland zet zich in om voorwaarden te scheppen zodat onze klanten niet alleen prettig
bij ons wonen, maar dat zij - indien nodig - ook de juiste zorg of ondersteuning in hun woning kunnen
krijgen. Door samen te werken met andere partijen dragen wij ons steentje bij aan het voorzieningenniveau in buurten en wijken. Soms werken wij met gemeente, politie, zorg- en welzijnsinstellingen samen
op projectmatige basis. In een aantal gevallen sluiten wij ook overeenkomsten af.
In het overzicht hiernaast is te zien met welke partijen wij afspraken hebben gemaakt.

Woonservicezones
Alle voorzieningen vlakbij en zolang mogelijk zelfstandig wonen: dat is wat mensen prettig vinden.
Daarom hebben de gemeente, de corporaties en de zorg- en welzijnsinstellingen hun krachten
gebundeld om woonservicezones te realiseren. De behoefte aan een woonservicezone bepalen wij aan
de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het voorzieningenniveau. Bovendien kijken we of
onze woningen geschikt zijn of dat er nieuwe woningen gebouwd moeten worden. De gemeente brengt
de demografische gegevens per wijk in kaart.
Door dit initiatief kunnen ouderen, maar ook jongeren met een beperking langer zelfstandig blijven
wonen in hun eigen wijk, met alle voorzieningen binnen handbereik. In een woonservicezone draait het
om drie dingen: wonen, welzijn en zorg. Het middelpunt van een woonservicezone is vaak een
Multifunctioneel Centrum (MFC). Hier kunnen bewoners deelnemen aan allerlei activiteiten en alle zorg
afnemen die nodig is. In het in 2008 geopende MFC Bilgaard is een wijkrestaurant gevestigd. De huisarts,
apotheek en fysiotherapeut bevinden zich letterlijk om de hoek. Maar ook een supermarkt, scholen of
een kapper kunnen in een MFC een plek vinden. Omdat zoveel mogelijk gebruikgemaakt wordt van
bestaande voorzieningen, verschillen MFC’s per zone.
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Belangrijkste afgesloten overeenkomsten
Wat

Met wie		

		
Taakstelling in het kader van urgentietoewijzing
Diverse sociaal maatschappelijke instellingen
Buurtbemiddeling sinds 2006, maar in 2008 aangepast
Gemeente Leeuwarden,
			
Stichting Hulp & Welzijn Leeuwarden (HWL),
			
WoonFriesland en de politie
Uitvoeringsovereenkomst Heechterp-Schieringen
Gemeente Leeuwarden
Prestatieovereenkomst 2005-2009
Gemeente Leeuwarden
Overdracht beheer Verenigingen van Eigenaren
Makelaardij Hoekstra
Opvang dak- en thuislozen
Zienn		
Zorg voor diverse doelgroepen 	Tjallingahiem, Talant, GGZ
Innovatieprogramma maatschappelijk vastgoedondernemer	Thuiszorg Het Friese Land
De Wijkmaatschappij
WoonFriesland
Samenwerkingsovereenkomst Stadsherstel+
Gemeente Leeuwarden en
			
N.V. Stadsherstel Leeuwarden
Samenwerkingsovereenkomst collegiale verkoop
Makelaardij Hoekstra
Convenant leerlingbouwplaatsen
Vijftien Friese corporaties
Realisatieovereenkomst Stedelijke Vernieuwing-Zuidwest (Ee-burg)
Gemeente Leeuwarden, WoonFriesland
Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing
Zorgaanbieders Zorggroep
Vrijheidswijk Centrumgebied			
Raamovereenkomst (convenant) Woonservicezones
Noorderbreedte, Palet, GGZ en Talant

Nieuw Wonen Friesland speelt een belangrijke rol in een aantal
woonservicezones:
• Locatie Bilgaard
In samenwerking met de zorgpartijen Palet, Talant en GGZ Friesland
hebben wij een MFC in de wijk Bilgaard gerealiseerd. De bouw is in
2007 gestart en het MFC is in 2008 opgeleverd. Het MFC ligt in de
nabijheid van diverse voorzieningen, zoals winkels en openbaar
vervoer. In het MFC is plaats voor een wijkrestaurant en zorgvoorzieningen.
• Locatie Vrijheidswijk
In het centrumgebied van de Vrijheidswijk ontwikkelt Nieuw Wonen
Friesland met WoonFriesland en de gemeente een MFC, winkels,
huurappartementen, koopappartementen en zorgwoningen. Nieuw
Wonen Friesland neemt 27 appartementen, 24 zorgwoningen en 11
zorgappartementen voor haar rekening. De bouw is in 2008 gestart.
Het winkelcentrum en de appartementen worden in 2009 gefaseerd
opgeleverd.

Wanneer

2008		

2008		
2008		
2006		
2006		
2006		
2006		
2006		
2006		
2005		
2005		
2005		
2004		
2005		
2004		

• Locatie Oud-Oost
Nieuw Wonen Friesland is wijkcoördinator voor deze wijk.
Afgesproken is dat zodra de planvorming rondom het Cambuurstadion in de ontwikkelfase komt, er een haalbaarheidsstudie wordt
gedaan naar de realisatie van geschikte woningen en de
mogelijkheden die de wijk biedt. Het MFC voor deze wijk is gepland
aan het Cambuurplein.

Diversen
• In drie complexen van Nieuw Wonen Friesland kunnen bewoners
gebruik maken van Palet-zorgsteunpunten. Hierdoor hoeven
bewoners niet te verhuizen.
• Op verzoek van bewoners hebben we een ontmoetingsruimte
voor senioren gemaakt in een ruimte van de flat Bilgaard. Hoewel
er in de wijk een MFC is, wilden de bewoners hun ‘eigen’ plek in de
flat. We hebben bijgedragen aan het opknappen van een grote
berging naast de lift, waar de bewoners kunnen samenkomen om
bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken.

• Smart Caring Communities/Omkeer 2.0
Nieuw Wonen Friesland participeert in de overleggen die betrekking
hebben op het gemeentelijke project van de Smart Caring
Communities /Omkeer 2.0 in de wijk Bilgaard. Het betreft een
project dat bijdraagt aan de kanteling van het zorg- en
ondersteuningsproces in de richting van de cliënt, het leefbaar en
bewoonbaar maken en houden van de wijk en vandaar uit ook zorg
dragen voor de reductie van de zorgvraag. In dialoog met bewoners
en verschillende instanties worden plannen ontwikkeld om de
doelstelling te realiseren.

Ria Franzen

Catharinus Hoekstra

Geert Smid

wonen en zorg pag 34

Peter Braaksma

• Met de gemeente werken we samen om verhuizingen voor
bewoners snel af te kunnen handelen. Nieuw Wonen Friesland heeft
direct toegang tot een deel van de Gemeentelijke Basis Administratie
(GBA). Zo kunnen we zonder bureaucratische rompslomp - met
name voor ouderen vaak een probleem - de verhuizing regelen bij
de gemeente, zodat de huurder en inwonenden niet meer zelf naar
de gemeente hoeven (één loketgedachte).

GGZ. Wij hebben in 2008 in totaal 79 urgenten aan een woning
geholpen.
Wij hebben een taakstelling om asielzoekers die onder het Generaal
Pardon vallen te huisvesten. Onze taakstelling betrof 30 personen;
in 2008 hebben wij 29 gepardonneerden aan een woning geholpen.
Met het onderzoeksinstituut Wetsus hebben wij een prestatieafspraak om elk jaar twee promovendi tijdelijk aan huisvesting te
helpen. Dat is in 2008 wederom gebeurd.

Bijzondere doelgroepen
Nieuw Wonen Friesland staat ook klaar om in bijzondere, vaak
moeilijke woonsituaties te helpen.
• In 2008 hebben we vier woningen aan Stichting Zorg op Maat
(ZOM) verhuurd. Deze stichting begeleidt mensen met een lichte
lichamelijke en/of geestelijke beperking. Cliënten krijgen hulp bij
het zelfstandig leren wonen. Daarom sluiten we het huurcontract
niet met de bewoner zelf, maar met ZOM af.

Urgenten
Als mensen buiten hun schuld om in de problemen komen, bieden
wij ze graag de helpende hand. Als het moet, gebeurt dat buiten
het reguliere toewijzingssysteem om. In 2008 hebben wij 81
verzoeken binnen gekregen. De meeste verzoeken komen binnen
via maatschappelijke instanties, zoals Zienn, Verslavingszorg en de

• Wij maken geen onderscheid per doelgroep in onze woningen.
De uitzondering op deze regel is de doelgroep ouderen. Voor hen
hebben we seniorenwoningen beschikbaar. In 2008 hebben we
169 seniorenwoningen verhuurd.

• In 2008 hebben we negen woningen beschikbaar gesteld voor
dak- en thuislozen. Meestal krijgen wij het verzoek om huisvesting
via Zienn. De mensen krijgen van deze instantie de hulp die nodig is
om hun leven weer op de rails te krijgen.
• Het project aan de Nieuweweg 3 voor de opvang van dak- en
thuislozen is in 2008 opgeleverd (40 kamers). De officiële opening
vierden wij met onze samenwerkingspartner Zienn in maart 2009.
We hebben ook een afspraak met Stichting Palet. Komt er een
seniorenwoning vrij in een bepaalde wijk, dan wordt deze allereerst

aangeboden aan Palet. Als Palet geen geschikte huurder heeft,
wordt de woning via het reguliere systeem toegewezen.
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Marjolein Lemstra

Koos Veldman

Fred van der Werf

Rob de Jong

• We hebben ook geen speciale woningen voor studenten.
Toch houden we extra rekening met deze doelgroep, omdat we
weten dat veel van onze bewoners tot deze doelgroep behoren.
We houden de huurprijs van onze portiekflats en kleine
appartementen bewust onder de huurtoeslaggrens, zodat ze
betaalbaar blijven voor studenten. Bovendien werken we in de
regiegroep Studentenhuisvesting samen met de gemeente,
hogescholen en WoonFriesland uit Leeuwarden. In de regiegroep
monitoren we vraag en aanbod van reguliere en buitenlandse
studenten en spelen we met elkaar in op mogelijke knelpunten. In
september 2008 heeft de nieuwe lichting studenten zonder al te
grote problemen een woonplek in Leeuwarden gevonden. Er is
geen ‘woningnood’ voor studenten in Leeuwarden.
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Leefbaarheid
Meer dan wonen
Nieuw Wonen Friesland
doet meer dan alleen het
verhuren en verkopen van
woningen en het zorgen
voor een gevarieerd
woningaanbod. Wij voelen
ons verantwoordelijk voor
de directe woonomgeving
en betrekken daar ook het
milieu bij. Een prettige,
veilige en schone buurt
bepaalt immers het
woongenot. Samen met
andere partijen werken wij
aan leefbaarheid.

Om leefbaarheid van buurten en wijken te waarborgen is het
natuurlijk belangrijk om te weten wat er speelt. Daarom werken wij
met regioteams. Zij vormen, samen met andere partijen, de ogen
en oren in de buurt.
Het zijn ook de regioteams die voorstellen doen om de leefbaarheid
te verbeteren. In 2008 hebben we veel gedaan om de leefbaarheid
te verbeteren. Daar hebben we ook veel geld in gestoken.
We maken ieder jaar een begroting, waarop in principe niet wordt
bezuinigd. In 2008 hebben wij circa € 879.000 in leefbaarheidsprojecten geïnvesteerd. We onderscheiden fysieke en sociale
projecten. De begroting verdelen we naar regio en we maken
bovendien onderscheid tussen geplande leefbaarheidsprojecten en
incidentele projecten.
Vooral bij de fysieke leefbaarheidsprojecten doen wij ons best om
de bewoners daarin te betrekken. Tweemaal per jaar zitten we om
de tafel met vertegenwoordigers van de dertig huurdersgroepen die
Nieuw Wonen Friesland heeft. Via deze bijeenkomsten, maar ook
via signalen van collega’s en externe partijen, krijgen wij veel
informatie binnen waarmee we de leefbaarheidsbegroting vullen.

Fysieke maatregelen
In 2008 zijn de volgende terugkerende werkzaamheden en
projecten uitgevoerd:
•  jaarlijks tuinonderhoud en controle;
•  project Buurtbemiddeling;
• aanpak zwerfvuil;
•  fietsenacties.
In regio Zuidoost zijn de volgende werkzaamheden in 2008
uitgevoerd:
•  Vervangen plantenbakken in het complex Weideflora;
•  Aanbrengen nieuwe schuttingen in de Schepenbuurt in het
kader van project DOEN;
•  Aanbrengen van nieuwe schuttingen en steegverlichting in de
Hollanderwijk;
•  Herstellen van de schutting rond het schoolplein van de Menno
van Coehoornschool plus aanbrengen van begroeiing;
•  Aanbrengen steegverlichting in de Balistraat;
•  Aanbrengen extra stalen hekwerk als erfafscheiding bij de
Hofwoningen;
•  Verbeteren verlichting in de fietsenberging en gangen in het
complex RMLS;
•  Herinrichten binnenterrein in de Schapestraat.
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In de regio Noordwest zijn de volgende werkzaamheden in 2008
uitgevoerd:
•  Vervangen blauwe papierbakken op het Dragoonsplein/
	Canadezenlaan;
•  Herinrichten binnentuin aan de Willemskade;
•  Verfraaien algemene entree van de flats Hooidollen/Jokse;
•  Aanbrengen bankjes op de etage ter hoogte van de lift in de flat
	Bilgaard;
•  Aanbrengen bouwstaalnetten en aanplant vuurdoorns in de
S. Schootstrastraat in verband met overlast van voetballende 		
jeugd.

Sociale maatregelen
Ook het geld dat we uittrekken voor sociale maatregelen wordt elk
jaar goed besteed. Tot dusverre bezuinigen we niet op onze
investeringen.
•  Het zakgeldproject in de Leendert Sinnemastraat dat al in 2007
van start ging, heeft tot maart 2008 doorgelopen. Daarna is het
gestopt, maar er zijn plannen om het in 2009 nieuw leven in te
blazen. Nieuw Wonen Friesland huurde via het Zakgeldproject
drie jongeren in die dagelijks het zwerfvuil verwijderden.
Ook zijn alle bewoners thuis bezocht om een beeld te krijgen
van de huurders, maar ook om hun te betrekken bij overleg en
toekomstplannen.

hollanderwijk

Extra vermelding verdient onze inspanning in de monumentale Hollanderwijk.
Hier hebben wij, direct nadat wij grootonderhoud hadden gepleegd, een
schuttingenplan voorgesteld en uitgevoerd, steegverlichting aangebracht
en een grofvuilactie gehouden. Van de bewoners van de 177 woningen die
hierbij betrokken waren, hebben maar liefst 160 bewoners enthousiast
meegewerkt. Aardig is dat we na afloop bedankbrieven van een aantal
bewoners hebben ontvangen. Dat maakt de inspanning de moeite waard.
Bij de uitvoering van dit project heeft Nieuw Wonen Friesland afspraken
gemaakt met de aannemer voor werkervaringsplaatsen voor jongeren.

Van SenterNovem, een onderdeel van het ministerie van
Economische Zaken, heeft de gemeente Leeuwarden € 100.000
subsidie gekregen om wijken waar extra beheer nodig is, schoon te
houden. In samenwerking met de gemeente en een collegacorporatie wordt nu dagelijks het zwerfvuil weggehaald. Dat
betekent een totale investering van € 200.000 in leefbaarheid in
deze wijken.
Bij de Hofwoningen in Zuiderburen hebben we in overleg met de
bewoners de binnentuin met draaibare hekken afgesloten.
De bewoners hadden allerlei erfafscheidingen geplaatst omdat
iedereen het binnenterrein kon betreden. Met deze maatregel is
dat probleem opgelost.
Een voorbeeld van een incidenteel leefbaarheidsproject is de
Franklinstraat. Daar hebben wij de twee stegen die toegang boden
tot het binnenterrein afgesloten op verzoek van bewoners omdat
men zich minder veilig voelde.

•  Ook in 2008 hebben wij met Bureau CareX gewerkt en dat
contact verloopt goed. Via dit bureau krijgen woningen die
tijdelijk leegstaan vanwege voorgenomen grootonderhoud,
tijdelijke bewoners. Dit voorkomt verpaupering en vandalisme.
Bureau CareX is in die periode verantwoordelijk voor het beheer
van de woningen.
•  Het Buurtbemiddelingsproject is een initiatief van de gemeente,
beide corporaties, Hulp en Welzijn Leeuwarden en de politie.
Dit project loopt sinds 2006. De bemiddelaars zijn vrijwilligers
met een uiteenlopende achtergrond en zij worden ingezet op
de minder zware geschillen tussen buren. In 2008 heeft Nieuw
Wonen Friesland € 8.000 geïnvesteerd in dit project en voor 2009
zal dit € 16.500 zijn. In 2008 zijn er elf aanmeldingen geweest.
•  Jaarlijks wordt het Woonfestival georganiseerd. Dit is een
informatiemarkt op het gebied van wonen, waar we onder meer
informatie over onze nieuwbouwprojecten geven en onze
woningen aanbieden.
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•  Samen met collega-corporatie WoonFriesland hebben wij eind
2008 een uitleenpunt voor tuingereedschap opgericht.
We hebben een bedrag beschikbaar gesteld om tuingereedschap
aan te schaffen. De uitleen moet straks door vrijwilligers geregeld
worden.
•  Mensen die thuis geen internetverbinding hebben, kunnen
terecht in ons Klantencentrum. Daar kunnen zij bijvoorbeeld ook
hulp krijgen om zich te laten registreren als woningzoekende.
•  Onze bewoners kunnen gebruikmaken van allerlei kortingsbonnen die in ons bewonersblad staan. We hebben hiervoor
afspraken gemaakt met een aantal winkeliers.
•  Wij hebben een verzoek van een woongroep in de binnenstad
gekregen om een donatie te geven voor de aanleg van een
kruidentuin. Dat verzoek hebben we gehonoreerd en de

Krachtwijk Heechterp-Schieringen
De wijk Heechterp-Schieringen behoort tot een van de veertig
krachtwijken die voormalig minister Vogelaar heeft aangewezen.
Nieuw Wonen Friesland is de grootste huiseigenaar in deze wijk.
De wijk bestaat uit veel portiek- en eengezinswoningen. Onder
regie van de gemeente is een wijkactieplan (WAP) gemaakt. Hierbij
zijn de corporaties, allerlei (maatschappelijke) organisaties en de
bewoners betrokken. Het WAP is eind 2007 uitgeroepen tot het best
haalbare plan, dat uitgesplitst is in fysieke en sociale maatregelen.

Fysiek
In oktober 2009 wordt gestart met de bouw van een
appartementencomplex op de locatie van de voormalige
Acaciaschool. De 20 appartementen zullen met voorrang worden

Woonfraude

Nieuw Wonen Friesland heeft nog geen specifiek beleid ontwikkeld inzake
woonfraude. Hoewel woonfraude hier niet zo’n grote rol speelt als bijvoorbeeld in de Randstad, komt het hier natuurlijk ook voor. In 2009 ontwikkelen
we beleid en zullen onze medewerkers een training krijgen. Om woonfraude
tegen te gaan, werken wij nauw samen met de gemeente. Tussen gemeente en
Nieuw Wonen Friesland vindt uitwisseling van gegevens plaats indien er
mutaties zijn in bewoning van de woningen van Nieuw Wonen Friesland.
In 2009 haakt ook WoonFriesland aan en dan worden de gegevens van ca.
twee derde van de huurmarkt in Leeuwarden uitgewisseld tussen gemeente en
corporaties. Deze werkwijze zorgt er tevens voor dat er zo weinig mogelijk
‘vervuiling’ in het Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) optreedt en daar is
voor veel organisaties/instanties een breed belang bij.

kruidentuin medegefinancierd. De grond is van de gemeente,
maar is bij Nieuw Wonen Friesland in beheer. Wij hebben dit
project gefinancierd uit ons incidentele budget en in 2008 is het
eerste ‘oogstfeest’ gehouden.
•  In de Vrijheidswijk houdt een preventieteam de boel in de gaten.
Het team bestaat uit vrijwilligers die in de wijk woonachtig zijn.
Ze krijgen een vergoeding voor hun werk. Nieuw Wonen
Friesland deelt de kosten met de collega-corporatie.
•  Wij participeren en sponsoren de jaarlijkse Himmelwike.
•  Samen met de Gemeente en WoonFriesland nemen wij deel aan
het project zwerfafval en zijn wij co-financier.

toegewezen aan senioren uit de wijk. In 2009 wordt ook gestart
met de ontwikkeling van woningen aan het Kalverdijkje waarbij ook
een zorgpartij is betrokken. Nieuw Wonen Friesland participeert
samen met de gemeente en de collega corporatie in diverse
overleggen om een wijkvisie te ontwikkelen welke past bij hetgeen
sociaal gewenst is. Daarbij is er veel aandacht voor input van de
bewoners.

Sociaal
In Heechterp-Schieringen is het Frontlineteam actief. In dit team
zitten verschillende instanties, zoals gemeente, UWV,
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verslavingszorg, maatschappelijk werk en verschillende sociaal
maatschappelijk diensten. Nieuw Wonen Friesland stelt twaalf
manuren per week beschikbaar aan dit team. Het Frontlineteam
kijkt achter de voordeur door letterlijk bij de mensen aan te bellen.
Het team biedt bijvoorbeeld hulp aan als sprake is van een sociaal
isolement of probeert mensen weer aan werk te helpen.
In 2009 zal Nieuw Wonen Friesland een buurtconciërge aanstellen
in de wijk. Tevens gaat er een pilot draaien omtrent huurincasso.
Bij een eerste signaal van achterstand zal de huurder persoonlijk
worden bezocht. Enerzijds om de huurpenningen zo spoedig
mogelijk te innen c.q. een regeling te treffen, maar ook om te
kijken welke hulp geboden kan worden, zoals bijvoorbeeld een
budgettraining. Dus meer de nadruk op preventie dan op repressie.
Bij het persoonlijke contact met de huurder kan tevens worden
ingeschat of er meer zaken spelen, waarbij het Frontlijnteam
ingezet kan worden. Doordat de Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
ook deel uitmaakt van het Frontlijnteam kan heel direct hulp
worden geboden.
In 2009 zal Nieuw Wonen Friesland bijdragen aan een te plaatsen
professionele keuken in het wijkcentrum. In de keuken kunnen
kooklessen worden gegeven, gezamenlijk worden gekookt en
feestavonden worden voorbereid.

Overlast

Wij hebben bijvoorbeeld op 23 portiekflats in de wijk HeechterpSchieringen 4.000 m² aan zonnepanelen geplaatst. Daarmee leveren
we circa 359.000 kWh terug aan het elektriciteitsnet. Verder hebben
wij zeven bedrijfsauto’s die op aardgas rijden.
Het energieplan voor ons kantoor in Leeuwarden hebben we niet
uitgevoerd vanwege de aankomende verhuizing naar Heerenveen.

Milieuprestaties
Ook Nieuw Wonen Friesland wil bijdragen aan een beter milieu door
de uitstoot van CO2 van onze woningen tegen te gaan. Inmiddels
hebben al onze woningen een energielabel. Wij hebben niet
gewerkt op basis van referentiewoningen, maar elke woning
individueel gelabeld. Op basis van de labeling kunnen we bepalen
welke maatregelen we moeten nemen in het kader van de
EPAL-afspraken met de gemeente Leeuwarden. EPAL houdt in dat
wij energiebesparende maatregelen treffen waar een
huurverhoging tegenover staat. De maatregelen leveren echter
minimaal dezelfde besparing op voor de bewoner op de
energierekening.
Uitgangspunt is dat de huurverhoging nooit hoger mag zijn dan de
energiebesparing. Ons bezit laat de onderstaande verdeling zien:

Label

stand begin 2008

stand eind 2008

Sinds 1999 bestaat het gemeentelijk Meldpunt Overlast. Hier kunnen
mensen terecht om overlastsituaties te melden. Er zijn drie sociale
teams actief in Leeuwarden die bestaan uit instanties zoals de GGZ,
GGD, politie, corporaties, verslavingszorg, welzijninstellingen en de
Dienst Werk en Inkomen van de gemeente. In 2008 hebben deze
teams 229 meldingen van overlast gekregen. Verreweg de meeste
meldingen (74) gingen over geluidsoverlast. Vaak kunnen we door
de inzet van de sociale teams uitzettingen vanwege overlast
voorkomen. Toch is er soms geen andere uitweg. In 2007 hadden
we twee ontruimingen wegens overlast. In 2008 is dit niet
voorgekomen.

label A
label B
label C
label D
label E
label F
label G
Totaal

Milieubeleid

Het aantal gelabelde woningen is hoger dan ons woningbezit, omdat
ook een aantal nieuwbouwwoningen in aanbouw hierin zijn
meegenomen.

Al een aantal jaren werken Nieuw Wonen Friesland en de gemeente
Leeuwarden intensief samen aan milieuvriendelijke maatregelen.
Dat heeft ertoe geleid dat wij een Energie Prestatie Afspraak
Leeuwarden (EPAL) overeengekomen zijn. EPAL kent twee kanten:
een milieukant en een kostenkant. Uitgangspunt is om de energielasten voor de bewoners te beperken door energiebesparende
maatregelen te nemen die vervolgens het milieu ontlasten.

151
403
2.226
2.370
1.790
1.047
214
8.286

151		
430		
2.230		
2.550		
1.792		
945		
187		
8.286		

In 2008 zijn er diverse energiebesparende maatregelen getroffen.
Bij 173 woningen is het label 1 niveau verbeterd en bij 101
woningen 2 labels. Van de 274 bovengenoemde woningen voldoen
er 126 woningen aan EPAL.

De EPAL-maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het aanbrengen van
isolerende beglazing, het aanbrengen van een cv-installatie of het
plaatsen van individuele HR-ketels. In 2008 hebben we het
volgende gedaan:
•  Projectmatig aanbrengen van isolerende beglazing tegen
huurverhoging; 52 bewoners zijn hiermee akkoord gegaan.
In totaal is 188 m2 aan isolerende beglazing aangebracht.
Dit houdt in 8.330 kg CO2-reductie.
•  Individueel aangebrachte isolerende beglazing in 23 woningen.
Totaal 120 m2. Dit houdt in 6.372 kg CO2-reductie.
•  Projectmatig aanbrengen van een cv-installatie tegen
huurverhoging; 158 bewoners zijn hiermee akkoord gegaan.
Dit houdt in 24.610 kg CO2-reductie.
•  Individueel aangebrachte cv-installaties tegen huurverhoging in
69 woningen. Dit houdt in 50.960 kg CO2-reductie.
In totaal hebben we door deze maatregelen een CO2-reductie
bereikt van 90.272 kg. In combinatie met groot-onderhoud hebben

Edwin Hoeben

Maria Gerritsma

Bouwe de Vries
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Jan Teunissen

Volgens de EPAL dient vijf procent per jaar van het woningbezit
energiezuiniger te worden. Woningen met een B- of C-label
moeten 1 label verbeterd worden. D-, E-, F-. en G-woningen
moeten 2 labels zuiniger worden. Dat is de afspraak die met de
gemeente Leeuwarden is gemaakt. Uitgezonderd zijn monumenten
en woningen die bijvoorbeeld wegens herstructurering op de
nominatie staan voor sloop.

we vloer- en dakisolatie aangebracht. Daarnaast controleren we bij
grootonderhoud de woningen op kierdichting en regelen we de
cv-installatie waterzijdig in.
Helaas kunnen we de energiebesparing niet bij individuele
woningen meten. Vanwege de privacy kunnen we van de
leverancier geen meterstanden ontvangen. Goedkeuring van
bewoners is hiervoor noodzakelijk. In de toekomst gaan we hieraan
werken.

Verdere energiebesparing
In 2004 is er bij de portiekwoningen in de wijk Heechterp 4.000 m²
aan zonnepanelen aangebracht. De opgewekte energie wordt
teruggeleverd aan elektriciteitsbedrijf Essent en daarvoor ontvangen
we een vergoeding. Het aantal teruggeleverde kWh’s is als volgt:
2008
2007
2006
2005
2004

359.261
355.174
344.621
361.458
379.963

Afgelopen jaar was de opbrengst ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. De totale vergoeding in 2008 bedroeg € 56.000.
Wij verwachten dat de opbrengst in 2009 gelijk zal zijn aan 2008 en
dat we vanaf 2010 een betere vergoeding krijgen voor de
elektriciteit. Nieuw Wonen Friesland ontvangt tot 3.000 kWh

Proeven
Wij hebben ook een aantal proeven gedaan in 2008:
•  HRE-ketel geplaatst in Hollanderwijk. Deze cv-ketel wekt ook
electriciteit op welke wordt teruggeleverd aan het net of zelf
wordt gebruikt. Deze proef is gestopt omdat de motor te veel
lawaai maakte. Inmiddels is de fabrikant bezig met de ontwikkeling van een geruisloze motor.
•  Warmtepomp: in het Cambuursterpad hebben we twee proeven
uitstaan met warmtepompen die gebruik maken van buiten-		
luchttemperatuur.
•  Led-verlichting is aangebracht op de galerijen van het Birdplein en
Dulfplein. De besparing van led-verlichting is ongeveer 70 procent
ten opzichte van de traditionele tl-verlichting. De investering
wordt in drie jaar terugverdiend, mede door de lange levensduur.

Veiligheid voor woningen
Tijdens het grootonderhoud laten we de installaties aan een Veilig
Thuis (VT)-keuring onderwerpen. Tijdens deze VT-keuring worden
de gas- en elektra-installaties gecontroleerd op veiligheid. Hiervan
ontvangt Nieuw Wonen Friesland een rapportage. Kleine storingen
herstellen we meteen. Nieuw Wonen Friesland vraagt eerst een prijs
op en laat daarna het werk uitvoeren. Wij werken met verschillende
aannemers en bij het opstellen van de jaarbegroting doen wij een
voorstel aan de directie met welke aannemers we in zee willen
gaan (circa 10 aannemers).
In onze nieuwbouwprojecten voorzien we de woningen van
hang-en-sluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen. Tijdens het grootonderhoud worden in de woningen
rookmelders aangebracht.

Gezondheid
Bij diverse complexen worden de collectieve installaties periodiek
gecontroleerd op legionella. Bij mutatie worden de loszittende
asbesthoudende onderdelen verwijderd. In 2008 hebben we
daaraan € 518.056 besteed. Dit bedrag is inclusief de
vervolgwerkzaamheden, zoals het aanbrengen van vloerplinten,
egaliseren van de vloeren en het terugplaatsen van de toiletpot.
Bij grootonderhoud laten we alle asbestonderdelen verwijderen.
In combinatie met grootonderhoud hebben we in 2008
asbeststandleidingen verwijderd in de Purcellstraat e.o. en
Euterpestraat e.o.
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Pieter Draaisma

Johan van der Meer

Hetty Sinnema

Jacob Bus

€ 0,1881 per kWh per aansluiting en boven de 3.000 kWh
€ 0,0410 per kWh per aansluiting. Essent verkoopt de energie voor
23 cent. Wij gaan kijken of wij - in eerste instantie bij wijze van
experiment - een lokaal energienetwerk kunnen opzetten. We
kunnen dan rechtstreeks energie aan onze bewoners leveren tegen
een goedkopere prijs. Bewoners zijn goedkoper uit en Nieuw
Wonen Friesland krijgt een betere opbrengst. Een win-winsituatie!
We doen deze proef met de Gemeente Leeuwarden in combinatie
met de provincie Friesland. Het bedrijf Qurrent ondersteunt ons bij
dit project.
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H oofdst uk 8

Financiën
Financieel op orde
Het financieel beleid van Nieuw Wonen Friesland is de
drager onder onze waardecreatie als maatschappelijk
vastgoedbedrijf. Een gezonde financiële organisatie is
immers de voorwaarde om ook in de toekomst onze
taken te kunnen blijven vervullen. Daarom wil Nieuw
Wonen Friesland de strategische inbedding van het
financieel beleid verder uitbouwen.
Het financieel beleid van Nieuw Wonen Friesland is onverminderd
gericht op de beheersing van kasstromen én van de waardeontwikkeling van het vastgoed, omdat beide een directe samenhang
hebben met de ontwikkeling van het eigen vermogen. Nieuw Wonen
Friesland streeft naar optimale inzet van haar middelen in de volkshuisvesting in haar werkgebied. Door bewust te kiezen, te denken
in scenario’s, te monitoren en bij te sturen, kan zij daaraan voldoen.

Treasury
Het geformaliseerde treasurybeleid bepaalt onder meer de kaders
voor het aantrekken van leningen. Deze kaders hebben ook een
relatie met de interne bevoegdheden en het beheersen van renterisico’s.
Nieuw Wonen Friesland heeft al enige jaren een treasurystatuut.
Jaarlijks formaliseert Nieuw Wonen Friesland haar treasuryjaarplan.
De basis daarvoor zijn de financieringsbehoefte en de renteontwikkeling vanzelfsprekend binnen het kader van het
treasurystatuut. Als acceptabel renterisico hanteren wij een
maximum van 15 procent. Dat betekent dat we erop sturen om
jaarlijks niet meer dan 15 procent te herfinancieren, zodat de
gevoeligheid voor renteschommelingen in enig jaar wordt beperkt
en om te grote pieken te voorkomen.

Het treasurystatuut van Nieuw Wonen Friesland vertaalt de
financieringsbehoefte naar zekere en onzekere kasstromen.
Hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder de kasstroom. Maar
ook de aard van de kasstroom speelt een relevante rol. Op basis
hiervan wordt de bedrijfsbrede financiering ingericht. Bronnen
hiervan zijn Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)geborgde leningen voor de langetermijn-financieringsbehoefte
zonder noodzaak van flexibiliteit en een bancaire faciliteit om de
kortetermijnfinanciering van enkele maanden tot maximaal een jaar
op te kunnen vangen. De laatste bron van financiering garandeert
de nodige flexibiliteit om op korte termijn in te kunnen spelen op
veranderingen. Zo sturen we bewust op een zo laag mogelijke
liquiditeitspositie gedurende het lopende jaar.
Kasstromen uit de normale bedrijfsvoering zijn stabiel en op weekbasis goed voorspelbaar. Activiteiten in het kader van realisatie van
bouwprojecten en grootonderhoud zijn minder goed te plannen
binnen het boekjaar. Beide activiteiten zijn kapitaalintensief en
worden beïnvloed door in- en externe ontwikkelingen die invloed
hebben op de oorspronkelijke planning. Nieuw Wonen Friesland
besteedt veel aandacht aan het matchen van benodigde en
beschikbare liquide middelen.

aeDex
Financiering en liquiditeit
Kasstromen bepalen of het geld dat de organisatie verlaat
voldoende in balans is met het geld dat binnenkomt. Het bewaken
en beheren daarvan maakt deel uit van het treasurymanagement.
Het treasurymanagement is sterk afhankelijk van actuele en vooral
correcte informatie. Die informatie ligt besloten in het primaire proces
van de corporatie.

Om haar eigen kosten te toetsen, gebruikt Nieuw Wonen Friesland
benchmarkinformatie. Daarom is ook in 2008 veel energie
gestoken in de deelname aan de aeDex-benchmark. In het kader
van efficiency levert deze benchmark informatie over het directe
rendement, een weergave van de jaarexploitatie ingedeeld naar de
aard van de inkomsten en de uitgaven.
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In 2008 zijn de uitkomsten van de benchmark geanalyseerd.
Het was de bedoeling de resultaten te implementeren vanwege de
rendementseisen. Door de aanstaande fusie is daaraan geen vervolg
gegeven. Dat betekent niet dat er iets is veranderd in de denkwijze
van Nieuw Wonen Friesland.

Eigen vermogen (x E 1.000)
2008

Eigen vermogen op basis
van historische kostprijs
Solvabiliteit op basis van
historische kostprijs

2007

45.524

42.339		

19,9

19,3		

Vennootschapsbelasting
De consequenties van de vennootschapsbelasting zijn voor alle
woningcorporaties duidelijk voelbaar. Voor Nieuw Wonen Friesland
zijn die doorgerekend door externe fiscalisten. De effecten zijn
verwerkt in de toelichting op de Jaarrekening 2008. Omdat in
de jaren 2006 en 2007 een fiscaal compensabel verlies ontstond
van € 3,2 miljoen, heeft Nieuw Wonen Friesland de financiële
effecten van de vennootschapsbelasting op de exploitatie in de
daaropvolgende jaren aanzienlijk kunnen beperken. Niettemin is
de druk van de vennootschapsbelasting op de exploitatie in de
toekomst aanzienlijk.

Continuïteit en overmaat
De landelijke discussie over eventuele overmaat bij corporaties
woedt nog steeds voort. Wat daarin niet duidelijk naar voren komt,
is dat de bedrijfswaarde in de jaarrekening van corporaties sterk
wordt beïnvloed door de regels die voor de verslaggeving gelden.
Op basis daarvan worden alleen de geformaliseerde activiteiten en
activiteiten die de komende vijf jaar op de rol staan zichtbaar. Na
die vijf jaar wordt uitgegaan van een genormaliseerd scenario. Dat
betekent dat nog niet-geformaliseerde, maar in de toekomst wel
noodzakelijke transformatie-ingrepen buiten beschouwing blijven.
Daarmee ontstaat een gechargeerd beeld van de werkelijkheid.

Waardeontwikkeling
Waardeontwikkeling gaat over het verloop van de waarde van het
vastgoed van de corporatie en de kasstromen die daarmee in de
toekomst te genereren zijn. Om de waardeontwikkeling te kunnen
beheersen moet beleid worden ontwikkeld, besluiten worden
genomen, gemonitord worden én (bij)gestuurd. De belangrijkste
sturingsmiddelen daarbij zijn de investeringsbeslissingen en de
keuzes in kasstromen. Deze heeft Nieuw Wonen Friesland concreet
gemaakt in het strategisch vastgoedbeleid. Dat proces is in 2008
afgerond. Hiermee heeft Nieuw Wonen Friesland een goede basis
om vorm te geven aan de sturing.

Vermogensontwikkeling
De omvang van het eigen vermogen is voor Nieuw Wonen
Friesland de buffer voor tegenvallende resultaten. Die financiële
continuïteit van de corporatie is daarvan voor het belangrijkste deel
afhankelijk. De waarde van de activa is in hoge mate bepalend voor
het vermogen. In de jaarrekening hebben we het eigen vermogen
weergegeven op basis van de historische kostprijs. In de tabel
Eigen vermogen hebben we het eigen vermogen en de solvabiliteit
doorgerekend op basis van de verschillende waardebegrippen. Uit
de gegevens blijkt dat de ontwikkeling van het vermogen op niveau
blijft. We sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 3,2
miljoen. Ook onze solvabiliteit is goed te noemen.

Een veel beter beeld van de financiële situatie wordt verkregen
uit de zogeheten beleidswaarde. Daarin is geen beperking
door grenzen en niet-geformaliseerde ingrepen zijn daarin wel
opgenomen. Op basis van de beleidswaarde concludeert Nieuw
Wonen Friesland dat geen sprake is van overmaat.
Zoals we ieder jaar doen, hebben we ook in 2008 gewerkt aan
het inzichtelijk maken van de financiële ruimte van Nieuw Wonen
Friesland. Daarvoor hebben we ons SVB-beleid met daarin de
kaders voor de normen voor onder meer onderhoud, kwaliteit en
huurontwikkeling, als basis gebruikt. Ook zijn de financiële effecten
van transformatie en herstructurering voor de verschillende wijken
in de vorm van scenario’s toegevoegd. Hiermee waarborgen we de
continuïteit en de optimale inzet van beschikbare middelen over de
planperiode van vijftien jaar. Die periode knippen we in periodes van
drie tot vijf jaar om plannen te kunnen concretiseren. Afhankelijk
van de ontwikkelingen is bijsturing mogelijk. Door de vijfjaarsperiode
jaarlijks een jaar op te schuiven (rolling window) creëren we ruimte
voor sturing.
Nieuw Wonen Friesland heeft een solvabiliteit nodig van 15 tot 20
procent, uitgaande van waardering van de vastgoedportefeuille op
historische kostprijs. De financiële continuïteit van Nieuw Wonen
Friesland is gewaarborgd. De solvabiliteit was in 2008 19,9 procent
(in 2007 was de solvabiliteit 19,3 procent).
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Daarvoor hebben we een inschatting gemaakt van het eigen
vermogen dat daarvoor ingezet moet worden, gerelateerd aan de
opgave van Nieuw Wonen Friesland en de financiële gevolgen van de
risico’s wanneer die zich voordoen (kans x financieel gevolg).
Het solvabiliteitspercentage relateren we onder meer aan het
risicoprofiel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Om te
kunnen doen wat we in ons SVB hebben vastgelegd, zullen we
fors moeten investeren en daardoor zullen we sterk interen op ons
vermogen. Daarbij stellen we voorop dat we niet bereid zijn de
grenzen van onze bedrijfsvoering, noch de grenzen van het CFV en
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te overschrijden.

Aedescode
Nieuw Wonen Friesland onderschrijft als niet-Aedeslid vrijwillig
de uitgangspunten van de Aedescode en de Governancecode
Woningcorporaties.

Verklaring
In overeenstemming met de bepalingen van het BBSH verklaart de
algemeen directeur en bestuurder van Nieuw Wonen Friesland dat
zij haar middelen in 2008 uitsluitend heeft besteed in het belang
van de volkshuisvesting, waarbij steeds een goede balans is gezocht
tussen maatschappelijke en financiële doelstellingen.

Jaarrekening
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Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland
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Hoofdstuk 9

Jaarrekening 2008
1 . 1 k engeta llen
		

2008

2007

Aantal verhuureenheden in eigendom			
Woningen in exploitatie
8.217
8.164
Woningen in aanbouw
107
226
Winkels en bedrijfsruimten
18
19
Garages/parkeervoorzieningen
509
510
Overige objecten
161
76
Totaal
9.012
8.995
			
Aantal koopeenheden			
Koopwoningen in aanbouw
91
119
Koopwoningen in voorraad
2
Totaal
91
121
			
Aantal verhuureenheden in beheer			
Woningen
143
143
Woningen in aanbouw
Winkels en bedrijfsruimten
Garages
Verzorgings- en verpleegtehuizen
Overige objecten
Totaal
143
143
			
Totaal verzekerde waarde (x € 1 mln)
596
587
			
Verhuur van woningen			
Huurachterstand in % jaarhuur
0,89
0,91
Mutatiegraad
15%
14%
			
Financiële continuïteit			
Eigen vermogen
45.524
42.339
Voorzieningen
178
194
Balanstotaal
229.158
219.858
		
Solvabiliteit
19,9%
19,3%
Liquiditeit (current ratio)
0,3
0,3
			
Huren
34.983
33.458
Jaarresultaat
3.185
3.883
				
Rentabiliteit totale vermogen
4,9%
5,2%
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1 . 2 b al a ns p er 31 de cem b er
(bedragen x € 1.000)		

2008		

2007

					
Vaste activa					
					
Materiële vaste activa					
Onroerende en roerende zaken:					
• In exploitatie
208.851
186.126
• In ontwikkeling
4.485
14.200
• Ten dienste van de exploitatie
4.990
5.198
			
218.326		
205.524
					
Financiële vaste activa					
Leningen u/g
919		
1.076		
Latente belastingvorderingen
1.839		
481		
Deelnemingen
18		
-		
			
2.776		
1.557
					
Vlottende activa					
					
Voorraden					
Onderhanden projecten
3.740		
7.901		
Voorraad materialen
217		
215		
			
3.957		
8.116
Vorderingen					
Huurdebiteuren
377		
465		
Gemeenten
17		
-		
Loon- en omzetbelastingen
128		
370		
Vennootschapsbelasting
512		
866		
Overige vorderingen
433		
2.015		
Overlopende activa
315		
524		
			
1.782		
4.240
Liquide middelen					
Rekening-courant bank		
2.317		
421
						
			
229.158		
219.858
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(bedragen x € 1.000)		

2008		

2007

					
Eigen vermogen					
Kapitaal
-		
-		
Resultaat verslagjaar
3.185		
3.883		
Overige reserve
42.339		
38.456		
Totaal eigen vermogen		
45.524		
42.339
					
Voorzieningen					
Overige voorzieningen		
178		
194
					
Langlopende schulden					
Langlopende leningen o/g		
159.583		
139.013
					
Kortlopende schulden					
Schulden aan kredietinstellingen
12.487		
24.953		
Schulden aan gemeenten
443		
-		
Schulden aan leveranciers
3.045		
3.965		
Belastingen en premies sociale verzekeringen
818		
1.893		
Aangegane verplichtingen
519		
610		
Overige schulden
303		
1.171		
Overlopende passiva
6.258		
5.720		
			
23.873		
38.312

			

229.158		

219.858
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1 . 3 res u ltat en r ek ening
(bedragen x € 1.000)

2008

2007

				
Bedrijfsopbrengsten
Huren
34.983
33.458
Vergoedingen
3.018
3.065
Verkoop onroerende zaken
1.933
2.419
Wijzigingen in voorraad gereed product en
onderhanden werk
10.857
7.426
Overige bedrijfsopbrengsten
881
748
Som der bedrijfsopbrengsten
51.672
47.116
				
Bedrijfslasten			
Afschrijvingen op materiële vaste activa
4.288
4.032
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
2.672
Lonen en salarissen
4.758
4.591
Sociale lasten en pensioenlasten
1.391
1.261
Lasten onderhoud
11.103
11.396
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
9.707
7.426
Bijzondere waardeveranderingen vlottende activa
-1.200
Overige bedrijfslasten
9.774
8.263
Som der bedrijfslasten
42.493
36.969		
				
Bedrijfsresultaat
9.179
10.147
				
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke baten
1.097
1.310
Rentelasten en soortgelijke kosten
8.094
8.141
Jaarresultaat voor belastingen
2.182
3.316
				
Vennootschapsbelastingen
1.003
567
				
Jaarresultaat na belastingen
3.185
3.883
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1 . 4 k a sstr oomove r zic h t
(bedragen x € 1.000)		

2008		

2007

					
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		
9.179		 10.147		
Aanpassingen voor:						
Afschrijvingen
4.288		
4.032		
Vrijval/dotatie voorzieningen
-16		
28		
Verkopen onroerend goed
-1.933		
-2.419		
Overige
-		
-		
			
2.339		
1.641
Veranderingen in werkkapitaal				
Voorraden
-2		
-23			
Onderhanden werk/projecten
4.162		
1.509		
Vorderingen
2.458		
-2.621		
Kortlopende schulden (excl. bankkrediet)
-1.975		
-2.003		
			
4.643		 -3.138
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		 16.161		
8.650		
						
Ontvangen interest		
217		
358
Betaalde interest 		 -8.095		 -8.141
Vennootschapsbelasting		
1.003		
567
						
Kasstroom uit operationele activiteiten		
9.286		
1.434		
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investeringen in materiële vaste activa
-17.241
Desinvesteringen materiële vaste activa
2.966
Investeringen in financiële vaste activa
-1.376
Desinvesteringen financiële vaste activa
157

-20.020
3.061
134

Kasstroom uit investeringsactiviteiten		 -15.494		 -16.825		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Ontvangsten uit langlopende schulden (klim)
-		
211		
Ontvangsten uit langlopende schulden
(nieuwe leningen)
32.567		
10.000		
Aflossing langlopende schulden
-24.463
-10.388
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		

8.104		

-177

Toename/afname geldmiddelen		

1.896		 -15.868
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1 . 5 Algemene toeli cht ing
1.5.1	Regelgeving
De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals
deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In dit besluit worden de wettelijke
regels voor jaarverslaggeving van BW2 titel 9 voorgeschreven behoudens enkele specifieke uitzonderingen
voor toegelaten instellingen. Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving de
definitieve Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting uitgegeven. In deze richtlijn zijn onder
meer voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.
Deze jaarrekening is ingericht conform deze voorschriften.

1.5.2

Schattingswijzigingen

Bedrijfswaarde
Voor wat betreft de bedrijfswaarde heeft een corporatie jaarlijks te maken met schattingswijzigingen
omdat de bedrijfswaarde is gebaseerd op een inschatting van toekomstige kasstromen. In het kader van
de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen
doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting op de balans in de vorm van een toelichting op
de mutatie in de bedrijfswaarde.

1.5.3

Verwerking integrale belastingplicht vanaf 1 januari 2008

Toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn met ingang van 1 januari 2008 integraal belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting. Als gevolg van de aanvang van deze belastingplicht is een fiscale
openingsbalans opgemaakt waarvoor specifieke fiscale waarderingsregels gelden. Voor het verschil tussen
de waardering op de fiscale balans (fiscale boekwaarde) en de waardering op de commerciële balans
(commerciële boekwaarde) heeft Nieuw Wonen Friesland een belastinglatentie gevormd.
Recentelijk zijn de fiscale waarderingsregels bekend geworden en zijn daarmee tevens de hoogte en
waardering van te vormen belastinglatenties met terugwerkende kracht naar 1 januari 2008 duidelijk
geworden. Door Nieuw Wonen Friesland zijn de op 1 januari 2008 te waarderen belastinglatenties en de
mutaties gedurende 2008 in de belastinglatenties via het resultaat 2008 verantwoord.

1 . 6 G rondsl a gen va n waar de ring en be paling
	va n het r es ultaat
1.6.1

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van voorgaand jaar.

1.6.2

Verwerking verplichtingen

In de jaarrekening worden, indien van toepassing, naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens
feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern
gecommuniceerd’.
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1.6.3

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in exploitatie
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Oorspronkelijke investeringen in complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting duurzame) bijzondere waardeverminderingen. Afschrijvingen zijn bepaald op basis van de verwachte economische levensduur en zijn
berekend volgens het annuïtaire systeem.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven,
vermeerderd met eventuele na-investeringen.
Na-investeringen
Na-investeringen zijn uitgaven die leiden tot een waardeverhoging van het actief. Hierbij uitgaand van
een toename van de bedrijfswaarde als gevolg van bijvoorbeeld huurverhoging. Een eventueel reeds
bestaand positief verschil tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde wordt niet benut ten behoeve van
activering. Een waardeverhogend effect van na-investering wordt gerealiseerd als gevolg van levensduurverlenging en/of rendementverbetering door bijvoorbeeld een hogere huurprijs.
Overige aspecten
Rente tijdens de bouw wordt in principe toegerekend aan projecten. Investeringssubsidies worden in
mindering gebracht. Op grondwaarde wordt niet afgeschreven, conform Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk
Wetboek en het BBSH. De grond is gewaardeerd op basis van historische kosten.
Impairment-toets
Jaarlijks vindt toetsing (‘impairment-toets’) plaats van de boekwaarde en reële waarde (hierna: bedrijfswaarde). De toetsing geschiedt op complexniveau. Complexen worden gedefinieerd op basis van
groepen van glijksoortige activa (kasstroomgenererende eenheid).
Deze worden gedefinieerd op basis van onderkende product-marktcombinaties, welke qua productgroepen worden ingedeeld naar wijken in Leeuwarden. Deze indeling sluit aan op de wijze waarop het
interne beleid en de bedrijfsvoering is gedefinieerd in de uitgangspunten van het strategisch vastgoedbeleid.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde
duurzaam overschrijdt. Van duurzaamheid is sprake wanneer de verwachte bedrijfswaarde gedurende
een periode van ten minste vijf jaar lager is dan de boekwaarde.
Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit
hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte
resterende looptijd van de investering. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen bestemming en aard van het bezit. Onderscheid wordt gemaakt in woningen bestemd voor de verhuur, woningen
bestemd voor de verkoop op korte en langere termijn en bedrijfsmatige en overige onroerende zaken.
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De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste
schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn
gedurende de resterende levensduur van het actief.
De kasstromen zijn gebaseerd op het in 2008 geformaliseerde SVB en bestrijken een periode van 5 jaar
behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud en eventuele overige contracten met een
werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de
meerjaren-onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van
de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede van genormeerde
lasten-niveaus.
Bij de bedrijfswaardeberekening per 31december 2008 zijn de volgende parameters gehanteerd:
		
Disconteringsvoet
		
Prijsinflatie
Looninflatie   
Bouwinflatie 2009 t/m 2012
Bouwinflatie  2013 en verder
Marktinflatie  
		
Huurstijging 2010 en verder
		
Norm algemeen beheer,
uitgedrukt in een bedrag per woning
Belastingen en verzekeringen,
uitgedrukt in een bedrag per woning

Ultimo 2008

Ultimo 2007

6,00%

6,00%

2,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%

2,25%
3,25%
3,25%
3,25%
3,50%

2,25%

2,25%

1.104

1.016

248

261

De periode waarover contant gemaakt wordt, loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van
de complexen of investering. De minimale levensduur is gesteld op 10 jaar tenzij vanuit planvorming een
kortere levensduur gerechtvaardigd is.
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Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Dit betreft complexen in aanbouw welke worden gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende
kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van
een bijzonder waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten.
Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de koopwoningen
verantwoord onder de post voorraad onderhanden werk. Het aandeel van de huurwoningen wordt
verantwoord onder de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Voor wat betreft het onrendabele
deel van het gecombineerde project wordt bij het aangaan van de verplichting het onrendabele deel
verminderd met het verwachte verkoopresultaat. Dit wordt in de winst-en-verliesrekening verantwoord
onder de post overige waardeveranderingen materiële vaste activa. Echter alleen voor zover geen sprake is
van overwaarde binnen het complex (de kasstroomgenererende eenheid) waaraan de nieuw te bouwen
huurwoningen worden toegevoegd.
Bij oplevering van het totale project wordt het verkoopresultaat verantwoord onder de post verkoop
onroerende zaken. Het resterende onrendabele deel van de investering wordt verantwoord onder de post
overige waardeveranderingen materiële vaste activa. Echter alleen voor zover geen sprake is van
overwaarde binnen het complex (de kasstroomgenererende eenheid) waaraan de nieuw te bouwen
huurwoningen worden toegevoegd. Hiermee wordt de economische realiteit van de transactie op een zo
transparant mogelijke wijze zichtbaar gemaakt.
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn genomen.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van
aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen.

1.6.4

Financiële vaste activa

Leningen u/g
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met de reeds ontvangen aflossingen.

Latente belastingvorderingen
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en -verplichtingen wordt getroffen met behulp van de
verplichtingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen en
hun belastinggrondslag, en ook wanneer er sprake is van voorwaartse verrekenbare verliescompensatie.
De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de op het einde
van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover
reeds bij wet vastgesteld.

jaarrekening pag 56

1.6.5

Vlottende activa

Onderhanden projecten en voorraden
Onderhanden projecten betreffen veelal meerjarige nieuwbouwprojecten ten behoeve van verkoop.
Deze projecten zijn gewaardeerd op basis van bestede kosten onder aftrek van reeds gerealiseerde
projectopbrengsten. Voor zover nodig vindt afwaardering plaats voor verwachte uitvoeringsverliezen.
Een voordelig projectresultaat wordt verantwoord bij definitieve afwikkeling/oplevering van het project.
De magazijnvoorraad onderhoudsmaterialen is gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkoopprijzen
inclusief btw.

1.6.6

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor eventuele
oninbaarheid.

1.6.7

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en eventuele deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder ‘schulden aan kredietinstellingen’
onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.6.8

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden verantwoord voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die
op balansdatum aanwezig zijn en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat, voor zover deze
verplichtingen en risico’s niet reeds als waardecorrectie op de desbetreffende actiefpost zijn verantwoord.
Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorziening voor personeelsbeloningen
De pensioenregeling van Nieuw Wonen Friesland is een toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds (SPW). Op basis van vrijstellingen in de regelgeving is de toegezegd-pensioenregeling
verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Verplichtingen van de werkgever zijn
zodoende niet in een voorziening op de balans verantwoord.
Overige beloningen die voortvloeien uit de dienstbetrekking, met name jubileumuitkeringen, zijn als
voorziening verantwoord als onderdeel van de ‘overige voorzieningen’, rekening houdende met
blijfkansen en contant gemaakt naar balansdatum.

1.6.9

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De langlopende schulden
omvatten de langlopende geldleningen, verminderd met de aflossingen voor het komend boekjaar.
De aflossingsverplichting voor het komend boekjaar is gerubriceerd onder de kortlopende schulden.
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1.6.10	Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben betrekking op schulden met een looptijd korter dan 1 jaar en zijn
gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.6.11 Financiële instrumenten
De stichting past financiële instrumenten (derivaten) toe om eventuele renterisico’s uit hoofd van haar
leningenportefeuille af te dekken. Deze financiële instrumenten worden tegen marktwaarde off-balance
gewaardeerd.

1.6.12 Winst-en-verliesrekening
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

1.6.13 Huren
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum.

1.6.14 Verkoop onroerende zaken
De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de
boekwaarde (bestaand bezit) danwel de vervaardigingsprijs (Projecten voor derden). Winsten worden
verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw
koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

1.6.15 Wijzigingen in voorraad gereed product en onderhanden werk
De post wijzigingen in voorraad gereed product en onderhanden werk betreft de totale ontvangst van
grond- en bouwtermijnen van nieuwbouw koopprojecten, gedurende het boekjaar. Resultaten op
nieuwbouw koopprojecten worden genomen volgens de ‘percentage of completion methode’ (POC).
Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
Samen met de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten vormen deze twee posten het
resultaat op de nieuwbouw koopprojecten.

1.6.16	Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode of de annuïteitenmethode op
basis van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening
gehouden.

1.6.17 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende activaposten.
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming
van een bijzondere waardevermindering. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse
toets van de reële waarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op boekwaarde (impairment-test). Ten
aanzien van de materiële vaste activa in exploitatie betreft de reële waarde de bedrijfswaarde op basis van
intern beleid.
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1.6.18 Lasten onderhoud
Onder deze post worden de kosten voor planmatig onderhoud verantwoord, alsmede de kosten ten
behoeve van het storings- en mutatieonderhoud. Het storings- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden
in kosten van derden, eigen dienst en de kosten van het directe materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten.
De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is
van een waardeverhoging van het actief.

1.6.19	Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Onder deze post worden de investeringen inzake de nieuwbouw koopprojecten verantwoord.

1.6.20 Overige bedrijfslasten
Hieronder worden de overige kosten verantwoord, die zijn gemaakt in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening.

1.6.21	Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. Transactiekosten op ontvangen leningen
worden eveneens als rentelasten verwerkt.

1.6.22	Belastingen
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
belasting tarief.

1.6.23	Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de winst-en-verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten
en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst-en-verliesrekening
waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele
activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van bankkredieten.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot
mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen
onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder
aftrek van de onder ‘overige schulden’ voorkomende verplichtingen.
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1 . 7 Toeli c h ting op de ba l ans
(bedragen x € 1.000)

				

				
1.7.1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
in exploitatie in ontwikkeling

ten dienste

				

onroerende en roerende zaken

van de

				

exploitatie

totaal

1 januari 2008
186.126
14.200
5.198
205.524
				
Mutaties 2008:					
Investeringen
4.364
17.162
166
21.692
Desinvesteringen wegens verkopen
-1.033			
-1.033
Afschrijvingen
-3.914		
-374
-4.288
Doorberekend aan derden
-285
-612		
-897
Terugname eerdere waarderverminderingen 1.116			
1.116
Onrendabel toppen boekjaar
-3.788			
-3.788
Overboekingen
26.265
-26.265		
						
31 december 2008
208.851
4.485
4.990
218.326

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Dit betreft huurprojecten in ontwikkeling bestemd voor toevoeging aan de eigen vastgoedportefeuille.
				
				

2008

2007

		
Accaciaschool 20 appartementem			
Bilgaard 40 appartementen boven winkelcentrum			
Zuidvliet 35 appartementen			
MFC Westeinde en aanleunwoningen Swettehiem			
Frouwesân 20 eengezinswoningen			
Bilgaard 40 appartementen			
Techum 16 huurwoningen			
Atoglasterrein			
MFC Bilgaard en 48 groepswoningen			
De Drait Drachten 30 appartementen			
Noordvliet Soendastraat 27appartementen			
Tramkwartier 17 appartementen			
Nieuweweg 3 40 appartementen			
Vrijheidswijk Plandeel C 27 appartementen en Plandeel D 		
Diversen			
Totaal			

99
85
65
21
1.266
812
2.131
6
4.485

15
204
2.245
3.952
1.665
17
4.059
375
13
479
1.160
16
14.200
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Afschrijving
De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:
• Grond
• Stichtingskosten
• CV-installaties
• Liften
• Isolatie
• Garages
• Bedrijfsruimten
• Overige zaken
• Eigen kantoorpand
• ICT apparatuur
• Bedrijfsbusjes
• Personenwagens

geen afschrijvingen
annuïtair/lineair
annuïtair
annuïtair
annuïtair
annuïtair
annuïtair
annuïtair
lineair
lineair
lineair
lineair

50 jaar
50 jaar
50 jaar
50 jaar
50 jaar
50 jaar
10 jaar
40 jaar
  3 jaar
10 jaar
  4 jaar

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde, berekend op basis van de uitgangspunten zoals genoemd in de algemene toelichting,
bedraagt ultimo 2008 € 292,8 miljoen (2007 € 244,0 miljoen).
De bedrijfswaarde is in het verslagjaar toegenomen met een bedrag van circa € 48,8 miljoen ten opzichte
van de reële waarde per ultimo het voorgaande verslagjaar. De mutatie laat zich als volgt verklaren:
(bedragen x € 1.000)

2008

2007

Autonome waardemutatie		
-1.507
			
Voorraadmutaties		
a.	Realisatie verkoop en sloop
2.893		
b.	Realisaties verbeteringen
150		
c.	Realisaties nieuwbouw en aankoop
21.719		
d.	Realisaties overig
1.572		
			
26.334
Parameterwijzigingen		

a. Indexaties
-3.000		
b. Discontering
-		
c. Levensduur
-3.151		
d. Huurverhogingen
-		
e. Mutatiegraad
-518		
			
-6.669
Beleidswijzigingen		
a. Exploitatie
1.434		
b. Onderhoud
24.429		
c. Sloop en verkoopprogramma
25		
d.	Restwaarde
-10.466		
e. Verbetering
10.741		
f. Overig
-1.393		
			
24.770
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Rentabiliteitswaardecorrectie		
a.	Autonome ontwikkeling
-1.478		
b. Wijzigingen in lopende leningen
1.512		
c. Nieuwe leningen
5.840		
d. Discontovoet
-		
e. Opgelopen rente
-		
			
5.874
Stelselwijziging			
a. Investeringshorizon
-		
b. Medio jaarmodel
-		
			
			
48.802
Verzekerde waarde
De activa zijn verzekerd op basis van aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de waarde
aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend.
De verzekerde som op basis van herbouwwaarde op balansdatum bedraagt ongeveer € 596 miljoen voor
de materiële vaste activa in beheer. Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met
kapitaalmarktleningen onder WSW borgstelling. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
Het aantal woningen behorende tot de onroerende zaken in exploitatie dat is aangemerkt voor de
verkoop bedraagt 546, verwacht wordt dat hiervan in de komende 4 jaar 397 woningen worden verkocht.
De tot de onroerende zaken in exploitatie behorende woningen welke naar verwachting op korte termijn
(binnen 1 jaar) zullen worden verkocht, hebben een verwachte opbrengst van € 7,0 miljoen, een
boekwaarde van € 3,0 miljoen en een netto-opbrengst van € 4,0 miljoen.

1.7.2

Financiële vaste activa

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
		

2008

2007

Leningen u/g			
Stand per 1 januari
Aflossingen
Stand per 31 december
		
		

1.076
157
919

1.133
57
1.076

Latente belastingvordering (Vennootschapsbelasting)		
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

481
1.358
1.839

558
-77
481
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1.7.3

De post ‘projecten in ontwikkeling’ Voorraden

		
(bedragen x € 1.000)

2008

2007

Projecten in ontwikkeling 			
3.740
7.901
Magazijnvoorraad onderhoudsmaterialen			
217
215
Totaal voorraden			
3.957
8.116
		
Projecten in ontwikkeling
De post ‘projecten in ontwikkeling’ betreft projecten die gericht zijn op de verkoop van woningen aan
particulieren.
				

2008		

2007

					
Ee-burg Vrijheidswijk bestede kosten
5.346		
5.634		
Af: voorziening voor verliezen
-		
-1.200		
				
5.346		
4.434
Ee-burg Woontoren bestede kosten
7.895		
7.801		
Af: gedeclareerde termijnen
-7.725		
-7.407		
				
170		
394
Ee-burg Stadswoningen fase 2
bestede kosten
5.237		
1.658		
Af: gedeclareerde termijnen
-6.280		
-1.652		
Totaal Ee-burg stadswoningen fase 2		
-1.043		
6
					
Ee-burg Watervilla’s fase 3
bestede kosten
3.125		
1.348		
Af: gedeclareerde termijnen
-4.110		
-2.000		
Totaal Ee-burg watervilla’s fase 3		
-985		
-652
					
Frouwesân I 18 won. bestede kosten
3.110		
2.695		
Af: gedeclareerde termijnen
-3.525		
-2.610		
Totaal Frouwesân I 18 woningen		
-415		
85
					
Frouwesân II 38 won. bestede kosten
5.930		
2.127		
Af: gedeclareerde termijnen
-6.809		
-		
Totaal Frouwesân II 38 woningen		
-879		
2.127
					
Ee-burg fase 4 bestede kosten
836		
849		
Af: gedeclareerde termijnen
-		
-		
Totaal Ee-burg fase 4		
836		
849
					
Ee-burg fase 5 bestede kosten
639		
607		
Af: gedeclareerde termijnen
-		
-		
Totaal Ee-burg fase 5		
639		
607
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(bedragen x € 1.000)		

2008		

2007

Diversen koopprojecten VO bestede kosten
71		
51		
Af: gedeclareerde termijnen
-		
-		
Totaal diverse koopprojecten VO		
71		
51
Totaal projecten in ontwikkeling		
3.740		
7.901
Ee-burg/Vrijheidswijk
Ee-burg betreft het ontwikkelproject in het kader van de herstructurering in de Vrijheidswijk in
Leeuwarden. Dit omvangrijke project is in 2004 formeel vastgelegd in een realisatieovereenkomst met de
gemeente Leeuwarden.
De investeringen bedragen in totaal € 38,2 miljoen exclusief de investeringen in het huurdeel (‘Tuinblok’)
die conform de regelgeving zijn opgenomen als onderdeel van de materiële vaste activa. De investeringen
zijn verminderd met ontvangsten in verband met de in het project opgenomen ontvangen subsidies.
Tevens zijn de investeringen verminderd met de toegerekende dekking van een deel van de resultaten uit
de verkoop bestaand bezit en door de gemeente Leeuwarden toegekende ontwikkelrechten door middel
van compensatie projecten.

1.7.4

Vorderingen

(bedragen x € 1.000)			

2008

2007

Huurdebiteuren		
Huurdebiteuren			
Af: voorziening wegens oninbaarheid			
Totaal huurdebiteuren			

598
-221
377

584
-119
465

Vennootschapsbelasting		
Stand per 1 januari			
Te verrekenen over het boekjaar			
Stand per 31 december			

866
-354
512

222
644
866

Overige vorderingen
Overige vorderingen			
Af: voorziening wegens oninbaarheid			
Totaal overige vorderingen			

640
-207
433

2.126
-111
2.015

Eigen vermogen
Het verloop van de overige reserve is als volgt:
Stand per 1 januari 			
Bij: uit de winstverdeling over het boekjaar			
Stand per 31 december 			

42.339
3.185
45.524

38.456
3.883
42.339

jaarrekening pag 64

Overige voorzieningen
De voorzieningen betreffen ‘overige voorzieningen’, de mutaties in deze post zijn in het volgende schema
samengevat:
uitgestelde beloningen
Stand per 1 januari 				
Mutaties 2008:
- dotatie 					
Stand per 31 december 				

194
-16
178

Uitgestelde beloningen
Toekomstige personeelsbeloningen welke voortvloeien uit de huidige dienstbetrekking zijn op basis van
richtlijn 271 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving met ingang van het boekjaar 2006
verantwoord. Het gaat met name om jubileumuitkeringen waarbij rekening wordt gehouden met
blijfkansen. Bedragen worden contant gemaakt naar balansdatum.

1.7.5

Langlopende schulden

Leningen
		

2008

2008

2008

2008

2007

2007

		

looptijd

looptijd

totaal

rentevoet

totaal

rentevoet

		

< 5 jaar

> 5 jaar

9.248

4,68%

13.849

5,86%

Leningen
overheid
7.689
Leningen
kredietinstellingen
		
35.376
Totaal
43.065

1.559

127.241
128.800

162.617
4,64%
171.865		

150.117
4,70%
163.966		
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De mutatie in 2008 van het totaal van de langlopende schulden kan als volgt worden toegelicht:
					

2008

2007

139.013
24.953
163.966

153.755
10.388
164.143

32.567
-24.668
-

10.000
-10.388
211

Stand per 31 december inclusief kortlopend deel		

171.865

163.966		

Gerubriceerd onder kortlopende schulden			
Stand per 31 december			

12.282
159.583

24.953
139.013

		
Stand per 1 januari			
Bij: gerubriceerd onder kortlopende schulden per 1 januari		
Stand per 1 januari inclusief kortlopend deel			
		
Bij: nieuwe leningen			
Af: aflossingen
Bij: klimleningen			

Aflossingsverplichtingen binnen twaalf maanden na afloop van het jaar zijn opgenomen onder de
kortlopende schulden. De aflossingsverplichting voor 2009 bedraagt € 12.282.000.

1.7.6

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw woningen tot een bedrag van € 5,5
miljoen.
Langlopende schulden
Om te voorzien in de (her)financieringsbehoefte worden in 2009 leningen aangetrokken ad € 25 miljoen.
In 2010 zal € 30 miljoen aan nieuwe leningen worden aangetrokken.
Ketenaansprakelijkheid
Nieuw Wonen Friesland is aansprakelijk uit hoofde van de Wet ketenaansprakelijkheid.
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1.7.7

Financiële instrumenten

In 2005 is het treasurystatuut, waarin opgenomen het financieel beleid, vastgesteld door de financiële
commissie. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet-complexe derivaten onder voorwaarden
toegestaan. Deze instrumenten worden uitsluitend toegepast in het kader van beperking van renterisico’s
en looptijdrisico’s.
Onderstaande derivaten zijn op basis van kosten beheersingsmotieven afgesloten.
einddatum

Markt-

							

Derivaat/motief

waarde *)

Payer renteswap
Payer renteswap
Payer renteswap
Payer renteswap
Payer renteswap
Payer renteswap
Payer renteswap
Payer renteswap
Payer renteswap
Payer renteswap
			

1.7.8

hoofdsom

rente

Ingangsdatum

4,5 mln
5,870
01-01-04
01-01-09
2,5 mln
5,335
01-08-04
01-08-14
4,0 mln
4,510
14-03-09
14-03-19
5,0 mln
4,980
15-07-09
15-07-39
5,0 mln
4,970
15-10-09
17-10-39
5,0 mln
4,965
15-12-09
15-12-39
5,0 mln
4,965
15-03-10
15-03-40
5,0 mln
4,960
17-05-10
17-05-40
5,0 mln
4,950
16-08-10
16-08-40
10,0 mln
4,920
02-08-11
02-08-41
51,0 mln				

-204.959
-255.463
-249.618
-1.234.730
-1.216.087
-1.204.786
-1.190.738
-1.174.578
-1.147.821
-2.151.128
-10.029.908

Lease

Eind 2007 heeft Nieuw Wonen Friesland voor haar wagenpark een vierjarig sale en leaseback contract
gesloten met een leasemaatschappij. Dit contract loopt nog drie jaar.

1.7.9	Pensioenverplichtingen
Het bedrijfstakpensioenfonds is niet in staat die gegevens op te leveren welke voor Nieuw Wonen
Friesland zouden leiden tot een juiste weergave van de kosten, alsmede de rechten en verplichtingen
zoals die voor een toegezegd pensioenrecht dienen te worden opgenomen. Derhalve worden de aan het
fonds betaalde premies als toegezegde bijdragen in de resultatenrekening verwerkt en is er geen
voorziening in de jaarrekening 2008 verwerkt. Een overschot of tekort in het bedrijfstakpensioenfonds
ASW kan invloed hebben op de te betalen premies.

Jaarverslag 2008 Nieuw Wonen Friesland pag 67

1 . 8 Toelic h ting op de resultatenre kening
1.8.1

Huren

(bedragen x € 1.000)		

2008

2007

35.590
549
58
34.983

33.983
458
67
33.458

3.528
353
21
83
53
3.018

3.593
393
36
47
52
3.065

Opbrengst verkopen bestaand bezit 22 woningen
(2007: 24 en 1 garage) 			
Af: Boekwaarde			
Af: Overige verkoopkosten			
Verkoopresultaat bestaand bezit			

3.036
1.033
70
1.933

3.093
630
50
2.413

Verkoopresultaat bestaand onroerend goed niet zijnde woningen		
					

1.933

6
2.419

			
Netto huur			
Af: huurderving wegens leegstand			
Af: huurderving wegens oninbaarheid			
					

1.8.2

Vergoedingen

Overige goederen, leveringen en diensten			
Af: te verrekenen met huurders			
Af: afgedragen BTW op servicekosten			
Af: exploitatiesaldi servicekosten			
Af: vergoedingsderving wegens leegstand			
					

1.8.3	Resultaat verkoop woningen

1.8.4

Wijzigingen in voorraad gereed product en onderhanden werk

Ee-burg Algemeen			
Ee-burg Woontoren			
Ee-burg Stadswoningen			
Ee-burg Watervilla’s			
Frouwesân 1e fase			
Frouwesân 2e fase			
Ee-burg 4e fase			
Ee-burg 5e fase			
Diversen				
					

1.150
95
3.578
1.778
415
3.803
-13
31
20
10.857

184
947
1.634
1.339
1.710
156
849
607
7.426
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1.8.5

Overige bedrijfsopbrengsten

(bedragen x € 1.000)			

2008

2007

Beheerdiensten voor derden			
Geactiveerde- en aan samenwerkingsverbanden		
doorberekende kosten werkapparaat			
Diversen				
					

57

58

605
219
881

474
216
748

3.864
47
374
3
4.288

3.534
36
459
3
4.032

1.8.6	Afschrijvingen op materiële vaste activa
Woningen en woongebouwen			
Onroerende goederen, niet zijnde woningen			
Activa ten dienste van de exploitatie			
Overige zaken			
					

1.8.7

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

Onrendabele top PMC Drachten			
Onrendabele top PMC Vogelwijk, Muziekwijk, Transvaalwijk en Rengerspark
Onrendabele top PMC Binnenstad			
Terugname onrendabele toppen bestaand bezit			
					

1.8.8

2.285
257
1.245
-1.115
2.672

-

11.513
154
23
11.690
-587
11.103

11.937
161
26
12.124
-728
11.396

2.106
3.162
5.625
187
23
11.103

2.325
3.616
5.235
194
26
11.396

Lasten onderhoud

Werken derden			
Verbruik materialen eigen magazijn			
Overige directe onderhoudskosten			
					
Af: Diverse directe opbrengsten			
					
De directe netto-onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
Storings- en mutatieonderhoud			
Planmatig onderhoud			
Groot- en markttechnisch onderhoud en woningverbetering		
Contractonderhoud			
Overige onderhoudskosten			
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1.8.9

kosten uitbesteedwerk en andere externe kosten

(bedragen x € 1.000)			

2008

2007

			
Ee-burg Woontoren			
Ee-burg Stadswoningen			
Ee-burg Watervilla’s			
Frouwesân 1e fase			
Frouwesân 2e fase			
Ee-burg 4e fase			
Ee-burg 5e fase			
Diversen				
Ee-burg Algemeen			
					

95
3.578
1.778
415
3.803
-13
31
20
9.707

947
1.634
1.339
1.710
156
849
607
184
7.426

1.8.10 Overige waardeveranderingen vlottende activa
Ee-burg Algemeen afwaardering 			
					

-1.200
-1.200

-

		
Overige personeelskosten			
Huisvestingskosten			
Kosten Raad van Toezicht / Huurdersplatform 			
Leefbaarheid			
Activiteitenbudgetten			
Publiciteit				
Externe adviezen en benchmarking			
ICT				
Accountantskosten Deloitte (zie specificatie hieronder)		
Overige algemene beheerskosten			
					

1.027
310
226
879
133
591
96
735
195
176
4.368

445
310
76
356
239
603
201
671
74
510
3.485

Specificatie accountantskosten		
Controle jaarrekening
			
Overige controleopdrachten
		
Adviesdiensten fiscaal
		
Overige niet-controlediensten
			
					

49
10
88
48
195

1.8.11 Overige bedrijfslasten
Beheerskosten

33		
-		
39		
2		
74		
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(bedragen x € 1.000)			

2008

2007

Zakelijke bedrijfslasten		
Belastingen			
Verzekeringen			
Juridische kosten, incasso e.d.			
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren			
Overige directe exploitatielasten			
Contributie Aedes			
					

1.880
184
58
190
251
2.563

1.799
185
52
-129
224
64
2.195

Exploitatielasten servicekosten		
Onderhoudskosten exploitatie leveringen en diensten		
Af: uren eigen dienst			
Verwarmingskosten			
Elektrakosten			
Waterkosten			
Premie glasverzekering			
Overige directe exploitatielasten			
					

1.868
-403
743
379
69
139
48
2.843

1.681
-369
647
335
73
133
83
2.583

Totaal bedrijfslasten			

9.774

8.263

156
16
881
44
1.097

289
21
952
48
1.310

8.094

8.141

-6.997

-6.831

1.357
-354
1.003

-77
644
567

1.8.12	Rentebaten
		
Rente op uitgezette middelen			
Rente op overige vorderingen			
Geactiveerde rente bouw			
Rente op financiële vaste activa
Totaal rentebaten			

1.8.13	Rentelasten	
Rente langlopende schulden			

		
Totaal rentebaten en -lasten			

1.8.14 Vennootschapsbelasting		
Actieve belastinglatentie			
Vpb fiscaal resultaat boekjaar			
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1 . 9 ove r ige gegevens
Beloning Bestuurder en Commissarissen
De Bestuurder, die sinds 2002 werkzaam is bij Nieuw Wonen Friesland, is benoemd voor onbepaalde tijd.
Voor het inkomensbeleid voor de Bestuurder volgt Nieuw Wonen Friesland de aanbevelingen van
Commissie Izeboud. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het verslag van de Raad van
Toezicht waarin een paragraaf over de Bestuurdersbeloning is opgenomen.
Bestuurder:			

2008

2007

Fiscaal inkomen en incl. auto (*)			
Pensioenpremie werknemers- en werkgeversaandeel			
					

142.921
48.070
190.991

151.910
48.930
200.840

(*) In 2007 is sprake van bijtelling van een auto, in 2008 is deze inkomenscomponent vervallen als gevolg
van de keuze voor géén privé gebruik.
		
Raad van Toezicht:		

		
Voorzitter				
Leden				
				

7.500
5.000

7.500
5.000
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Postbus 574
8901 BJ Leeuwarden

V e r k la ring be tr effende de jaarrekening
Wij hebben de in hoofdstuk 9 van het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2008 van Stichting Nieuw Wonen Friesland te
Leeuwarden bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de
winst-en-verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Stichting Nieuw Wonen Friesland is verantwoordelijk
voor het opmaken van deze jaarrekening die het vermogen en
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen
inzake de jaarrekening en het jaarverslag als opgenomen in artikel
26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector en richtlijn
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen,
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem
relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de
jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten
bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht en het controleprotocol in rubriek A van Bijlage III bij het Besluit beheer socialehuursector. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de
voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele
oordeelsvorming van de accoun-tant, waaronder begrepen zijn
beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw

weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te
kunnen maken van de controle-werkzaamheden die onder de
gegeven omstandigheden adequaat zijn.
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de
aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur
van Stichting Nieuw Wonen Friesland heeft gemaakt, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nieuw
Wonen Friesland per 31 december 2008 en van het resultaat over
2008 in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Besluit
beheer sociale-huursector en richtlijn 645 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften/en of
voorschriften van regelgevende instanties.
Op grond van de verplichting ingevolge artikel 28, sub a van het
Besluit beheer sociale huursector melden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4, BW. Voorts merken
wij op dat, op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens, is voldaan aan de
wettelijke verplichting tot vermelding van de informatie over
topinkomens en dat, indien de toegelaten instelling financiële
ondersteuning heeft gegeven aan buitenlandse instellingen zoals
bedoeld in de MG 2005-04 en MG 2008-03, hiervan melding is
gemaakt in de jaarrekening en het jaarverslag.

Deloitte Accountants B.V.
was getekend: P. Rienks RA
Groningen, 27 mei 2009
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