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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
Vogelaar-wijken 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.
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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Verslag van de
Raad van
Commissarissen
In 2008 heeft de Raad van Commissarissen zich
voornamelijk gebogen over de lange- en kortetermijnvisie
en ontwikkeling van de corporatie, de visitatie, de
voorgenomen fusie met Nieuw Wonen Friesland en de
gevolgen van de economische crisis. Zorgvuldigheid en
alertheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Het belang
van Welkom, maar bovenal ook dat van de huurders en
andere stakeholders, is duidelijk in de afwegingen
betrokken. Daarbij is de raad niet over één nacht ijs
gegaan. Om in termen van het schaatsen te spreken:
klúnend en schaatsend naar een gericht doel, waarbij de
beleving van de tocht net zo belangrijk is als het doel.
In dit verslag geven wij ons standpunt weer over de kernpunten van het toezicht.

Strategische herpositionering
Vanuit Den Haag is er veel op de corporaties afgekomen. Corporaties worden geconfronteerd met een integrale
belastingplicht, ze worden beperkt in hun huurbeleid en er wordt een financiële bijdrage van ze gevraagd om de
Vogelaar-wijken te financieren. En dat terwijl wij ons geld hard nodig hebben om de volkshuisvesting in Fryslân op de
been te houden, zeker gezien de demografische ontwikkeling in onze provincie. Dat betekent een strategische
herpositionering. Uiteraard niet alleen door wat er vanuit Den Haag gebeurt, maar ook vanwege de ontwikkeling van
de volkshuisvesting in Fryslân.

Voorgenomen fusie
Belangrijke overwegingen bij de voorgenomen fusie tussen Nieuw Wonen Friesland en Welkom zijn de ontwikkeling
van de volkshuisvesting en de woningmarkt in Fryslân. Niet alleen in stenen, maar ook in termen van leefbaarheid en
duurzaamheid. Wij hebben ons als raad de vraag gesteld of het verstandig is dat Welkom zich ‘als kleine club’ blijft
oriënteren op de krimpende markt van het platteland of dat het beter is om samen met Nieuw Wonen Friesland de
groeimarkt in Leeuwarden te bedienen. Onze conclusie is dat het in het belang van de volkshuisvesting is dat wij ons in
beide gebieden actief opstellen en dat de fusie ideaal is om stad en land te combineren. Een bijkomend voordeel is dat
beide corporaties in veel opzichten vergelijkbaar zijn en daarom goed in elkaar te schuiven zijn. Daarmee wordt een
verdere verbetering van de bedrijfsvoering mogelijk.
Met inachtneming van de zienswijzen van betrokken stakeholders alsook de constructieve en zorgvuldige opstelling
van de Raad van Toezicht van Nieuw Wonen Friesland, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wij twijfelen
er dan ook niet aan dat minister Van der Laan in 2009 toestemming zal geven voor de fusie.
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Visitatie
In 2008 is Welkom gevisiteerd. De Raad van Commissarissen is tevreden over de uitkomsten van het rapport, temeer
daar het belangrijke input en aanscherping geeft voor het verder functioneren en ontwikkelen van de corporatie. Op
de onderdelen ‘presteren naar eigen ambities en doelen’ en ‘presteren naar opgaven’ scoort Welkom goed. Op de
aspecten ‘presteren naar vermogen’ en ‘presteren volgens stakeholders en governance’ scoort Welkom ruim
voldoende. Tijdens de visitatie zijn alle prestaties van de corporatie via verschillende invalshoeken beoordeeld.
De commissie komt tot de conclusie dat Welkom ruim voldoende scoort en tendeert naar een ‘goed’. Samenvattend
stelt de commissie dat Welkom ruim voldoende presteert in haar werkomgeving. De corporatie stemt haar ambities af
op de lokale opgaven. Zij richt haar blik ook op de regionale opgaven en onderzoekt in hoeverre zij hieraan een
bijdrage kan leveren.
De corporatie neemt een actieve houding aan ten aanzien van investeringsmogelijkheden.
De corporatie is resultaatgericht. De open en constructieve houding naar de stakeholders toe leidt tot realisatie van
kleinschalige projecten in de plattelandsomgeving. Als relatief jonge corporatie heeft Welkom dus veel bereikt in de
afgelopen jaren.

Corporate Governance in 2008
In een dynamische omgeving met de kernonderwerpen zoals hiervoor is aangegeven, hebben wij onze rol als
toezichthouder, werkgever voor het bestuur en als klankbord inhoud gegeven.
Het opgestelde toetsingskader is hierbij een belangrijk element. Wij onderschrijven en volgen de Governancecode van
Aedes. Wij zien dit als een belangrijk middel gericht op transparantie, integriteit en vertrouwen. In 2008 zijn de diverse
onderdelen van de code verder geïmplementeerd.

Samenstelling en profiel van de Raad van Commissarissen
In het verslagjaar bestond de Raad van Commissarissen evenals vorig jaar uit vijf leden. Op 28 oktober 2008 heeft de
heer E. Salverda volgens het rooster van aftreden afscheid genomen van de raad. Wij danken de heer Salverda voor
zijn inzet en kennis die hij de afgelopen jaren ter beschikking heeft gesteld.
De heer B.A. Endedijk is op voordracht van de Bewonersraad Friesland de heer Salverda opgevolgd. Het vooraf
opgestelde profiel is daarbij uitgangspunt geweest.
Volgens het rooster van aftreden was in 2008 ook mevrouw J.D.M. Kanters aftredend. Op ons verzoek is dit aftreden
uitgesteld mede met het oog op haar rol bij de voorgenomen fusie. Zij zal aftreden in 2009.
De samenstelling van de raad van Commissarissen staat vermeld op pagina 8.

Remuneratie
De honorering van de Raad van Commissarissen is conform de adviesregeling van de Vereniging toezichthouders
woningcorporaties (zie de bedragen in de tabel). In totaal is in het verslagjaar € 49.500 aan vergoedingen uitgekeerd
aan zittende en in het verslagjaar vertrokken commissarissen.
De bezoldiging van de directeurbestuurder is lager dan de W.O.P.T norm. Voor een nadere specificatie van de
bezoldiging van de directeurbestuurder en de vergoedingen van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar
het onderdeel 12.10 Overige informatie van de winst-en-verliesrekening op pagina 95.
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Samenstelling van de Raad van Commissarissen (ultimo 2008)
Naam

Benoemd in

Zitting tot

J. Dijkstra
voorzitter
(1958)

2007

2015

Mevrouw.
J.C.M. Kanters
(1957)

2004

2009

B.A. Endedijk
lid Huurders
commissaris
(1951)

2008

W. Kamminga
lid
(1939)

Mevrouw
M.F. Dijkstra
lid Huurders
commissaris
(1947)

Nevenfuncties

Beroep

Honorarium in E

Partner bij
Twynstra Gudde
adviseurs en
managers

13.500

• Bestuurslid VNO NCW Friesland
• Lid Adviesraad CVO Sneek
(onderwijsinstelling)
• Bestuurslid DODG
fondswerving Millenniumdoelen

Directeur Donker,
Sneek

9.000

2012

• Lid Raad van Commissarissen
Rabobank IJsseldelta
• Commissaris Regionaal
Overslagcentrum Kampen
• Voorzitter Lions Quest Nederland
• Voorzitter Rode Kruis afdeling
Kampen
• Lid Generale College voor het
opzicht in de PKN

Algemeen
directeur Uitgeefmaatschappij
Kok ten Have BV

1.598

2000

2009

• Penningmeester Centrum Tumba,
Leeuwarden
• Kerkmeester wijkcollege
Kerkrentmeesters PKN-kerk
Drachten-Oost

Gepensioneerd
directeur
woningcorporatie

9.000

2007

2011

• Lid raad van Commissarissen
Woningcorporatie Mitros, Utrecht
• Bestuurslid Stichting
Engelbewaarder
• Voorzitter Stichting SWB

Adviseur volkshuisvesting &
ruimtelijke
ordening

9.000

Inzicht en informatie
Om goed inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van Welkom moet
de Raad van Commissarissen uiteraard goed geïnformeerd worden.
Dat wordt onder andere gedaan door de directeur-bestuurder, die
de raad zowel mondeling als schriftelijk informeert. Onderwerpen
waarover de Raad van Commissarissen een oordeel vormt zijn de

(beoogde) doelen en de (financiële) resultaten. Ook over de in- en
externe ontwikkelingen, de relatie met stakeholders en de wensen
en behoeften van de klanten toetst de raad het gevoerde beleid en
de resultaten.
Ook overlegt de Raad van Commissarissen met de Ondernemingsraad (OR). Dat is in 2008 twee keer gebeurd. De raad spreekt zijn
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waardering uit over de prettige en open wijze waarop er tussen
beide raden is gecommuniceerd.

Deskundigheid
De Raad is voortdurend bezig om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen in de branche. De Raad van Commissarissen heeft
in 2008 zijn deskundigheid op peil gehouden door:
• Individuele deelname aan het programma voor commissarissen
en toezichthouders van de Erasmus Universiteit;
• Bijeenkomsten bij te wonen van de Vereniging toezichthouders
van woningcorporaties;
• Het jaarlijkse Aedes-congres en andere specifieke Aedesbijeenkomsten te bezoeken;
• De ‘platformbijeenkomsten’ bij te wonen en deel te nemen aan
de jaarlijkse excursie van Vereniging van Friese Corporaties
(voorheen Aedes in Fryslân);
• Aanwezig te zijn bij momenten, zoals eerste palen, hoogste
punten en oplevering van projecten;
• Vakliteratuur te lezen;
• Excursies naar projecten in het werkgebied bij te wonen.

Werkzaamheden
In 2008 heeft de Raad van Commissarissen zes keer regulier
vergaderd. Daarnaast zijn er vier vergaderingen gehouden over
specifieke onderwerpen, namelijk de voorgenomen fusie, de
visitatie, het risicomanagement en de integriteit.
Andere onderwerpen waren:
• De Dashboard rapportages - sinds halverwege 2008 voorziet de
controlmanager de rapportages van commentaar. Wij vinden dit
een uitstekend instrument en de kwaliteit van de rapportages is
daarmee verbeterd;
• Goedkeuring investering diverse nieuwbouw- en
herstructureringsprojecten;
• Benoeming van een nieuw lid;
• Vaststellen jaarplan en begroting 2009;
• Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2007;
• Beoordeling en functioneren directeur-bestuurder. Met de
directeur-bestuurder is een plannings- en beoordelingsgesprek
gevoerd;
• Het visitatierapport;
• De evaluatie van het reglement en de mandatering;
• De gevolgen van de kredietcrisis;
• De benchmark Corporatie in Perspectief.

De directeur-bestuurder is bij de reguliere vergaderingen aanwezig
geweest. Daarnaast is zonder de bestuurder vergaderd over: de
periodieke evaluatie van het functioneren van de raad alsook van
de directeur-bestuurder. Ook hebben leden van het managementteam diverse presentaties in de raad verzorgd. Verder heeft er
overleg plaatsgevonden met de accountant over de jaarrekening.

Adviserende functie
Naast de toezichthoudende rol heeft de raad uitgebreid de
directeur-bestuurder geadviseerd. Kernonderwerpen waren: het
strategisch beleid, de positionering van Welkom, de ontwikkelingen
met betrekking tot de prachtwijken, de vennootschapsbelasting en
de ontwikkelingen binnen Aedes.

Overleg met directeur-bestuurder
De Raad van Commissarissen was ook sparringpartner voor de
directeur-bestuurder. Daarnaast zijn beoordelingsgesprekken
gevoerd over het functioneren van de directeur-bestuurder. Verder
is overleg gevoerd over de agenda ter voorbereiding op de
vergadering. Tot slot hebben de Raad van Commissarissen en de
directeur-bestuurder over specifieke ontwikkeling van projecten
gesproken.

Tot slot
Wij willen directie en medewerkers bedanken voor hun inzet en
toewijding en bijdrage aan de volkshuisvesting, ook in 2008.
Bolsward, 2 juni 2009
namens de Raad van Commissarissen
Jac. Dijkstra RA,
voorzitter
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h o o fds t u k 1

Algemene
ontwikkelingen
Platteland én Stad
Het jaar 2008 heeft natuurlijk voor een groot deel in het teken gestaan van de aanstaande fusie.
Welkom heeft
Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn we het ‘point of no return’ ruim gepasseerd.
Wij verwachten, na toestemming van het ministerie, in juni 2009 te fuseren. Dat betekent dat wij
zich altijd sterk
de toekomst zowel de stad als het platteland kunnen bedienen. Doen wij ons werk goed, dan
gemaakt voor het inbrengen
we evenwicht in de krimpende markt op het platteland en de groeiende markt in de
steden.
platteland. Dat
blijft ook na de
Lokale ontwikkelingen
fusie het geval.
Ons werkgebied met daarin de gemeenten Boarnsterhim, Bolsward, Littenseradiel, Opsterland,
Maar door de
Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel breiden we dus in 2009 uit met de gemeente Leeuwarden
komende schaal- en Smallingerland.
vergroting zijn we Voor de te verwachten krimp van de bevolking op het platteland moeten we andere en creatievere
beter in staat een oplossingen bedenken. We moeten dat in een bredere context plaatsen; met andere woorden
verder kijken dan het eigen dorp. Stad en land hebben elkaar nodig. Een vitale stad heeft baat bij
stempel te
een vitaal platteland en omgekeerd, dat is waar wij aan willen werken.
drukken op de
Wijkvernieuwing
Friese volksOok vanwege de krimp blijft onze wijkvernieuwingsopgave onverminderd groot. Zoals elke
corporatie, hebben we vaak te maken met onrendabele investeringen die gefinancierd moeten
huisvesting.
worden. Grotendeels gebeurt dit door de verkoop van woningen. Maar wij maken ons natuurlijk
Dat is nodig,
wel zorgen over een mogelijke stagnatie in de koopmarkt vanwege de kredietcrisis. Wij zullen alle
ontwikkelingen scherp in de gaten houden en bijsturen wanneer en waar mogelijk. Het kan
want er moet
betekenen dat we onderdelen van wijkvernieuwingsprojecten moeten uitstellen. Dat is natuurlijk
lokaal en
jammer, maar het is het gevolg van deze onvoorspelbare tijd.
regionaal veel
Provincie
werk worden
In dit jaarverslag staan wij even stil bij het overlijden van gedeputeerde Anita Andriesen. Zij was de
motor achter en vertolker van de volkshuisvesting in Fryslân en streed voor de ruimtelijke kwaliteit
verzet.
in onze mooie provincie. Haar passie en bevlogenheid hebben ons geïnspireerd. Mensen als Anita
Andriesen zijn steeds vaker uitzondering dan regel. We zullen haar missen. Maar het gedachtegoed van Anita heeft ook bij ons wortel geschoten en wij zetten ons in om dit in beleid te vertalen
en uit te dragen.

Gemeenten
Onze relatie met de gemeenten waarin wij werkzaam zijn, is zonder meer goed. De gemaakte
prestatieafspraken worden over en weer nagekomen. De goede relatie wordt ook vermeld in het
visitatierapport dat afgelopen jaar verscheen.
De financiële kredietcrisis zorgt in heel Nederland voor veel onrust. Verschillende sectoren worden
getroffen door de gevolgen van de recessie waarin ons land is terechtgekomen. Afgelopen tijd
werd er in dit licht ook door de media bericht over de afname van de productie van sociale huuren koopwoningen. Welkom en Nieuw Wonen Friesland, onze fusiepartner, komen de
bouwafspraken die met de negen gemeenten waarin wij actief zijn, ook in 2009 na.
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In 2009 zullen Welkom en Nieuw Wonen Friesland ongeveer 140
woningen opleveren. Daarnaast starten in 2009 de bouwactiviteiten
van ruim 500 woningen die in 2010/2011 worden opgeleverd.
Ondanks de weerbarstige financiële markt en de extra financiële
eisen die de landelijke overheid aan corporaties stelt, zijn Welkom
en Nieuw Wonen Friesland vast van plan om de toegezegde
prestaties op het gebied van nieuwbouw en wijkvernieuwing te
leveren. Voor de realisatie van alle plannen is een goede samenwerking met de betrokken gemeenten hard nodig, zodat we er
samen voor kunnen zorgen dat er voldoende betaalbare woningen
beschikbaar blijven voor de daarop aangewezen huishoudens.

Leefbaarheid
Wij zijn én blijven bereid om te investeren in de dorpen én in de
leefbaarheid daarvan. Dat varieert van kleinschalige projecten die
wij sponsoren tot het (ver)bouwen van multifunctionele centra.
Een mooi voorbeeld van een project waarbij wij sturen op waarde
(sociaal rendement) is de aankoop van een dorpswinkel die dreigde
failliet te gaan (zie voor meer informatie hoofdstuk 7 over
leefbaarheid).

Bezoek Vogelaar
Voormalig minister Ella Vogelaar was geïnspireerd door de
Welkom-aanpak. Zij bezocht in het voorjaar onze corporatie om
een aantal projecten (waaronder de buurtsuper in Jirnsum) te
bekijken.
Daaruit blijkt dat Welkom actief betrokken is bij het behouden van
de leefbaarheid in kleine dorpen. Onze boodschap aan de minister
was om niet alle aandacht naar de prachtwijken uit te laten gaan
maar tevens aandacht te houden voor de problematiek op het
platteland.

Verhuizing hoofdkantoor
Het hoofdkantoor van Welkom verhuist begin 2009 naar de Abe
Lenstra Boulevard in Heerenveen. Op woensdag 30 januari 2008 is
de overeenkomst getekend. De bouw van het nieuwe kantoor
startte in maart 2008. Eén van de redenen om te verhuizen was de
wens om meer centraal in het werkgebied te zitten. Daarnaast
speelt ruimtegebrek een rol bij de overweging om het hoofdkantoor
te verplaatsen. In Bolsward blijft, net als in Grou en Gorredijk, een
Welkomwinkel gevestigd van waaruit de klanten snel en lokaal
geholpen kunnen worden.

Landelijke ontwikkelingen
De politiek heeft veel kritiek op het functioneren van corporaties.
Die kritiek heeft de sector zich serieus aangetrokken. Dat werd in
2007 verwoord in het ‘Antwoord aan de samenleving’. Ondanks de
toezeggingen dat corporaties zich extra zouden inspannen op een
aantal beleidsterreinen, vond Den Haag dit niet genoeg. Inmiddels
is ons een integrale belastingplicht opgelegd en moeten wij jaarlijks
een aanzienlijk bedrag afstaan om de Vogelaar-wijken te
financieren. En dat alles afgezet tegen de beperkingen van een
inflatievolgend huurbeleid. Er wordt veel van ons gevraagd en het is
betreurenswaardig dat er zo weinig vertrouwen in ons wordt
gesteld. De beteugeling en het toezicht - dat laatste moet er
natuurlijk wel zijn - gaan zo langzamerhand alle proporties te
buiten. Daarmee worden corporaties vleugellam gemaakt en
verdwijnt de dynamiek uit de volkshuisvesting.
Wij hopen dat de nieuw aangestelde minister Van der Laan het
accent weer op de volkshuisvesting en de primaire doelgroep legt.
Dat hij respect heeft voor en rekening houdt met regionale
belangen. Dat hij alleen generale maatregelen treft en de lokale
verantwoordelijkheid neerlegt daar waar zij hoort, namelijk lokaal.

Interne ontwikkelingen
Vanzelfsprekend zijn de externe ontwikkelingen van groot belang
op het beleid en de organisatie van onze woningcorporatie.
Minstens zo belangrijk zijn echter ook de interne ontwikkelingen
die ervoor zorgen dat onze organisatie steeds beter en
professioneler te werk gaat. Een aantal stafafdelingen doet hiervan
verslag.

Communicatiebeleid
Ter voorbereiding op de fusie heeft de werkgroep Communicatie en
Marketing een voorstel uitgewerkt hoe de toekomstige organisatie
met de naamgeving om moet gaan. Het advies luidde om als
nieuwe organisatie met nieuwe ambities en een nieuwe
positionering door te gaan onder een nieuwe naam. De uitwerking
hiervan volgt in 2009 zodat we per 2010 met een nieuwe naam en
een nieuw beeldmerk onze markt gaan bedienen.
Het afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan onze imagopijlers
(Welkom is een eigenzinnige aanjager, een bondgenoot, helpt de
klant verder en wil lokaal het verschil maken). Dit heeft een

Sturen op waarde

Het communicatiebeleid volgt het strategische communicatieplan
dat in 2007 is geschreven. Er zijn diverse zaken uitgerold in het
kader van het communicatiebeleid. Zo is een sponsorplan uitgezet,
is er een loyaliteitsplan voor trouwe huurders uitgewerkt en heeft
de afdeling Communicatie andere afdelingen ondersteund in de
communicatie met huurders. Ook hebben we als motivator voor de
medewerkers en ter ondersteuning van de imagopijlers de interne
award ‘De held van Welkom’ in het leven geroepen. In de praktijk
bleek het middel niet aan te sluiten bij de beleving van de
medewerkers, zodat besloten is om de award niet langer uit te
reiken.

Sturen

Thamara Kloosterman

Gosé Posthunus

Adriënne Zwijnenburg
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Walter van Ginkel

tweeledig resultaat gehad, voor zover daar nu na een jaar al iets
over te zeggen valt. We realiseren ons namelijk dat het drie tot vijf
jaar duurt voordat de pijlers effect sorteren. Resultaat is er geboekt
in de zin dat er een intern bewustwordingsproces op gang is
gebracht hoe we ons als medewerkers binnen onze organisatie
kunnen en mogen gedragen. Medewerkers spraken geregeld over
de imagopijlers. Om de imagopijlers goed te verankeren, hebben
we ze geïntegreerd in de plannings- en functioneringsgesprekken.
De externe beeldvorming van Welkom proberen we te beïnvloeden
door bijvoorbeeld de teksten op de website, in persberichten en
openbare speeches steeds te verbinden aan de imagopijlers.
Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om zich in lijn met de
imagopijlers te gedragen. Uiteindelijk bepaalt het gedrag van de
medewerkers voor een groot deel het imago van onze organisatie.

Bij woningcorporatie Welkom staan twee soorten waarden hoog in
het vaandel: financiële en maatschappelijke waarden. Deze twee
waarden worden beide gecreëerd door middel van ons vastgoed.
Dit leidt tot een driehoeksverhouding van de factoren vastgoed,
financiële prestaties en maatschappelijke prestaties.
Het vinden van een juiste balans in deze driehoeksverhouding is
cruciaal. Aan het creëren van maatschappelijke waarde ontleent de
organisatie haar bestaansrecht. Juist om deze rol een duurzaam
karakter te geven, moet Welkom een financieel gezonde,
maatschappelijke onderneming zijn en blijven. Immers, zonder geld
zijn geen maatschappelijke investeringen mogelijk.

Vastgoed heeft een statisch karakter in de betekenis dat het vrij
moeizaam is aan te passen aan de ‘grillen van de markt’. Juist
omdat de omgeving in toenemende mate aan het veranderen is
(denk bijvoorbeeld aan de dalende bevolkingsomvang en de
daarmee samenhangende gewijzigde behoefte aan bepaalde type
woningen in Fryslân), is tijdig sturen steeds belangrijker.
We moeten, meer dan in het verleden, zekerheid hebben over de
financiële en maatschappelijke effecten van nieuwbouw, sloop,
onderhoud en algemene investeringen in leefbaarheid. Dit gebeurt
het liefst niet alleen op het moment van de investeringsbeslissing,
maar continu en gericht op de lange termijn.

Verbeteren kun je alleen wanneer je weet welke prestaties je
realiseert. Hiervoor moet je prestaties meten want ‘meten is
weten’! In 2008 heeft Welkom zich gebogen over de vraag hoe de
verschillende prestaties van de corporatie gemeten kunnen
worden.
Inzicht in de financiële prestaties van investeringen krijgt Welkom
door te participeren in de aeDex/IPD Vastgoedbenchmark. Hieruit
worden gegevens verkregen over de verschillende rendementen
die we met ons vastgoed behalen. Daarnaast heeft Welkom zich
gebogen over een methode om maatschappelijke effecten te
meten: Social Return on Investment (SROI). In 2009 zullen aeDex
en SROI een belangrijke functie krijgen bij het beoordelen van onze
prestaties. Om die reden participeert Welkom in de hieronder
beschreven experimenten.

Experimenteren
Al doende leert men. In 2008 heeft Welkom zitting genomen in
twee experimentgroepen om inhoud te geven aan Sturen op
Waarde. Bij beide experimenten heeft de Stichting Experimenten
Volkshuisvesting (SEV) een coördinerende rol.
• Experiment 1: SEV/RIGO en een aantal woningcorporaties
Doelstelling: Het ontwikkelen van een auditinstrument waarmee
de huidige manier van vastgoedsturing kan worden beoordeeld.
Oplevering: Kwartaal 2, 2009.

• Experiment 2: SEV/aeDex, adviesorganisaties en
woningcorporaties
Doelstelling: Een toevoeging aan de aeDex-benchmark om de
effecten van maatschappelijke investeringen te kunnen
beoordelen.
Oplevering: Kwartaal 4, 2009.
.

Risicomanagement
Welkom is actief bezig met het beheersen van risico’s. In 2008
hebben wij een aantal activiteiten ondernomen om te zorgen dat er
grip is op de activiteiten van de organisatie.

Procesbeheersing
Welkom heeft de uitvoering van de Administratieve Organisatie &
In Control (AO/IC) in eigen beheer genomen. Voorheen huurden we
externe partijen in om processen te analyseren en ons te adviseren
over risico’s, effectiviteit en efficiëntie. De kennis en kunde zijn nu
intern aanwezig en dat heeft significante voordelen.
De bewustwording van het belang van goede (beheersbare)
processen is toegenomen en de AO/IC heeft een duidelijk gezicht
gekregen binnen de organisatie. In 2008 zijn drie kritische
processen tegen het licht gehouden en waar nodig verbeterd.
Hierbij is vooral vanuit risico’s gedacht. Het gaat hierbij om het
nieuwbouwproces, het verkoopproces en de facturenstroom.
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Projectevaluaties

Tax-control

Net als voorgaande jaren zijn alle opgeleverde projecten
geëvalueerd. Uit een groot aantal evaluaties zijn belangrijke
aanwijzingen voor risico’s verkregen en konden we per project
sturen op adequate maatregelen. De risico’s die zijn geëvalueerd
waren bijvoorbeeld:
• Financiële risico’s: is het project binnen de gestelde marges
gebleven?
• Marktrisico’s: is het project spoedig verhuurd/verkocht?
• Externe patijen: hebben aannemers naar behoren gepresteerd?
Antwoorden op deze vragen zijn zorgvuldig geanalyseerd,
vastgelegd en teruggekoppeld naar het managementteam van
Welkom. Vervolgens zijn actiepunten geformuleerd en uitgezet.

In 2008 is ook weer veel aandacht besteed aan tax-control, waarbij
er bijzondere aandacht is uitgegaan naar de projecten onderhanden
werken. Vroegtijdig werden afwegingen gemaakt of verwerving
van onroerend goed via een route die leidt tot overdrachtsbelasting
of juist een BTW-plicht, zou verlopen. Hierdoor werden kansen
benut en risico’s beperkt..

Inkoopcontrol
Welkom hecht aan een transparante inkoop- en aanbestedingsprocedure. Door de inkoopfunctionaris is vastgesteld dat de
procedure over het algemeen goed wordt toegepast bij het
aanbesteden van de werkzaamheden. Het is van belang om de
procedure rondom het inkoop- en aanbestedingsbeleid regelmatig
onder de aandacht te brengen van de medewerkers. Daarom is in
2008 het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij diverse werkoverleggen aan de orde gesteld en is de procedure rondom het
inkoopbeleid uitgelegd en verduidelijkt.
Als gevolg van de kredietcrisis is te zien dat er bij aanbestedingen
sprake is van prijsdalingen. Voor opdrachtgevers een interessante
ontwikkeling, maar het betekent tegelijkertijd dat we extra alert
moten zijn op de kredietwaardigheid van de opdrachtnemers.
In het kader van risicomanagement zijn bepaalde procedures
daarom aangescherpt.
We hebben in 2008 vier grote aanbestedingen gehad van meer dan
€ 1 miljoen, achttien middelgrote aanbestedingen van € 100.000
tot € 1 miljoen en diverse kleine aanbestedingen tot € 100.000.
De verschillen tussen de hoogste en laagste inschrijver bij de
aanbestedingen varieerden tussen 3 tot 20 procent.
Verder is na een aanbestedingsprocedure een aantal werkzaamheden gebundeld en in Service Level Agreements
ondergebracht.
We hebben in 2008 niet meer met digitale open inschrijvingen
gewerkt.

Vennootschapsbelasting (VPB)
Op 1 januari 2006 werd de partiële vennootschapsbelasting (VPB)
ingevoerd. Welkom heeft de Vaststellingsovereenkomst
vennootschapsbelasting ondertekend en aanvankelijk voor model 1
gekozen (VSO-1). Wij hebben inmiddels veel energie gestoken in de
afwikkeling van de VPB over 2006 en 2007. Als gevolg van de
invoering van de integrale VPB-plicht per 1 januari 2008 hebben wij
een heroverweging gemaakt van de keuze voor model 1 over de
VSO-1 periode. Daaruit bleek dat compensabele verliezen over de
VSO-1 periode sneller verrekenbaar zijn bij de keuze voor model 2.
Door de invoering van de integrale VPB-plicht zijn tax-control en
tax-planning hoog op de agenda komen te staan. Cruciaal voor het
bepalen van de VPB-druk is de fiscale openingsbalans per 1 januari
2008. Daarover heeft de Belastingdienst de corporaties lang in
onzekerheid gelaten. Pas op 23 januari 2009 is de vaststellingsovereenkomst (VSO-2) tussen Aedes en de Belastingdienst
verschenen. In VSO-2 staan de uitgangspunten over de fiscale
waardering van het bezit en de schulden. Welkom heeft er voor
gekozen om VSO-2 wel te ondertekenen. De keuze is baseerd op
de afweging van de plussen en de minnen. Zo zijn wij van mening
dat bepaalde afspraken, bijvoorbeeld dat sociale huurwoningen
voor 70 procent van de WOZ-waarde op de fiscale openingsbalans
worden opgenomen, geen rechtvaardiging is van de werkelijke
waarde in het economisch verkeer. Daar staat tegenover dat er voor
herontwikkelingslocaties wel gunstige fiscale afspraken zijn
gemaakt. Met name omdat er zowel bij Welkom als onze
fusiepartner sprake is van een forse transitieopgave is besloten
VSO-2 wel te ondertekenen. Een groot voordeel is tevens dat
basisuitgangspunten voor de bepaling van het fiscaal resultaat
duidelijk zijn. Bij het niet-ondertekenen van VSO-2 zou een periode
van fiscale onzekerheid zijn aangebroken. Aangezien de uiteindelijk
te betalen vennootschapsbelasting een beperking betekent van
onze investeringscapaciteit is dat een ongewenste situatie.
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Organisatie
Welkom in beweging
Welkom doet het als organisatie goed in de ogen
van haar stakeholders. Dat is niet in de laatste
plaats te danken aan de inzet van de
medewerkers. Zij zijn degenen die het gezicht en
de prestaties van de organisatie bepalen.
Prestaties die we ook moeten tonen.
Communicatie is daarbij van groot belang.
Daarop én op de fusie richt Welkom zich de
komende tijd.
Er zal blijvende aandacht moeten zijn voor het vastgoed en het
beheer daarvan. Dat blijft een thema waar we veel moeite voor
moeten doen om het goed onder de knie krijgen. Het gaat wel de
goede kant op, maar de tijd van afwachten is voorbij. We moeten
in 2009 laten zien dat we forse stappen voorwaarts kunnen maken.
Dat we vanuit een degelijke visie ons beleid implementeren en
bestempelen.

Visitatie
Als lid van branchevereniging Aedes heeft Welkom zich verbonden
aan de AedesCode. Hierin is opgenomen dat een corporatie zich
één keer in de vier jaar laat visiteren. Niet omdat dit moet, maar
omdat wij het interessant en belangrijk vinden om te weten wat
anderen van ons vinden en van ons verwachten.
De visitatie houdt in dat een onafhankelijke commissie de
organisatie beoordeelt om inzicht te krijgen in het functioneren
ervan. Welkom is dit jaar beoordeeld door diverse organisaties,
instellingen en vertegenwoordigers van partijen waar Welkom veel
mee samenwerkt. Tijdens de visitatie is met name gekeken naar de
maatschappelijke prestaties die Welkom levert. Er is een objectief en
onafhankelijk oordeel verkregen over de prestaties van Welkom en
er is in beeld gebracht wat goed gaat en wat verbeterd kan worden.
Het visitatierapport is positief uitgevallen. Overall scoorde Welkom
een zeven. Wel moet Welkom zich verbeteren op het gebied van
communicatie, zodat onze stakeholders beter weten wat we doen
en waarom we het doen.

KWH
In 2007 heeft Welkom het KWH-label gehaald. Desondanks
hebben wij besloten om met ingang van 2008 te stoppen met de
KWH-metingen. Welkom is van mening dat onze klantencontacten
en informatievoorziening altijd van hoge kwaliteit moeten zijn en
niet afhankelijk mogen zijn van een meetmoment. Bovendien
vonden wij de meetmethode niet representatief om de mate van
klanttevredenheid aan af te meten. In navolging van het KWH-label
onderzoeken wij mogelijke alternatieven om de klanttevredenheid
te beoordelen.

Huisvesting
De op handen zijnde fusie heeft geen gevolgen voor de verhuizing
van Welkom naar de Abe Lenstra Boulevard in Heerenveen.
Het kantoor is eind 2008 casco opgeleverd. De verdere inrichting en
feitelijke verhuizing vinden voorjaar 2009 plaats.
Hoewel het nog steeds de bedoeling is, is het in 2008 niet gelukt
een Welkomwinkel in de binnenstad van Bolsward te realiseren.
Het zoeken naar een geschikte locatie gaat onverminderd door,
zodat in Bolsward een Welkomwinkel blijft voor onze klanten.
De Welkomwinkels in Grou en Gorredijk hebben in 2008 ‘goede
zaken’ gedaan en blijven ook na de fusie ‘in bedrijf’.
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Rayonmodel
Het rayonmodel dat Welkom in
oktober 2007 invoerde, heeft
opgeleverd wat de organisatie ervan
verwachtte. Sinds die tijd werkt
Welkom met twee rayonteams,
aangestuurd door de rayonmanager.
Het model maakt het mogelijk te
sturen op geografische eenheid.
De medewerkers die betrokken zijn
bij Vastgoedbeheer en Vastgoedontwikkeling geven hun input op
rayonniveau. De communicatie heeft
door de kortere informatielijnen een
positieve impuls gekregen. Er is
binnen de organisatie meer
bekendheid met de ontwikkelingen
die gaande zijn. Navraag bij de
stakeholders heeft eveneens
tevreden reacties opgeleverd.
De volgende stap in de ontwikkeling
van het rayonmodel is dat de klant
door het leveren van input invloed
kan uitoefenen op het beleid.
De invulling daarvan zal in de (nabije)
toekomst moeten plaatsvinden.
Ook na de fusie zal het rayonmodel
in tact blijven.
Met de invoering van het
rayonmodel onderging de
organisatie een structuurwijziging.
Het organogram dat daaruit
voortkwam, veranderde in 2008 niet.
Van de organisatie van Welkom kan
worden gezegd dat ze goed is
uitgerust om haar taken uit te
voeren. De introductie van de
rayonmanager als verantwoordelijke
voor de rayonteams heeft in het
verslagjaar aangetoond een goede
keuze te zijn. Doordat deze manager
dicht bij het werkveld, de klant en de

markt opereert, is hij een goede vertegenwoordiger van project- en vastgoedontwikkeling.
Versterking van de afdeling Concerncontrol heeft zijn waarde bewezen, met name bij grote
nieuwbouwprojecten. Er is veel fiscale kennis in huis gehaald en er zijn mooie fiscale successen
geboekt.
De functie ‘Projectcoördinator wijk- en dorpsgericht werken’ is in 2008 geïntroduceerd. Voor deze
functie zijn twee medewerkers aangetrokken. Zij vallen rechtstreeks onder de Programmamanager
en zijn verantwoordelijk voor de coördinerende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied
van wijk- en dorpsgericht werken.

Directie

Bedrijfsvoering

Financiën &
Administratie

Bestuursondersteuning

Informatisering
ICT en Facilitaire
zaken

Vastgoedontwikkeling

Concern Control

Personeel & Organisatie

Klant & Markt

Communicatie

Programma
Management
Welkom

Rayon West

Rayon Oost

Vastgoed Beheer

Technisch
Beheer

Service/
Onderhoudsbedrijf

Personele zaken
Welkom sloot het jaar 2008 af met één personeelslid meer dan het voorafgaande jaar, namelijk
met 110 tegenover 109 in 2007. In totaal besloeg het aantal medewerkers 98 fte’s. In 2008
traden er tien nieuwe medewerkers in dienst, werden twee tijdelijke dienstverbanden omgezet in
vaste dienstverbanden, vertrokken acht medewerkers (één vanwege vervroegde uittreding, twee
om als zelfstandige te gaan werken, vijf omdat ze een andere werkkring of anderszins hadden
gevonden).
Daarnaast kregen vijftien mensen een andere functie binnen Welkom, de meesten als gevolg van
een promotie. Omdat Welkom graag meewerkt aan de toekomst van potentiële werknemers
vonden vijf stagiaires een plek bij Welkom. Voor mensen die re-integreren heeft Welkom
werkervaringsplaatsen. Een medewerker die sinds 2006 zo’n plek vervult, heeft halverwege 2008
een tijdelijk dienstverband bij Welkom gekregen.
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Gezond werken
Met 4,74 procent lag het ziekteverzuim in 2008 hoger dan het
voorafgaande jaar (2,98) en ook hoger dan het beoogde percentage
van 3,5. Deze stijging is echter voor het grootste deel te verklaren
aan de hand van het aantal langdurige ziekmeldingen (operaties,
RSI-klachten, burn out). Ondanks dat is Welkom er alles aan gelegen
het percentage weer naar beneden bij te stellen. Dat dit geen loze
uiting is, toont ze onder meer aan door het aanbieden van
stoelmassages en diverse sportactiviteiten zoals volleybal- en
voetbaltoernooien. Daarnaast is er een loopgroep actief.
Bovendien doet Welkom veel aan individuele coaching. Op die
manier ontstaat een beter beeld van persoonlijke, sterke en
eventuele verbeterpunten. De coaching is gericht op wat de
medewerkers zelf willen en helpt ze de goede keuzes te maken.
Vanzelfsprekend voldoet Welkom aan de Wet Verbetering
Poortwachter om ervoor te zorgen dat medewerkers na ziekte zo
snel en zo goed mogelijk re-integreren. Maar Welkom gaat verder.
Waar problemen dreigen, is bedrijfsmaatschappelijk werk

2008 voortgezet. Zo is een calamiteitenplan uitgewerkt en zijn
procedures voor het melden van onveilige situaties opgesteld.
Bovendien is in 2008 een agressieprotocol opgesteld voor de
medewerkers van de Welkomwinkels en de balie.

Integraal beoordelingssysteem
Zoals de bedoeling was, is het competentiemanagement in 2008
volledig geïntegreerd in het beoordelingssysteem. We kunnen de
conclusie trekken dat dit traject heel aardig loopt.

Kennis vergaren
Opleidingen en trainingen spelen een belangrijke rol binnen
Welkom. Jaarlijks wordt daarvoor dan ook een substantieel budget
uitgetrokken. Voor 2008 was een bedrag begroot van € 287.000.
Aan het eind van het jaar hebben we de balans opgemaakt.
Van het beschikbare budget is € 203.000 daadwerkelijk uitgegeven.
Het grote verschil tussen begrote en werkelijke kosten wordt
veroorzaakt doordat een aantal grote opleidingen die waren

Tevreden medewerkers
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek leverde Welkom een gemiddelde
score op van 7,5. Dat vinden wij een mooi cijfer. Maar het onderzoek heeft
ook een aantal verbeterpunten opgeleverd en daarmee moeten we aan de
slag.

beschikbaar, met name om uitval/ziekte te voorkomen. Mocht dat
toch gebeuren, dan kan bedrijfs-maatschappelijk werk uitkomst
bieden om het traject van re-integratie zo soepel mogelijk te laten
verlopen.

Arbo-activiteiten
Welkom maakt al langere tijd gebruik van de diensten van Arbo
Unie Friesland voor onder meer ziekteverzuimbeheersing,
re-integratie van medewerkers, werkplekonderzoek, voorlichting,
een arbeidsomstandighedenspreekuur en risico-inventarisatie en
-evaluatie. Omdat we tevreden zijn over deze dienstverlening is
daarin in 2008 geen verandering gekomen. De acties die in 2007
voortkwamen vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie zijn in

gepland voor individuele medewerkers niet doorgingen, er minder
collectieve opleidingen waren en de drukke werkzaamheden van
Vastgoedbeheer en Vastgoedontwikkeling geen ruimte lieten voor
(extra) opleidingen. De laatste maanden van 2008 speelden de
werkzaamheden als gevolg van de komende fusie eveneens een rol.
Niettemin hebben medewerkers opleidingen gevolgd op het gebied
van:
• automatisering;
• persoonlijke effectiviteit;
• klantgerichtheid;
• facility management;
• omgaan met agressie;
• praktisch communiceren (communicatietraining);
• prestatieovereenkomsten.
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Ondernemingsraad
In 2008 is de Ondernemingsraad van samenstelling gewijzigd.
Vanwege een carrièreswitch naar een andere werkgever heeft de
voorzitter in 2008 zijn functie neergelegd. Naast een nieuwe
voorzitter zijn er nog twee nieuwe leden in de Ondernemingsraad
gekomen.
In 2008 was de samenstelling van de Ondernemingsraad als volgt:
Marcel Blaauwwiekel (voorzitter);
Jan de Vries;
Tom Vellinga;
Wim bij de Weg;
Tjalling Sietsma;
Hilbrand Rudolphy.
In het verslagjaar is de Ondernemingsraad zes keer bij elkaar
gekomen. Daarnaast is er zes keer overleg geweest met de
directeur-bestuurder. Ook heeft de Ondernemingsraad met de Raad
van Commissarissen gesproken. Gedurende het jaar is eveneens
regelmatig overleg geweest met de OR van Nieuw Wonen Friesland
over de fusie. Naast de formele overleggen is er ook regelmatig
informeel overleg geweest met de directeur-bestuurder over de fusie.
Het voornaamste onderwerp van alle gesprekken was uiteraard de
fusie. De Ondernemingsraad heeft zich op een professionele manier
van zijn taak gekweten. Daarbij verloren ze het algehele belang van
de totale onderneming niet uit het oog.
Andere onderwerpen, die in 2008 ter tafel kwamen, waren:
• fiscale aspecten;
• verhuizing naar Heerenveen;
• project inzetbaarheid;
• Keuzecentrum.

Verhuur en huurbeleid
Luisteren naar de klant
Welkom heeft de klant hoog in het vaandel staan.
Om te weten wat de klant wil, gaat Welkom graag met
haar huurders in gesprek. Dat heeft in 2008 bijvoorbeeld
geleid tot een aantal aanpassingen in het optiemodel.
Het bezit van Welkom bestaat uit ongeveer 10.000 woningen,
verspreid over 78 dorpen en steden in een groot gebied in
Friesland. Van het totale bezit ligt slechts 1 procent boven de
huurtoeslaggrens. Dat betekent dat bijna het gehele bezit geschikt
is voor de primaire doelgroep. Een derde van het bezit is daarvoor
daadwerkelijk nodig. Dat betekent dat twee derde vrij beschikbaar
is. Het bezit is redelijk divers samengesteld (zie hieronder). Welkom
zou alleen graag woningen voor ouderen aan haar bezit willen
toevoegen, met name in de vorm van levensloopbestendige
woningen.

Woningvoorraad per 1 januari 2009
Type woning
Twee-onder-een-kapwoning
Vrijstaande woning
Hoek- of tussenwoning
Galerijflat
Portiekflat
Totaal

Aantal
1.927
40
5.767
1.169
579
9.482

Huurbeleid
De Bewonersraad Friesland en Huurdersvereniging Samen Sterker
zijn de twee huurdersorganisaties die de huurders van Welkom
vertegenwoordigen en waarmee we ieder jaar ons huurbeleid
bespreken. Vanzelfsprekend hebben we dat ook in 2008 gedaan.
De huurdersvertegenwoordiging heeft ons huurbeleid goedgekeurd.
In 2008 heeft Welkom de huren inflatievolgend verhoogd, dat wil
zeggen met 1,6 procent. Omdat het inflatiepercentage al een
aantal jaren heel laag is en we ons aan inflatievolgend huurbeleid
van het kabinet moeten houden, kan Welkom praktisch geen
gedifferentieerde huurverhogingen toepassen. Dat betekent dat
Welkom bijna geen invloed kan uitoefenen op de verhouding
tussen de prijs en de kwaliteit van haar woningen. Dat de
doorstroming daarbij niet is gebaat, is evident.
Welkom hanteert als uitgangspunt voor de streefhuur 65 procent

van de maximaal toegestane huurprijs. Om enigszins te kunnen
differentiëren in de huren maken we bij mutatie gebruik van de
mogelijkheid de huur in één keer op te trekken naar de streefhuur
(huurharmonisatie ineens). Het verschil tussen oude huur en nieuwe
huur mag echter niet groter zijn dan € 35.

Woonruimteverdeling
Welkom werkt inmiddels twee jaar met het optiemodel als
woonruimteverdeelsysteem. Samenvattend kunnen we zeggen dat
niet alleen wij, maar ook onze klanten tevreden zijn over het
optiemodel. Dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk
zijn. Zo kwam uit een evaluatie met de huurders (vertegenwoordigd
door een klantenpanel), de bewonersorganisaties en medewerkers
naar voren dat de mogelijkheid om drie opties te nemen als te
beperkt werd ervaren. Daarom is het aantal opties per 1 september
2008 uitgebreid naar maximaal vijf. Dit houdt in dat
woningzoekenden sneller een woningaanbieding zullen krijgen.
Dat wordt als heel plezierig ervaren. Keerzijde van de medaille is dat
we met meer weigeringen geconfronteerd (zullen) worden omdat
woningaanbiedingen sneller komen dan de woningzoekende in
kwestie soms verwacht.
Om het traject voor de woningzoekende nog gebruiksvriendelijker
te maken, hebben we ook in het proces aanpassingen gedaan.
Daardoor is de computer voor de klant nog makkelijker
‘bestuurbaar’. Ook hebben we het systeem opgeschoond en zijn de
processen tussen onze drie vestigingen op elkaar afgestemd.

Woningzoekenden
Begin 2008 stonden er 3.382 woningzoekenden bij Welkom
ingeschreven. Eind 2008 waren dat er 4.715. In het verslagjaar
konden we 885 klanten blij maken met een woning. Van hen
hadden er twaalf een urgentieverklaring vanwege medische
redenen. Sociale urgentie was in tien gevallen de reden. Er waren
48 urgenties vanwege wijkvernieuwing en in één geval was er
sprake van een calamiteit.
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Een aantal van onze huurders maakt gebruik van de mogelijkheid
om huurtoeslag aan te vragen. Daar doet onze goedkope
woningvoorraad niets aan af. Omdat de Belastingdienst/Toeslagen
al enige jaren verantwoordelijk is voor de uitbetaling van
huurtoeslag, hebben we geen gegevens paraat over het precieze
aantal huurders. Een deel van de huurders vraagt de huurtoeslag
zelf aan en laat die op de eigen rekening uitkeren.
Ook zijn er huurders die gebruikmaken van de mogelijkheid die wij
ze bieden om huurmatiging toe te passen. Dat betekent dat het
toeslag-bedrag op de rekening van Welkom wordt gestort en dat
wij dat bedrag direct in mindering brengen op de huur. We kunnen
echter constateren dat steeds minder huurders de huurtoeslag via
Welkom laten lopen. Als huurders dat willen, helpen we ze met het
invullen van het aanvraagformulier voor huurtoeslag.

Mutaties
In 2008 had Welkom minder mutaties dan in het jaar 2007: 1.096
ten opzichte van 1.313 in 2007. De redenen daarvoor zijn: een
lager aantal verkochte woningen en de kredietcrisis die toch ook
zijn invloed had op het aantal mutaties. Daarmee lag ons
mutatiepercentage in 2008 lager dan in 2007. Dat kwam uit op
11,6 procent (13,89 procent in 2007). In de tabel zijn de cijfers
verdeeld naar gemeente te zien.

Gemeente
Boarnsterhim
Bolsward
Littenseradiel
Opsterland
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Sneek
Totaal

Lamine Balde

Jissy Visser

Simon Andringa
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Wilma Groenveld

Huurtoeslag

Mutaties 2008 Mutatiegraad
308
13,3%
191
12,1%
74
9,5%
295
12,1%
94
10,2%
129
9,1%
5
19,2%
1.096
11,6%

Leegstand
Eind 2008 bedroeg het aantal leegstaande woningen 403. Van de
woningen die bestemd waren voor verhuur stonden er 86
woningen leeg, waarvan alweer 43 verhuurd. Vanwege wijkvernieuwing waren dat 267 woningen en vanwege verkoop 44
woningen, ook stonden er nog 6 woningen leeg vanwege gepland
onderhoud.
We merken al een aantal achtereenvolgende jaren dat het
leegstandspercentage oploopt. Dat was ook in 2008 weer het
geval. Woningen staan gemiddeld langer leeg. Een reden voor de
toename van de leegstandsduur is onder meer dat projecten in
wijkvernieuwingsgebieden langer op zich laten wachten. En eerder
meldden we al dat het aantal woningweigeringen door het
optiemodel oploopt.

In 2008 was de huurderving wegens leegstand € 1.135.750; dat is
2,64 procent van de jaarhuur. Een deel van deze huurderving is
ingecalculeerd. Wij weten immers dat we mutatieonderhoud
moeten doen en dat woningen die verkocht worden, gemiddeld
langer leegstaan dan woningen die weer worden verhuurd. Een
huurwoning bestemd voor verkoop stond in 2008 gemiddeld 144
dagen leeg, een opnieuw te verhuren woning 29 dagen.
Een aantal woningen kent een langere leegstandsduur vanwege
weigering.

Incassobeleid
Welkom werkt met een strikt incassobeleid. Dat bewijst al jaren zijn
nut. Betaalt een huurder te laat de huur, dan sturen we enkele
dagen na de eerste van de maand een herinnering. Komt daarop
geen reactie, dan volgt een aanmaningsbrief. Daarna hebben we
ten minste eenmaal telefonisch contact met de betreffende
bewoners en als dat niet helpt gaan we persoonlijk op bezoek.
Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat, dan leggen we de
zaak in handen van de deurwaarder en ontvangt de betreffende
huurder een deurwaardersbrief. Dat is niet zonder kosten.
De huurder krijgt die extra kosten gepresenteerd.
Ondanks het strakke beleid bevindt het percentage huurders met

huurachterstand zich tussen de 3 en 4 procent en we zien de
marge kleiner worden: nu is de marge tussen de 3,5 en 4 procent.
Het hier geschetste traject klinkt heel afstandelijk. Daarom hechten
we eraan te melden, dat ons er veel aan is gelegen om achterstand
te voorkomen en daarbij helpen we ook. En ook als het toch mis
gaat, laten we de huurder niet in de kou staan. Zo proberen we
altijd een persoonlijk gesprek te arrangeren om duidelijk te krijgen
wat het probleem is. Vervolgens sluiten we (als de huurder daaraan
wil meewerken) een betalingsregeling af. Zijn er meer of andere
problemen dan alleen de huurachterstand, dan wijzen we de weg
naar hulpverlenende instanties.
Op 31 december 2008 was de actieve huurachterstand € 154.415;
dat is 0,36 procent van de nettojaarhuur. De vorderingen op
vertrokken huurders, inclusief herstelkosten, bedroeg € 291.543.
Als oninbaar is €117.508 afgeboekt. Dat is 0.27 procent.

Uitzettingen
Vanzelfsprekend wil Welkom het liefst nooit iemand uit zijn woning
zetten. We doen er dan ook alles aan dat te voorkomen. Daarom
streven we een nul-uitzettingenbeleid na. In 2008 heeft dit
geresulteerd in de invoering van tweede-kansbeleid samen met
onze collega-corporaties in de regio. Dat houdt in dat uitgezette
huishoudens een tweede kans op huisvesting krijgen. Aan deze
kans is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet de
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Stephanie Algra

Peter van de Weg

Klaas Larooi

Jacky Kamper

Huurderving
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huurder bereid zijn een regeling te treffen voor de openstaande
huurschuld en moet hij begeleiding accepteren van een
hulpverlenende instelling.
Soms is uitzetting, ondanks alle inspanningen, toch niet te
voorkomen. In 2008 moesten we twintig keer tot uitzetting
overgaan, alle vanwege huurschuld. In 2008 zijn er geen
uitzettingen geweest vanwege overlast. Helaas zitten we hiermee in
een opwaartse trend. In 2007 moesten we achttien uitzettingen
registreren en ons doel was in 2008 onder de zestien uit te komen.
Dat is helaas niet gelukt. Toch stellen we ons voor 2009 tot doel het
aantal weer naar beneden te krijgen.

Bezwaarschriften
In 2008 tekenden in totaal drie huurders bezwaar aan tegen de
huurverhoging, in 2007 was dat er één. Eén bezwaar is voor de
uitspraak alsnog geregeld, de twee andere bezwaarschriften zijn
afgewezen.

De woningvoorraad
Bouwen aan kwaliteit
Welkom is een woningcorporatie die actief investeert in
goede en betaalbare huur- en koopwoningen. Dat wij in
2008 op dat gebied goed op stoom waren, blijkt uit de
talloze nieuwbouwprojecten en onze investeringen in
bijzondere wijkvernieuwingsprojecten. Stuk voor stuk
mooie projecten waar wij als corporatie trots op zijn.
In 2010 gaan wij bovendien ons woningbezit onder de loep
nemen om zo de kwaliteit van wonen ook in de toekomst
te kunnen blijven garanderen.
Natuurlijk heeft ook Welkom hinder
ondervonden van de economische
crisis die ons land in 2008 heeft
overspoeld. Toch hebben wij ons er
niet door laten weerhouden
uiteenlopende nieuwbouwprojecten
te starten dan wel te vervolgen
gedurende het verslagjaar. Wel
hebben wij onze aandacht hierbij
voornamelijk gericht op het bouwen
van huurwoningen.

Woningbezit
Op 31 december 2008 bestond ons
totale woningbezit uit 9.482
woningen. Eind 2007 was dat 9.453
woningen; dus een toename van 29
woningen. Dit aantal komt niet
overeen met wat wij voor 2008
hadden gepland, dit ligt aan het
verminderd aantal verkochte
woningen en een aantal projecten die
later worden opgeleverd.
Ons woningbezit bevindt zich nu in
78 dorpen verspreid over zeven
gemeenten: Boarnsterhim, Bolsward,
Littenseradiel, Wûnseradiel,
Opsterland, Sneek en
Wymbritseradiel.

De volgende tabel geeft de onderverdeling van de kernvoorraad en de verdeling van de voorraad
naar prijs weer. Er zijn slechts negentien woningen met een huurprijs hoger dan € 631,74.
Aantal van Perceel
Gemeente
Boarnsterhim
Bolsward
Littenseradiel
Opsterland
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Sneek
Totaal

Huurklasse			
Goedkoop
Middelduur
Duur
Eindtotaal
<348,99
>348,99 <535,33
>535,33		
1.094
1.208
16
2.318
575
985
17
1.577
419
351
6
776
774
1.629
32
2.435     
438
456
31
925
630
787
8
1.425
19
7
26
3.949
5.423
110
9.482

De onderverdeling van onze activiteiten (aankoop, sloop, verkoop, bouw en overige activiteiten) per
gemeente vindt u in de volgende tabel.
		
1-1-2008 Aankoop Sloop Verkoop
Bouw Overig
31-12-2008		
Gemeente
								
Boarnsterhim
2.299
27
46
2.318
Bolsward
1.597
20
1.577
Littenseradiel
767
10
19
776
Opsterland
929
8		
29
42		
2.435		
Wûnseradiel
2.414
2		
10
4		
925		
Wymbritseradiel
1.421			
10
14		
1.425		
Sneek
26						
26		
Totaal
9.453
10
106
125
9.482		
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Behalve woningen hebben wij ook ander onroerend goed in ons bezit. De verdeling over de verschillende gemeenten is
weergegeven in de volgende tabel.
Garages

Ligplaatsen-

Verzorgings-

			

Bedrijfsruimtes

parkeerruimte

centra

Overig

31-12-2008

			

Gemeente								
Boarnsterhim
7
31
2
40
Bolsward
5			
2
2
9		
Littenseradiel
5
9		
1
1
16		
Opsterland
2
122
21		
5
150		
Wûnseradiel
5
13		
2		
20		
Wymbritseradiel
9
22			
1
32		
Sneek								
Totaal
33
197
21
5
11
267		

Strategisch voorraadbeleid
Zoals dat in ons strategisch voorraadbeleid is gepland, hebben wij in het verslagjaar veel geïnvesteerd in nieuwbouw.
De investeringen in wijkvernieuwing lopen enigszins achter op de planning. Een drietal grote projecten is inmiddels
gestart en in 2009 zal daar flink in worden geïnvesteerd. De investeringen in nieuwbouw en wijkvernieuwing worden
gedeeltelijk gefinancierd uit de verkoop van woningen.
In tegenstelling tot 2007 hebben wij ons strategisch voorraadbeleid in 2008 niet geëvalueerd. In 2009/2010 gaan wij
ons totale woningbezit evalueren. Aan de hand van deze evaluatie sturen we ons strategisch voorraadbeleid bij.

Nieuwbouw
In het verslagjaar heeft Welkom onderstaande woningen en niet-woningen opgeleverd. Alle nieuwbouwwoningen
hebben een vervaardigingprijs welke lager is dan € 200.000 exclusief btw. De huurprijs van de opgeleverde
huurwoningen bedraagt gemiddeld € 510,75 per maand bij een gemiddelde puntenwaardering van 150.
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Overzicht opgeleverde nieuwbouw
Woonplaats
Gemeente		
Soort
Woningen
Niet-woningen
					
huur
koop
huur
koop		
Bolsward
Bolsward
woonzorggebouw
22			
Poppenwier
Boarnsterhim
eengezinswoning
2
				
Raerd
Boarnsterhim
eengezinswoning
4
				
Aldeboarn
Boarnsterhim
seniorenwoning
21
				
Aldeboarn
Boarnsterhim
zorgsteunpunt
1		
Grou
Boarnsterhim
seniorenwoning
8
				
Reduzum
Boarnsterhim
seniorenwoning
11
				
Reduzum
Boarnsterhim
zorgsteunpunt			
1		
Wommels
Littenseradiel
seniorenwoning
14
				
Wommels
Littenseradiel
eengezinswoning
5
				
Wommels
Littenseradiel
woonzorggebouw
14		
Arum
Wunseradiel
seniorenwoning
4
				
Arum
Wunseradiel
zorgsteunpunt
1		
Nij Beets
Opsterland
eengezinswoning
2
				
Gorredijk
Opsterland
seniorenwoning
40
				
Gorredijk
Opsterland
seniorenwoning
20			
Gorredijk
Opsterland
verpleeghuis				
36
Gorredijk
Opsterland
kantoor				
1		
Scharnegoutum
Wymbritseradiel
seniorenwoning
6
				
Scharnegoutum
Wymbritseradiel
eengezinswoning
8
8 				
Heeg
Wymbritseradiel
bedrijfsruimte
2			
Totaal 		
125
28
41
37		
In 2009 zullen naar verwachting de volgende woningen en niet-woningen worden opgeleverd.
Woonplaats
Gemeente		
Soort
Woningen
Niet-woningen
				
huur
koop
huur
koop
Bolsward
Bolsward
eengezinswoningen
4						
Grou
Boarnsterhim
kavel (Groene Kruis)		
				
1		
Akkrum
Boarnsterhim
eengezinswoningen
12
						
Terherne
Boarnsterhim
eengezinswoningen
6
					
Terherne
Boarnsterhim
kavels						 12		
Jorwerd
Boarnsterhim
eengezinswoningen
4
					
Wieuwerd
Boarnsterhim
eengezinswoningen
3
					
Gorredijk
Opsterland
seniorenwoningen
12
					
Gorredijk
Opsterland
bibliotheek						
1		
Gau
Wymbritseradiel
seniorenwoningen
4
					
Heeg
Wymbritseradiel
eengezinswoningen
8						
Heeg
Wymbritseradiel
kavels						
4		
Blauwhuis
Wymbritseradiel
seniorenappartementen
18						
Blauwhuis
Wymbritseradiel
eengezinswoningen
4						
Blauwhuis
Wymbritseradiel
verzorgingshuis		
		 25			
Wons
Wunseradiel
eengezinswoning
2							
Totaal			
77			 25		 18		

Behalve nieuwbouwprojecten heeft Welkom ook verschillende
wijkvernieuwingsprojecten op stapel staan Wijkvernieuwingsprojecten zijn intensieve trajecten omdat het erg belangrijk is om de
bewoners hier vanaf het begin bij te betrekken, onder meer aan de
hand van individuele gesprekken. Om een wijkvernieuwingsproject
doorgang te laten vinden, moet minimaal 70 procent van de
inwoners in de wijk toestemming verlenen. Bij onderstaande
projecten hebben wij dat ruimschoots voor elkaar gekregen.
•  In de wijken De Vlecke e.o. en De Stokerij in Gorredijk vindt de
gedeeltelijke renovatie, sloop en nieuwbouw van 260 woningen
plaats. Er wordt 70 procent van het oorspronkelijke aantal
woningen wordt teruggebouwd, wat betekent dat er aanzienlijk
meer groen in de wijk komt.
In december 2008 is gestart met de renovatie van de eerste
woningen in De Vlecke e.o. Voor De Stokerij liggen de eerste
ontwerpplannen klaar. Het project loopt gefaseerd door tot 2011.
•  In de Prinsessenbuurt in Grou komen 189 woningen in
aanmerking voor wijkvernieuwing. Het betreft sloop, renovatie
en renovatie met uitbreiding in een mix van huur en koop. De
renovatie kost gemiddeld per woning E 40.000 tot 50.000. Na
oplevering zijn er nog 152 woningen. Met het aanbestedingstraject van 107 te renoveren woningen is in december 2008 een
start gemaakt. De fasering start in maart 2009 en het project
loopt door tot 2012.

Catharinus van der Weerd

Atsje Jansen

Ruben Stavast
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Oene Zwerver

Wijkvernieuwing

•  Seniorencomplex Talmastate te Heeg krijgt er 22 appartementen
bij. Verzorgingshuis Aylvastate te Witmarsum krijgt er 27
eenheden bij. Beide verzorgingshuizen worden verhuurd aan
Zorggroep Tellens.
•  In Grou, nabij de Prinsessenbuurt, wordt een multifunctioneel
centrum gebouwd in samenwerking met Zorggroep
Noorderbreedte en Talant. In het centrum zal onder meer een
kinderdagverblijf en therapiepraktijk worden gevestigd.
In december 2008 is gestart met de aanbesteding. Het project
start in februari/maart 2009.
•  In Aldeboarn zijn 22 (voornamelijk) levensloopbestendige
appartementen opgeleverd. In de naastgelegen gerenoveerde
directeurswoning komt een zorgsteunpunt van zorgcentrum
Leppehiem. Het project is eind 2008 opgeleverd.

Verkoop
Het verkoopbeleid van Welkom, zoals dat in ons strategisch
voorraadbeleid is vastgelegd, is ook in 2008 niet veranderd. Dat
betekent dat Welkom tot 2015 nog maximaal 783 woningen wil
verkopen. Hiervoor zijn in 2006 ca. 1.600 woningen aangewezen.
Met de opbrengst uit de verkoop van woningen wordt de
vernieuwing van ons bezit gefinancierd. Bovendien komt de
verkoop van woningen ook tegemoet aan de behoeften van onze
bewoners die graag een eigen woning bezitten.

Sloop
In 2008 zijn geen woningen gesloopt en voor 2009 staan 109
woningen in de planning. In 2007 hebben wij samen met het
Huurdersplatform een Sociaal Plan opgesteld met richtlijnen bij
sloopplannen. Dit was nodig omdat slooptrajecten voor bewoners
vaak zeer aangrijpende trajecten zijn. De ervaringen met het Sociaal
Plan in 2008 waren heel positief.

Aankoop
In Gorredijk zijn acht huurappartementen en een commerciële
ruimte aangekocht. De commerciële ruimte heeft Welkom meteen

weer doorverkocht. In Arum zijn nog twee woningen aangekocht en
direct in de verhuur gezet.

Onderhoud
Het mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en serviceonderhoud
wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door onze eigen Service/
Onderhoudsdienst. Het planmatig onderhoud en het vervangen van
keukens wordt door derden verricht. In het verslagjaar heeft de
eigen onderhoudsdienst de hieronder beschreven onderhoudswerkzaamheden verricht.

Mutatieonderhoud
De kosten van mutatieonderhoud waren in 2008 € 1.760.000; een
deel van het mutatieonderhoud doen we zelf, een ander deel
besteden we uit.
In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente opgenomen:
Gemeente
Boarnsterhim
Bolsward
Littenseradiel
Opsterland
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Sneek
Totaal

x € 1.000
446
335
176
441
147
211
4
1.760
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Egbert Heida

Annemieke Reitsma

Anne Zijlstra

In het verslagjaar hebben we 106 woningen verkocht, dat is 1,07  
procent van ons bezit. In 2007 was dit 2,4 procent. Veel kopers
hebben hiervoor koopsubsidie ontvangen. In Scharnegoutum zijn
zes woningen verkocht met de Koopgarantregeling. Dit houdt in dat
Welkom zich verplicht de woning terug te kopen. Gaat de verkoop
gepaard met winst of verlies dan wordt dit bedrag verdeeld over de
partijen. Dit gebeurt naar rato van de korting die op de
oorspronkelijke koopprijs is gegeven. Het nettoverkoopresultaat van
deze verkopen bedroeg € 10.893.000. Dat is € 102.764 per
woning. Alle te verkopen woningen zijn getaxeerd door een
onafhankelijke makelaar en zijn met uitzondering van de koopgarantwoningen te Poppenhuizen en Scharnegoutum verkocht
zonder korting.

de woningvoorraad pag 28

Klachtenonderhoud
In 2008 kreeg Welkom 12.500 onderhoudsklachten te verwerken.
Dit waren klachten waar men Welkom op kon aanspreken.
Daarnaast waren er nog ruim 6.000 klachten die betrekking hadden
op nieuwbouwprojecten. Deze klachten vielen onder de
garantietermijn van de aannemers.
In totaal hebben wij € 2.431.000 aan klachtenonderhoud
uitgegeven. In 2007 was dit € 2.158.000.

Serviceonderhoud
Huurders van Welkom kunnen lid worden van het Servicefonds.
Het huurdersonderhoud, zoals het vervangen van kraanleertjes of
het ontstoppen van het riool, wordt dan door deze servicedienst
uitgevoerd. Bijna al onze huurders maken gebruik van deze
mogelijkheid. In 2008 waren 8.413 lid van het Servicefonds,
waarvoor ze € 5 per maand betalen. In totaal hebben wij in het
verslagjaar 2.554 klachten verholpen.
Resultaat Servicefonds per 31 december 2008
Opbrengsten (exclusief BTW)
Kosten (exclusief BTW)
Resultaat (exclusief BTW)

(x € 1)
485.000
504.000
-19.000		

• Het planmatig onderhoud is geclusterd in negen projecten
verdeeld over twee rayons. In de projecten zijn verschillende
werkzaamheden gecombineerd.
• Er zijn zeven projecten gedefinieerd waarbij installatiewerkzaamheden (mechanische ventilatie en centrale verwarming)
zijn uitgevoerd.
• Aan de zogenaamde Freulewoningen in Wommels zou in 2008
grootonderhoud worden verricht. Dit is niet doorgegaan. In goed
overleg met de bewoners zijn de woningen beperkt aangepast.
• Aan de Swynswei in Nij Beets heeft Welkom een bijzonder
renovatieproject van negentien huurwoningen opgestart. De
voormalige arbeiderswoningen, variërend van vrijstaand
tot-twee- onder-een-kap, hebben diepe tuinen. De woningen
werden gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. De
woningen zijn onder meer verbeterd door het aanbrengen van
dubbelglas en dakisolatie. Maar ook aan de buitenzijde is een
ware metamorfose bewerkstelligd. Om het karakter van de
woningen te behouden heeft Welkom in samenwerking met de
bewoners een maatwerkplan opgesteld voor de renovatie. Na de
renovatie worden de huren navenant verhoogd. Het project wordt
in het voorjaar 2009 opgeleverd.

Energiebesparende maatregelen

Het in 2007 opgestarte CO2-project is eind 2008 bijna afgerond. Oplevering vindt plaats in het eerste
kwartaal 2009. Het project omvat 502 woningen, geclusterd in rayon Oost. Na oplevering van het
project kan subsidie worden uitgekeerd. In verband met de ontstane vertraging van het project is
uitstel van subsidie aangevraagd. Aan dit project zijn in het laatste kwartaal van 2008 nog extra
woningen (30 plus 8) toegevoegd. De energiebesparende maatregelen (het aanbrengen van HR-ketels en
HR++ beglazing, zonneboilers en isolatiemaatregelen) zijn gecombineerd met de reguliere planmatige
onderhoudswerkzaamheden.
In 2008 is een werkgroep gestart met de voorbereidingen van wat moet leiden tot het project Warm
Welkom. Dit project heeft een omvang zoals het zich nu laat aanzien van 400 woningen in Bolsward
(rayon West). Daarvan zullen er jaarlijks 100 worden aangepakt, te beginnen in 2009. Dit project is samen
met de gemeente Bolsward tot stand gekomen en vertoont qua aanpak en uitvoering verwantschap
met het CO2-project.

Planmatig en grootonderhoud

Keukenvervanging

Het planmatig en grootonderhoud wordt uitgevoerd op basis van de
technische meerjarenplannen en is opgedeeld in twee rayons.
In 2008 zijn de volgende werkzaamheden verricht.

Onze huurders zijn tevreden over de keuzemogelijkheden bij het
Keuzecentrum. Minder te spreken zijn zij over de levertijden en de
uitvoering van de werkzaamheden. Het Keuzecentrum is, comform
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gemaakte afspraken, ook verantwoordelijk voor de plaatsing.
Voor die plaatsing contracteert het Keuzecentrum lokale aannemers.
Medio januari 2009 worden de gemaakte afspraken tussen het
Keuzecentrum en Welkom geëvalueerd. Daarvoor heeft Welkom
Deloitte ingeschakeld om een onafhankelijke meting (enquête) te
verrichten onder onze huurders en de medewerkers van Welkom.
De resultaten zijn weliswaar nog niet bekend, maar Welkom heeft
op voorhand al maatregelen genomen om een verbetertraject op te
starten. Hierdoor moet de levertijd korter worden en het plaatsen
van de keukens verbeteren.
Overzicht kosten onderhoud 2008 (x € 1.000)
Soort onderhoud
Groot onderhoud
Af: geactiveerd groot onderhoud
Ten laste van de winst-en-verliesrekening
Planmatig onderhoud
Dagelijks onderhoud
Totale lasten onderhoud

1.614
- 1.193
421
10.610
3.642
14.673

Conditiemeting
Jaarlijks wordt een derde van ons bezit ge(her)inspecteerd. In het
verslagjaar zijn circa 3.000 woningen bekeken. Wij stellen onszelf
daarbij de vraag of het geconstateerde onderhoudsniveau
overeenstemt met de conditie die is bepaald voor de betreffende
woning. Zo hoeven onze oudere woningen niet op nieuwbouwniveau te worden gebracht. De woningen worden in vijf categorieën
ingedeeld, waarbij categorie één voor nieuwbouw en de laagste
categorie als urgent wordt aangemerkt. De kwaliteitsniveaus,
gekoppeld aan de categorieën, zullen in 2009 definitief worden
afgerond, zodat eenduidigheid in opname is bewerkstelligd.
De relatie tussen de kwaliteitsniveaus en het strategisch voorraadbeleidsplan is evident.

Woninginformatiesysteem
In ons woninginformatiesysteem zijn alle tekeningen en
plattegronden van ons woningbezit opgeslagen. Hierdoor kunnen
wij onze huurders snel en makkelijk van de juiste informatie
voorzien.
Voor de energielabels van onze woningen werken wij met circa
2.000 referentiewoningen. De rest van het bezit wordt gelabeld
volgens de referentiewoningen. Bij mutatie krijgt de ‘ongelabelde’
woning een definitief label. Daarna vindt verwerking plaats in het
woninginformatiesysteem. In 2009 verwachten wij de woningen
sneller van een label te kunnen voorzien. Eind 2009 zullen al onze
woningen zijn voorzien van een energielabel.
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Wonen en zorg
Handen ineen voor wonen, zorg en welzijn
De instellingen waarmee we samenwerken op het terrein
van wonen, zorg en welzijn hebben het momenteel
moeilijk. De verslechterde economische situatie zorgt voor
minder budget. Toch kunnen en willen we niet om deze
organisaties heen om onze projecten te realiseren.
Onze samenwerking is daarvoor te veel waard.
We moeten vaststellen dat sommige van onze sociale partners alle
zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te houden.
De situatie bij Stichting Philadelphia Zorg baart ons zorgen, mede
omdat er medewerkers moeten vertrekken. Voor onze beider
doelgroepen is dat een zorgwekkende situatie. Zeker omdat we ons
richten op het creëren van mogelijkheden om mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen. We kunnen in dat traject geen
enkele schakel missen. De samenwerking met zorginstellingen én
de gemeente is daarvoor cruciaal.

WMO
Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de relatie
tussen Welkom en de gemeenten in ons werkgebied geactiveerd.
De samenwerking op dit terrein verschilt echter per gemeente
omdat iedere gemeente haar eigen werkwijze heeft. Met de
verschillende gemeenten bestaan er afspraken om aanvragen voor
bijvoorbeeld woningaanpassingen uit te voeren.

Mienskipssoarch
Mienskipssoarch is oorspronkelijk een samenwerking van Welkom,
Mienskipssintrum Leppehiem, Thuiszorg Het Friese Land, de
gemeente Boarnsterhim, Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzalen Boarnsterhim. Deze partijen hebben in 2007 een
convenant afgesloten dat garandeert dat inwoners van de
gemeente Boarnsterhim geïndiceerde zorg krijgen. Het is aan
Welkom te zorgen dat de woningen kwantitatief en kwalitatief
voldoen aan de noodzakelijke zorgvraag.
In 2008 heeft ook Noorderbreedte zorg en wooncomfort
aangehaakt. De Mienskippssoarch behelst nu de hele gemeente.
Belangrijke doelen van Mienskipssoarch zijn het terugdringen van
de zorgkosten en de zorg bereikbaar maken voor iedereen die zorg
nodig heeft, dit laatste proberen we te bewerkstelligen door zo
laagdrempelig mogelijk te werken. Binnen de Mienskippssoarch zijn

de activiteiten het afgelopen jaar verder uitgebouwd. Zo zijn er nu
in de dorpen ‘freonskippers’ actief. Dit zijn vrijwilligers die diensten
verrichten voor dorpsgenoten. Verder loopt er nog een pilotproject
waarbij de AWBZ-indicering wordt verricht door medewerkers van
Mienskipssoarch, evenals het contracteren van zorgaanbieders.
Voorop staat dat de klant de regisseursrol vervult. De samenwerking
is intussen zo succesvol dat we gekozen hebben voor een nauwer
verbond in de vorm van een stichtingsstructuur.
In Mienskipssoarch spelen de meitinkers (meedenkers) een centrale
rol. Na een tip uit de buurt, van een huisarts, van de wijkagent of
op eigen initiatief, bezoekt de meitinker iemand thuis om na te
gaan of die ondersteuning nodig heeft. Blijkt een ouder iemand
bijvoorbeeld beter uit de voeten te kunnen door een
woningaanpassing, dan voert Welkom deze aanpassing in opdracht
van de gemeente uit.

Partners in zorg
Naarmate we ouder worden, is de kans dat we meer hulp of
ondersteuning nodig hebben groot. Om ook dan de optie te
kunnen bieden van zelfstandig functioneren in een eigen,
zelfstandige woning zoeken we de samenwerking met onze vaste
partners in zorg. We zijn in 2008 geen nieuwe relaties aangegaan.
Onze bestaande relaties met de volgende organisaties zijn langdurig
en intensief:
• Mienskipssintrum Leppehiem;
• Stichting ZuidOostZorg;
• Zorggroep Tellens;
• Stichting Philadelphia Zorg;
• Stichting Talant;
• Thuiszorg Zuidwest Friesland;
• Thuiszorg De Friese Wouden;
• Thuiszorg Het Friese Land;

Jaarverslag 2008 Welkom pag 31

• Noorderbreedte zorg en wooncomfort;
• Stichting GEEF (De Friesland Zorgverzekeraar, Kwadrantgroep).

Projecten

Bijzondere doelgroepen

Daar waar mogelijk zetten we ons samen met onze partners in om
zorggerelateerde projecten van de grond te krijgen. In 2008 heeft
dat mooie resultaten opgeleverd.

We doen veel voor ouderen samen met onze partners. Ook hebben
we structureel contact met de Ouderenbond ANBO.
Voor mensen met een beperking wil Welkom het verschil uitmaken.
In goed overleg met de gemeente zorgen we voor woningaanpassingen. Ook realiseren we met onze partners in zorg en
welzijn projecten speciaal bestemd voor mensen met een
lichamelijke of geestelijke beperking.
In 2008 hebben we ons wederom ingezet om asielzoekers aan
huisvesting te helpen. Begin van het jaar kregen de eerste
asielzoekers het bericht dat ze in aanmerking kwamen voor de
generaal-pardonregeling. We hebben ons daarop als ondersteuners
opgeworpen bij de uitplaatsing. Door het combineren van
wonen-werken-welzijnprojecten wil Welkom deze mensen alle
kansen geven om een plaats te vinden in Friesland. Dat was tevens
de motivatie om deel te nemen aan de beurs ‘De Match’. Deze
beurs stond in het teken van het in contact brengen van generaalpardonners met potentiële werkgevers en organisaties die iets voor
hen kunnen betekenen bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting.
Iedere gemeente krijgt jaarlijks een taakstelling voor het huisvesten
van asielzoekers. Op aanvraag van de gemeenten reserveert Welkom
de woningen die nodig zijn om aan de taakstelling te voldoen.
Dat zijn er gemiddeld vijf per kwartaal. Het type woning hangt
vanzelfsprekend af van de gezinssamenstelling. In 2008 hebben we
onze taakstelling in alle gemeenten gehaald. Dat wil echter niet
zeggen dat al deze woningen nu ook bewoond worden door
voormalige asielzoekers. Veel mensen weigeren namelijk een
woning omdat ze liever in stedelijk gebied wonen dan in een klein
dorp.
Onze samenwerking met Zienn (voorheen Stichting Maatschappelijke
Opvang Fryslân) heeft in 2008 een vervolg gekregen. Samen helpen
wij dak- en thuislozen een ‘doorstart’ te maken. In een gezamenlijke
overeenkomst hebben we afgesproken woonruimte beschikbaar te
stellen voor de opvang en behandeling van mensen met psychosociale problemen of een verslaving. Ook schakelen wij Zienn in via de
Sociale Teams ter begeleiding van bewoners met problemen.

Klaar voor bewoning
• Op de locatie van het voormalige loonbedrijf Ark & Reau in
Aldeboarn hebben we in december het laatste deel van de
nieuwbouw opgeleverd. In de voormalige directeurswoning is
een woning en een zorgsteunpunt voor Mienskipssintrum
Leppehiem gerealiseerd. Bovendien is er een prachtig gebouw
verrezen, bestaande uit 20 huurappartementen voor senioren.
Deze woningen worden begin 2009 verhuurd.
• Op de locatie Voltawerk aan de Stationsstraat in Gorredijk zijn drie
gebouwen gerealiseerd die gezamenlijk een woon-/zorgcentrum
vormen. Twee daarvan bieden op de begane grond ruimte aan 36
verpleeghuisplaatsen van ZuidOostZorg. Op de tweede en derde
verdieping van beide woontorens bevinden zich in totaal zestig
appartementen. Daarvan zijn er veertig huur en twintig koop. In het
derde gebouw heeft ZuidOostZorg een zorgsteunpunt met een
zusteroproep, acht plaatsen voor dagbehandeling en acht plaatsen
voor dagverzorging. Daarnaast bieden Thuiszorg De Friese Wouden
en Jeugdgezondheidszorg verschillende zorg-gerelateerde diensten
aan. Van de eerste woontoren konden we in april 2008 de officiële
oplevering vieren, het volledige complex was in oktober klaar.
• De bouw van 22 appartementen aan de Looiersbuurt in Bolsward
voor cliënten van Stichting Philadelphia Zorg is voorspoedig
verlopen. De bewoners hebben hun appartement zomer 2008
kunnen betrekken.
• Voorjaar 2008 heeft Welkom op de Vijverlocatie in Wommels 32
nieuwe appartementen in drie woonblokken aan de voorraad
toegevoegd. Van de drie woonblokken huurt Stichting Talant één
blok met veertien appartementen. In de andere twee woonblokken, van in totaal achttien appartementen, verhuurt Welkom
veertien appartementen. De resterende appartementen zijn door
aannemer Jorritsma Bouw BV uit Bolsward verkocht.
• Wooncentrum Talma State in Heeg wordt geschikt gemaakt voor
hoge kwaliteit zorg tot aan verpleeghuiszorg toe. Daarom is in
2008 een start gemaakt met een deelproject; Een deel van het
wooncentrum is verbouwd en uitgebreid naar vier praktijkruimtes. In twee daarvan zitten huisartsenpraktijken, in één een
fysiotherapiepraktijk en in één een tandartsenpraktijk. Ook is de
recreatiezaal verbouwd, is de aula vervangen en zijn diverse
voorzieningen verplaatst. In vervangende huisvesting van de
peuterspeelzaal is voorzien.

• Verpleeghuis Teatskehûs in Blauwhuis is afgebroken om plaats te
maken voor een nieuw gebouw. Het voormalige zorgcentrum
met een capaciteit van 70 plaatsen voldeed niet meer aan de
zorgbehoefte, zorgleverings- en wooneisen van deze tijd.
Hiervoor in de plaats verrijst er inmiddels een prachtig nieuw
gebouw van de hand van architectenbureau Alberts en Van
Huut. De kenmerken van deze architecten zijn volop in het
ontwerp terug te vinden. Zorggroep Tellens levert de zorg in het
Teatskehûs. Het nieuwe Teatskehûs telt achttien aanleunwoningen (ook voor bewoners met zorgbehoefte), 25
intramurale zorgappartementen en twee appartementen voor
tijdelijk verblijf. Daarnaast zijn er voorzieningen voor zorglevering
en recreatie, plus sociale dorpsvoorzieningen. Met de bouw van
het nieuwe Teatskehûs is in april 2008 begonnen. Het is de
bedoeling dat dit bijzondere hûs medio 2009 zijn deuren opent.
• Op de locatie van de oude bibliotheek en omgeving in Grou zijn
plannen ontwikkeld voor de bouw van een multifunctioneel
centrum (MFC). Dit centrum vormt de kern van de zogenaamde
woon-/zorgzone en levert tevens diensten aan diverse dorpen in
de directie omgeving. In het multifunctionele centrum komen
onder meer verpleeghuisartsen en verpleegkundigen,
dagbehandeling, een restaurant, een kapper, een wasserette en
een kleine winkel. Thuiszorg Het Friese Land vestigt zich in dit
gebouw met een consultatiebureau, diëtisten, verpleging en
verzorging en uitleenfaciliteiten. Verder zullen Maatschappelijk
Werk Friesland en Stichting Welzijn Ouderen gaan gebruikmaken
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Jennifer Sypersma

Werk in uitvoering

van het MFC. Bovendien realiseert Stichting Kinderopvang
Friesland er kinderdagopvang. Buiten het MFC komen er op deze
locatie zeven groepswoningen (elk voor zes personen) en in
totaal 42 plaatsen voor Zorggroep Noorderbreedte met
intensievere verpleging/verzorging. Daarnaast zijn er veertien
plaatsen voor Talant, bestemd voor mensen met een
verstandelijke beperking. De bouwvergunning is in 2008
verstrekt. De bouw is begin 2009 gestart.

Diversen
Samen met Zorggroep Tellens hebben we ook in 2008 verschillende
alarmeringsprojecten gedaan.

Stichting GEEF
Sinds 2007 participeert Welkom samen met De Friesland
Zorgverzekeraar en de Kwadrantgroep in Stichting GEEF
(Gezondheids- Expertise en Educatiecentrum Friesland). Deze
stichting wil kennis en expertise bundelen om ouderen langer
zelfstandig te laten wonen en gezonder te laten leven. In april 2008
is aan De Friesland Gezondheidsboulevard bij het Abe
Lenstrastadion in Heerenveen het Huis van het Heden voor
geopend. In het huis zijn technologische toepassingen te zien,
waardoor bewoners langer zelfstandig en veilig thuis kunnen
wonen. Deze snufjes zijn bij nog maar weinig mensen bekend.
Gedacht kan worden aan een breed scala aan ICT-mogelijkheden,
gecombineerd met de levering van diensten door zorgaanbieders:

Huistest
Welkom heeft in 2008 de Huistest geïntroduceerd die samen met
Wonen Zuidwest Friesland uit Balk binnen een speciale BV is
ontwikkeld. Het is een online test waarmee senioren hun woning
testen op veiligheid en comfort. Welkom biedt vervolgens 25

procent korting aan op gewenste woningaanpassingen.
Het bijzondere van de Huistest is dat deze is toegesneden op de
beleving van de bewoner. In 2008 hebben we de Huistest actief
ingezet met behulp van een medewerker die bij Welkom in een
reïntegratieproject meedraait. Aan een vooraf geselecteerde
doelgroep hebben we 113 brieven verstuurd. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in 41 persoonlijke bezoeken waarvan drie op kantoor
en 38 bij de bewoners thuis. Vervolgens hebben we veertig
adviezen met bijbehorende offertes uitgebracht. De helft daarvan is
daadwerkelijk omgezet in concrete maatregelen zoals: plaatsen van
mengkranen, rookmelders, toiletverhoging, beugels en
trapleuningen. In totaal zijn 51 maatregelen getroffen. Via al deze
maatregelen streven we ernaar de mensen langer in hun eigen
woning te laten wonen. Gezien de potentie van de Huistest willen
we dit product ook landelijk uitzetten. Het is inmiddels driemaal
verkocht aan derden. Op deze manier kan via de BV een deel van
de ontwikkelkosten worden ‘terugverdiend’.

Dienstenpakket
Sinds 2008 bieden we een ‘nieuw’ dienstenpakket dat bestaat uit
woongerelateerde diensten. Onze klanten kunnen maximaal 25
procent korting krijgen op de huur van een verhuisauto, ze kunnen
gratis gebruikmaken van een boedelbak, behangstomer en -tafel,
krijgen korting op verzekeringen en het politiekeurmerk veilige
woning, kunnen gratis zand en zwarte grond afhalen en kunnen
tegen betaling klussen en tuinonderhoud laten uitvoeren.
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van beeldspraakcontact met de huisarts, apotheek en medisch
specialist tot het bestellen van boodschappen of het regelen van
een taxi. Het huis is zowel voor alle geïnteresseerde partijen als op
afspraak vrij toegankelijk.
Een ander project van Stichting Geef dat Welkom ondersteunt, is
GEEFQare. Dit is een systeem dat is aangesloten op een computer
of televisiescherm. Het doel is de eenzaamheid van (met name)
ouderen te verkleinen en het vergemakkelijken van (hulp)diensten.
Via een aanraakscherm kan contact worden gezocht met de
buitenwereld. Zo kan één druk op de knop direct verbinding tot
stand brengen met een familielid of een verzorger. De
communicatie vindt plaats via spraak en beeld. Ook kan een
boodschappenlijst worden doorgegeven en natuurlijk worden de
boodschappen thuis bezorgd. Leuke bijkomstigheid is dat via het
systeem oude platen of cassettes te beluisteren zijn. Welkom
ondersteunt dit project in de zin dat het een positieve bijdrage
levert aan de woonbeleving van mensen. Op die manier draagt het
bij aan onze doelstelling om mensen langer zelfstandig te laten
wonen. Welkom heeft in 2008 een bedrag van € 10.000 aan
Stichting GEEF gedoneerd.
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Bewoners
betrekken bij beleid
Het sleutelwoord is ‘samen’
Wij hechten waarde aan een
goed contact met onze klanten.
Samen praten en elkaar
informeren is cruciaal.
Daarom praten we met
individuele klanten én met onze
bewonersvertegenwoordigers
De Bewonersraad Friesland en
Huurdersvereniging Samen
Sterker.
Op strategisch niveau is het
Huurdersplatform ons
aanspreekpunt.
aan leefbaarheid.

Om te weten hoe de klant over ons denkt gaan we graag het
gesprek aan. Vanzelfsprekend kunnen we niet ons oor te luisteren
leggen bij iedere afzonderlijke huurder. Daarom is het overleg met
de spreekbuizen van onze klanten, De Bewonersraad Friesland en
de Huurdersvereniging Samen Sterker, voor ons een belangrijke
bron van informatie. Op organisatieniveau bewijst het overleg met
het Huurdersplatform ons goede diensten.

Huurdersplatform
Het bestuurlijk overleg met het Huurdersplatform vindt twee keer
per jaar plaats op organisatieniveau. Daarnaast overleggen ook de
voorzitter van het platform en de manager Klant & Markt met
elkaar. Zij bespreken het bestuurlijk overleg voor en stemmen zaken
op elkaar af. In 2008 hebben Welkom en het Huurdersplatform de
volgende onderwerpen besproken:
• het huurbeleid;
• de aanstaande fusie;
• het Zelf Aangepaste Voorziening (ZAV)-beleid;
• het verkoopbeleid;
• het jaarverslag;
• Plan van Eisen (PVE) nieuwbouw;
• diverse overeenkomsten met de gemeenten.

Huurdersbelangenorganisaties
Huurders van Welkom kunnen lid worden van één van de twee
huurdersbelangenorganisaties. Welke dat is, hangt af van waar ze
wonen. Deze onafhankelijke bewonersorganisaties behartigen de
huurdersbelangen op het gebied van wonen en zorg. Welkom
overlegt dan ook regelmatig met beide organen. In 2008 zaten we
gemiddeld zes keer met elkaar om de tafel en bespraken we de
volgende onderwerpen:
• de wijkvernieuwing;
• het beheer;
• het onderhoud;
• de kwaliteit van de dienstverlening;
• de leefbaarheid.
Om ervoor te zorgen dat de onderlinge afspraken voor iedereen
eenduidig zijn, hebben De Bewonersraad Friesland, Huurdersvereniging Samen Sterker en Welkom ze vastgelegd in drie
overeenkomsten. In de overeenkomsten staan afspraken over de
gang van zaken en de betrokkenheid van de bewoners en hun
vertegenwoordigers bij sloop, renovatie en grootonderhoud. Voor
bewoners die uit hun woning moeten vanwege sloop zijn Welkom
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en de huurdersvertegenwoordigers een Sociaal Plan overeengekomen. Deze overeenkomsten zijn de basis voor het garanderen
van de huurdersbelangen.

Klantenpanel
In 2007 hebben wij ook vaste Klantenpanels opgezet. Deze groep
huurders leggen we specifieke vragen voor: bijvoorbeeld over de
oplevering bij nieuwbouw, het energielabel, het Keuzecentrum of
de communicatie. De opmerkingen van onze klanten vertalen we in
ons beleid. Zo hebben wij meer aandacht besteed in ons bewonersblad aan onze medewerkers die in het front-office werken en meer
informatie gegeven over het energielabel en de energiemaatregelen
die wij nemen.
In 2008 kwam het Klantenpanel tweemaal bijeen, de eerste keer in
april en de tweede keer in oktober. Thema van de eerste avond was
‘Domotica’. Welkom maakt deel uit van stichting GEEF, wat staat
voor Gezondheids- Expertise en Educatiecentrum Friesland. Vanuit
dit samenwerkingsverband kwam de vraag om de behoefte te
peilen bij de klanten van Welkom over de invulling van een ‘huis
van het heden’. Dit ‘huis van het heden’ is een kamer, voorzien van
allerlei elektronische snufjes die het wooncomfort en de veiligheid
van de klanten bevorderen. De leden van het Klantenpanel konden
reageren op de verschillende faciliteiten die beschikbaar zijn.
De tweede bijeenkomst ging over het thema ‘Leefbaarheid’.
Een breed begrip dat we hebben opgesplitst in drie
subonderwerpen om het goed hanteerbaar te houden. De
deelnemers konden reageren op stellingen en droegen ideeën aan
waar Welkom mee verder kan. De uitkomsten van het Klantenpanel
zijn overgedragen aan de programmamanager van Welkom die
leefbaarheid in haar portefeuille heeft.
Welkom krijgt dus via verschillende kanalen gegevens binnen die de
organisatie iets vertellen over klanttevredenheid.

klussendienst, het tuinonderhoud, de verzekeringen en alarmering.
Ook is er een folder beschikbaar over het door ons gevoerde
ZAV-beleid. Daarnaast hebben we nog persoonlijk contact met
onze klanten via brieven de woonwinkels en bezoeken aan huis.
Onze indruk is dat bewoners tevreden zijn over de ingezette
communicatiemiddelen en de verstrekte informatie.
Het Welkom Magazine verschijnt drie maal per jaar. Vorig jaar
hebben we een lezersonderzoek gehouden om te peilen wat de
bewoners van de inhoud, vorm, omvang en opmaakt van het blad
vonden. Het lezersonderzoek vond plaats in de vorm van een
telefonische enquête en is gehouden vlak na ontvangst van het
blad. Er kwamen geen zeer afwijkende resultaten uit het
onderzoek. Over het algemeen is men tevreden over het Welkom
Magazine. Dit was voor de afdeling Communicatie reden om de
bladformule te handhaven. Belangrijke onderwerpen die aan de
orde kwamen, waren onder andere het nieuwe diensten- en
verzekeringspakket, de Welkom Actiedag, energie, de woongroep,
het sociaal team, de voorgenomen fusie en nieuwbouw.

ZAV-beleid
Welkom geeft huurders graag de ruimte zich hun woning ‘eigen’ te
maken door deze aan te passen aan de eigen smaak. Dat kunnen
zij zelf doen, maar ze kunnen de werkzaamheden ook aan ons
‘uitbesteden’. Steekt een huurder liever zelf de handen uit de
mouwen, dan moet hij ons wel melden wat zijn plannen zijn.
Veranderingen die zijn aangebracht met instemming van Welkom
en die geen afbreuk doen aan de door ons gestelde eisen, kunnen
bij vertrek van de huurder gewoon blijven zitten. Wie Welkom
inschakelt, betaalt afhankelijk van de veranderingen, een
huurverhoging en/of een éénmalige bijdrage.

Klachtencommissie

Bewoners worden op de hoogte gehouden van allerlei zaken die
voor hen belangrijk zijn. Daarvoor verschijnt drie keer per jaar ons
bewonersblad Welkom Magazine. Verder vinden bewoners veel
algemene informatie op onze website, die in 2007 geheel is
vernieuwd. Uiteraard staat op de website ook ons woningaanbod.

Niemand is feilloos, dus ook wij niet. En dan kan het gebeuren dat
huurders zich daarover willen beklagen. Dat kunnen ze natuurlijk bij
ons doen, maar ook bij de Klachtencommissie.
In 2008 hadden zitting in de Klachtencommissie:
• de heer P. Kuiken, voorzitter (namens de corporatie);
• de heer H. van der Berg (namens Huurdersvereniging Samen
Sterker);
• de heer P. van der Werf (namens De Bewonersraad Friesland).

Vervolgens bieden wij onze bewoners verschillende productfolders
aan over de diensten die ze via ons kunnen afnemen, zoals de

De Klachtencommissie heeft in 2008 geen klachten in behandelen
hoeven nemen.

Informeren
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Leefbaarheid
Koersen op leefbaarheid
In 2008 hebben we veel geïnvesteerd in het verdiepen en
uitbouwen van leefbaarheid in de dorpen. In een
krimpende markt liggen de verschraling van de
voorzieningen en de uitholling van het woongenot op de
loer. We moeten én willen in leefbaarheid investeren.
Daarbij zoeken we zoveel als mogelijk de samenwerking
met anderen. We bieden elkaar extra perspectief.
In 2008 hebben we werk gemaakt van het wijk- en dorpsgericht werken.
Daarvoor zijn twee extra medewerkers aangenomen. Wij zoeken daarbij
samenwerking met de provincie, de gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en collega-corporaties. Hoewel er nog geen sprake is van
een gestructureerde samenwerking verlopen de contacten prima.
Op 16 april 2008 is voormalig minister Vogelaar bij Welkom op
werkbezoek geweest. Zij was met name geïnteresseerd in onze
Welkom-aanpak. Hierbij maken de bewoners van de dorpen hun
wensen bekend. Aan de hand daarvan worden bestaande dorpsvisies
aangescherpt, of nieuwe opgesteld en vervolgens uitgewerkt tot
concrete dorpsagenda’s. Dit zijn uitvoeringsprogramma’s met acties en
doelen op de korte termijn. Per agendapunt worden afspraken gemaakt
over de rolverdeling, het tijdspad en de concrete acties tussen dorp,
Welkom en gemeente. Het dorp beslist welke projecten prioriteit moeten
krijgen. Deze variëren van kleinschalige projecten die wij sponsoren tot
het bieden van expertise en het medefinancieren van de (ver)bouw van
multifunctionele centra. Een mooi voorbeeld van een project, waarbij wij
sturen op waarde (sociaal rendement), is de aankoop van een
dorpswinkel die dreigde failliet te gaan. Dit zou ten koste gaan van het
voorzieningenniveau in het dorp Jirnsum. Het dorp klopte bij Welkom
aan om samen een oplossing te zoeken. Welkom heeft in het voorjaar
van 2008 het lege winkelpand gekocht met als doel de supermarkt in
het dorp terug te brengen. Support & Co huurt het pand van Welkom.
Support & Co is een organisatie die ondernemers ondersteunt bij het
runnen van een bedrijf waar mensen werken die normaal gesproken
nauwelijks kansen hebben op de arbeidsmarkt. In Jirnsum is de
bedrijfsleider in dienst van Support & Co. De gemeente Boarnsterhim
heeft gezorgd voor het invullen van vijf gesubsidieerde arbeidsplaatsen in
de supermarkt. Inmiddels draait de winkel weer en zijn er plannen om de
winkel onder begeleiding te laten runnen door mensen met een
verstandelijke beperking.

Tijdens haar bezoek heeft voormalig minister Vogelaar ook met
medewerkers van Welkom gesproken die dagelijks achter de
voordeur komen bij onze huurders. Tijdens die ontmoetingen is
naar voren gebracht dat naast de aandacht die uitgaat naar de
krachtwijken, er ook - blijvende - aandacht moet zijn voor kleinere
kernen. Wij hopen daarmee de krimp van de kleine kernen en de
daaraan gekoppelde mogelijkheden en onmogelijkheden onder de
aandacht te hebben gebracht. Doel was om ook duidelijk te maken,
dat er niet alleen veel kracht schuilt in de dorpen, maar ook in de
samenwerking tussen lokale partners. Daarbij blijft ook de steun
van Den Haag van groot belang om ook in de toekomst de
leefbaarheid in de Friese dorpen te waarborgen.

Welkom-programma
Welkom wil de leefbaarheid in de dorpen verbeteren. Speciaal
daarvoor hebben wij de Welkom-methodiek ontwikkeld. Dat is
geen vaste methodiek. De inzet hangt af van de lokale situatie.
Centraal staat het ondersteunen en stimuleren van
structuurversterkende ontwikkelingen, waardoor wonen in Friese
dorpen en wijken goed gefaciliteerd wordt. De Welkom-methodiek
gaat daarbij uit van een wijk- en dorpsgerichte aanpak.
De twee projectcoördinatoren die daarvoor zijn aangesteld, hebben
de taak die bottom-up benadering vanuit een aantal kerntaken in
de praktijk te brengen. Zij werken aanvullend op het werk van vier
relatiebeheerders die deze klantgerichte aanpak vooral vertalen
naar een leefbare en veilige woonomgeving voor onze huurders.
De coördinatoren ondersteunen dorpen om te komen tot
dorpsvisies, woonvisies, dorpsagenda’s en lokale initiatieven gericht
op multifunctionele accommodaties. Uitgangspunt is dat wij als
verhuurder tevens lokale partner zijn in dorpen en wijken. Vanuit
een gezamenlijk belang zoeken wij naar de meerwaarde die
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Welkom kan bieden. Deze ondersteuning kan zich richten op het
zoeken naar verbindingen met relaties uit ons netwerk, maar ook
op financiële ondersteuning of het beschikbaar stellen van
expertise.
Voor de dorpen Jirnsum en Oppenhuizen/Uitwellingerga zijn in
2008 de dorpsagenda’s met de gemeenten besproken. Beide
dorpen hebben nu van Welkom een jaarbudget van elk € 5.000
gekregen om kleine projecten en activiteiten in het dorp te
financieren om uitvoering te geven aan de dorpsagenda.
Een voorbeeld van het wijk- en dorpsgerichte werken is het project
voor de straten Heerenacker en Langewal in Gorredijk. In
samenwerking met Welkom en de gemeente Opsterland zijn
buurtbewoners in 2008 een project gestart voor het opknappen
van hun buurt. Samen met medewerkers van Welkom en de
gemeente hebben bewoners uit beide straten ideeën uitgewerkt en
uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het weghalen en
snoeien van openbaar groen en het opruimen van allerhande
houten bouwsels en zwerfafval. Ook is het trottoir herstraat.

Maatschappelijk vastgoed
Dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en andere vormen
van maatschappelijk vastgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan
de leefbaarheid in dorpen. Daarom werken wij mee aan het
opzetten en het (ver)bouwen daarvan. Net als in 2007 hebben wij
ook in 2008 deelgenomen aan verschillende projecten.
• Welkom heeft een pand gebouwd te Heeg en verhuurt het
gebouw aan de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.
Aanleiding voor de nieuwbouw was dat de ruimte in
wooncentrum Talma State, waarvan peuterspeelzaal it Pikepôltsje
eerder onderdak vond, niet meer kon worden gebruikt.
Buitenschoolse opvang Catalpa uit Heeg was ook geïnteresseerd
in een nieuwe ruimte voor kinderopvang. Beide partijen vullen
elkaar aan omdat ze kunnen gebruikmaken van dezelfde ruimten
en voorzieningen.
• In Kimswerd is in 2008 door vaklieden van Welkom praktische
ondersteuning geboden aan de vrijwilligers bij de afbouw van
het nieuw gebouwde Multifunctionele Centrum Pier’s Stee.
Daarnaast heeft Welkom daarvoor materiaal beschikbaar gesteld
en haar relaties benaderd om tegen lagere tarieven te werken.
In Pier’s Stee is ruimte voor recreatieve sport en
bewegingsonderwijs. Met een podium is de zaal ook te
gebruiken voor toneelvoorstellingen. Ook de buitensporters
(kaatsen en schaatsen) kunnen terecht bij het MFC.

De peuterspeelzaal en de jongerensoos hebben er onderdak
gevonden. Er worden cursussen gegeven, vergaderruimtes
verhuurd en er is een grote ruimte die in zijn algemeenheid als
ontmoetings-ruimte voor het dorp gezien kan worden. Een
hangplek voor jongeren én ouderen.
• In Aldeboarn is het bestaande dorpshuis met steun van Welkom
stevig onder handen genomen. De energetische waarde is sterk
verbeterd. Hierdoor is het weer een comfortabel dorpshuis.
De kinderopvang en diverse verenigingen uit het dorp hebben
hierdoor weer een goed onderkomen. De afdeling vastgoedbeheer heeft het bestuur van het dorpshuis ondersteund en
mede dankzij de financiële steun van Welkom is grootonderhoud
mogelijk gemaakt. In het dorp is daarnaast, aansluitend op een
nieuwbouwproject, een ruimte gecreëerd bedoeld voor meer
WMO-gerelateerde activiteiten.
• In Langezwaag is technische ondersteuning geboden om de
geplande nieuwbouw bij het dorpshuis energiezuiniger te
maken. Ook voor de realisatie is inmiddels een financiële bijdrage
toegezegd zodat er gebruik gemaakt kan worden van
aardwarmte. Hierdoor kunnen de exploitatielasten de komende
jaren laag gehouden worden.
• In Scharnegoutum is geparticipeerd in een werkgroep om de
mogelijkheden van een brede school te verkennen. Hier is
ondersteuning geboden om deze ontwikkeling te plaatsen in een
integrale visie op het gehele dorp en vrijkomende panden in het
dorp.
• In Makkum wordt de huidige sporthal verbouwd en uitgebreid
met een multifunctionele accommodatie. Welkom heeft besloten
het pand niet te kopen en te verhuren, maar heeft wel de
begeleiding van de ontwikkeling op zich genomen.
Al deze voorbeelden hebben er toe geleid dat wij ons de vraag
hebben gesteld wat het maatschappelijk rendement van deze
projecten is. Daar moeten we heldere kaders voor schetsen. We
moeten namelijk de afweging maken wanneer wij financieel
participeren of alleen bemiddelen in het bij elkaar brengen van de
betrokken partijen. Bovendien moeten wij beslissen óf als
ontwikkelaar óf verhuurder en beheerder willen fungeren.

Ruimtelijke kwaliteit
Particuliere verpauperde panden kunnen een negatief effect
hebben op de ruimtelijke kwaliteit van dorpen. Dit kan de
waardering van de kwaliteit negatief beïnvloeden en zelfs in een
neerwaartse spiraal brengen. Vaak zijn dergelijk panden namelijk al

In ons werkgebied zijn wij in 2008 bij twee panden betrokken
geweest. Een concreet voorbeeld hiervan was een pand in de
gemeente Wûnseradiel. Dit pand was in particulier eigendom en is
aangekocht. De bewoner van dit pand is door Welkom gehuisvest
en heeft een verhuisvergoeding van Welkom gekregen. Voor de
financiering heeft de bank zich soepel opgesteld. Daarnaast hebben
gemeente, dorp en de werkgever een substantieel aandeel in de
oplossing gehad. Een mooi voorbeeld hoe door samenwerking de
ruimtelijke kwaliteit kan worden verbeterd.

Ria Franzen

Catharinus Hoekstra

Geert Smid

leefbaarheid pag 38

Peter Braaksma

jaren een doorn in het oog van deze partijen. De eigenaar heeft
misschien geen interesse in het pand, maar het is evengoed
mogelijk dat het aan kennis en middelen ontbreekt.
Met name in het noorden van de provincie komen dergelijke
situaties voor. Dit kan een nadelig effect hebben op een omgeving
waar de effecten van de krimp van de bevolking toch al eerder
ervaren worden dan elders.
Met vier collega-corporaties hebben wij een handreiking opgesteld
voor dorpen, gemeenten en corporaties om dergelijke situaties aan
te pakken. Het is geen eenduidige aanpak. Het voortouw kan door
één van hen genomen worden. In het algemeen lijkt juist de
samenwerking in degelijke situaties de oplossing te zijn.
Gezamenlijk hebben we een inventarisatie laten doen naar de
aanwezigheid van ‘rotte kiezen’, hebben we een workshop
georganiseerd en betalen we een projectleider bij Doarpswurk om
de loketfunctie te vervullen.

Welkom heeft geconstateerd dat leefbaarheid mede bepaald wordt
door een omgeving met een goede ruimtelijke kwaliteit. Welkom
ondersteunt daarom onderzoeken naar het ontwikkelen van
methoden om die kwaliteit goed vertaald te krijgen naar de
dagelijkse praktijk van een woningcorporatie.
Daarvoor participeert Welkom in twee projecten van de stichting
Nieuwe Kijk: Nieuwe Kijk op dorpsplannen en een studie naar
‘Delfts Rood’ (de wederopbouw).
In de praktijk maken wij in concrete projecten gebruik van de
kennis die deze onderzoeken opleveren. Daardoor vormen de lokale
karakteristiek en cultuurhistorie een logisch geheel met onze
projecten. Wij zoeken daarbij de balans met gezonde
bedrijfsvoeringsresultaten.
Daarnaast ondersteunt Welkom ARK-Fryslân. In 2008 is deze
drijvende expositie- en discussieruimte voor Architectuur en
Ruimtelijke Kwaliteit gebouwd. Welkom heeft bij de bouw
vaklieden ingezet ter ondersteuning van scholieren. De ARK wordt
gebruikt om bijeenkomsten te organiseren en discussies te
entameren over ruimtelijke kwaliteit. De ARK is op verschillende
locaties in te zetten en is in beheer bij een stichting. Welkom
ondersteunt dit initiatief.

In ons milieubeleidsplan hebben wij vastgelegd dat wij een bijdrage
willen leveren aan het behoud van het milieu door de CO2-uitstoot
te verminderen. Daarbij zetten we in op zowel technische
maatregelen, gedragsverandering en compensatiemaatregelen.
Wij hebben vanwege tijdsdruk in 2008 geen duidelijke verdiepingsslag in termen van SMART in ons milieubeleidsplan gemaakt.
Evenmin is het milieu-beleid duidelijk verankerd in verschillende
afdelingsplannen. Energiebesparende maatregelen die ondertussen
getroffen zijn in de verschillende projecten, zowel bestaande als
nieuwbouw, staan hierdoor los van elkaar.
Wel is een koersdocument duurzaamheid opgesteld. Hierin komen
sociale, fysieke en economische duurzaamheid samen. Op basis
hiervan zijn de speerpunten voor de middellange termijn voor de
leefbaarheidscomponent verder uitgewerkt door de nieuwe
projectcoördinatoren leefbaarheid. Het verbinden van de daarvoor
noodzakelijk geachte investeringen en het sociaal maatschappelijk
rendement is nu een punt van aandacht.
In het verslagjaar hebben we intensief geparticipeerd in zowel
regionale, provinciale als in lokale projecten rond het thema energie
en duurzaamheid.
In prestatieafspraken met gemeenten is ook een milieuparagraaf
opgenomen. Deze sluit aan op het Noordelijk Energie Akkoord.

Gemeenten hebben deze intenties ondertekend. Dat betekent dat
wij streven naar een EPC van 0.5 bij nieuwbouw en dat wij bij
renovatie het label van de woning met twee plaatsen verbeteren.
De wijze waarop wij daadwerkelijk invulling kunnen geven aan
deze beleidsintenties en tevens recht doen aan een gezond
bedrijfsresultaat is momenteel volop in discussie. In diverse
projecten doen wij momenteel ervaring op.
In de gemeenten Wûnseradiel, Littenseradiel en Bolsward zijn in
januari en februari informatiemarkten gehouden met als thema
energiebesparing. Zo wordt het onderwerp energie onder de
aandacht gebracht bij onze bewoners en bedrijven. Daarbij zijn
duizenden dimbare spaarlampen gratis verstrekt aan huishoudens
in deze gemeenten.
In Bolsward is een start gemaakt met het verbeteren van woningen
met een energielabel lager dan D. Dit is een voorbeeldproject
waarvoor de provincie Fryslân subsidie heeft toegezegd.
In noordelijk verband is het als aanpak gebruikt voor het
100.000-woningenplan om ook in de particuliere sector
energiebesparing te bereiken.
In 2009 investeren we 1,5 miljoen euro om 100 woningen met een
label lager dan D minimaal twee labels te verbeteren. Dit zijn de
eerste 100 woningen van in totaal 400 woningen die worden
aangepakt. Samen met de gemeente hebben wij gekozen om de
wijk Noord I aan te pakken. In deze wijk hebben wij al veel bezit
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verkocht. Met dit project willen we proberen ook particuliere
eigenaren bij het project te betrekken. Hiervoor hanteren wij de
zogenaamde ‘Tupperware-methode’. In kleine groepjes worden bij
iemand thuis, of in de infowoning, gerichte demonstraties gegeven
passend bij de technische mogelijkheden van de woning en de
persoonlijke situatie. Zo proberen wij draagvlak te creëren. Daar
betrekken we lokale bedrijven en een bank bij. Naast technische
maatregelen zetten we hiermee nadrukkelijk in op bewust gedrag
en bewuste keuzes.
De bouwtechnische maatregelen die wij nemen dragen bij aan het
wooncomfort en aan een verlaging van de energielasten. Ook
komen ze ten goede aan de waardevermeerdering van de woning.
De verbetering van de energieprestatie van bestaande huurvoorraad
hebben wij tot nu toe kunnen uitvoeren zonder huurverhoging.
Maar de realiteit achterhaalt ons en huurverhoging zal vaak
onvermijdelijk zijn als wij onze hele voorraad in ogenschouw
nemen. Het beheersen van de totale woonlasten wordt steeds meer
uitgangspunt van handelen. Er zal nadrukkelijk gekeken worden
naar een gezonde verhouding tussen het bedrijfs- en het
maatschappelijk rendement.

In het nieuwbouwplan it Swinlân in Reduzum heeft Welkom twaalf
energiezuinige, levensloopbestendige huurwoningen gebouwd,
waarvan één woning ingericht wordt als zorgsteunpunt van
Zorggroep Noorderbreedte. De woningen zijn bestemd voor
senioren en beschikken over een slaapkamer en een badkamer op
de begane grond.
Bijzonder aan de woningen is dat ze worden gebouwd zónder
gasaansluiting en dat ze worden verwarmd door middel van
aardwarmte. Bewoners krijgen kooklessen aangeboden om te leren
omgaan met het koken op inductieplaten. Welkom betaalt de
cursus. Ook de ligging maakt dit plan uniek; de woonwijk is
gelegen aan de zuidzijde van het dorp en is aan drie zijden
omsloten door klein vaarwater It Swin. De woningen zijn in het
najaar van 2008 opgeleverd.
Welkom reageert serieus op vragen uit de samenleving om zuinig
om te springen met verlichting. In Reduzum, in het nieuwbouwplan
it Swinlân, hebben we als eerste in Friesland LED-straatverlichting
aangebracht. In het kader van de Nacht voor de Nacht is op een
aantal flats de verlichting gereduceerd. Wel is daarbij rekening
gehouden met de voorschriften voor (brand)veiligheid.

Sociaal team
In vijf gemeenten waarin we werkzaam zijn, is een sociaal team actief.
Zo’n team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, politie,
hulpverlenings- en welzijnsinstellingen, maatschappelijk werk en
corporaties. Tussen de diverse partijen zijn convenanten afgesloten en
meestal heeft de gemeente de regie. Om de twee jaar evalueren partijen
deze convenanten, met kwaliteitsverbetering als doel.

In Opsterland en Boarnsterhim zijn 500 woningen energetisch
verbeterd. Er is gebruik gemaakt van HR++-glas, vloerisolatie,
spouwisolatie en zonnecollectoren in combinatie met een boiler.
Afhankelijk van de technische mogelijkheden zijn twee of meer
maatregelen toegepast.
Ook bij de ingrijpende wijkvernieuwing in Gorredijk (de Vlecke)
worden nu energiebesparende verbeteringen doorgevoerd. In deze
wijk worden, net als in Bolsward, ook particulieren in de
gelegenheid gesteld deel te nemen.

Voor het opknappen van het dorpshuis in Aldeboarn is door
Welkom geld en mankracht beschikbaar gesteld om
energiebesparende maatregelen te treffen (met name isolatie).
In Langezwaag is ondersteuning (financieel en expertise) geboden
om de nieuwe aanbouw bij het huidige dorpshuis te realiseren met
extra investeringen, toepassen aardwarmte, om de exploitatielasten
laag te houden.
We zien deze projecten als pilots om te bepalen wat wij kunnen
doen op het gebied van energiebesparing in multi-functionele
centra. In totaal was hiervoor maximaal € 50.000 gereserveerd.
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Dorpsenquêtes
Welkom werkt mee aan het houden van woningbehoeftenenquêtes. De enquêtes worden door Dorpsbelangen verspreid.
Vaak wordt een dorpsenquête gehouden voordat een dorpsvisie en/
of woningbouwplan wordt opgesteld.

Welkom actiedag
Om een impuls te geven aan de leefbaarheid in de wijken en
dorpen in het werkgebied, hebben nagenoeg alle medewerkers van
Welkom meegewerkt aan de Welkom actiedag. Samen met
bewoners van wijken en dorpen zijn verschillende projecten
opgepakt. Zo is er tijdens de actiedag geklust in Bolsward,
Kimswerd, Winsum, Warten, Jirnsum en Terwispel. Verder zijn er
verschillende speeltuinen opgeknapt, parkeerplekken gerealiseerd,
een vloer gelegd in een jeugdhonk, een supermarkt verhuurklaar
gemaakt en een kantine/jeugdhonk opgeknapt.
Alle projecten die tijdens de Welkom actiedag zijn opgepakt, zijn
door de wijken en dorpen zelf aangedragen en kwamen alle ten
goede aan een betere woon- en leefomgeving.

Overlast
Een belangrijk doel van de sociale teams zelf is om huisuitzetting en
overlast te voorkomen. Ook proberen de teams de samen-werking
tussen de diverse partijen goed af te stemmen. Dat lukt niet altijd
want de problemen waarmee de teams te maken krijgen worden
steeds groter en complexer. Bovendien spelen vaak meer problemen
tegelijkertijd (huurachterstand, andere schulden en verslaving) een
rol. Desondanks zijn we tevreden over het functioneren van de
teams. Doordat problemen snel gesignaleerd worden, zijn de teams
in staat snel hulp te bieden en eventuele nazorg te regelen. Net als
vorig jaar hebben wij in 2008 geen huisuitzettingen gehad wegens
overlast.

Woonfraude
Wij blijven alert op gevallen van woonfraude, maar dit speelt op het
platteland veel minder dan in de stad. Hebben wij het vermoeden
dat er sprake is van woonfraude, dan spreken wij de mensen
daarop aan. In 2008 hebben wij geen gevallen van woonfraude
geconstateerd.
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Samenwerken en
verbindingen
Samen werken
maakt je sterker
Zonder relaties sta Prestatieafspraken gemeenten
Onze relatie met de gemeenten waarin wij werkzaam zijn, is zonder meer goed. De gemaakte
je er alleen voor.
prestatieafspraken worden over en weer nagekomen.
Dat realiseert
Met de gemeenten Boarnsterhim, Opsterland en Littenseradiel hebben wij prestatieafspraken
Welkom zich
gemaakt die nog een aantal jaren doorlopen.
terdege.
Begin 2008 werd een raamovereenkomst ondertekend met de gemeente Wûnseradiel. Met het
tekenen van deze raamovereenkomst onderschrijven beide partijen het belang van een
Daarom steken
en afgestemd beleid op het gebied van het wonen in Wûnseradiel. Zowel de
we energie in het samenhangend
gemeente als Welkom heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid, maar daarnaast bestaat er ook
onderhouden van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de brede zin van het woord. Voorbeelden zijn de zorg
voor sociaal gevarieerde woongemeenschappen, verscheidenheid van woningaanbod in de
onze relatie met
dorpen en woonwijken, de kwaliteit van een goede woonomgeving, een passende woningvoorraad en een passend voorzieningenniveau. In 2009 zullen wij een dergelijke overeenkomst
de gemeente,
met de gemeenten Bolsward en Wymbritseradiel tekenen.
collegaIn de prestatiecontracten staan vooral ‘harde’ afspraken over het aantal nieuw te bouwen
corporaties en
woningen, het aantal te verkopen woningen en herstructureringsplannen op de korte en lange
andere
termijn. Dat betekent dat we ook afspraken maken over het aantal te slopen en weer terug te
bouwen woningen.
organisaties.
Verder zijn er ‘zachte’ afspraken vastgelegd over het scheppen van kansen voor mensen in
Op die manier
kwetsbare posities, woonruimteverdeling, huurbeleid, woonkwaliteit, het bevorderen van wonen
en zorg op maat en de communicatie met bewoners.
geven we
het algemeen kunnen we zeggen dat Welkom de kosten draagt van de ‘harde’ afspraken en
meerwaarde aan Over
dat de gemeente de ‘zachte’ afspraken financiert.
ons werk.
Convenanten sociaal team
Met de gemeenten Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel, Opsterland en Boarnsterhim hebben we
convenanten ondertekend voor de sociale teams. De bedoeling van de sociale teams is om
problemen vroegtijdig te signaleren, hulp te bieden en daar waar nodig nazorg te geven, met als
uiteindelijk doel huisuitzetting te voorkomen. Een sociaal team bestaat uit vertegenwoordigers van
gemeente, politie, GGZ, maatschappelijk werk, hulpverlenende instanties en corporaties.

Collegiale samenwerking
In 2008 was de directeur-bestuurder van Welkom secretaris van de Vereniging Friese
Woningcorporaties. Deze vereniging organiseert bijeenkomsten waarin landelijke en regionale
ontwikkelingen worden besproken. Naast Welkom hebben de volgende corporaties zich hierbij
aangesloten: Accoladegroep, De Bouwvereniging, WoonFriesland, Habion, Lyaemer Wonen,
Nieuw Wonen Friesland, Stichting Woningbouw Achtkarspelen, Thús Wonen, Wonen Noordwest
Friesland, Wonen Zuidwest Friesland, Woningbouwvereniging Pierre Louis, Woningcorporatie
Dongeradeel, Woningstichting De Wieren, Woningstichting Weststellingwerf en Woonstichting
Actium.
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Verbindingen

Lidmaatschappen

In 2005 hebben de gemeente Boarnsterhim en Welkom de Herstructurering Boarnsterhim BV
opgericht om de wijkvernieuwing beter te kunnen aansturen. De kapitaaldeelname bedroeg
€ 9.000. Ook is een voorschot verstrekt van € 100.000. Het resultaat over 2008 was nihil.
Vanwege het geringe belang heeft geen consolidatie plaatsgevonden met de deelnemingen.

• Welkom is lid van Aedes
vereniging van woningcorporaties
en onderschrijft de Aedescode.
Deze code stelt kwaliteitseisen aan
de leden. Bovendien waarborgt de
code dat de leden zich
maatschappelijk verantwoorden;
• Welkom neemt sinds 2007 deel
aan de aeDex/IPD Corporatie
Vastgoedindex;
• Welkom is ‘info-lid’ van de
brancheorganisatie Wonen
Diensten Techniek en Mensen;
• Welkom is lid van de Vereniging
van Friese Woningcorporaties;
• Welkom participeert in het
kiesplatform Aedes Fryslân;
• Welkom is lid van VNO-NCW.
• Welkom neemt deel aan de
Regeerraad Bouw van Bouwend
Nederland;
• Voor stage en ontwikkelen van
bouwtalent participeert Welkom
in Fundeon;
• Roech en Roem.

In 2006 is besloten de naam Friese Greiden Groep alleen nog voor de holding te gebruiken. DFG
Holding BV is in 2006 opgericht met de bedoeling om activiteiten, die niet binnen een toegelaten
instelling passen onder te brengen in deze holding.
De kapitaaldeelname van Welkom in deze holding bedraagt € 25.000. Als gevolg van de
invoering van de integrale belastingplicht heeft Welkom besloten om daadwerkelijke overdracht
vanuit de Toegelaten Instelling naar de Holding achterwege te laten. Volstaan is met een
administratieve afwikkeling.
In 2008 hebben Stichting Wonen Zuidwest Friesland, mevrouw Koot (Van Koot Seniorenprojecten)
en Welkom de Huistest BV opgericht; Welkom participeert voor 33,3 procent in het
aandelenkapitaal van € 18.000, dus een belang van € 6.000.

Vereniging van Eigenaren (VvE)
In juli 2007 heeft Welkom besloten het VvE-beheer van alle nog op te richten VvE’s in eigen
beheer uit te voeren. De VvE’s welke in beheer zijn bij derden worden in de loop van 2009
overgeheveld.

Overzicht VvE-beheer in 2008
• Bommegaerde, Beesterzwaag (twaalf Welkom-appartementen en twaalf particuliere
appartementen);
• Heechhout, Bolsward (zestig Welkom-appartementen en twaalf particuliere appartementen);
• Marktstate, Gorredijk (tien Welkom-appartementen, vijf particuliere appartementen en een
politiebureau).
• Turfmerk, Gorredijk (twintig Welkom-appartementen, acht particuliere appartementen en drie
winkels);
• De Delling (tien Welkom-appartementen en vijf particuliere appartementen);
• Lieuwkemastrjitte, Makkum (zeventien Welkom-appartementen, drie particuliere
appartementen, een winkel en twee winkelunits);
• Plein 1455, Bolsward (zestien Welkom-appartementen en zeventien particuliere
appartementen);
• Boudewijnflat, Bolsward (46 Welkom-appartementen en tien particuliere appartementen).
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Het financiële beleid
Waarborgen financiële continuïteit
Het waarborgen van de financiële continuïteit
gecombineerd met enorme investeringsopgaven. Dat is waarvoor Welkom nu en de
komende jaren staat. Zodra de fusie in 2009
een feit is, zullen Welkom en haar fusiepartner
de ‘geldstromen’ in elkaar schuiven.
In het, naar verwachting, laatste jaar van haar bestaan is bij
Welkom sprake van een solide financiële positie. De solvabiliteit is
ultimo 2008 44,2 procent en het jaarresultaat bedraagt € 11,2
miljoen na belastingen. Vanaf de start van Welkom, 1 april 2004, is
het balanstotaal van Welkom gegroeid van € 209 miljoen naar
€ 299 miljoen ultimo 2008, een stijging van 43 procent. Gelijktijdig
is het eigen vermogen gegroeid van € 72 miljoen naar € 131 miljoen,
een groei van 83 procent. Dit resulteerde in een solvabiliteitsgroei
van 34 procent naar 44 procent. Welkom weet deze solvabiliteitsgroei in overeenstemming te brengen met haar maatschappelijke
taak.In 2008 is voor ruim € 11,3 miljoen aan maatschappelijke
investeringen gepleegd, dat wil zeggen investeringen, welke niet
terug worden verdiend middels de exploitatie.
Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat de afgelopen vijf jaar
een uiterst succesvol financieel beleid is gevoerd. De belangrijkste
beleidsmaatregelen die hebben bijgedragen tot dit succes zijn:
• Een actief verkoopbeleid waarbij de winsten uit de verkopen
bestaand bezit zijn aangewend om volkshuisvestelijke en
maatschappelijke investeringen mogelijk te maken;
• Een actief treasurybeleid, waarbij de positieve renteontwikkeling
heeft geleid tot een structurele verlaging van de rentelasten;
• De kwaliteit van de organisatie. Met het ontstaan van Welkom is
tevens een actief H&M-beleid ontwikkeld met als doel de
aanwezige kwaliteit binnen Welkom te ontplooien. Een van de
maatregelen is het invoeren van het rayonmodel geweest om
gebiedsgewijze sturing mogelijk te maken met als doel het
vergroten van de betrokkenheid en handelingsvrijheid van de in
het rayon werkzame collega’s.
Dit alles heeft geleid tot een krachtig Welkom, waarin een zeer
actieve volkshuisvestelijke bijdrage wordt gecombineerd met een
solide financieel beleid. Kortom, een organisatie waarop wij trots
mogen zijn.

Onrendabele investeringen
Welkom beschouwt de dorpen in het werkgebied als product-/
marktcombinaties (PMC). Dat betekent dat de volledige verdiencapaciteit van een PMC wordt aangewend voor de dekking van de
onrendabele investeringen in die PMC. Er wordt dus een claim
gelegd op de verdiencapaciteit, maar daartegenover staat dat bij de
huidige waarderingsgrondslagen de winst bij verkoop wel direct
zichtbaar wordt in de winst-en-verliesrekening. Door deze manier
van waarderen ontstaat het risico dat er een verkeerd beeld
ontstaat van de financiële resultaten van Welkom. Positieve
resultaten worden direct zichtbaar in de winst-en-verliesrekening,
maar onrendabele investeringen pas op het moment dat de
verdiencapaciteit van de betreffende PMC is opgesoupeerd.
De stichtingskosten van de projecten welke in aanbouw zijn
bedragen € 39,8 miljoen. Hiervan is € 11,3 miljoen onrendabel, wat
leidt tot een zichtbare afboeking in de winst-en-verliesrekening van
€ 2,2 miljoen.
Daarnaast wordt € 1,4 miljoen afgeboekt op huurwoningen,
waarvan de bedrijfswaarde lager is dan de boekwaarde, alsmede
€ 0,6 miljoen op projecten.
De post Totaal onrendabele investeringen ten laste van de
winst-en-verliesrekening bedraagt daarmee € 4,2 miljoen.
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Jaarresultaat 2008
Het jaarresultaat over 2008, inclusief verkopen en bijzondere
waardeveranderingen, bedraagt € 11,2 miljoen.
Ten opzichte van het resultaat 2007 is dit gedaald met € 15,2
miljoen. Enkele omvangrijke posten bepalen voor een groot deel
deze ontwikkeling. In onderstaande tabel is het resultaat
weergegeven waarin het effect van deze posten geëlimineerd is.
Resultaat (x € 1 miljoen)		
			
Resultaat voor vennootschapsbelasting		
Bij: Waardeveranderingen materiële activa		
Bij: Extra kosten onderhoud CO-2 project		

2008		 2007
11,2		 26,4
4,2		 3,5

1,4			
Bij: Heffing CFV Prachtwijken		
0,5			
Bij: Fusiekosten		
0,6			
Af: Boekwinst bestaand bezit		
-11,9		 -25,2
Af: Winst nieuwbouw koop
-0,9
-0,7
Af: per saldo		
-5,0		 -22,4
Genormaliseerd resultaat
voor vennootschapsbelasting		
6,1		 4,0
					
Onderstaand is het jaarresultaat van 2008 op hoofdlijnen
vergeleken met de begroting 2008 en de realisatie over 2007.
Jaarresultaat versus begroting en realisatie (x € 1.000)
		
Begroting
Jaarresultaten
		
2008
2008
2007
Bedrijfsopbrengsten
66.049 56.952 69.090
Bedrijfslasten
43.359 41.201 38.079
Renteresultaat
  5.919   5.372   5.175
Jaarresultaat voor belastingen
16.771 10.379 25.835
Vennootschapsbelasting
776      545
Resultaat na belastingen		 11.155 26.380
Het resultaat over 2008 bedraagt € 11.155. Dit resultaat ligt
beduidend lager dan de begroting van 2008. De belangrijkste
afwijkingen zijn:

In het nadeel (x € 1.000)		
Lagere huuropbrengsten en vergoedingen
-105
Lagere verkoopopbrengsten
-8.809
Lagere overige bedrijfsopbrengsten
-81
Hogere afschrijvingslasten
-99
Hogere overige waardeveranderingen
-1.796
Totaal nadelig
-10.890
		
In het voordeel (x € 1.000)		
Lagere salarissen/pensioen/sociale lasten
88
Lagere onderhoudslasten
3.397
Lagere overige kosten
467
Lagere rentelasten
547
Belastingen (bate)
231
Totaal voordelig
4.730
Per saldo nadelig

-6.160

We verklaren hier de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de
begroting en wij beperken wij ons tot de belangrijkste afwijkingen
ten opzichte van de begroting:
• In 2008 zijn er 106 woningen (begroot 2008:189) verkocht uit
het bezit van Welkom. De nettowinst uit verkopen bestaand
woningbezit is ca € 10,4 miljoen lager dan begroot. Er zijn
minder woningen verkocht dan gepland. De belangrijkste
oorzaken hiervoor zijn de gewijzigde marktomstandigheden als
gevolg van de kredietcrisis en een lagere mutatiegraad in de
verkoopcomplexen. Bij het verkopen van nieuwbouwwoningen is
een positief resultaat ontstaan van € 0,9 miljoen en de verkoop
van het voormalige kantoorpand aan de Oedsmawei 18 te Grou
heeft een winst opgeleverd van € 0,9 miljoen.
• In 2008 zijn diverse projecten ter hand genomen waarvoor een
onrendabele top wordt verwacht. Deze zijn door een voorziening
waardeverandering verantwoord, dan wel in mindering gebracht
op geactiveerde kosten nieuwbouw. Ten opzichte van de
begroting 2008 is dit € 1,2 miljoen meer.
• De totale onderhoudslasten zijn € 3,4 miljoen lager dan begroot.
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het activeren van
grootonderhoud (€ 3,9 miljoen), het uitstellen van planmatig
onderhoud Talma State (€ 0,8 miljoen) als gevolg van
herbezinning op de te nemen onderhoudsmaatregelen en extra
uitgevoerd planmatig onderhoud van € 0,7 miljoen.

Edwin Hoeben

Maria Gerritsma

Bouwe de Vries
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Jan Teunissen

• De lagere rentelasten ten opzichte van de begroting wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere toegerekende rente aan
de projecten in ontwikkeling.
• Door de invoering van de integrale vennootschapsbelasting is er
als gevolg van fiscaal hogere waardering dan commercieel een
belastingbate ontstaan van € 1,5 miljoen.
.• De huren en vergoedingen zijn in 2008 ten opzichte van de
begroting gedaald, doordat woningen langer leegstaan als
gevolg van verkoop en herstructurering.

Benadrukt moet worden dat in de bedrijfswaarde de investeringen
in nieuwbouw, herstructurering en milieu niet zijn meegenomen.
We verwachten dat een fors gedeelte hiervan onrendabel is. Dat
betekent dat het eigen vermogen in de toekomst sterk zal dalen.
De ontwikkeling van het eigen vermogen en de verwachte
ontwikkeling van het eigen vermogen over de jaren 2004 tot en
met 2012 wordt in onderstaande tabel weergegeven.
2008
132,0
44,0

Eigen vermogen

		
Eigen vermogen
Solvabiliteit

Het eigen vermogen van Welkom bedraagt eind 2008 € 132,0
miljoen (2007: € 120,8 miljoen). De solvabiliteit bedraagt eind
2008 44,0 procent (2007: 43,7 procent) en ligt daarmee ruim
boven de door ons gehanteerde ondergrens van 15 procent.

Rentabiliteit

Naast de omvang en ontwikkeling van het vermogen is ook de
ontwikkeling van de bedrijfswaarde en de overwaarde tussen
bedrijfswaarde en boekwaarde van belang. Welkom heeft de
bedrijfswaarde berekend op € 346 miljoen op basis van een aantal
veronderstellingen die op pagina 67 van de jaarrekening zijn
uiteengezet. De overwaarde, zijnde het verschil tussen de
bedrijfswaarde en de boekwaarde van het woningbezit, bedroeg
eind 2008 € 88 miljoen.

Liquiditeitspositie

2009
129,4
36,7

2010
127,8
30,3

2011
119,6
27,7

2012
122,2
29,4

Het rentabiliteitspercentage geeft de mate van winstgevendheid
van Welkom aan. De rentabiliteit bedroeg eind 2008 5,8 procent
over het totale vermogen (2007: 11,7 procent).

De current ratio geeft aan in hoeverre Welkom in staat is de
kortlopende schulden te voldoen. De current ratio komt eind 2008
uit op 0,71 (2007: 0,58).

2008 Is in vele opzichten een roerig jaar geweest: fusieplannen,
visitatie, sectorheffingen en integrale belastingheffing zijn
onderwerpen die voor veel ophef en werk hebben gezorgd.
Daarbij kwam halverwege 2008 de al geruime tijd dreigende crisis
op de Amerikaanse vastgoedmarkt tot volle ontwikkeling in Europa.
Deze crisis begon met het onvermogen van Amerikaanse huiseigenaren hun hypotheeklasten te voldoen, wat een golf van
executieverkopen veroorzaakte. Dit vertaalde zich uiteraard in
dalende huizenprijzen, teruglopende verkopen en leidde tot
ongekende problematiek bij de schuldeisers en tot een dalend
consumentenvertrouwen en uitgaven. Hoe ernstig de situatie is,
blijkt wel uit de ongekende staatssteun welke de Nederlandse
overheid heeft gegeven aan banken zoals FORTIS en ING en
aanvullende maatregelen om het vertrouwen van de consument te
herstellen. Gevreesd moet worden dat het dieptepunt van de
kredietcrisis nog niet is bereikt. Juist in deze tijden wordt door de
overheid een beroep gedaan op de woningbouwcorporaties om
anticyclisch te investeren. Welkom is hiertoe wel bereid, maar zal bij
haar beslissingen altijd de continuïteit van het bedrijf voorop stellen.

Treasury activiteiten
Jaarlijks wordt een treasury jaarplan opgesteld voor de operationele
taken van treasury. Hierin wordt onder meer aangegeven wat de
komende financieringsbehoefte is van Welkom en hoe Welkom

denkt deze te gaan invullen. In verband met de op handen zijnde
fusie wordt er tijdens het schrijven van dit jaarverslag nog gewerkt
aan treasury jaarplan 2009. Welkom heeft in de afgelopen jaren al
geanticipeerd op de toekomstige vermogensbehoefte en heeft voor
€ 77,5 miljoen aan swaps afgesloten. Tegenover deze swaps
kunnen we te zijner tijd leningen (roll-over) afsluiten, waardoor de
financieringsbehoefte evenredig vermindert. De financieringsbehoefte van Welkom wordt grotendeels veroorzaakt door het
omvangrijke investeringsprogramma nieuwbouw.
Welkom heeft in 2008 een aantal treasuryactiviteiten uitgevoerd.
De belangrijkste zijn:
• Per 1 februari 2008 heeft Welkom een roll-over lening met
variabele hoofdsom aangetrokken, groot € 7,5 miljoen. Welkom
betaalt hiervoor 3,8 procent rente.
• Op 1 augustus 2008 is er een roll-over lening afgesloten met
variabele hoofdsom, groot € 7,5 miljoen. Hiervoor betaalt
Welkom 3,7 procent rente.

Rentemanagement
Volgens de richtlijnen van het WSW (renterisico WSW-methodiek)
bestaat het renterisico uit de eindaflossingen van leningen,
renteconversies en derivatenposities. Het WSW houdt geen
rekening met voorgenomen investeringen. De norm die het WSW
hanteert is 15 procent van de leningenportefeuille. Als het
renterisico op deze manier voor Welkom wordt bepaald, ligt het
risico in alle jaren binnen de norm van het WSW.
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Hetty Sinnema

Jacob Bus

Treasury
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Renterisico ‘bedrijfs-economische methodiek’
Wanneer Welkom naast de eerdergenoemde elementen
(eindaflossingen van leningen, renteconversies en derivatenposities)
ook rekening houdt met alle andere kasstromen ontstaat een ander
risicobeeld.
In deze bedrijfseconomische variant wordt rekening gehouden met:
• (des)investeringen;
• exploitatie;
• reguliere rente- en aflossingsverplichtingen.
Wanneer op deze manier het renterisico over de jaren 2009-2013 in
beeld wordt gebracht, ontstaat in 2009 een bovenmatig risico van
31%.

Derivaten
Welkom heeft een aantal rente-instrumenten afgesloten om
(toekomstige) renterisico’s te verminderen dan wel weg te nemen.
Het betreft een collar-constructie (€ 5 miljoen) om het risico op een
deel van de roll-over lening te reduceren. De constructie behelst een
renteplafond van 5,5 procent en een minimumrente van 2 procent.
Dit betekent dat de te betalen rente op de lening nooit hoger komt
te liggen dan 5,5 procent en nooit lager dan 2 procent.
Daarnaast zijn er payers swaps afgesloten. Hiermee is het
renteniveau op (nog aan te trekken) roll-over leningen vastgelegd.
De totale hoofdsom van de swaps bedraagt € 77,5 miljoen.
Voor een specificatie van de derivatenportefeuille wordt verwezen
naar de Toelichting op de balans, het onderdeel Niet uit de balans
blijkende verplichtingen op pagina 86.

Omvang leningenportefeuille
De omvang van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2008
€ 145,9 miljoen (2007: € 137 miljoen). De gemiddelde vermogenskostenvoet van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2008
4,64 procent ( 2007: 4,6 procent).

Faciliteringsvolume externe
financieringen
Met ingang van 2008 wordt door het WSW niet langer borging
voor individuele leningen verstrekt, maar wordt op basis van de

meerjarige kasstroomprognoses faciliteringsvolume ter beschikking
gesteld voor een periode van drie jaar. Voorwaarde hiervoor is dat
het kasoverschot uit de exploitatie voldoende is ter afdekking van
renteverplichtingen, vermeerderd met een normatieve
aflossingsplicht van 2 procent van de leningenportefeuille. Welkom
genereert in de jaren 2009-2013 voldoende middelen uit exploitatie
om de rente en de normatieve aflossingen te kunnen voldoen.
Verwacht mag worden dat de positieve kasstroom 2009-2013 voor
het WSW afdoende is om faciliteringsruimte beschikbaar te stellen.
Begin 2009 zal het WSW een nieuw faciliteringsvolume afgeven
gebaseerd op de aangeleverde cijfers van Nieuw Wonen Friesland
en Welkom.

Beleggingen
Welkom heeft in september 2004 een collegiale lening van € 1,2
miljoen tegen 2,5 procent rente met een looptijd van vijftien jaar
verstrekt aan Stichting SLS Wonen in Leiden.
Er zijn in 2008 geen nieuwe collegiale leningen verstrekt.

Aedex/IPD Corporatie
vastgoedindex
Welkom neemt sinds 2006 deel aan de Aedex/IPD Corporatie
vastgoedindex. Deze index biedt inzicht in de financieeleconomische prestaties van de deelnemende corporaties.
Deze prestaties worden gemeten door middel van het directe en
indirecte rendement op het geïnvesteerde vermogen. In 2007
maakten 51 deelnemers onderdeel uit van de woningbenchmarkt,
welke ruim een derde van de sociale woningvoorraad
vertegenwoordigt.
De grondslag voor de waardering binnen de Aedex is de ‘marktwaarde’ in verhuurde staat (bruto open marktwaarde). Deze
waardering komt tot stand op basis van objectieve marktinformatie.
Het totaalrendement bedroeg:
2008
2007
Welkom
5,9
6,3
Universum			
Noord-Nederland
5,8
5,9
Benchmark
6,0
5,7
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat de prestaties van Welkom
qua rendement nagenoeg overeenkomen met de benchmark.

Vennootschapsbelasting
In de jaarrekening is als gevolg van de invoering van de integrale
vennootschapsbelasting per 1 januari 2008 over het verslagjaar een
VPB-druk opgenomen van € 711.000.
Voornoemd bedrag is een raming. Uit de nog te publiceren best
practices en uitspraken van de onafhankelijke adviescommissie zal
nader inzicht moeten worden verkregen over de uitleg van
specifieke items uit VSO-2.
Bij de bepaling van de belastingdruk is rekening gehouden met een
compensabel fiscaal verlies uit de VSO-1 periode van € 1.811.000.
Als gevolg van een tijdelijk verschil tussen de bedrijfseconomische
en fiscale waardering is een bedrag opgenomen van € 2.033.000
aan actieve en passieve belastinglatenties. Als gevolg van deze
latenties en verliescompensatie 2006 en 2007 ontstaat er een
belastingbate van € 776.000.
Voor de specificatie van de belastingen 2008 wordt verwezen naar
het betreffende onderdeel van de jaarrekening.
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Verklaring van bestuur
en goedkeuring Raad
van Commissarissen
De jaarrekening van 2008 is op 2 juni 2009 vastgesteld door het bestuur. In opdracht van de Raad van Commissarissen
heeft Deloitte de jaarrekening onderzocht en goedgekeurd. De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 98 en
99 van dit verslag.
De middelen van de stichting zijn uitsluitend aangewend in het belang van de volkshuisvesting.
De Raad van Commissarissen van Welkom heeft de jaarrekening 2008 bestudeerd. De door de directeur-bestuurder
opgemaakte jaarrekening over 2008 bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening, de daarbij behorende
toelichting en het verslag over het afgelopen jaar.
De jaarrekening is door Deloitte onderzocht en goedgekeurd.
Wij kunnen ons met de stukken verenigingen en hebben deze aldus vastgesteld. Met deze vaststelling verleent de
Raad van Commissarissen volledige decharge aan de directeur-bestuurder.
De Raad van Commissarissen heeft met de accountant overleg gevoerd over de jaarrekening, de interne berichtgeving,
het interne systeem en het verslag van bevindingen over de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen heeft waardering voor de bereikte resultaten en spreekt hiervoor zijn erkentelijkheid uit
tegenover de directie en alle medewerkers.

Heerenveen, 2 juni 2009.

Het bestuur
A. Bonnema,
directeur-bestuurder

Namens de Raad van Commissarissen
						
J. Dijkstra,
voorzitter

.
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Woningcorporatie Welkom

Kengetallen
Jaarrekening
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Ho o fd s tuk 11

Kengetallen

Woningbezit in exploitatie
31-12-2008
31-12-2007
				
Aantal woningen gebouwd vóór 1945
239
246		
Aantal woningen 1945 - 1974
6.098
6.180
Aantal woningen 1975 - 1991
2.308
2.322
Aantal woningen vanaf 1992
837
705
Totaal aantal woningen in exploitatie
9.482
9.453
			
Mutaties in woningbezit per gemeente
		

Aankoop

Sloop

Verkoop

Bouw

Overige

31-12-08

31-12-07

2.319
1.577
776
2.434
925
1.425
26
9.482

2.299
1.597
767
2.414
929
1.421
26
9.453

Overige

31-12-2008

31-12-2007

zorgings-		

Totaal

Totaal

			
Boarnsterhiem			
26
46		
Bolsward
20
Littenseradiel
10
19
Opsterland		
8		
30
42		
Wûnseradiel		
2		
10
4		
Wymbritseradiel			
10
14		
Sneek							
Totaal		
10
106
125
		

Garage

Lig-/

ruimte		

parkeer-

				

plaats

		

Bedrijfs-

Vercentra

			
Boarnsterhiem
7
31
2
Bolsward		
5			
2
2
Littenseradiel		
5
9		
1
1
Opsterland		
2
122
21		
5
Wûnseradiel		
5
13		
2
0
Wymbritseradiel
9
22			
1
Sneek							
Totaal		
33
197
21
5
11
		

40
9
16
150
20
32
267

41
4
15
150
19
24
253		

Realisatie en verkoop van woningen				
Nieuwbouw (bedragen x € 1.000)			
Totaal 31-12-2008
Totaal 31-12-2007
			
Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen voor de verhuur
125
176   
- waarvan eengezinswoningen			
62		
110		
- waarvan meergezinswoningen			
63		
66		
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Bestaande bouw (bedragen x € 1.000)
Totaal 31-21-2008
Totaal 31-12-2007
			
			
Aantal verkocht		 106		 233
- waarvan aan zittende huurders en nieuwe eigenaar-bewoners
106		
233		
- waarvan aan overigen (T.I.’s, beleggers en overige particulieren)
-		
-		
					
Verkooppprijs van de verkochte woningen
13.468
30.807
Boekwaarde van de verkochte woningen
1.344
3.065

Waarde van het woningbezit

31-12-2007		

31-21-2008

		

			

De ‘economische waarde` van het woningbezit, zoals getaxeerd
op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken
(jaar van taxatie m.u.v. nieuwbouw : 2007, resp.2005)
Bedrijfswaarde bezit volgens eigen parameters
(incl. grond en rentabiliteitswaardecorr.)

1.234.000

1.095.000

345.606

296.916

Gehanteerde parameters bij de bedrijfswaardeberekening 2008		
			
2009

2010

			

Parameter		

t/m 2012

2013		

		

2008

2009

2012

en verder			

t/m 2011

en verder

			
Huur		
2,50%
2,25%
2,25%		
1,60%
Inflatie algemeen 2,25%
2,25%
2,25%		
2,00%
Onderhoud		
3,25%
3,25%
3,25%		
3,00%
Disconteringsvoet 6,00%
6,00%
6,00%		
6,00%

2,00%
2,00%
3,00%
6,00%

2,25%
2,25%
3,25%
6,00%

Grondwaarde is eindwaarde			

Woningbezit naar doelgroep			
									
Huurklasse

Aantal 31-12-2008

			
Goedkope huur:
aantal woningen met nu een huur onder € 348,99
3.949
Betaalbare huur:
aantal woningen met nu een huur > € 348,99 < € 535,33
5.423
Dure huur:
aantal woningen met nu een huur > € 535,33
110
		
9.482

Aantal 31-12-2007

4.100
5.253
100
9.453
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Woningverdeling
			
Aantal mutaties in het bestaande bezit
Aantal mutaties zonder leegstand(aansluitende verhuur)
Mutatiegraad

2008

2007

1.096
160
11,6%

1.313
156
13,9%

Mutaties per gemeente				
			
Gemeente

Aantal 2008

			
Boarnsterhim
308
Bolsward
191
Littenseradiel
74
Opsterland
295
Wûnseradiel
94
Wymbritseradiel
129
Sneek
5
Totaal
1.096

Huurprijs/huurverhoging (x € 1)		
			
Gemiddelde kale maandhuur per 01-01
Gemiddelde kale maandhuur per 31-12
Gemiddelde aangezegde huurverhoging per 01-07

Graad 2008

Graad 2007

13,3%
12,1%
9,5%
12,1%
10,2%
9,1%
19,2%
11,6%

14,8%
14,1%
10,7%
13,2%
14,9%
13,6%
0,0%
13,7%

2008

2007

358,71
368,15
1,6%

350,45
358,71
1,1%

Gerechtelijke ontruimingen					
					
Reden		

			
Huurachterstanden (woning nog bewoond)		
Huurachterstanden (woning inmiddels al leeg/verlaten)		
Overlast		
Totaal		

Aantal 2008

Aantal 2007

11
9
20

9
8
1
18
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Leegstand				
				
Aantal maanden		

31-12-2008

31-12-2007

Leegstaande woningen ultimo 2008 < 1 maand
Leegstaande woningen ultimo 2008 1-3 maanden		
Leegstaande woningen ultimo 2008 3-12 maanden
Leegstaande woningen ultimo 2008 > 12 maanden		
Totaal		

71
58
152
91
372

56
83
78
26
243

Aantal leegstaande woningen > 3 maanden				
				
Huurklasse 		

31-12-2008

31-12-2007		

Huur < € 343,49
Huur > € 343,49 < € 491,64		
Huur > € 491,64		
Totaal		

173
68
2
243

			
60
42
2
104

Leegstand per gemeente					
		
Gemeente 		

31-12-2008

Boarnsterhim		
Bolsward
Littenseradiel		
Opsterland		
Wûnseradiel		
Wymbritseradiel
Sneek		
Totaal		

193
23
12
114
12
17
1
372

31-12-2007

		
116
37
12
36
14
28
243

Huurdebiteuren per 31 december 2008 (bedragen x € 1)
Soort

Aantal

€1

Vordering op vertrokken huurders (totaal)
Vordering op zittende huurders (totaal)
Voorstand
Totaal

142
268
968
1.378

291.543
159.357
-302.848
148.052

€1
		
244.672
192.366
-306.624
130.414
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Huurtoeslag per gemeente (bedragen x € 1)
				
Gemeente

Aantal

Gem. €

31-12-2008
Totaal

31-12-2007		
Totaal

Boarnsterhim
411
139,94
57.517
58.165
Bolsward
431
157,94
68.074
70.403
Littenseradiel
141
128,84
18.167
17.824
Opsterland
672
155,74
104.660
108.217
Wûnseradiel
236
151,92
35.853
34.628
Wymbritseradiel
306
155,55
47.597
50.101
Sneek
4
115,25
461
548
Totaal
2.201
129,36
332.329
339.886
							
		
Langlopende leningen (bedragen x € 1.000)			
31-12-2008
31-12-2007
Langlopende leningen (excl. waarborgsommen)
145.070
136.919
Totaalbedrag van langlopende leningen			
145.070
136.919
Bedrag aan leningen met WSW-garantie
96.334
70.806
Gewogen gemiddelde rente			
4,63%
4,60%
							
		
Diverse heffingen (bedragen x € 1.000)			
2008
2007
Kosten onroerend-zaak-belasting			
1.208
1.122
Overige heffingen lagere overheden (gemeenten, waterschappen)
1.107
1.047
							
		
Bestuurskosten (bedragen x € 1.000)			
2008
2007
Vergoeding Raad van Commissarissen			
Overige bestuurskosten			

49,5
3,5

Aantal leden Raad van Commissarissen			

5

34,8
1,0		
5
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Personeelsomvang						

		
							

2008

2007

Afdelingen			

Aantal

Aantal

Fte

Fte

Fte

Fte

			

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

Totaal

Totaal

Directie			
Bestuursondersteuning		
Personeel en organisatie		
Vastgoedontwikkeling
Concerncontrol		

1
1
1
6
3

2
2
3
-

1,00
1,00
0,89
6,00
3,00

0,00
1,96
1,58
2,17
0,00

1,0
3,0
2,5
8,2
3,0

1,0
2,0
2,5
9,2
3,0

Bedrijfsvoering 								
waarvan Financiën en Administratie 5
3
4,89
1,92
6,8
7,8
waarvan Informatisering / ICT & Fac. 4
3
4,00
2,23
6,2
6,2
Klant en Markt				
waarvan Communicatie		
2
waarvan Progr. Management
Welkom
3
waarvan Rayon Oost
10
5
waarvan Rayon West
8
10

		
0,00
1,89
0,00
9,78
8,44

2,78
3,90
6,80

0,0
1,9

0,0
1,9

2,8
13,7
15,2

6,0
11,8
12,7

Vastgoedbeheer									
waarvan Service/Onderh. Bedrijf
24
3
21,79
2,01
23,8
21,6
waarvan Technisch beheer		
8
3
8,00
2,56
10,6
14,1
Totaal			
71
39
68,79
29,8
98,6
99,8
									
Medewerkers met een contract anders dan 36 uur				
39
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Financiële kerncijfers per verhuureenheid (bedragen x € 1)
						

2008

2007

Balans									
Materiële vaste activa
29.466
27.787
Financiële vaste activa						
338
203
Vlottende activa
1.173
983
Eigen vermogen
13.779
12.695
Voorzieningen
112
97
Weerstandsvermogen (= eigen vermogen + egalisatie + voorzieningen)
13.959
12.769
Interne financiering     (= vaste activa - schulden lang)
14.576
13.609
Langlopende schulden						
15.228
14.382
Winst-en-verliesrekening							
Huren en vergoedingen						
4.511
4.429
Overige opbrengsten
1.434
2.760
Exploitatiebaten						
5.944
7.188
Onderhoudslasten
Personeelslasten						
Afschrijvingen en waardeveranderingen
Overige lasten							
Exploitatielasten						

1.531
641
1.088
1.040
4.300

1.477
589
1.007
926
4.000

Renteresultaat							
Jaarresultaat voor belastingen					

561
1.083

544
2.645

Solvabiliteit									
Eigen vermogen/Totaal vermogen
44,17%
43,73%
Weerstandsvermogen/Totaal vermogen					
44,39%
43,98%
Totaal vaste activa//Lang vreemd vermogen
195,71% 194,63%
									
Liquiditeit									
Current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden)			
0,58%
0,55%
Cash ratio (liquide middelen/kortlopende schulden) 				
0,03%
0,02%
									
Rentabiliteit									
Rentabiliteit eigen vermogen					
8,45%
21,83%
Rentabiliteit vreemd vermogen					
4,19%
4,22%
Rentabiliteit totaal vermogen					
5,79%
11,70%
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Jaarrekening

12.1	balans per 31 december 2008 na winstdeling
ACTIVA
(x € 1.000)							

31-12-08		

31-12-07

Vaste activa		
		
				
Materiële vaste activa				
Onroerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden				
Onroerende zaken in ontwikkeling
Onroerende en roerende zaken ten		
dienste van de exploitatie
Totaal materiële activa						

257.432
1.021		
19.007

231.256
-		
28.526

4.851
282.311		

4.761
264.543

Financiële vaste activa				
Te vorderen BWS-subsidie
Leningen u/g							
Overige vorderingen						
Deelnemingen						
Totaal financiële activa						

651
1.200		
3.444		
40		
5.335		

703
1.200		
549		
34		
2.486

2.415		

380

650		

3.353

Vlottende activa				
				
Voorraden							
				
Onderhanden projecten					
				
Vorderingen				
Huurdebiteuren
Gemeenten							
Overige vorderingen						
Overlopende activa
Totaal vorderingen						
				
Liquide middelen
Totaal vlottende activa						

588
11.242		

297
9.363

Totaal activa							

298.888		

276.392

336
2.988		
3.484		
781
7.589		

247
1.593		
3.060		
433
5.333
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PASSIVA
(x € 1.000)							

31-12-08		

31-12-07

Kapitaal							
Reserves				
			
Totaal eigen vermogen						
				
Egalisatierekening						
				
Voorzieningen				
Voorziening waardevermindering mva
Voorziening uitgestelde beloningen					
Voorziening fusiekosten						
Voorziening vroegpensioen						
Voorziening latente belastingverplichtingen				
Totaal voorzieningen						
				
Langlopende schulden				
				
Leningen overheid en kredietinstellingen
Terugkoopverplichting woningen
Verkocht onder Voorwaarden					
Totaal							
				
Kortlopende schulden				

1		
132.016		
132.017		

1		
120.861		
120.862

Eigen vermogen				

651		

299
323		
190		
203		
59		
1.074		

703

337
350		
-		
231		
4		
922

145.070

136.918

833		
145.903		

-		
136.918

Schulden aan kredietinstellingen					
Schulden aan gemeenten 						
Schulden aan leveranciers						
Belastingen en premies sociale verzekering
Overige schulden 						
Overlopende passiva						
								

4.211		
1.096		
6.903		
1.487
256		
5.290		
19.243		

4.895		
116		
6.235		
409
284		
5.048		
16.987

Totaal pasiva							

298.888		

276.392
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12.2
(x € 1.000)

Winst-en-verliesrekening
2008

2007

			
Huren
41.803
41.039
Vergoedingen
1.414
1.125
Overheidsbijdragen
153
212
Verkoop onroerende zaken
12.784
25.899
Mutatie onderhanden werk
90
83
Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf
590
570
Overige bedrijfsopbrengsten
118
162
Som der bedrijfsopbrengsten
56.952
69.090
		
		
Bedrijfslasten			
Afschrijvingen op materiële vaste activa
6.345
6.072
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
4.171
3.515
Lonen en salarissen
4.773
4.405
Sociale lasten
1.366
1.205
Lasten onderhoud
14.673
14.066
Overige bedrijfslasten
9.871
8.817
Som der bedrijfslasten
41.199
38.080
		
Bedrijfsresultaat
15.753
31.010
		
Financiële baten en lasten 		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
1.549
1.326
Rentelasten en soortgelijke kosten
6.921
6.501
Som der rentelasten
5.372
5.175
		
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
10.379
25.835
		
Belastingen
776
545
Resultaat deelnemingen
		
Resultaat (na belastingen)
11.155
26.380
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12.3

kasstroomoverzicht

(x € 1.000)

2008

2007

297

143

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Correctie i.v.m. resultaat verkoop (boekwinst)
Waardewijziging materiële vaste activa in exploitatie
Afschrijvingen/afboekingen sloop
Mutatie financiële activa zonder geldstroom
Mutatie voorziening
Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)
Activering rente
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

11.156
-12.784
1.376
6.345
-2.849
152
1.351
-1.092
3.655

26.381
-25.899
4.087
5.286
-500
-891
-3.062
-1.116
4.286

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Nieuwbouw, aankoop en verbetering
Waardewijziging MVA in ontwikkeling
Mutatie MVA in ontwikkeling
Verkoop (minus indirecte verkoopkosten)
Verkocht onder Voorwaarden
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-35.366
2.736
6.997
15.041
-1.021
-22.627

-29.655
214
-13.696
31.907
-11.230

Banksaldo per 1 januari

Kastroom uit financieringsactiviteiten			
Deel gefinancierd met RC-krediet voorgaand jaar
-4.827
-4.152
Deel gefinancierd met RC-krediet huidig jaar
4.211
4.895
Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
833
Aangetrokken leningen c.q. klim
15.000
17.500
Wijziging financiële vaste activa, anders dan rentetoevoeg.
-52
-49
Aflossing leningen
-6.848
-11.096
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
8.249
7.098
Totale kasstroommutatie
Positief banksaldo per 31 december

291
588

154
297

12.4

Waarderingsgrondslagen

Algemeen				
				
Activiteiten								
De activiteiten van Stichting De Friese Greiden Groep, statutair gevestigd te Bolsward, aan de Snekerweg
3, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit: verhuur, beheer en ontwikkelen van
woningen.				
				
Groepsverhoudingen				
Stichting De Friese Greiden Groep staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van
de gegevens, vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is onderstaand opgenomen:
Geconsolideerde deelnemingen
Naam
Statutaire zetel
Aandeel in het geplaatste kapitaal
De Friese Greiden Holding BV
Bolsward
100%				
								
Vanwege het gering belang van deze deelneming voor de groep (enkel kapitaaldeelname van € 25.000)
is consolidatie achterwege gebleven.							
Niet-geconsolideerde deelnemingen						
		
Naam
Statutaire zetel
Aandeel in het geplaatste kapitaal
Herstructurering Boarnsterhim B.V.
Grou
50%				
Huistest B.V.
Balk
33,33%				
						
12.5
Toegepast stelsel van grondslagen voor de opstelling van de 		
	jaarrekening				
Regelgeving
De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals
deze zijn geformuleerd in het Besluit beheer sociale huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9
voor-geschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. 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 specifieke modellen voor de balans en de
winst-en-verlies-rekening opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie, waarderings- en
verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

Kasstroomoverzicht				
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt
onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.			
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Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen
verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’.
Hiervan is sprake als namens Welkom uitingen worden gedaan richting huurders, gemeenten en overige
stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van Welkom rondom
projectontwikkeling en herstructurering.				
		
Verwerking integrale belastingplicht vanaf 1 januari 2008
Met ingang van 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig voor de Wet op de
Vennootschapsbelasting. Dat wil zeggen dat over de resultaten uit alle activiteiten belasting verschuldigd
is, volgens de thans in de wet opgenomen uitgangspunten. Bij de aanvang van de belastingplicht dient
(per 1 januari 2008) een fiscale openingsbalans te worden opgesteld van alle bezittingen en schulden
volgens de fiscale waarderingsgrondslagen.
Voor het verschil tussen de waardering op de fiscale balans (fiscale boekwaarde) en de commerciële balans
(commerciële boekwaarde) dient indien en voor zover er sprake is van verrekenbare tijdelijke verschillen een
belastinglatentie te worden gevormd. Als gevolg van de fiscale waardering van het vastgoed tegen over het
algemeen substantieel hogere bedragen op 1 januari 2008, zou een actieve latentie gevormd moeten
worden. Bij corporaties is echter eigenlijk sprake van een permanent verschil in plaats van een tijdelijk
verschil. Dit enerzijds omdat de meeste woningen in principe op grond van de doelstelling verhuurd blijven
en anderzijds omdat de horizon, waarbij realisatie van (een significant deel van de) tijdelijke verschillen door
verkoop van woningen wordt verwacht, erg lang is. Ook is niet duidelijk of en wanneer bepaalde woningen
worden verkocht. Een ander verschil dat als permanent wordt aangemerkt is de sectorspecifieke regeling
Vogelaar-heffing. Permanente verschillen leiden niet tot het vormen van latenties.
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2008 zijn de fiscale waarderingsregels gebaseerd op de
Vaststellingsovereenkomst (VSO-II), die is afgesloten tussen de Belastingdienst en Aedes. Medio april dient
de corporatie, als zij daarmee instemt, deze vaststellingsovereenkomst te tekenen. Bij de berekening van de
fiscale positie heeft de corporatie zich laten leiden door de afspraken die vastgelegd zijn in de VSO-II en de
daarbij verstrekte toelichting. Aangezien er nog geen best practice afspraken en jurisprudentie zijn, zijn er
nog onzekerheden ten aanzien van een aantal punten uit de fiscale positie. Daarom is het op het moment
van het opmaken van de jaarrekening nog onzeker of zich correcties van de berekende belastingplicht
zullen voordoen. Voor de berekening van de vennootschapsbelasting 2008 wordt verwezen naar de
toelichting op de winst-en-verliesrekening.
Fiscale eenheid
Met ingang van 1 januari 2008 is de Friese Greiden Holding BV opgenomen in de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting: Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor
de vennootschapsbelasting wordt vennootschapsbelasting doorberekend alsof zij zelfstandig belastingplichtig zijn met inachtneming van een toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de
verschillende vennootschappen.
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12. 6	grondslagen voor de waardering van activa en passiva
VASTE ACTIVA		
			
Materiële vaste activa							
Balanswaardering (bedragen x € 1.000)						
		
Onroerende en roerende zaken in exploitatie
De woningen met de daarbij behorende installaties, garages en aanpassingen zijn gewaardeerd tegen
historische kostprijs dan wel lagere bedrijfswaarde, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen
bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. Afschrijvingen zijn berekend volgens het
annuïteitensysteem.								
								
De grond is gewaardeerd tegen historische kostprijs. Aangezien er geen sprake is van technische of
economische slijtage wordt hierop niet afgeschreven.						
Na-investeringen worden alleen geactiveerd, wanneer deze leiden tot een uitbreiding van de capaciteit,
verlenging van de levensduur of een toename van de restwaarde. Alle na-investeringen worden
vervolgens getoetst op mogelijke lagere bedrijfswaarde.					
Na-investeringen worden geactiveerd en afgeschreven over de resterende exploitatieduur van het
complex (pmc)								
Afschrijving

Afschrijving

Type

in jaren

methode

Restwaarde

Grond
Stichtingskosten
Garages

n.v.t.
50 jaar
40 jaar

n.v.t
annuïtair
annuïtair

n.v.t
-

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognoticeerde kasstromen uit
hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte
resterende looptijd van de investeringen.							
					
De boekwaarde wordt gerelateerd aan 78 complexen (PMC’s) met woningen en 11 complexen met
niet-woningen. De 78 verschillende compexen zijn gebaseerd op de 78 dorpen waar wij woningbezit
hebben. De kleinste eenheid voor de berekening van de bedrijfswaarde is een fysiek bouwblok. In het
kader van het strategisch voorraadbeheer is het besluit genomen om vanaf 2005 alle dorpen als een
marktcomplex te beschouwen. Deze keuze is gebaseerd op het strategisch beleidsplan van 2004 en de
wijze waarop het onderhoudsbeleid, het verhuurbeleid en het investeringsbeleid zal worden uitgevoerd.
Niet woningen worden vanwege de specifieke kenmerken als aparte product markt combinaties
beschouwd.							
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Bedrijfswaarde complexen met woningen        
Bedrijfswaarde complexen met niet-woningen 			
Historische grondwaarde/restwaarde			
Rentabiliteitswaarde correctie			
Totaal bedrijfswaarde 			

287
14
35
10
346

De verdiencapaciteit (bedrijfswaarde hoger dan boekwaarde) op de pmc’s zal bij nieuwe onrendabele
investeringen kleiner worden. Onrendabele investeringen worden gedaan ten behoeve van de volkshuisvesting								
								
Bij de bedrijfwaardeberekening van Welkom gelden de volgende uitgangspunten:			
- Jaarlijkse huurverhoging: 2,50% over 2009; vanaf 2010: 2,25%.				
- Jaarlijkse huurderving: 2009: 2,2%, 2010: 1,7%, 2011: 1,45%, 2012: 1,6%  vanaf 2013: 1,00%.
De onderstaande kosten zijn afkomstig uit de begroting, gedeeld door het aantal woningen indien niet
per blok gedefinieerd.
- Kosten van planmatig onderhoud, conform onderhoudsbegroting voor 2009. Voor nieuwbouw wordt
uitgegaan van bedragen, zoals genoemd in het calculatiestatuut. In de laatste 7 jaar van een vhe wordt
in principe geen rekening gehouden met PO, evenals de eerste 5 jaar.			
- Voor dagelijks onderhoud is een normbedrag van € 334 per woning meegenomen. 		
- Vanaf 2009 jaarlijkse stijging kosten planmatig en dagelijks onderhoud: 3,25%.		
- Jaarlijkse stijging van de variabele lasten van 2,25% (is geschatte inflatie).		
- Disconteringpercentage 6,00% over de gehele looptijd.				
- De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur
van de complexen. In principe komt de geschatte resterende levensduur van vhe’s nu nog overeen met
de oorspronkelijke maximale admininistratieve levensduur van 50 jaar minus de verstreken exploitatiejaren. De minimale levensduur is gesteld op 10 jaar, tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur
gerechtvaardigd is.								
- Er wordt rekening gehouden met levensduurverlenging, indien van toepassing als gevolg van grootonderhoud. Dit is vanaf 2006 per fysiek bouwblok aangegeven. Bij groot onderhoud van woningen
> = 40 jaar is er een levensduurverlenging van 25 jaar.				
- Er is voor de komende 5 jaren rekening gehouden met de toekomstig verwachte verkoop van 341 vhe’s
en sloop 557 vhe’s, gebaseerd op het voorraadbeleidsplan. In de hier weergegeven waarde is van de
volledige SVB plannen (langer dan 5 jaar) uitgegaan.				
- Er is bij het berekenen van de bedrijfswaarde rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie.
De rentabiliteitswaardecorrectie op de leningportefeuille bedraagt : € 9.724.000.
- De restwaarde is gelijk aan grondwaarde.					
- Harmonisatie tot 68% van de maximale waarde gebaseerd op de punten woningwaardering.
- De Vogelaar-heffing wordt buiten de bedrijfswaardeberekening gehouden.			
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Afboekingen worden pas gedaan indien de bedrijfwaarde duurzaam lager is dan de boekwaarde. Onder
duurzaam wordt verstaan een periode van minimaal 5 jaar.					
De toetsing vindt plaats op dorpsniveau. Indien de overwaarde van een pmc en de huidige waarde in
ontwikkeling niet toereikend is voor het afdekken van een onrendabele top bij nieuwbouw zal een
voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw worden gevormd.				
Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen
aan een derde en waarvoor de woningcorporatie een terugkoopplicht kent worden aangemerkt als
financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen tot het moment van overdracht en (naar
verwachting duurzame) bijzondere waardeverminderingen. 					
			
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans een
terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst
aan de bij overdracht ontstane verplichting.						
		
De mogelijke per saldo toename van de terugkoopverplichting ten opzichte van de bij overdracht
ontstane verplichting wordt geactiveerd, een per saldo afname wordt als resultaat verantwoord.		
						
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling				
Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en toegerekende
kosten van de organisatie uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een
eventuele bijzondere waardevermindering. Tevens wordt er rente tijdens de bouw toegerekend.		
Met betrekking tot de zogeheten combinatie projecten wordt het aandeel van de koopwoningen
verantwoord onder de post voorraden onderhanden werk , het aandeel huurwoningen wordt
verant-woord onder de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Afschrijving vindt plaats nadat
het betreffende complex in exploitatie is 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 zonder restwaarde.				

Type

Bedrijfsgebouwen
Inventaris
Automatisering
Vervoermiddelen

Afschrijvingstermijn

Afschrijving

in jaren

methode

Restwaarde

30
5
3
5

lineair
lineair
lineair
lineair

0
0
0
0

Jaarverslag 2008 Welkom pag 69

Financiële vaste activa
Te vorderen BWS-subsidies
De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen
(contante waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouders
beschikbaar gestelde bedragen. De contante waarde van de (nog) te ontvangen subsidie is als vordering
opgenomen. Tegenover deze vordering is een egalisatierekening opgenomen.
Deelnemingen
De deelneming, waar invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden itgeoefend,
wordt gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde.
Leningen u/g		
De opgenomen lening u/g wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overige vorderingen
Op balansdatum zijn onder de overige vorderingen tevens begrepen actieve belastinglatenties. Deze
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er worden geen latenties gevormd voor de
verschillen tussen commerciële en fiscale waardering van onroerend goed. De latente belastingvorderingen hebben een looptijd van langer dan een jaar.
Vlottende activa
Voorraden
Waardering van de grond- en hulpstoffen (materialen) vindt plaats tegen laatstbetaalde inkoopprijzen.
Het onderhanden werk (nieuwbouw koopwoningen) wordt gewaardeerd op de integrale kostprijs waarin
de materialen zijn begrepen tegen kostprijs en de bestede toezichtsuren tegen het berekende
mensuurtarief. In dit tarief is tevens een opslag voor indirecte kosten begrepen. Opbrengsten en kosten
worden in de toelichting op de balans verantwoord bij de oplevering van het totale project. In de
winst-en-verliesrekening wordt het saldo verantwoord onder verkoop onroerende zaken. Bij de
waardering van deze voorraad wordt rekening gehouden met verwachte verliezen. Waardering van de
voorraad gereed product en handelsgoederen (nog niet verkochte koopwoningen en koopkavels)
geschiedt tegen historische kostprijs of vervaardigingsprijs.					
Vorderingen							
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
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PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen komt tot stand binnen de door het maatschappelijk verkeer aanvaarde richtlijnen,
aangevuld met specifieke bepalingen voor de volkshuisvesting zoals vermeld in het Besluit Beheer Sociale
Huursctor en in de RJ-richtlijnen.
Egalisatierekening
Opgenomen zijn de BWS-subsidies waarop aanspraak is verkregen, welke gewaardeerd worden tegen de
contante waarde.
Voorzieningen
Deze bestaan uit de op de balansdatum bestaande nominale verplichting tot doorbetaling van het
pre-pensioen en jubileumuitkeringen, een voorziening voor afboeking Onrendabele top op nieuwbouw,
welke ook nominaal is, alsmede een voorziening voor latente belastingverplichtingen.
De voorziening vroeg-pensioen betreft verplichtingen uit hoofde van het vóór de normale pensioendatum
beëindigen van dienstverbanden met werknemers, welke een langlopende karakter hebben. Uitgestelde
beloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea en
hebben een langlopend karakter. De nettoverplichting voor deze personeelsbeloningen is het bedrag van
de toekomstige uitkering die werknemers in ruil voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en
vorige verslagperioden. De verplichting wordt berekend op vergelijkbare wijze als bij toegezegde
pensioenregelingen. De mutatie wordt direct in de resultatenrekening verwerkt.
De voorziening waardevermindering mva wordt gevormd door intern en extern gecommuniceerde
projecten, waarbij het verwachte onrendabele gedeelte wat nog niet direct af te boeken is op het
desbetreffende project in de voorziening wordt opgenomen. Het karakter hiervan is kort, samenhangend
met de bouwduur van het project.
Welkom is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De door het fonds verzorgde pensioenregeling is een toegezegde pensioenregeling
(salaris-diensttijdregeling). Als aangesloten werkgever bij SPW is Woningcorporatie Welkom slechts
verplicht een vooraf door het bestuur van SPW vastgestelde premie te betalen. Er bestaat geen enkele
reglementaire of statutaire verplichting om eventuele tekorten van het pensioenfonds aan te zuiveren
anders dan de hogere toekomstige premies. Ook bestaat er geen enkele aanspraak van aangesloten
werkgevers op eventuele opgebouwde buffers. De pensioenregeling van SPW kan daarom voor de
RJ 271 gekwalificeerd worden als een toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat geen pensioenvoorziening in de balans ontstaat. De Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad van 105%
en een buffervereiste die uitkomt op een dekkingsgraad van ten minste 116%. De dekkingsgraad van
het SPW is 96% (2007: 142%) en voldoet dus niet aan deze vereisten. Het fonds komt met een
herstelplan om binnen 3 jaar weer aan de eisen te voldoen.
Latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en
fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen
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vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen het voor
het komende boekjaar geldende nominale tarief. Er wordt geen latentie gevormd voor de verschillen
tussen commerciële en fiscale waardering van onroerend goed.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de kostprijs. De leningen worden ineens afgelost of in
gedeelten volgens het annuitaire, dynamische of lineaire afschrijvingssysteem.
Terugkoopverplichting woningen Verkocht onder Voorwaarden
In het kader van de verkoop van woningen Verkocht onder Voorwaarden heeft de corporatie een
terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in
het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting
bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende
schulden verantwoord.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Overige activa en passiva
Voorzover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen
nominale waarde.

12.7	grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.
Bedrijfsopbrengsten
Huren
In het verslagjaar zijn de huren met betrekking tot de algemene jaarlijkse huurverhoging aangepast.
Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke voorschriften. Tussentijdse huuraanpassingen vinden
plaats op grond van na investeringen of als markt ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Er wordt
huurharmonisatie toegepast bij mutatie tot een maximum van € 35,00 ineens.
Vergoedingen
Dit betreft de servicekosten die de huurders naast de netto huur verschuldigd zijn, verminderd met de
vergoedingenderving. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op de geraamde kosten en vloeien voort uit de
huurovereenkomsten. Jaarlijks vindt een afrekening plaats op basis van de werkelijke kosten.
Overheidsbijdragen
De overheidsbijdragen betreffen de vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen op grond van verstrekte
toekenning.
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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 zijn
verantwoord op moment van levering (passeren akte). Verliezen worden verantwoord zodra deze
voorzienbaar zijn.
De opbrengst uit woningen Verkocht onder Voorwaarden worden niet verantwoord als
verkoopopbrengst daar de belangrijkste economische rechten niet zijn overgedragen aan de koper. De
gegarandeerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de post Langlopende schulden,
terugkoopverplichting VOV woningen en wordt jaarlijks met inachtname van de contractvoorwaarden
gewaardeerd.
Als verkoopresultaat van woningen Verkocht onder Voorwaarden wordt opgenomen de afname van de
verplichting van deze woningen voorzover de verplichting de oorspronkelijk bij overdracht ontstane
verplichting onderschrijdt.
Overige bedrijfsopbrengsten
Deze post bevat alle overige baten die voortvloeien uit de gewone bedrijfsuitoefening

Bedrijfslasten
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 dan wel de annuïtaire
methode op basis van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen
rekening gehouden. Op grond wordt niet afgeschreven.
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking van een bijzondere
waardevermindering. Deze waardevermindering is ontstaan na de toets van de bedrijfswaarde ten
opzichte van de boekwaarde.
Salarissen en sociale lasten
De salarissen zijn bepaald op basis van de CAO Woondiensten. De sociale lasten zijn conform de
wettelijke bepalingen en de CAO Woondiensten opgenomen.
Lasten onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud
verantwoord. Klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen
dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van de
eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen, sociale lasten en overige bedrijfslasten. De lasten
van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van
waardeverhoging van het actief.
Overige bedrijfslasten
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de gewone
bedrijfsvoering zoals huisvestingskosten, bestuurskosten, algemene kosten, overige personeelskosten,
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belastingen, verzekeringen. Daarnaast zijn de kosten van ‘levering goederen en diensten’ in deze post
begrepen. De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen rente en rente op vorderingen. Rentelasten
betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen rente en rente op leningen en overige schulden.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van
het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. De mutatie in latente belastingvorderingen en
-schulden wordt hierbij eveneens in aanmerking genomen, waarbij actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. Deze last is in
de resultatenrekening opgenomen .
Buitengewone baten en lasten
Buitengewone posten komen voort uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk zijn te onderscheiden
van de reguliere activiteiten van de onderneming.
Overige informatie
De naam, statutaire vestigingsplaats, het adres van de toegelaten instelling vind u terug in het jaarverslag,
waaraan deze jaarrekening is toegevoegd. De belangrijkste activiteiten van de corporatie vormen het
aanbieden en verhuren van woningen aan de daarvoor bestemde doelgroep en de activiteiten die dit
mogelijk maken.

12.8

Toelichting op de balans

(bedragen x € 1.000)

Vaste activa		
Onroerende en roerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken Verkocht onder Voorwaarden			
Onroerende zaken in ontwikkeling
Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie
Totaal				

2008

2007

257.432
1.021
19.007
4.851
282.311

231.256
28.526
4.761
264.543
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Onroerende en roerende zaken
			
Woningen en
			
woongebouwen
				

Onroerende
zaken zijnde
verpleeghuizen

Overige

Totaal

Saldo per 1 januari 2008					
Aanschafwaarde
312.475
8.490
5.354
326.319
Cumulatieve afschrijvingen					
inclusief waardeveranderingen
-88.404
-3.289
-3.371
-95.064
Boekwaarde per 1 januari
224.071
5.201
1.983
231.255
Mutaties in het boekjaar (aanschafwaarde)					
Investeringen Nieuwbouw
29.482		
2.068
31.550
Investeringen CV/Douches, CO-2 e.d.
3.099			
3.099
Desinvestering door verkoop
-2.479
-2.479
Subtotaal mutaties aanschafwaarde
30.102
2.068
32.170
					
Mutaties in het boekjaar (afschrijvingen)					
Corr. Cum afschrijvingen desinvesteringen
1.135			
1.135
Afschrijvingen
-5.425
-285
-42
-5.752
Waardevermindering
-1.376
-1.376
Overboekingen uit mva in ontw. Waarde				
Subtotaal mutaties afschrijvingen
-4.290
-285
-1.418
-5.993
					
Saldo per 31 december 2008					
Aanschafwaarde
342.577
8.490
7.422
358.489
Cumulatieve afschrijvingen					
inclusief waardeveranderingen
-92.694
-3.574
-4.789
-101.057
Boekwaarde per 31 december
249.883
4.916
2.633
257.432

De activa zijn verzekerd voor € 760.588 (2007: € 708.795 tegen het risico van brand- en stormschade.
Jaarlijks wordt de verzekerde waarde aangepast aan het CBS-index voor bouwkosten. De WOZwaardering van de onroerende zaek in exploitatie bedraagt € 1.250.000 (2007: € 1.095.000.).
Het onroerend goed is in zijn geheel gefinancieerd met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie.
Op het onroerend goed zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
Het aantal woningen behorend tot de onroerende zaken in exploitatie dat is aangemerkt voor de
verkoop bedraag 1.041. Verwacht wordt dat hiervan in de komende 5 jaar 341 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
€ 9,3 miljoen, een boekwaarde van € 0,8 miljoen en een netto-opbrengst van € 8,5 miljoen.
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Bedrijfswaarde
De actuele waarde van de onroerende en roerende zaken in exploitatie, gebaseerd op een bedrijfswaarde
mutatie-berekening bedraagt € 345,6 mln. (2007: € 296,9 mln. (incl. rentabiliteitswaardecorrectie en
grond).
				 Bedrijfswaarde Rw correctie
Omschrijving
Totale bedrijfswaarde verslagjaar
Totale bedrijfswaarde vorig verslagjaar
Mutatie verslagjaar tov vorig verslagjaar
Mutatie in procenten

Aantal
9.724
9.675
49
0,5%

Specificatie verloop/effect			

x € 1.000
335.882
286.878
49.004
17,1%

correctie
9.724
10.038
-314
-3,1%

2008

2008

Totaal
x € 1.000
345.606
296.916
48.690

Vrijval kasstromen
autonoom		
-8.132				
Effect verschuiving 1 jaar
autonoom		
14.360				
Autonome ontwikkeling
autonoom					
nieuwbouw
voorraadmutatie
17.350
Aankoop		
voorraadmutatie
-56			
Verkoop/sloop
voorraadmutatie
-6.369			
Huren
parameters
29.527
Inflatie/lastenstijging
parameters		
-8.461				
Verkoopopbrengsten
parameters		
-8.143				
Levensduur
parameters		
3.162				
Discontovoet
parameters					
Huren		
niveauwijziging		
-1.813				
Onderhoudsuitgaven
niveauwijziging
14.737
Overige exploitatieuitgaven
incl. betaalbaarheidsheffing
niveauwijziging		
448				
Verkoop		
niveauwijziging		
3.201				
Subsidies/bijdragen
niveauwijziging		
-199				
Restwaarde
niveauwijziging		
1.000				
Overig		
niveauwijziging		
-1.608				
Totaal specificatie verloop bedrijfswaarde		
49.004				
							
RENTABILITEITSWAARDECORRECTIE						
Autonome ontwikkeling				
-1.402			
Wijzigingen in lopende leningen (conversies en vva’s)			
-22			
Nieuwe leningen				
1.110			
Disconto					
-		
Totaal rentabiliteitswaardecorrectie				
-314			
Totaal specificatie verloop bedrijfswaarde		
49.004
-314			
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Onroerende zaken
			
Verkocht onder Voorwaarden

2008

2007

1.021

-

Betreft de kostprijs van 7 verkochte nieuwbouwwoningen, waarop  Welkom een terugkoopplicht heeft.
		
Onroerende zaken in ontwikkeling

Saldo per 1 januari
Investeringen nieuwbouw
Investeringen CO2-project
Terugnemen waardeverandering
Waardeverandering uit 2006
Nieuwe waardeverandering
Overboeking naar MVA in exploitatie
Saldo per 31 december

2008

2007

28.526
21.312
1.894
214
-2.736
-30.203
19.007

14.129
40.109
1.016
916
-258
-214
-27.172
28.526

In het boekjaar werd terzake van onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag ad € 1.092
(2007: € 1.116) aan bouwrente geactiveerd. Er werd daarbij een gemiddelde rentevoet gehanteerd van
3,75%. In 2008 zijn aan de projecten in ontwikkeling € 680 (2007: € 653) aan interne toezichtskosten
toegerekend.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Gebouwen

Inventaris

Autom

Vervoer

Totaal

Saldo per 1 januari 2008						
Aanschafwaarde
5.634
1.628
1.058
1.919
10.239
Cumulatieve afschrijvingen
-2.356
-1.130
-868
-1.124
-5.478
Boekwaarde per 1 januari
3.278
498
190
795
4.761
						
Mutaties in het boekjaar				
Investeringen
740
60
263
210
1.273
Desinvesteringen aanschafw
-1.248			
-95
-1.343
Desinvesteringen cum.afschr.
760
760
Afschrijvingen
-77
-157
-140
-226
-600
Boekwaarde per 31 december
3.453
401
313
684
4.851
						
Saldo 31 december 2008						
Aanschafwaarde
5.126
1.688
1.321
2.034
10.169
Cumulatieve afschrijvingen
-1.673
-1.287
-1.008
-1.350
-5.318
Boekwaarde per 31 december
3.453
401
313
684
4.851
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Financiële vaste activa
			
Deze post is als volgt samengesteld :
Te vorderen BWS-subsidies
Leningen u/g				
Overige vorderingen				
Deelnemingen				
Totaal				

2008

2007

31-12-08 31-12-07
651
703
1.200
1.200
3.444		
40
34
5.335
1.937

Te vorderen BWS-subsidies
Deze post betreft de nettocontantewaarde van de susidie voor woningen gebouwd c.q. verbouwd onder
de regeling ‘Besluit woninggebonden subsidie’. Deze subsidie wordt in meerdere jaren uitbetaald ten
behoeve van de dekking van de jaarlijkse exploitatie kosten. Zie passiva Egalisatierekening.
				

31-12-08

31-12-07

Saldo per 1 januari
703
752
Af: mutatie in het boekjaar				
-52
-49
Saldo per 31 december				
651
703
					
Lening u/g
Deze post betreft de uitstaande lening bij Stichting SLS Wonen te Leiden			
				
31-12-08
31-12-07
Saldo per 1 januari				
1.200
1.200
Af : vervallen in het boekjaar				
Saldo per 31 december				
1.200
1.200
					
Overige vorderingen
Hieronder is opgenomen de betaalde btw op het in Heerenveen gehuurde kantoorpand. Deze wordt
gedurende de looptijd van het contract van 10 jaar ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Tevens zijn opgenomen de vorderingen uit hoofde van actieve belastinglatenties.		
					
				
31-12-08
31-12-07
Saldo per 1 januari (actieve belastinglatentie)				
549
Vooruitbetaalde btw				
1.352
Actieve belastinglatenties				
1.543
549
Af: ten laste van het resultaat				
Saldo per 31 december				
3.444
549
				
In 2009 valt aan vooruitbetaalde btw vrij € 135.200 en aan belastinglatenties € 263.000.			
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Deelnemingen
De gemeente Boarnsterhim en stichting Welkom hebben op 21 december 2005 de besloten
vennootschap Herstructurering Boarnsterhim BV te Grou opgericht. Welkom heeft in deze B.V een
aandeel van 50%, zijnde een kapitaalsdeelname van € 9.000. Voorts is er een permanent voorschot
verleend van €100.000. 					
In 2008 is de besloten vennootschap Huistest opgericht. Welkom is voor 33,3% aandeelhouder, zijnde
een kapitaal van € 6.000. Het doel van de BV is om applicatiesoftware te ontwikkelen en te exploiteren.
In de deelnemingen worden (geen) materiele resultaten gerealiseerd.				
				

2008

2007

Deelneming De Friese Greiden Holding BV (100%)						
Saldo begin boekjaar				
25
25
Toevoeging					
Onttrekking					
Saldo einde boekjaar				
25
25
					
Deelneming Herstructurering Boarnsterhim BV (50%)					
Saldo begin boekjaar				
9
9
Toevoeging					
Onttrekking					
Saldo einde boekjaar				
9
9
					
Deelneming Huistest BV (33,3%)						
Saldo begin boekjaar				
Toevoeging				
6
Onttrekking					
Saldo einde boekjaar				
6
						
Totaal saldo per 31 december				
40
34
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VLOTTENDE ACTIVA

					
				
Voorraden				
Onderhanden projecten				
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal				

31-12-08

31-12-07

2.415
650
7.589
588
11.242

380
3.353
5.333
297
9.363

Voorraden					
Deze post is als volgt samengesteld:			
31-12-08
Materialen				
Koopwoningen en kavels			
Totaal				
Voorraden
				
Voorraad per 1 januari				
Inkoop				
Verbruik
Voorraad per 31 december			

380
380

31-12-08

31-12-07

380
613
-672
321

356
425
-401
380

Koopwoningen					
				
31-12-08
Voorraad per 1 januari				
Gereed gemelde kostprijs
11.706
Gereed gemelde termijnfacturen			
-9.483
Kostprijs verkochte koopprojecten gereed			
-8.591
Kostprijs verkochte koopprojecten VOV			
-1.021
Opbrengst verkochte koopprojecten			
9.483
Voorraad per 31 december			
2.094
Onderhanden projecten				
Deze post is als volgt samengesteld :			
Balans per 1 januari				
Investeringen: kosten minus termijnfacturen			
Gereed gemelde kostprijs
Gereed gemelde termijnfacturen			
Afwaardering i.v.m. verlies			
Balans per 31 december			

31-12-07

321
2.094
2.415

31-12-07

2.943
-3.629
-2.943
3.629
-

31-12-08

31-12-07

3.353
-355
-11.706
-9.483
-125
650

3.656
-989
-2.943
-3.629
3.353
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Vorderingen					
Deze post is als volgt samengesteld :			
31-12-08
31-12-07
Huurdebiteuren
336
247
Gemeenten				
2.988
1.593
Overige vorderingen				
3.484
3.060
Overlopende activa
781
433
Totaal				
7.589
5.333
					
Het karakter van deze vorderingen en overlopende activa is kortlopend (< jr.).				
Huurdebiteuren
			

31-12-08		

31-12-07

		
aantal
Tot 1 maand
262
Tot 2 maanden
177
Tot 3 maanden
179
Ouder 3 maanden
287
Totaal		
905
Af: Voorziening			
Totaal			

bedrag
aantal
75
248
52
174
26
176
319
261
472
859
-136		
336		

bedrag
106
36
12
283
437
-190
247

Het verloop van de voorziening in 2008 is als volgt:			
Stand per 1 januari
Ontrokken				
Toegevoegd				
Saldo per 31 december 			
			
Gemeenten		
				
				
Overige vorderingen		
				
Actieve belastinglatentie			
1
Op niet huurders
2
Op huurders 			
3
PC-/Fiets-regeling			
5
Vorderingen op VVE			
6
Herstructurering Boarnsterhim bv
7
Op verkochte nieuwbouw en bestaand bezit
4
Overige				
Totaal overige vorderingen			

31-12-08

31-12-07

190
-118
64
136

157
-50
83
190

31-12-08

31-12-07

2.988

1.593

31-12-08

31-12-07

2.906
33
3
3
100
270
169
3.484

1.571
13
3
10
136
1.266
61
3.060
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Overlopende activa
				
Subsidie op CO2-project				
Vooruitbetaalde rente en aflossing leningen			
Afrekening servicekosten				
Rente				
Transitoria facturen				
Totaal overlopende activa			

31-12-08

31-12-07

360
166
255
781

114
13
306
433

Direct opvraagbaar				

31-12-08

31-12-07

Kas woonwinkels				
Rabobank				
Fortis bank
Regio bank				
Totaal liquide middelen			

2
9
427
150
588

2
95
169
31
297

Liquide middelen
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Passiva
Stichtingskapitaal
				
31-12-08
Stichtingskapitaal 				
1
					
Reserves			
				
Saldo per 1 januari				
Reultaatbestemming				
Stand einde boekjaar				

31-12-07

1

31-12-08

31-12-07

120.861
11.156
132.017

94.480
26.381
120.861

Egalisatierekening				
				
31-12-08
31-12-07
Egalisatierekening BWS						
Saldo begin boekjaar
703
752
Toevoeging rente				
56
59
Vrijval ten gunste van de exploitatie			
-108
-108
Saldo einde boekjaar				
651
703
Voorzieningen				
				
31-12-08
31-12-07
Voorziening waardevermindering mva
299
337
Voorziening uitgestelde beloningen (> 1 jaar)			
323
350
Voorziening fusiekosten				
190
Voorziening vroegpensioen (> 1 jaar)			
203
231
Voorziening passieve belastinglatentie (> 1 jaar)			
59
4
Saldo einde boekjaar				
1.074
922
					
Voorzieningen				
				
31-12-08
31-12-07
Voorziening waardevermindering mva					
Saldo begin boekjaar
337
1.205
Toevoeging 				
283
Onttrekking/mutatie				
-38
-1.151
Saldo einde boekjaar				
299
337
					
				
31-12-08
31-12-07
Voorziening uitgestelde beloningen (> 1 jaar)					
Saldo begin boekjaar				
350
349
Toevoeging 					
1
Onttrekking/mutatie
-27
Saldo einde boekjaar				
323
350
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Voorziening fusiekosten				
31-12-08
31-12-07
Saldo begin boekjaar				
-		
Toevoeging 				
190		
Onttrekking/mutatie				
-		
Saldo einde boekjaar				
190		
					
				
31-12-08
31-12-07
Voorziening vroegpensioen (> 1 jaar)					
Saldo begin boekjaar				
231
259
Onttrekking / mutatie				
-28
-28
Saldo einde boekjaar				
203
231
					
				
31-12-08
31-12-07
Voorziening latenties (> 1 jaar)					
Saldo begin boekjaar				
4		
Toevoeging 				
55
4
Saldo einde boekjaar				
59
4
					
Voorziening uitgestelde beloningen				
Het betreft hier een voorziening voor toekomstige jubilea, waarbij de toekomstige uitgaven contant
worden gemaakt tegen een disconteringsvoet van 4%.
Voorziening fusiekosten
Het betreft hier een voorziening voor toekomstige extra kosten a.g.v. de fusie.
Voorziening vroegpensioen
Het betreft hier een in 2004 opgenomen voorziening beteffende de pensioenlasten van 12 vervroegd
uitgetreden medewerkers.
Voorziening latente belastingverplichtingen
Als gevolg van verschillen tussen de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening en de fiscale waardering
van de desbetreffende balansposten is in de jaarrekening een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd.
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Langlopende schulden
				
31-12-08
31-12-07
Leningen kredietinstellingen
145.070
136.918
Terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarden			
833
Saldo einde boekjaar				 145.903
136.918
					
				
31-12-08
31-12-07
Saldo begin boekjaar				 136.918
130.514
Bij : nieuwe leningen
15.000
7.500
wijziging Roll Over					
10.000
						
Af : jaarlijkse aflossingen
-4.677
-2.869
       aflossingen ineens in het boekjaar
-2.171
-8.227
						
Saldo einde boekjaar				 145.070
136.918
					
Het af te lossen leningsbedrag in 2009 bedraagt € 4.806. De resterende leningsschuld langer dan 5 jaar
bedraagt € 113.292. De gemiddelde rentevoet van de leningen over 2008 is 4,64% (2007: 4,6%).
Het renterisico op leningen met een variabele rente is of afgedekt met een swap of is beperkt met een
Collar (Cap + Floor). Zie hiervoor onder ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen’.			
		
Terugkoopverplichting verkopen onder Voorwaarden				
				
31-12-08
31-12-07
Saldo begin boekjaar				
Van kopers ontvangen inzake 7 woningen
Saldo einde boekjaar				

0
833
833

Kortlopende schulden				
Deze post is als volgt samengesteld :			
31-12-08
Schulden aan kredietinstellingen			
4.211
Schulden aan gemeenten			
1.096
Handelscrediteuren				
6.903
Belastingen en premies sociale verzekeringen
1.487
Overige schulden 				
256
Overlopende passiva				
5.289
Totaal				
19.242
					

0
0

31-12-07

4.895
116
6.235
409
284
5.048
16.987
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31-12-08
31-12-07
Schulden aan kredietinstellingen					
Bankinstellingen				
4.211
4.895
						
Schulden aan gemeenten					
Gemeenten				
1.096
116
						
Handelscrediteuren						
Handelscrediteuren				
6.903
6.235
Belastingen en premies sociale verzekering					
Omzetbelasting			
3
506
233
Te betalen Vennootschapsbelasting
1
711
Loonheffing 			
2
192
163
Premies sociale verzekeringen
78
13
Totaal belastingen en premies sociale verzekering			
1.487
409
					
Overige schulden						
Verloftegoed personeel				
249
233
Overige
7
51
Totaal overige schulden			
256
284
Overlopende passiva						
Vooruitontvangen huursubsidie			
341
326
Vooruitontvangen huren
322
307
Fusiekosten				
185		
Vooruitontvangen WVG/BWS				
199
Nog te betalen kosten nieuwbouw				
1.023
Nog niet vervallen rente geldleningen			
3.665
3.238
Overige
578
154
Totaal overlopende passiva			
5.290
5.048

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Welkom is deelnemer aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Over de door het WSW geborgde
schulden dient een obligo van 2,5% te worden aangehouden. Per 31 december 2008 bedraagt de
omvang van het obligo € 2.145 (2007: € 1.770).
Welkom is aansprakelijk uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Dekkingsgraad Pensioenfonds Woningbouwcorporaties
De dekkingsgraad van het SPW bedraagt op 31 december 2008 96% en voldoet niet aan de minimale
vereiste van 105% als gevolg van de kredietcrisis. Indien de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder
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105% komt, schrijft de wet voor dat er een herstelplan gemaakt moet worden. Het plan schrijft voor dat
een fonds binnen drie jaar weer ten minste op de 105% moet komen. Vervolgens moet het fonds weer
op het vereiste niveau komen (bij SPW is dat 116%) om weer nieuwe tegenvallers op de financiële
markten op te vangen. Het bestuur van SPW zal voor 1 april 2009 een herstelplan opstellen, met de
verwachting dat SPW zich voldoende zal herstellen om weer op het vereiste niveau van 116% uit te
komen. Een dekkingsgraad per werkgever is niet aan te geven. Het fonds is een collictief instutuut waarin
alle pensioenafspraken zijn ondergebracht. Dit kan niet worden uitgesplitst naar werkgever.
Welkom heeft geen leasecontracten afgesloten, alle bedrijfswagens zijn eigendom van de Friese Greiden
Groep.
Rente-instrumenten
Er zijn 10 (forward starting) payers swaps afgesloten. Met een forward swap is het mogelijk om de
hoogte van de rente op een bepaald moment (in de toekomst) en voor een bepaalde vaste periode
vooraf te fixeren. Bij een payers swap wordt alleen de rente op de toekomstig aan te trekken financiering
vastgelegd. Hiertoe zal op een later tijdstip een roll-over lening worden aangetrokken. Uit de swap komt
de verplichting om een vaste rente te betalen en hiertegen over staat dat DFGG de variabele rente
(Euribor) ontvangt. Wanneer DFGG de onderliggende roll-over lening aantrekt zal DFGG hierop een
variabele rente (Euribor) betalen. Dus door de combinatie van de swap en de roll-over lening resteert er
eenlening met een vaste rente.
De gewogen gemiddelde rente van de swaps bedraagt 4,28%. De marktwaarde van deze swaps
bedroeg op 31 december 2008 € 5,8 mlijoen negatief (2007 circa € 4,6 miljoen positief).
Deze negatieve waarde werd veroorzaakt door de rentedaling (Euribor) sinds de aanschaf van de swaps.
Tegenpartij

Rente

			

Variabele

Einddatum

Markt-

rente				

RC-datum

Startdatum

waarde

Nominale
waarde

capFORTIS

5,5%

EUR 3M

02-01-08

01-04-05

01-04-15

143.690

-5.000.000

floorFORTIS

2,0%

EUR 3M

02-01-08

01-04-05

01-04-15

(83.366)

-5.000.000

Totaal cap/floor						

60.324 -10.000.000

							
swapRABO_HEERE

3,8%

EUR 6M

01-0408

01-10-07

03-04-18

     (136.390)

swapFORTIS

3,7%

EUR 6M

01-0408

02-04-07

03-04-17

     (113.505)

-7.500.000

swapFORTIS

3,8%

EUR 6M

2-Jun-08

01-12-06

01-12-20

        56.518

-7.500.000

swapRABO_HEERE

3,9%

EUR 3M

01-09-08

02-06-08

01-06-20

     (151.704)

-7.500.000

swapRABO_NEDER

4,8%

EUR 3M

01-09-11

01-06-11

01-06-27

     (562.565)

-7.500.000

swapRABO_NEDER

4,1%

EUR 3M

02-05-08

01-02-08

02-02-37

     (838.663)

-7.500.000

swapRABO_NEDER

4,1%

EUR 3M

03-03-08

01-12-08

01-12-38

     (669.323)

-7.500.000

swapRABO_NEDER

4,9%

EUR 3M

06-04-10

02-01-10

02-01-23

     (647.364)

-7.500.000

swapRABO_NEDER

4,9%

EUR 3M

01-07-10

01-04-10

01-04-30

     (997.513)

-7.500.000

swapBNG

4,9%

EUR 3M

01-10-10

01-07-10

02-07-35    (1.780.155) -10.000.000

Totaal swaps						

-7.500.000

-5.840.664 -77.500.000
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12.9

Toelichting op de WINST-EN-VERLIESREKENING

Bedrijfsopbrengsten
Huren
2008

2007

Woningen
Onroerende zaken niet zijnde woningen
Te ontvangen nettohuur totaal

41.098
1.905
43.003

40.286
1.737
42.023

Af: Huurderving wegens leegstand
Huurderving wegens oninbaarheid en overige
Totaal huren

-1.136
-64
41.803

-944
-40
41.039

De te ontvangen nettohuur is t.o.v het vorige boekjaar 			
gewijzigd als gevolg van:
Mutatie 2008
Mutatie 2007
- Algemene huurverhoging per 01/07/2008 1,6 %
566
- Nieuw in exploitatie genomen of aankoop
1.046
- Uit exploitatie door sloop
-36
- Uit exploitatie door verkoop
-773
- Huurharmonisatie / huurverhoging door investeringen
177
Totaal mutatie
980
		
De geografische onderverdeling van de nettohuuropbrengsten
kan als volgt worden weergegeven:		
Gemeente
Huur 2008
Boarnsterhim
9.617
Bolsward
7.593
Littenseradiel
3.253
Opsterland
11.886
Wûnseradiel
4.389
Wymbritseradiel
6.163
Sneek
103
Totaal
43.003

529
669
-34
-594
281
851

Huur 2007

9.345
7.359
3.136
11.604
4.368
6.110
102
42.023

De Huurderving wegens leegstand 2008 bedraagt 2,64% van de ontvangen huur. De derving is hoog als
gevolg van verkochte woningen en herstructurering. De Huurderving 2007 bedraagt 2,24% van de
ontvangen huur.			
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Vergoedingen
2008

Levering goederen en diensten verrekenbaar
678
Levering goederen en diensten niet-verrekenbaar
793
Te ontvangen vergoedingen totaal
1.471
		
Af : Derving vergoeding wegens leegstand
-12
: Derving vergoeding overige
-45
Totaal vergoedingen
1.414

2007

509
666
1.175
-19
-31
1.125

Dit betreft de bedragen die de huurders boven de nettohuurprijs betalen voor overige goederen en de
ontvangen vergoedingen voor leveringen en diensten, die afgerekend worden met de bewoners.
Overheidsbijdragen
Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie
Jaarlijkse bijdrage WVG
Subsidie Gemeente Projecten

2008

2007

108
45
153

108
52
52
212

2008

2007

Verkoop onroerende zaken
Opbrengst verkopen bestaand bezit
13.468
30.807
Af: Boekwaarde
-1.344
-3.065
Af: Verkoopkosten
-1.231
-2.529
Verkoopresultaat bestaand bezit
10.893
25.213
			
Opbrengst verkopen nieuwbouw
9.482
3.629
Af: kostprijs nieuwbouw
-8.590
-2.943
Verkoopresutaat nieuwbouw
892
686
Opbrengst verkocht kantoorpand t.d.v. exploitatie
1.425		
Af: Boekwaarde
-488		
Af: Verkoopkosten
-17
Verkoopresultaat
920		
			
Opbrengst verkochte overige activa t.d.v. exploitatie
148		
Af: Boekwaarde
-69		
Verkoopresultaat
79		
Totaal verkoopopbrengst

12.784

25.899
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Aantal verkocht

Aantal verkocht

2008

2007

26
20
10
30
10
10
106

34
51
28
35
32
53
233

Gemeente
Boarnsterhim
Bolsward
Littenseradiel
Opsterland
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Totaal

In 2008 zijn er 106 woningen verkocht (2007: 233) met een nettowinst per woning van € 102.760
(2007: € 108.210).
De opbrengsten verkopen nieuwbouw bestaan uit:					
Verkoop nieuwbouwwoningen en kavels
Resultaat uit dienstverlening
Totaal

2008

2008

2008

2007

9.405
77
9.482

8.590
0
8.590

815
77
892

686
686

In 2008 zijn er 8 woningen, 3.580 m2 commerciele ruimte en 23 kavels inclusief planontwikkeling
verkocht.
Mutatie onderhanden werk
2008

2007

Toezicht projecten
90
83
Totaal
90
83
			
Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
2008

2007

Toezicht projecten
590
570
Totaal
590
570
			
Overige bedrijfsopbrengsten
2008

2007

Algemeen beheer
58
53
Overige
60
109
Totaal
118
162
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Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
2008

2007

Woningen en woongebouwen
5.425
5.247
Niet-zijnde woningen
308
327
Activa ten dienste van de exploitatie
612
498
Totaal
6.345
6.072
			
Overige waardeverandering materiële vaste activa
Afboeking bestaande bouw
Terugname waardeverandering
Vrijval voorziening
Afboeking nieuwbouw
Afboeking projectkosten
Sloop
Totaal

2008

2007

1.026
-252
0
2.754
643
4.171

3.366
-722
0
497
374
3.515

Onrendabele investeringen zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting.
Specificatie
		

Bestaande bouw

Via project

Via voorziening

2008

2007

Woningen							
Terherne
Boarnsterhim
139
139		
Wiuwert
Littenseradiel
-29
-29		
Nij Beets
Opsterland
-64
-64
Blauwhûs
Wymbritseradiel
784
784
     
Totaal		
829
829 3.515
Niet-woningen				
Aldeboarn
Boarnsterhim
241
-159
Grou
Boarnsterhim
205
96
Jirnsum
Boarnsterhim
90
Blauwhûs
Wymbritseradiel
1.386
IJlst
Wymbritseradiel
350
Heeg
Wymbritseradiel
490
Totaal		
1.026
1.673

-

Afgeboekte projectkosten
Totaal		

82
301
90
1.386
350
490		
2.699
-

-

643

-

643

1.026

3.145

-

4.171

3.515
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Lonen en salarissen
Lonen en salarissen

2008

2007

4.773

4.405

2008

2007

366
1.000
1.366

305
900
1.205

2008

2007

Sociale lasten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal
Kosten onderhoud
Groot onderhoud
1.614
2.817
Af : geactiveerd groot onderhoud
-1.193
-238
Totaal lasten groot onderhoud
421
2.579
			
Planmatig onderhoud
10.610
8.298
			
Dagelijks onderhoud
3.463
3.120
- waarvan mutatie onderhoud
1.760
1.723
- waarvan klachtenonderhoud
2.431
2.158
- waarvan service onderhoud
346
318
Af: salarissen eigen dienst
-1.074
-1.079
			
Kosten WVG
216
127
Af: opbrengsten wvg
-208
-133
			
Brand/storm/inbraak
21
53
Overig onderhoud
150
22
Totaal
14.673
14.066

Overige bedrijfslasten
Overige personeelskosten
Interim- en uitzendkrachten
Opleiding/scholing
Uitgestelde beloningen
Reiskosten
Arbo dienstverlening
Algemeen
Totaal

2008

2007

683
203
195
22
507
1.610

221
216
2
169
36
17
661
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Huisvestingskosten
Verz. belasting
Gas, water, elektra
Huur huisvesting
Onderhoud
Overige kosten huisvesting
Totaal

2008

2007

12
90
142
156
27
427

34
73
140
193
29
469

Automatisering			
Contracten onderhoud
Hardware en supplies
Consultancy
Inhuur personeel
Telecommunicatie
Totaal

2008

2007

212
70
49
62
61
454

21
67
83
14
50
427

Autokosten			
Verzekering
Belasting
Brandstof
Onderhoud
Bedrijfsauto’s
Totaal

2008

2007

22
36
125
102
-33
252

34
25
94
93
-35
211

Belastingen en verzekeringen			
Verzekering en OZB woningen
Rioolrechten
Waterschapslasten
Totaal

2008

2007

1.198
559
561
2.318

1.315
533
514
2.362
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Algemeen			
2008

2007

*) Advies/accountant/RvC
746
1.121
Aedex
94
148
Adp salarisadministratie
24
28
Contributie Aedes
89
69
Heffing CFV prachtwijken
460
Kantoor en kantine
168
206
Reclame/PR/drukwerk
453
405
Representatiekosten
63
37
Abonnementen
12
42
Telecommunicatie
84
84
Servicekosten
1.525
1.178
Huurdersvertegenwoordiging
83
74
Leefbaarheid
214
286
Diverse lasten woningen
97
252
Milieu
50
Woning info systeem
93
Meerjarenonderhoudsplanning
390
Diverse kosten fusie
643
Overige
55
224
Totaal
4.810
4.687
			
*) In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantskosten ten laste van het
resultaat gebracht.
Controle jaarrekening
Andere niet-controlediensten
Totaal

2008

2007

57
30
87

54
27
81

2008

2007

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Geactiveerde rente materiële vaste activa			
- Toegerekende renteprojecten
1.092
1.116
Rente financiële vaste activa 			
- Te vorderen subsidie BWS
56
59
			
Rente op vorderingen			
- Rente op liquide middelen en overige
401
151
			
Totaal rentebaten
1.549
1.326
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Rentelasten en soortgelijke kosten
2008

2007

Toegevoegde rente egalisatierekeningen			
- Rijksbijdragen
56
59
			
Rente en overige kosten langlopende schulden			
- Leningen
6.717
6.364
- Overige schulden		
59
- Disagio		
19
Subtotaal
6.717
6.442
			
Rente en overige kosten kortlopende schulden			
- Kredietinstellingen
148
0
			
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten
6.921
6.501
Belastingen
Ingevolge de integrale belastingplicht is vanuit het commerciële resultaat het fiscaal belastbare bedrag
berekend en de daaruit voortvloeiende vennootschapsbelasting over 2008. Hierbij moet er rekening mee
worden gehouden dat het daadwerkelijk belastbare bedrag in de nog op te stellen aangifte 2008 naar
alle waarschijnlijkheid hiervan zal afwijken, aangezien bij de onderstaande berekening is uitgegaan van
interpretaties van de afspraken binnen de VSO II, waarbij echter best practice afspraken en jurisprudentie
in belangrijke mate nog ontbreekt.
Het belastbaar bedrag is als volgt te berekenen:
		

2008

2007

Resultaat voor belastingen
10.379
Bij:				
Vrijval agio leningen u/g		
23		
Fiscale afschrijvingen lager dan commerciele afschrijvingen		
5.298		
Fiscaal niet aftrekbare kosten:				
- Bijzondere waardevermindering
4.172
- Vogelaar-heffing		
460		
Subtotaal		 20.332		
Fiscaal resultaat op projectontwikkeling lager dan commercieel resultaat
-2.762
Aandeel in resultaat van deelnemingen waarin wordt deelgenomen		
0		
Afschrijving disagio op leningen o/g en derivaten		 -1.021		
Fiscale verliescompenstatie 2006 en 2007
-1.811
Lager fiscaal resultaat op verkochte woningen door
toepassing herinvesteringsreserve		 -11.892		
Belastbaar bedrag 		
2.846
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De belasting volgen de winst- en verliesrekening is als volgt te berekenen:			
		
2008
20% over belastbaar bedrag tot € 275.000
55
25,5% over bedrag boven € 275.000
656
Acute c.q. te betalen vennootschapsbelasting
subtotaal 1
711
Mutatie voorziening voor latente belastingen
Latente belastingen (bate)
Belastingen volgens de winst-en-verliesrekening

subtotaal 2
(subtot.1 + 2)

2007

-1.487
-1.487
-776		

Corporatie Welkom en De Friese Greiden Holding BV vormen een fiscale eenheid.
De effectieve belastingdruk wijkt af van het nominale belastingtarief van 25,5%. Dit komt door:
- 	 permanente verschillen zoals de Vogelaar-heffing (verhoogt belastingdruk);
- 	 tijdelijke verschillen met een permanent karakter waarvoor geen latenties wordt gevormd zoals het
verkoopresultaat op verkochte woningen (verlaagt belastingdruk), afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen (verhogen de belastingdruk);
- 	 latenties ineens gevormd bij het opmaken van de fiscale openingsbalans per 1 januari 2008 (per saldo
verlaging van de belastingdruk).

12.10

Overige informatie

Werknemers
Aan het eind van het jaar 2008 had Welkom 110 werknemers in dienst. In fulltime equivalenten is dit
98,6. De verdeling van de werknemers over de organisatie staat in hoofdstuk 11 Kengetallen.
Bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van de bestuurder op basis van Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens (W.O.P.T) is lager dan het maximum ad € 181.000, zoals dat in voornoemde wet voor het
jaar 2008 is vastgesteld.
De samenstelling van de bezoldiging is als volgt:
Beloning bestuurder
		

2008

2007

		
€
€
Fiscaal loon, zoals brutoloon (cf commissie Izeboud), vakantiegeld,
ter beschikking stellen van een auto en inhoudingen sociale lasten
130.102
126.468
Bonus
9.856
Pensioenafdracht
26.646
27.552
Eenmalige afkoop maximering vroegpensioen
7.198
Totaal
173.802
154.020
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen kan als volgt worden gespecificeerd:
		

Als lid van de Raad

		

van Commissarissen

Functie

Naam

2008

2007

Overige kosten
vergoedingen
2008

2007

		
€
€
€
€
Voorzitter
de heer J.Dijkstra
13.500
6.360 			
Vice voorzitter
Mevr. J.C.M.Kanters
9.000
6.000 			
Lid Huurderscommissaris de heer E.Salverda
7.402
6.000
545
119
Lid Huurderscommissaris Mevr. M/F.Dijkstra
9.000
4.125
2.401
404
Lid
de heer W.Kamminga
9.000
6.000
578
451
Lid
de heer B.A.Endedijk
1.598 				
Ex-leden			
6.329 			
Totaal		
49.500
34.814
3.524
974

Overige gegevens

Statutaire winstverdeling 			
Het jaarresultaat ad € 11.155 is toegevoegd aan de algemene reserve.
			
Gebeurtenissen na balansdatum
		
Fusie
In de loop van 2008 is het besluit genomen tot een fusie met Nieuw Wonen Friesland te Leeuwarden;
begin 2009 is de formele fusieaanvraag bij het Ministerie (VROM) ingediend. De verwachting is dat voor
juni 2009 de formele toestemming is verleend. De beide organisatie zijn inmiddels samengevoegd in het
nieuwe kantoorpand te Heerenveen.
		
Vennootschapsbelasting
Op 23 janauri 2009 heeft de overheid de regelingen inzake de integrale belastingplicht voor corporaties
vastgesteld in de vaststellingsovereenkomst VSO-2; de gevolgen voor de balanspositie en de resultatenrekening over 2008 zijn verwerkt.
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