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01. Voorwoord
De twee gezichten van 2010!
Van sprint naar duurloop. Verlegde focus op primaire taken. De aanleiding om keuzes te maken.
Een jaar met twee gezichten. Dat is een korte, maar adequate typering van 2010. In de eerste helft van het
jaar bewogen we nog in de volle sprint die hoort bij een fusie. In de tweede helft van het jaar zijn we
overgeschakeld naar een tempo dat past bij een duurloop. Niet om uit te rusten, maar om te waarborgen dat
we nu en in de toekomst onze extra energie kunnen bundelen voor die projecten waarmee we onze
strategische doelen op de lange termijn willen halen.
De sprint
Op 1 januari 2010 introduceerden we de naam 'Elkien' aan de buitenwereld, samen met ons verhaal over de
organisatie die we willen zijn: daadkrachtig, verbindend, hart voor mensen en helder. Intern hebben we onze
processen zo effectief mogelijk gestructureerd. Ik ben er trots op dat dit voor een groot gedeelte is gelukt.
Zeker omdat we daarbij met onszelf hadden afgesproken dat we onze huurders en andere
belanghebbenden optimaal wilden blijven bedienen. Ook dat is gelukt. Dit betekent dat onze medewerkers
een bijzondere prestatie hebben neergezet!
De duurloop
In de tweede helft van het jaar hebben we gekeken hoe we onze ambities beter kunnen bundelen. Dit was
nodig omdat we inzagen dat we niet continue een piekbelasting van onze medewerkers kunnen vragen. Ook
de ondernemingsraad heeft de behoefte aan focus aangegeven. Daarnaast dwongen externe
omstandigheden ons tot het maken van duidelijke keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de demografische
ontwikkelen in het gebied waar we werken. Of aan de wijze waarop de landelijke politiek tegen
woningcorporaties aankijkt. De landelijke politiek probeert waar mogelijk de corporaties te beperken en te
belasten. Dit voelt alsof we worden bevoogd. Wat we daar ook van vinden, het is een realiteit waarmee we te
maken hebben.
De focus
Deze interne en externe factoren hebben geleid tot nieuwe omschrijvingen van onze missie en visie, de drie
effecten die we willen bereiken en de vijf strategische projecten van 2011 die daar aan moeten bijdragen. De
rode draad is dat we ons meer richten op onze basistaken: onze doelgroep voorzien van duurzame en
betaalbare woningen van goede kwaliteit in een prettige woonomgeving. De keuzes die we maken passen bij
de financiële continuïteit van onze onderneming. Met onze investeringen willen we materiële en/of sociale
waarde toevoegen aan ons vastgoed of de omgeving waarin het staat.
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De keuze
We beseffen dat we meer dan vroeger moeten kiezen tussen wat we wel en wat we niet doen. Dat zijn geen
gemakkelijke keuzes. Voor de gebieden waarin we werken kunnen de gevolgen van onze keuzes groot zijn.
Daarom vinden we een goed contact met onze huurders en partners zo belangrijk. We willen duidelijk
uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken en ons bij die keuzes ook laten inspireren door hun visie. Ook
hebben we afgesproken dat we willen dat onze huurders ons minimaal met een zeven beoordelen. Want als
we ons meer dan voorheen op onze basistaken gaan richten dan willen we die minimaal ruim voldoende
uitvoeren.
De toekomst
Deze aanpak betekent dat we ook de komende jaren een flinke prestatie van onze medewerkers blijven
vragen. Achterover leunen en uitrusten is er niet bij, het blijft een pittige duurloop. Ik ben er echter van
overtuigd dat we de kwaliteiten hebben om onze belangrijke rol in de Friese volkshuisvesting te vervullen. En
dat Elkien in 2015, meer nog dan nu, een organisatie is waar je bij wilt horen: als huurder, medewerker of
partner.

Heerenveen, 24 mei 2011

Alex Bonnema,
Bestuurder
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02. Strategie en beleid
Onze missie
Een realistische buur(t) corporatie voor beter wonen in Fryslân.
Voor wie zijn we er? Wat kunnen we voor die doelgroepen betekenen? En met welke ontwikkelingen om ons
heen moeten we daarbij rekening houden? Die drie vragen hebben we onszelf in 2010 gesteld. En in een
aantal sessies voorgelegd aan onze partners in de provincie. Zo hebben we een duidelijk beeld gekregen
van wie we zijn en welke kant we op willen. De uitkomst hebben we in onze missie verwoord: Elkien is een
realistische buur(t) corporatie voor beter wonen in Fryslân.
Realisme
Het is belangrijk dat we zelf goed weten wat we wel en wat we niet kunnen en willen. Elkien wil ook op lange
termijn voldoen aan de volkshuisvestelijke doelen die we onszelf hebben gesteld. In de huidige tijd betekent
dit dat we keuzes moeten maken die bijdragen aan de financiële continuïteit van onze onderneming. Daarbij
hebben we te maken met verschillende externe ontwikkelingen. Daaronder vallen de demografische
ontwikkelingen in de provincie Fryslân. Rond de grotere steden en kernen stabiliseert en groeit de bevolking.
Op het platteland neemt de bevolking af. Verder heeft de landelijke politieke besluitvorming invloed op de
keuzes die we kunnen maken.
Buur(t) corporatie
We beschouwen onze huurders als buren en vinden dat dit uit ons gedrag en handelen moet blijken. Dus we
luisteren naar onze bewoners en nemen onze verantwoordelijkheid voor hun woningen en de omgeving
waarin ze staan en waar Elkien van betekenis kan en wil zijn. Tegelijkertijd regelen en bepalen we niet alles
voor onze huurders. We verwachten van ze dat ze zoveel mogelijk ook hun eigen verantwoordelijkheid
nemen. De 'buurt' is de grootheid waarin we onze activiteiten organiseren. Het is voor zowel de dorpen op
het platteland als de wijken in de stad een hanteerbare maat. De buurt is een gebied of omgeving
waarbinnen mensen elkaar kennen en zich met elkaar verbonden voelen.
Beter wonen
We voelen ons verantwoordelijk voor kwalitatief goede woningen voor een betaalbare prijs in een prettige
leefomgeving. We beseffen dat we de komende jaren veel van onze woningen flink moeten verbeteren. Dit is
nodig om ze beter te laten aansluiten bij de wensen van onze huurders en om ze duurzamer te maken. Maar
voor prettig wonen is meer nodig dan alleen goed gestapelde stenen. Vandaar ook dat we samen met onze
partners kijken naar de wijze waarop we buurten kunnen versterken. We verwachten dat iedereen daarin zijn
eigen verantwoordelijkheid neemt.
Fryslân
We werken in de stad Leeuwarden en 80 grotere en kleinere steden en kernen in Fryslân.
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De wereld om ons heen
Krimp en groei. Vennootschapsbelasting en dreigende sancties. Een kleinere rol voor woningcorporaties.
Demografische, economische en politieke ontwikkelingen hebben invloed op de manier waarop we onze
taken kunnen uitoefenen. Voor ons is het van belang dat we goed op die ontwikkelingen anticiperen, zodat
we de toekomst op een realistische wijze tegemoet treden.
De ontwikkelingen
In Fryslân stabiliseert of groeit de bevolking rond de stedelijke gebieden. Op het platteland zien we
voornamelijk krimp. Lokale overheden zijn druk bezig met herindelingen, waardoor ons werkgebied en vaste
partners veranderen. Door de economische crisis verkopen we minder woningen dan eerst. Dit betekent dat
we minder geld ontvangen om te investeren. Wanneer deze situatie zo blijft, komt er een moment dat we
onze toekomstplannen moeten bijstellen. Verder merken we dat de rijksoverheid steeds meer financiële
lasten op woningcorporaties afwentelt. Zo moeten we sinds 2008 over al onze activiteiten
vennootschapsbelasting betalen, bestaan er plannen om de Wet op de huurtoeslag vanaf 2014 te
veranderen en dreigen er zware sancties als het CFV achteraf oordeelt dat onze plannen in het kader van
Europese wet- en regelgeving niet passen bij onze basistaken.
Generieke maatregelen
De bevoogding en beperking van woningcorporaties past bij een algemeen gedragen beeld dat
woningcorporaties terug naar de kern moeten. Een beeld dat onder andere is ontstaan door een aantal
excessen bij woningcorporaties, van onverantwoordelijke investeringen tot maatschappelijk onaanvaardbaar
hoge salarissen. De landelijke politiek heeft hierop gereageerd met generieke maatregelen die er in kort op
neerkomen dat we ons alleen nog kunnen richten op onze primaire taak: het bieden van goede huisvesting
voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving.
Andere situatie
In haar beleid heeft de landelijke overheid helaas weinig oog voor de afwijkende situatie van het Noorden
vergeleken met bijvoorbeeld de Randstad. Deze afwijkingen worden aangetoond in het Rigo-rapport. In
Fryslân hebben we nauwelijks te maken met grootstedelijke problematiek. En we kennen ook geen
overspannen woningmarkt. Dit laatste betekent dat private partijen minder geïnteresseerd zijn om te
investeren in onze provincie. In de cijfers van 2010 is dat te zien: van de ongeveer 1200 woningen die in
Fryslân/het Noorden werden opgeleverd, zijn er zo'n 1100 door woningcorporaties gebouwd. Elkien bouwde
er bijna 300.
Onze voortrekkersrol
Het zijn ook de woningcorporaties die in het Noorden vaak het voortouw nemen bij investeringen die zorgen
voor een coherente wijkopbouw. Denk bijvoorbeeld aan groen, wegen, parkeerplaatsen, multifunctionele
centra, duurdere huurwoningen en koopwoningen. Door onder meer de onzekerheid van dreigende sancties
achteraf zal dit in de toekomst minder gebeuren. Het is nog maar de vraag of andere partijen die rol
overnemen. Zeker omdat er tal van andere nieuwe taken maar ook bezuinigingen op gemeenten en de
provincie afkomen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de vele Friese dorpen die balanceren op een fragiel
evenwicht tussen voortbestaan of verdwijnen.
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Onze visie
We vinden het jammer dat de huidige, generieke maatregelen de decennialange, belangrijke
maatschappelijke bijdrage van woningcorporaties aan de leefbaarheid en cohesie in de Nederlandse wijken
voor de toekomst beperken. We denken dat we in Fryslân een grotere rol zouden kunnen spelen dan ons nu
lijkt gegeven. Tegelijkertijd beseffen we dat de situatie is zoals die is. We zijn realistisch. Kijken we naar onze
eigen activiteiten, dan betekent dit dat we duidelijke keuzes moeten maken tussen de buurten, wijken en
dorpen waarin we investeren en de manier waarop we dat doen. Die keuzes zijn niet gemakkelijk, maar wel
noodzakelijk aangezien de toekomstige financiële investeringsruimte steeds meer beperkt wordt. Elkien zal
zich gaan richten op kernen waar onze woningvoorraad een goede toekomstwaarde heeft. Waar, naar de
mening van Elkien, mensen graag willen wonen omdat daar voorzieningen, werk en scholen zijn. Dit
betekent niet dat wij ons achteloos terugtrekken uit de kleinere kernen. Dit doen wij zorgvuldig vanuit onze
rol die daarbij is weggelegd. Samen met stakeholders en rekening houdend met wensen en eigen
verantwoordelijkheden van bewoners. Als we hierin investeren dan is dat samen met andere partners en
onder voorwaarden dat alle betrokkenen zich actief inzetten voor het gewenste resultaat. Elkien wil daarbij
best als vliegwiel of katalysator fungeren. Energie ontstaat immers niet altijd spontaan. Met de energie die in
onze organisatie aanwezig is, denken we ook in de toekomst een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan
de Friese volkshuisvesting.
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Bevolkingsontwikkeling in Fryslân
Krimp en groei van 2010 tot 2020.

volkingsontwikkeling 2010-2020
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Regionale belangenbehartiging
De demografische en economische ontwikkelingen in het Noorden zijn anders dan in de Randstad. Tijd voor
een tijdelijke noordelijke coalitie?
Op dit moment pakt de overheid zowel de krimpproblematiek als de grootstedelijke problematiek aan met
beleid dat geldt voor alle woningcorporaties in Nederland. Dat past niet volgens ons. Hetzelfde geldt voor de
tegenstrijdige belangen die Aedes op dit gebied moet behartigen. Daarom beraden we ons samen met
andere woningcorporaties in het Noorden op een tijdelijke coalitie. We verwachten dat we op die manier ons
krimpgeluid duidelijker kunnen verwoorden. En het haalt ook Aedes uit haar lastige spagaat.
Enkele verschillen
In het Noorden hebben we relatief veel kleinere gemeenten met een geringe draagkracht. Dit in tegenstelling
tot bijvoorbeeld de Randstad waar grote steden beter in staat zijn het voortouw te nemen bij
maatschappelijke investeringen. Daarnaast kennen we in het Noorden een ontspannen woningmarkt. De
meeste private partijen investeren liever in gebieden met een overspannen woningmarkt. Zie ook het artikel
'De wereld om ons heen'.
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Onze transformatieopgave
Wat doen wij de komende 15 jaar met onze woningen?
Uit onze inventarisatie in 2010 bleek dat we flink aan de slag moeten om onze woningportefeuille klaar voor
de toekomst te maken. We noemen dat onze transformatieopgave. Daarbij hebben we ook gekeken naar de
omgeving waarin de woningen staan. Globaal kun je zeggen dat een derde van onze voorraad voldoet, een
derde een forse investering vraagt en een derde niet meer aansluit op de doelgroepen in de markt.
Strategisch voorraadbeleid
In ons strategisch voorraadbeleid hebben we de contouren van deze transformatieopgave getekend. We
zetten daarbij in op verbetering van de woningkwaliteit en verjonging van ons bezit. Ook houden we rekening
met de krimp- en groeiscenario’s in onze provincie. We hebben nu 17.671 woningen in voorraad. We
verwachten in 2025 een voorraad van 15.500 woningen nodig te hebben. Op het platteland streven we naar
een beheerste groei in kwaliteit van onze woningen. In de stedelijke kernen streven we naar een beheerste
groei van kwaliteit en kwantiteit.
Goede communicatie
Wat dit precies betekent per dorp, wijk of buurt weten we nog niet. Daarover denken we de komende tijd na.
Samen met onze partners. Wel weten we dat we de transformatie voornamelijk vanuit bestaande bebouwing
moeten realiseren. En we weten dat we niet overal goed nieuws hebben. Er zijn gemeenten en buurten die
in de toekomst minder van ons kunnen verwachten of waaruit we ons terugtrekken. Belangrijk daarbij is dat
we zowel extern als intern onze keuzes duidelijk uitleggen. Onze specifieke aandacht gaat dan ook uit naar
legitimatie en draagvlak voor ons handelen en de betekenis die dit voor betrokkenen heeft. En dat we onze
plannen zoveel mogelijk samen met onze huurders en partners ontwikkelen. Ter ondersteuning daarvan zijn
we in 2010 begonnen met het opstellen van een communicatiestrategie.
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03. Verhuur en verhuurbeleid
Type woningen per gemeente
We bezitten 17.671 woningen. Bijna de helft hiervan staat in Leeuwarden.
We bezitten 17.671 woningen. Bijna de helft daarvan zijn rijwoningen. Hiervan staan er circa 3.000 in
Leeuwarden. In de andere gemeenten staan er circa 5.600. Het overgrote deel van de portiek- en galerijflats
staat in Leeuwarden.
Type
woningen
Gemeente

Vrijstaand

2^1kap

Hoek/
tussen

Portiekflat

Galerijflat

Maisonettes

Overige
woning
en

Onzelfstandige
woningen

Totaal

2

258

1.670

84

254

2

2.270

1

46

967

213

320

4

1.551

1

265

481

19

34

745

1.015

68

555

2

205

623

22

77

Wymbritseradiel

1

385

889

16

141

Sneek
Leeuwarden

8

18

5

27

2.925

2.697

2.380
37

27

46

1.939

8.588

3.119

3.764

27

Boarnsterhim
Bolsward
Littenseradiel
Opsterland
Wûnseradiel

Smallingerland
Totaal per type
woningen

766
1

2.418
929
24

1.456

21

136

8.218
37

28

160

17.671

26

Overzicht woningen Elkien per gemeente naar type
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Onze huurprijzen
96% van onze woningen heeft een huurprijs onder € 548,18; 44% heeft een huurprijs onder € 357,33.
We vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar zijn voor onze doelgroepen en dat we voor iedere
doelgroep voldoende woningen bezitten. Daarnaast moet de huurprijs overeenstemmen met de kwaliteit van
een woning. Dit betekent dat oudere woningen met weinig voorzieningen en een laag energielabel,
goedkoper zijn dan nieuwbouwwoningen met meer voorzieningen en een hoger energielabel. De komende
jaren verbeteren we een groot deel van onze woningen en daarmee brengen we op termijn ook meer variatie
aan in de kwaliteit en in de huurprijzen.
Gemeente
Boarnsterhim
Bolsward
Leeuwarden
Littenseradiel
Opsterland
Smallingerland
Sneek
Wûnseradiel

tot € 357,33

tot € 548,18 tot € 647,53 > € 647,53

41%
35%
52%
51%
28%
0%
54%
42%

58%
64%
43%
48%
70%
95%
46%
53%

1%
1%
4%
1%
1%
5%
0%
5%

0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%

Wymbritseradiel

39%

60%

1%

0%

Totaal

44%

52%

3%

1%

Procentuele verdeling naar huurklasse per gemeente

Huurtoeslag
De huurprijzen van onze woningen zijn relatief laag te noemen. Voor 99% van onze woningen is huurtoeslag
mogelijk, hoeveel is afhankelijk van de huishoudensamenstelling en het inkomen van de huurders.
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Onze huurprijzen vergeleken
De huurprijs van onze woningen is relatief laag.
In de tabel hieronder staat welk percentage van de maximale huurprijs we vragen. Daaruit blijkt dat de
huurprijs van onze woningen relatief laag is. Dit komt voor een deel door de doelgroep en kwaliteit van de
woningen. Het komt ook door de prijs van koopwoningen in Fryslân. De maandlasten van huurwoningen in
het duurdere segment concurreren al snel met de maandlasten van koopwoningen.
Gemeente
(bedragen in €)
Boarnsterhim
Bolsward
Leeuwarden
Littenseradiel
Opsterland
Smallingerland
Sneek
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Totaal

Gemiddelde
Gemiddeld aantal punten
Gemiddeld %
netto huur
woningwaarderingssysteem maximale huur
381
140
59,9%
399
144
60,4%
375
125
66,6%
368
138
57,7%
406
147
60,2%
513
150
74,2%
354
124
62,4%
384
136
61,2%
383
134
62,3%
383
133
63,3%

Percentage maximale huur

Het gemiddeld maximale percentage van Smallingerland valt op door overwegend recent gebouwde
woningen. De gevraagde huur sluit hier meer aan bij de maximale huur.
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Huurprijzen – ons beleid
We streven naar betaalbare woningen voor al onze doelgroepen. En naar een huurprijs die past bij de
kwaliteit ervan.
Voor onze huurprijzen hanteren we de volgende uitgangspunten:
•

Onze woningportefeuille bestaat uit woningen met een verscheidenheid aan huurprijzen.

•

De huurprijs van een woning past bij de kwaliteit ervan.

•

Inflatievolgend huurbeleid. Sluit aan bij overheidsbeleid.

•

Ons huurbeleid is consistent.

•

Ons huurbeleid is duidelijk en transparant.

Deze uitgangspunten dragen bij aan de financiële continuïteit van Elkien.
Onze invloed
Het is voor ons lastig om een gedifferentieerd huurbeleid te voeren. De reden is dat we de huurprijzen maar
beperkt kunnen beïnvloeden, dit is alleen mogelijk met de jaarlijkse huurprijsverhoging per 1 juli en bij het
opnieuw verhuren van een woning (de huurharmonisatie). Ons huurbeleid gaat uit van streefhuren die
afgeleid zijn van de maximaal redelijke huur. Met de huurdersorganisaties is de streefhuur afgesproken. De
jaarlijkse huurverhoging per 1 juli is gebonden aan de richtlijnen die door de overheid worden gesteld.
Huurharmonisatie
Iets meer invloed op de huurprijs hebben we:
– als we de woning aan een nieuwe bewoner verhuren;
– bij nieuwbouw;
– als de bewoner toestemming geeft voor groot onderhoud met huurverhoging.
Met onze huurdersorganisaties hebben we afspraken gemaakt over de streefhuur en de maximale stijging bij
een mutatie. Daar houden we rekening mee bij een eventuele huurverhoging.
Nieuwbouw
Bouwen we nieuwe woningen? Dan houden we er rekening mee dat de doelgroep ze moet kunnen betalen.
We zorgen ervoor dat de huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens voor jongeren, één- of
tweepersoonshuishoudens, gezinnen of senioren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wijken we daarvan af.
Bijvoorbeeld als de grootte of locatie van een woning een hogere huurprijs rechtvaardigt.
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Huurverhoging
Onze huurprijzen zijn gemiddeld 1,2% gestegen.
De gemiddelde huurverhoging voor onze woningen per 1 juli 2010 was 1,2%. Dat is gelijk aan de inflatie van
2009. Dit is de maximale huurverhoging voor huurwoningen tot aan de huurtoeslaggrens. Deze
huurtoeslaggrens lag in 2010 op € 647,53. Deze grens is in 2010 niet verhoogd. Vanaf 2011 wordt de
huurtoeslaggrens op 1 januari aangepast. In 2011 ligt de grens op € 652.52.
Uitzonderingen
In een aantal gevallen hebben we geen huurverhoging of een afwijkend percentage berekend. Het gaat om:
•

bedrijfspanden. Hiervoor geldt een huurverhoging die staat in de huurovereenkomst;

•

nieuwbouwwoningen die we opleverden tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010;

•

woningen waarvan we hebben aangekondigd dat we ze gaan slopen.
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Contractduur
De gemiddelde contractduur is 10,1 jaar.
We onderhouden graag langdurige relaties met onze huurders. De gemiddelde contractduur is 10,1 jaar. In
Leeuwarden is dit korter. De reden is dat we daar vaker aan starters verhuren en de huishoudens daar
kleiner zijn. Beide groepen wisselen vaker dan gemiddeld van woning. De gemiddelde contractduur van de
woningen in Smallingerland is slechts 2,4 jaar, maar dit komt omdat de woningen daar pas kort geleden zijn
opgeleverd. Als we Smallingerland buiten beschouwing laten, is de gemiddelde woonduur 11,2 jaar.

Gemeente

Gemiddelde
contractduur in jaren

Boarnsterhim

11,2

Bolsward

11,1

Leeuwarden

9,0

Littenseradiel

13,3

Opsterland

10,0

Sneek

11,0

Wûnseradiel

12,2

Wymbritseradiel

11,5

SUBTOTAAL

11,2

Smallingerland
TOTAAL

2,4
10,1

Gemiddelde contractduur per gemeente
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Aantal woningzoekenden
Wij hebben 19.943 woningzoekenden. Het overgrote deel is jonger dan 40 jaar.
Eind 2010 stonden er 19.943 woningzoekenden bij ons ingeschreven. Ze kunnen zich inschrijven voor het
aanbodmodel, optiemodel of beide:
•

Inschrijvingen voor het aanbodmodel: 19.276.

•

Inschrijvingen voor het optiemodel: 5.927.

5.260 woningzoekenden hebben zich voor zowel het aanbod- als het optiemodel ingeschreven.
Nieuwe inschrijvingen
In 2010 ontvingen we 10.329 nieuwe inschrijvingen:
•

Inschrijvingen voor het aanbodmodel: 7.438.

•

Inschrijvingen voor het optiemodel: 2.891.
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Leeftijd woningzoekenden
Meer dan de helft van de woningzoekenden is jonger dan 30.
Meer dan 70% van onze woningzoekenden is jonger dan 40 jaar; 54,4% is zelfs jonger dan 30. Dit betekent
dat vooral jonge mensen aan het begin van hun wooncarrière een woning zoeken via ons. Op dat moment
hebben ze nog een relatief laag inkomen. We zien dat deze groep vervolgens snel doorstroomt. Soms naar
een andere huurwoning, vaak ook naar een koopwoning.
Ongeveer 40% van de portefeuille is geschikt voor de jongere doelgroep. Het betreft hier de kleinere
tussenwoningen en portiekflats in de prijsklasse tot € 350. Juist in dit deel van de portefeuille vindt sloop en
vervangende nieuwbouw plaats. Dit leidt tot een afname van deze goedkope en kleine woningen in onze
portefeuille. Er zullen naar verwachting echter voldoende woningen in deze categorie overblijven om de
kleiner wordende jongere doelgroep te kunnen blijven bedienen.

< 18 jaar
18-30 jaar
30-40 jaar
40-50 jaar
50-60 jaar
> 60 jaar

Verdeling over leeftijdscategorieën, op basis van hoofdaanvrager.
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Woonruimteverdeling
Nieuw beleid bedacht. Introductie in 2011 of 2012. Aanbod- en optiemodel blijven.
In 2010 hebben we de manier waarop we woonruimten verdelen tegen het licht gehouden. We werkten nog
met twee verschillende systemen. Helaas heeft de implementatie van één nieuw woonruimteverdeelsysteem
vertraging opgelopen waardoor we het nieuwe systeem niet zoals gepland begin 2011 konden invoeren. We
verwachten dat we in de loop van 2011, uiterlijk begin 2012 één beleid en één werkwijze voor heel Elkien
introduceren.
Nieuwe manier
In 2010 hebben we wel alvast de uitgangspunten, doelstellingen en inhoud voor de nieuwe werkwijze
vastgesteld. Daarvoor hebben we intensief overlegd met de huurdersorganisaties en de direct betrokken
medewerkers uit de rayons. We krijgen een nieuw systeem met daarin zowel het aanbodmodel als het
optiemodel als uitgangspunt.
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Leegstand
Grotere huurderving dan begroot. Oorzaken: stagnerende verkoop, wijkvernieuwings- en renovatieprojecten.
Ook in 2010 was het doel om woningen zo kort mogelijk leeg te laten staan. Toch is de totale huurderving
door leegstand groter dan begroot. Het gaat om 2,8 miljoen euro. Begroot was 2,3 miljoen euro. In
percentages: de huurderving was 3,3%, begroot was 2,7%.
De redenen
Door de economische crisis verkochten we onze koopwoningen minder snel. Daarnaast bereiden we ons
momenteel voor op een aantal grote wijkvernieuwingsprojecten. Hierbij staan woningen vaak lang leeg
voordat we ze kunnen slopen. Tot het moment waarop we de woningen daadwerkelijk slopen staan deze
woningen in onze exploitatie. Verhuur is dan niet mogelijk. En we hebben wisselwoningen nodig voor onze
renovatieprojecten. Ook dat zorgt voor extra leegstand. In 2011 is het verminderen van de huurderving
prioriteit. Daartoe verbeteren we de processen rond verhuur, verkoop en wijkvernieuwing en houden we de
huurderving scherp in de gaten.
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Huurachterstand
Stabilisering huurachterstand. Actief incassobeleid. 35 uitzettingen door huurschuld.
Huurincasso is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor Elkien, zo ook in 2010. De huurachterstand van
zittende huurders heeft een stabiel verloop ten opzichte van 2009. Het bedrag aan vorderingen komt per
eind 2010 uit op € 657.000 in vergelijking met € 666.000 per eind 2009. Dat is een goed resultaat in een tijd
van aanhoudende economische crisis waarin het in de lijn der verwachting ligt dat betalingsachterstanden
oplopen.
Duidelijk en consequent
Vooral in Leeuwarden voerden we een actief incassobeleid. In de stad is de huurachterstand groter dan op
het platteland. We hebben huurders met een betalingsachterstand bezocht en duidelijke betalingsafspraken
met ze gemaakt. Ook keken we of ze hulp nodig hadden bij het aflossen van hun schulden. Verder hebben
we aanmaningen consequenter en sneller verstuurd. Dit heeft in Leeuwarden geleid tot een daling van het
achterstandspercentage (van de maandelijkse huur) van zittende huurders van 11,5% ultimo 2009 naar 9,6%
einde 2010.
Uitzettingen
Helaas hebben we toch nog 35 huurders vanwege een betalingsachterstand uit hun huis moeten zetten.

Uitzettingen door huurschuld
Boarnsterhim

4

Bolsward

1

Opsterland

1

Wûnseradiel

1

Wymbritseradiel

1

Littenseradiel

1

Leeuwarden

26

Totaal

35

Uitzettingen door huurschuld per gemeente
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Verenigingen van Eigenaren
Elkien beheert 26 Verenigingen van Eigenaren.
Als er woningen van een andere eigenaar binnen een complex of flat aanwezig zijn, wordt er een vereniging
van eigenaren opgericht. Deze vereniging pakt alle gezamenlijke verantwoordelijkheden op. Elkien behartigt
de belangen van de huurders en van de organisatie Elkien binnen de vereniging. Elkien verzorgt de
administratie en beheer van 20 VVE’s. In Leeuwarden is dit uitbesteed aan Makelaardij Hoekstra.

Rayon
Leeuwarden
Oost
West
Elkien

Aantal VVE's

Huurwoningen
6
14
6
26

Koopwoningen

80
132
142
354

59
43
102

Beheerskosten
€
€
28.048
€
26.260
€
54.308

Verenigingen van Eigenaren

Elkien onderzoekt de mogelijkheden om de administratie en beheeractiviteiten elders onder te brengen. Dit
past bij onze focus op de primaire taken.
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Klachtencommissie
Installatie nieuwe klachtencommissie. Drie klachten behandeld.
Tot begin 2010 waren er nog twee klachtencommissies binnen Elkien. Eén voor het oude werkgebied van
Nieuw Wonen Friesland en één voor het oude werkgebied van Welkom. Op 2 maart 2010 is er één
klachtencommissie voor heel Elkien geïnstalleerd. Hierbij hoorde een nieuw reglement. Dit hebben we
samen met de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad Friesland opgesteld.
Nieuwe commissie
De klachtencommissie bestaat uit:
•

De heer H.D.S.S. Roescher (voorzitter)

•

De heer N. Pieterse (lid)

•

De heer P.E. van der Werf (lid)

De klachten
De commissie ontving zes klachten in 2010. Drie daarvan heeft de commissie behandeld. In één geval kreeg
de huurder gelijk. Het ging om de vraag of wij met de huurder een eenmalige bijdrage van € 350,- voor het
plaatsen van een cv-installatie hadden afgesproken. In één geval vond de commissie de klacht ongegrond.
Hier ging het om de vraag of wij de bouwkosten voor een garage moesten betalen. In het derde geval was
de klacht voor een gedeelte wel gegrond en een gedeelte niet. De woningzoekende klaagde over de
toegankelijkheid van het Reglement van de klachtencommissie, de manier van communiceren van een
medewerker en de registratie van een weigering van twee woningen door de woningzoekende. De
klachtencommissie vond de eerste twee punten ongegrond, maar oordeelde, na juridisch advies, dat wij de
woningen niet officieel hadden aangeboden.
Onbehandelde klachten
Drie binnengekomen klachten behandelde de commissie niet. De redenen daarvoor waren
achtereenvolgens dat wij de klacht officieel nog niet kenden, onvoldoende de kans hadden gehad de klacht
zelf op te lossen of al overeenstemming met de huurder hadden bereikt.
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WoonBench
Score van 6,9. Dat is bovengemiddeld. Maar biedt ook voldoende ruimte voor verbetering.
We hebben meegedaan aan de WoonBench 2010. Onze klanten geven ons gemiddeld een 6,9. De
gemiddelde score van alle negen corporaties die hebben meegedaan was 6,8. We waren vierde in de
rangorde van 9 deelnemers.
Positieve punten
Onze klanten zijn tevreden over:
•

de wijze waarop ze contact met ons kunnen opnemen;

•

onze begeleiding bij het betrekken van een nieuwe woning;

•

de manier waarop we kleine reparaties uitvoeren.

Verbeterpunten
Vergeleken met andere corporaties zijn onze klanten minder tevreden over onze klachtenbehandeling. Over
onze begeleiding bij eigen aanpassingen in de woningen zijn onze klanten net zo tevreden als gemiddeld,
maar er zijn corporaties die dit veel beter doen. Daarin kunnen we dus ook nog flink verbeteren.
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04. Doelgroepen
Onze doelgroep
We zijn er voor cliënten, klanten en bewoners. Daarbinnen zijn urgenten, statushouders, senioren en
jongeren/studenten bijzondere doelgroepen.
We bieden onze doelgroep betaalbare, duurzame, kwalitatief hoogwaardige woningen in een prettige
woonomgeving. We delen deze doelgroep als volgt in: cliënten, klanten en bewoners.
Cliënten
Cliënten hebben intensieve aandacht en zorg nodig. Ze zijn niet in staat zelfstandig te wonen. Daarom
wonen ze in verzorgings- en verpleeghuizen, huizen voor dak- en thuislozen en instellingen voor psychiatrie.
We voelen ons medeverantwoordelijk voor hun leefomgeving, maar hebben meestal geen rechtstreeks
contact met ze. We hebben wel contact met de zorginstellingen die de zorg verlenen.
Klanten
Klanten wonen zelfstandig, maar hebben moeite voor zichzelf een zinvolle dagbesteding te vinden. De
oorzaak hiervan ligt vaak bij meerdere, zeer uiteenlopende problemen: werkloosheid, schulden, niet
aangepast gedrag, zwak sociaal netwerk, vereenzaming, overlast, weinig opleiding, chronische ziekte,
zorgbehoefte. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de leefomgeving van deze groep en besteden een
groot deel van onze tijd aan ze. Daarbij werken we samen met onder andere gemeenten en zorg- en
welzijnsinstellingen. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen deze organisaties vanuit ieders eigen
taken leidt tot duurzame oplossingen en verbeteringen.
Bewoners
De overgrote meerderheid van onze huurders woont zelfstandig en is uitstekend in staat zelf zijn of haar
leven in te richten. Een deel van deze mensen maakt gebruik van de huurtoeslag. We zien dat door
Europese regels een ander deel mogelijk niet meer tot onze primaire doelgroep behoort. De mensen in onze
woningen leveren een belangrijke bijdrage aan de buurten waarin zij wonen. Bij het aangaan van nieuwe
contracten zullen wij de Europese regels respecteren wat betreft de inkomensgrens. Wel houden we er
rekening mee dat duurzame buurten vragen om een gedifferentieerde opbouw van zowel woningen,
bewoners, leefstijlen en woonmilieus.
Bijzondere doelgroepen
Daarnaast kennen we vier groepen die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij het zoeken naar een
woning. Het gaat om urgenten, statushouders, senioren en jongeren/studenten.
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Urgenten
In 2010 hebben we 135 woningen toegewezen aan mensen met een urgente woningvraag.
Binnen Elkien werken we met de volgende vormen van urgentie:
•

medische urgentie

•

herhuisvestingsurgentie

•

sociale urgentie

•

instellingsurgentie

Medische urgentie
We hebben 10 woningen op basis van medische urgentie toegewezen.
Herhuisvestingsurgentie
We hebben 72 woningen op basis van herhuisvestingsurgentie toegewezen.
Deze vorm van urgentie is voor mensen van wie we de woning slopen. We hebben met huurdersorganisaties
afgesproken dat we in dat geval een vervangende, passende woning aanbieden.
Sociale urgentie
We hebben 22 woningen op basis van sociale urgentie toegewezen.
Sociale urgentie is voor personen die zoveel problemen hebben dat ze op heel korte termijn een geschikte
woonruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld bij brand of veiligheidsproblemen.
Instellingsurgentie
We hebben 41 woningen op basis van instellingsurgentie toegewezen.
In Leeuwarden maakten we met diverse maatschappelijk organisaties (Zienn, Fier Fryslan, verslavingszorg
en Limor) afspraken om te zorgen voor een goede doorstroming van cliënten uit een instelling naar een
'gewone' woonruimte. Daarbij horen duidelijke afspraken over de begeleiding.
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Statushouders
In 2010 hebben we 13 woningen in de plattelandsgemeenten toegewezen aan mensen met een verblijfstatus
We helpen de provincie graag voldoende asielzoekers met een verblijfstatus te huisvesten. In Leeuwarden
lukt dit vrij goed. Daar beschikken we over veel geschikte woningen en de statushouders willen er graag
wonen. De woningen daar liggen dicht bij voorzieningen, werk en opleiding. Dit betekent ook dat we in deze
gemeente voorlopen op de afspraken tussen de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. In de
andere gemeenten is het moeilijker om asielzoekers te huisvesten. Dit komt doordat de grote
eengezinswoningen daar minder geschikt zijn voor de één- of tweepersoonshuishoudens waaruit de
doelgroep meestal bestaat. Daarnaast is in die gemeenten de afstand tot werk, opleidingen en het eigen
sociale netwerk van de statushouder vaak te groot. Het afgelopen jaar hebben we veel samengewerkt met
de plattelandsgemeenten en zullen dit ook de komende jaren monitoren.
De cijfers
In totaal wezen we 18 woningen toe in het plattelandsgebied aan mensen met een verblijfstatus, daarvan zijn
13 woningen geaccepteerd. De verdeling per gemeente is als volgt:

Opsterland
8 woningen aangeboden.
8 personen gehuisvest.
Boarnsterhim
5 woningen aangeboden.
2 personen gehuisvest.
Wymbritseradiel, Wûnseradiel, Bolsward, Sneek en Nijefurd (Súdwest Fryslân)
5 woningen aangeboden.
3 personen gehuisvest.
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Senioren
Een groot gedeelte van ons woningbezit is geschikt voor senioren.
Onze woningen zijn in principe beschikbaar voor alle woningzoekenden. Een uitzondering daarop zijn
woningen die uitermate geschikt zijn voor senioren: gelijkvloerse woningen en indien gestapeld voorzien van
een lift. Voor specifiek deze woningen (aantal circa 3.800) worden een aantal complexen gelabeld als zijnde
seniorenwoningen. We verhuren ze aan woningzoekenden van 55 jaar en ouder. Soms hoort een
zorgaanbod bij deze woningen, bijvoorbeeld als het gaat om aanleunwoningen bij zorgcomplexen.
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Jongeren/Studenten
We verhuren steeds meer woningen aan jongeren. In Leeuwarden werken we mee aan de Regiegroep
Studentenhuisvesting.
We bezitten geen specifieke studenten- of jongerenwoningen. Maar een groot deel van onze woningen is
wel geschikt voor die doelgroep. Met name in Leeuwarden verhuren we dan ook steeds meer woningen aan
jongeren. In die stad zijn we lid van de Regiegroep Studentenhuisvesting, samen met de gemeente
Leeuwarden, de hogescholen en andere corporaties. Deze organisatie koppelt vraag en aanbod van
woningen aan elkaar, houdt knelpunten in de gaten en bereidt het studentenbeleid van de gemeente voor.
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Overleg met huurdersorganisaties
Waardevol overleg met twee organisaties. Op diverse niveaus.
Op corporatieniveau overleggen we met twee huurdersorganisaties:
•

Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan voor de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland

•

Platform Huurders Welkom (een samenwerking tussen huurdersvereniging De Bewonersraad
Fryslân en Samen Sterker) voor de gemeenten Opsterland, Boarnsterhim, Sneek, Littenseradiel,
Wymbritseradiel, Bolsward en Wûnseradiel

Veranderingen
Per 31 december 2010 is de huurdersvereniging Samen Sterker opgeheven. Al haar activiteiten zijn
ondergebracht bij huurdersvereniging De Bewonersraad Fryslân. In al die jaren dat Samen Sterker heeft
bestaan, hebben de leden ervan constructief met ons samengewerkt.
Waardevol contact
Tweemaal per jaar overleggen we op bestuursniveau met de huurdersorganisaties. Daarnaast overleggen
we regelmatig op rayonniveau met ze. Eenmaal per jaar overleggen de bewonersorganisaties met de raad
van commissarissen. Deze contacten zijn waardevol voor ons. We krijgen vaak goede adviezen. Die
gebruiken we om ons beleid effectiever te maken.
Adviezen 2010
In 2010 hebben we over de volgende onderwerpen advies gevraagd aan de huurdersorganisaties:
•

algemene huurvoorwaarden

•

Starters Renteregeling

•

beleid woonruimteverdeling

•

bedrijfsstrategie

•

huurbeleid

•

ondernemingsplan

•

strategisch voorraadbeleid

•

Europadossier

Overeenkomsten 2010
We hebben overeenkomsten gesloten over:
•

woningverbetering

•

sloop van woningen

Bijdrage
Onze financiële bijdrage aan de huurdersorganisaties was in totaal € 154.000,- Verder regelen we de
incasso van de ledenbijdragen.
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Klantenpanels
Het gesprek met onze huurders vinden we belangrijk. Maar zijn klantenpanels het juiste middel?
In 2010 hebben we twee keer een klantenpanel georganiseerd. De reden? We horen graag van onze
huurders wat zij belangrijk vinden.
De goede manier?
Het thema van het klantenpanel in april was bewonersparticipatie. We wilden weten op welke manier
huurders het liefst met ons spreken. Passen klantenpanels nog wel bij deze tijd? De informatie die dit
opleverde was de basis voor ons besluit te stoppen met de klantenpanels. We gaan het contact met
bewoners op een andere manier organiseren. Hoe? Daarover denken we nog na.
Krimp
In oktober hebben we het klantenpanel nog wel geraadpleegd over ‘Krimp’. Daarbij hebben we gemeld dat
we met de panels in de oude vorm stoppen.
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05. Leefbaarheid en overleg
Leefbaarheid – onze visie
We zijn al decennia betrokken bij het leven en welzijn in de dorpen en steden van Fryslân. Dat past ook nu
bij de rol die wij als grote woningcorporatie hebben.
We beschouwen onze huurders als buren en vinden dat dit uit ons gedrag en handelen moet blijken. Daar
hoort bij dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor hun woonomgeving. Realisme, daadkracht en
verbinding zijn sleutelwoorden daarbij. De 'buurt' is de grootheid waarin we onze activiteiten organiseren. Het
is voor zowel de dorpen op het platteland als de wijken in de stad een hanteerbare maat. De buurt is een
gebied of omgeving waarbinnen mensen elkaar kennen en zich met elkaar verbonden voelen. Onder
leefbaarheid verstaan we zaken die het prettig maken om in buurt te willen (blijven) wonen.
Samen verantwoordelijk
We verwachten van onze huurders dat ze ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Hetzelfde geldt voor de
professionele partners waarmee we samenwerken. We functioneren in een keten met andere organisaties,
waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking vanuit
ieders eigen taken leidt tot duurzame oplossingen en verbeteringen. Als het nodig is, treden we op als
katalysator in die samenwerking. We koppelen op het juiste moment de juiste kennis en organisaties aan
elkaar. Als het gaat om investeringen die niet tot onze directe primaire taak behoren, is samenwerking met
gemeenten of andere maatschappelijke partners een belangrijke voorwaarde.
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Onze leefbaarheidsagenda
Sociale samenhang – Schoon, heel en veilig – Integraal – Toekomstbestendig – Eigen verantwoordelijkheid
– Sociaal-economische vitaliteit.
In 2010 hebben we onze leefbaarheidsagenda ingevuld. Daarvoor hebben we eerst aan onze interne en
externe belanghebbenden gevraagd wat leefbaarheid voor hen betekent. Deze antwoorden hebben we
gebundeld en gekoppeld aan onze cultuurwaarden. Het resultaat? Zes onderwerpen voor onze
leefbaarheidsagenda:
•

schoon, heel en veilig

•

integraal (samenwerken)

•

toekomstbestendig

•

eigen verantwoordelijkheid bewoners

•

sociaal economische vitaliteit

•

sociale samenhang

De komende jaren is deze agenda de leidraad bij onze bijdrage en onze inspanningen in samenwerking om
buurten zo leefbaar mogelijk te houden of te maken. De leefbaarheidsagenda werken verder we uit in het
project De Buur(t) versterkt in 2011.
Workshops
Eind 2010 hebben we via een interne workshop concrete ideeën bedacht die passen bij de onderwerpen van
de leefbaarheidsagenda. Dit heeft veel materiaal opgeleverd. Tijdens die workshop hebben we ook
prioriteiten in onze aanpak aangebracht. Daarbij bleek dat onze ideeën vaak meerdere onderwerpen van de
leefbaarheidsagenda tegelijk raken. Ze hebben dus een breed effect.
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Dicht bij bewoners georganiseerd
Rayons met eigen budget. Coördinerende adviseurs. Specialisten met groot netwerk.
We voelen ons medeverantwoordelijk voor duurzame, sterke en vitale buurten. We willen onze taak zo dicht
mogelijk bij de bewoners uitoefenen. Daarom hebben we ons georganiseerd in rayons: Fryslân West,
Fryslân Oost, Leeuwarden Noordwest, Leeuwarden Zuidoost. Zo weten we in iedere wijk en ieder dorp snel
wat er speelt. Elk rayon heeft een budget voor leefbaarheid waarover de adviseurs zelf mogen beslissen.
Daarmee kunnen we snel passende fysieke en sociale maatregelen nemen.
Adviseurs Bewonerszaken
In elk rayon werken twee Adviseurs Bewonerszaken. Daarnaast werkt er een Adviseur Bewonerszaken
permanent in de krachtwijk Heechterp-Schieringen. Deze adviseurs zijn, samen met onze vakmensen, de
ogen en oren van Elkien. Bewoners kunnen bij hen terecht met vragen over hun fysieke en sociale
leefomgeving. Bijvoorbeeld bij overlast of als ze meer groen willen in hun wijk. Bij wijkvernieuwing hebben de
Adviseurs Bewonerszaken een coördinerende rol. Daarnaast zijn ze lid van de sociale teams in de rayons.
Daarin bespreken ze samen met de GGZ, GGD, politie, verslavingszorg, welzijnsinstellingen en
maatschappelijk werk de huishoudens met ernstige meervoudige problemen op sociaal en/of financieel
gebied.
Specialisten
Specialisten op het hoofdkantoor ondersteunen de rayonmanagers. Deze specialisten beschikken over een
groot extern netwerk. Het gaat om:
•

twee Projectcoördinatoren Leefbaarheid voor de dorpen;

•

een Programmacoördinator voor Leeuwarden.

Ze zijn ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ons leefbaarheidsbeleid binnen het project De Buur(t)
Versterkt en de aanpak in samenwerking met gemeenten en partners en communicatie ervan.
Onze samenwerkingspartners hebben waardering voor deze wijze van aanpak.

35

Betrokken bewoners
De beste plannen ontstaan aan de basis. Daarom betrekken we bewoners bij de ontwikkeling van ons
leefbaarheidsbeleid en de uitvoering ervan.
In 2010 hebben we samen met onze partners verschillende keren een workshop voor gezamenlijke
dorpsbelangen of wijkverenigingen binnen een gemeente gehouden. Bijvoorbeeld in Wûnseradiel, Bolsward
en Boarnsterhim. Ook hebben we meegewerkt aan de dorpencontactavond die Plattelânsprojekten heeft
georganiseerd. Voor de besturen van de dorpshuizen hebben we tweemaal een workshop 'duurzaam
dorpshuis' georganiseerd.
Een podium
Tijdens deze workshops en contactavonden boden we de vertegenwoordigers van de dorpen en wijken een
podium om iets te vertellen over hun dorp of wijk. Aan ons, onze partners en aan elkaar. Het bleek een
goede manier elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Tegelijkertijd kwamen ergernissen die al langer
speelden boven tafel, zoals de verpaupering van enkele particuliere panden in Wûnseradiel. De gemeente
heeft dit inmiddels opgepakt.
Bewustwording
Op deze avonden vertelden we de dorpen en wijken ook wat zij de komende jaren van ons mogen
verwachten. En we gaven aan hoe we globaal de toekomst van de regio zien. Dit was vaak een eerste stap
in een belangrijk bewustwordingsproces.
Leeuwarden
In Leeuwarden vergaderen we jaarlijks tweemaal met bewonerscommissies. Verder hebben we in 2010 in de
Bloemenbuurt, de Saskiabuurt en de West-Indische buurt samen met de bewoners plannen gemaakt om de
woningen en de omgeving ervan te verbeteren. We hebben die plannen ook uitgevoerd.
Partners in verbinden
We werken veel samen met organisaties als Timpaan, Doarpswurk en Partoer. Zij weten hoe je bewoners
lokaal kunt activeren. Onze gezamenlijke ervaringen gebruiken we bij onze eigen projecten. Daarnaast zijn
ook de huurdersorganisaties van belang. Zij adviseren ons over ons leefbaarheidsbeleid en de aanpak bij
grote projecten. Ze bewaken ook de uitvoering daarvan.
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Onderzoek naar betrokken burgers
Op stap met Pieter Winsemius. Bewoners vertellen hun ervaringen.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt 'burgerbetrokkenheid’. In 2010
kwam oud-minister Pieter Winsemius daarvoor naar het project Mienskipssoarch in Terherne, het
Mienskipssintrum Leppehiem in Akkrum en het project Warm Welkom in Bolsward. Hij sprak met bewoners
over de manier waarop betrokkenheid van burgers ‘ontstaat’, hoe ze daar zelf mee omgaan en wat de
positieve effecten ervan zijn voor de samenleving. De resultaten van het onderzoek zijn op het moment van
publiceren van het jaarverslag nog niet bekend.
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Leefbaarheid – budget en projecten
0.9 miljoen euro voor leefbaarheidsprojecten. Waarvan 0,1 miljoen euro voor Heechterp-Schieringen.
We hebben zo'n 0,8 miljoen euro uitgegeven aan leefbaarheidsprojecten, buiten de eigen personeelskosten.
Dit bedrag is verdeeld tussen een algemeen deel en een specifiek budget voor de vier rayons. Daarnaast
hebben we 0,1 miljoen euro uitgegeven voor de krachtwijk Heechterp-Schieringen.
Het algemene budget
Het algemene budget besteden we aan:
•

concernbrede activiteiten;

•

specifieke / incidentele projecten en sponsoring;

•

ondersteunende financiering aan dorpen en wijken voor ontwikkeling van visies;

•

voorzieningen gericht op de versterking van de vitaliteit.

De rayons
Omdat de vier rayons elk een eigen leefbaarheidsbudget hebben, kunnen we snel maatwerk leveren met
concrete fysieke en sociale maatregelen. Dit gaat om uiteenlopende zaken, die bewoners vaak zelf hebben
bedacht. Dit varieert van het opknappen van speeltuinen tot de aanleg van een kruidentuin. En van het
plaatsen van steegverlichting tot de aanleg van wandelpaden voor senioren. Drie extra voorbeelden uit 2010:
•

De dorpen Oppenhuizen/Uitwellingerga hebben een plek voor de jeugd aangelegd.

•

Jirnsum heeft haar plannen voor het dorpsplein en het multifunctioneel gebruik van de ijsbaan verder

ontwikkeld.
•

In de wijk De Wielenpolle in Leeuwarden is een buurtconciërge gekomen. We nemen samen met de

gemeente het werkgeverschap voor onze rekening. De buurtconciërge heeft een sociale functie
(activiteitenbegeleider in het wijkcentrum), maar beheert ook de fysieke omgeving.
Sponsoring
In 2010 is voor een bedrag van € 108.000 aan sponsoractiviteiten besteed. Elkien draagt daarmee bij aan
activiteiten op het vlak van sociale saamhorigheid in wijken en dorpen en aan praktische zaken als aanleg
van een wandelpad en opknappen van speeltuinen.
Heechterp-Schieringen
Sinds 2008 is in Heechterp-Schieringen het wijkactieplan van kracht. Het frontlijnteam is de spil in alle
activiteiten. Zij maken gerichte afspraken met de bewoners, kijken wat de concrete problemen zijn en
zoeken naar een oplossing. Meer informatie over deze wijk staat in het artikel 'Heechterp-Schieringen'.
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Gebiedsgericht samenwerken
Integrale samenwerking. In nauw overleg met bewoners zelf.
Leefbaarheid pakken we graag op samen met de bewoners van een gebied. En we zoeken contact met
gemeenten, andere woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen die ook in het gebied actief zijn. Met
deze integrale aanpak versterken we elkaar. En we zijn voor bewoners een deur naar elkaar. Hieronder
staan enkele activiteiten uit 2010.
Súdwest Fryslân
In 2011 fuseren de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel tot de gemeente
Súdwest Fryslân. In het voortraject hebben we meegedacht over het kernenbeleid. De nieuwe gemeente is
van plan dorps- en wijkcoördinatoren in te zetten en daarmee nauw met ons en andere partners samen te
werken.
Opsterland
In de gemeente Opsterland organiseren we, onder regie van de gemeente, met tal van partijen het
Kerngericht Werken Opsterland. Doel is om in de dorpen zoveel mogelijk samen te werken, maar ook om de
bewoners van de dorpen bij de plannen te betrekken. Hiervoor hebben we samen met WoonFriesland en de
gemeente een kwaliteitskaart per dorp gemaakt. Daarnaast hebben wij voor de dorpen een folder
geschreven waarin kort en bondig staat wat ze van ons mogen verwachten.
Wymbritseradiel
In de gemeente Wymbritseradiel hebben we een bijdrage geleverd aan het Masterplan voor IJlst. De
bedoeling daarvan is IJlst als kern vitaler te maken. Ook aan de dorpsschouw in Blauwhuis hebben we
meegewerkt.
Littenseradiel
In Easterlittens hebben wij, in samenwerking met het dorpsbelang, de initiatiefgroep Collectief Particulier
Opdrachtgeversschap (CPO) ondersteund en geadviseerd.
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Dorpsvisies en plannen
Wat willen dorpen zelf met hun gemeenschap? Belangrijke input voor ons strategisch voorraadbeleid.
We werken actief mee aan dorpsvisies en plannen. In 2010 onder andere voor: Tirns, Easterlittens, Hemrik,
Jirnsum, Langezwaag, Nij Beets, Sibrandabuorren, Nijland, Poppenwier, Terwispel,
Uitwellingerga/Oppenhuizen, Wijnjewoude, Bakkeveen, Reduzum, Luxwoude, Wytgaard en Wons.
Eigen inbreng
Voor een overleg zetten we de gegevens over de woningmarkt en de demografische ontwikkelingen voor
een dorp op een rij. En we bepalen globaal voor onszelf welke rol wij in het dorp willen spelen. Verder is het
op de eerste plaats aan de inwoners van de dorpen zelf aan te geven wat ze met hun gemeenschap willen.
De dorpsvisies en plannen zijn meegenomen in de discussies over ons nieuw strategisch voorraadbeleid
(SVB) uit 2010.
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Aanpak Rotte Kiezen
Verpauperde panden wekken veel ergernis. Tijd voor actie.
Met drie andere corporaties en stichting Doarpswurk namen we deel aan het experiment ‘Aanpak Rotte
Kiezen’. Samen willen we verpauperde particuliere panden aanpakken. De reden? De negatieve impact
ervan op de woonomgeving is groot.
Rol gemeente
Tijdens het experiment bleek hoe belangrijk het is dat de gemeente goed handhaaft. Zonder stok achter de
deur is er voor de eigenaar van een pand geen directe reden iets aan de verpaupering ervan te doen. Om
die reden is de voorlichting aan gemeenten belangrijker geworden in het project.
De toekomst
Het project is inmiddels afgelopen. In het vervolg pakken we verpaupering samen met de thema's krimp en
de veranderende bevolkingssamenstelling op, passend binnen onze nieuwe visie.
Meer informatie
Op de website www.aanpakrottekiezen.nl staat meer informatie over dit project.
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Wijkaanpak Leeuwarden
Preventie. Zes actieplannen voor aandachtswijken in Leeuwarden. Integraal werken aan een positieve
impuls. Betrokken bewoners.
De Wijkaanpak Leeuwarden is opgepakt vanuit de visie van de partners: de Gemeente Leeuwarden, Woon
Friesland en Elkien. Hierin staat dat we niet alles in één keer kunnen oppakken, dat we keuzes moeten
maken en beter preventief kunnen werken dan achteraf alles moeten oplossen. Er is daarom op objectieve
criteria gekozen voor een zestal wijken die een negatieve trend tonen op een aantal kengetallen.
Middels de wijkaanpak zijn we in 2010 samen met onze partners gestart met het opstellen van
wijkactieplannen voor de wijken Vlietzone, Valeriuskwartier, Schepenbuurt, Nijlan, Mondriaanbuurt en
Cambuursterhoek in Leeuwarden. Het doel van deze actieplannen is om een integraal meerjarenplan te
maken waarmee we de wijken ombuigen naar een positieve trend op de benoemde kengetallen.
Wijkactieplannen
De basis van de wijkactieplannen zijn de analyses die betrokken bewoners, de gemeente, WoonFriesland,
en andere partners met ons hebben gemaakt. De centrale vraag was: hoe willen we dat de wijk er over tien
jaar uitziet? Vanuit dat beeld hebben we gekeken welke plannen nodig zijn op de korte, middellange en
lange termijn. En dit voor de thema's schoon, heel, veilig en vriendelijk. Ook bevat ieder plan een sociale
paragraaf. De uitvoering ervan verloopt zoveel mogelijk via bestaande structuren in de wijken.
Integrale samenwerking
We pakken de zes aandachtswijken integraal aan. We kijken naar de wijk als geheel, dus sociaal en fysiek,
vanuit onze eigen verantwoordelijkheid. Ook de betrokkenheid van de bewoners is belangrijk. Ze denken
mee over de wijkactieplannen en werken waar mogelijk mee aan de uitvoering ervan. Gemeente, corporaties
en maatschappelijke organisaties kiezen per wijk een geschikte organisatiestructuur. Elkien vormt samen
met WoonFriesland en de gemeente Leeuwarden de projectleiding. Iedere partij is de aanjager voor twee
wijken. Wij zijn dit voor het Valeriuskwartier en de Schepenbuurt.
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Vogelaarwijk Heechterp-Schieringen
Een stap vooruit met het Frontlijnteam, buurtconciërges, huurincasso en fysieke keuzes.
In deze zogenaamde Vogelaarwijk is vanaf eind 2008 een wijkactieplan in uitvoering.
Omdat we 80% van het vastgoed in de wijk bezitten, spelen we hierin een grote rol. We helpen samen met
de gemeente, WoonFriesland en andere partners de woon- en leefomgeving voor de bewoners
aantrekkelijker te maken en zien we graag dat ze sociaal-economisch een stap vooruit maken.
Frontlijnteam
Kernpunt in het wijkactieplan is het frontlijnteam en bestaat uit tien mensen. Zij maken gerichte afspraken
met de bewoners, kijken wat de concrete problemen zijn en zoeken naar een oplossing. Soms kunnen
bewoners zelf voor de oplossing zorgen, soms is het nodig een bewoner met de juiste maatschappelijke
instantie in contact te brengen. De medewerker met wie een bewoner als eerste contact heeft, houdt de
voortgang in de gaten tot het probleem is opgelost.
Corporatie in de wijk
Vanuit Elkien is er een medewerker bewonerszaken die fulltime in de wijk werkzaam is en samen met het
frontlijnteam kantoor houdt in het wijkcentrum. Zo zijn de lijnen kort om, waar nodig, snel actie te
ondernemen. We werken intensief aan fysieke en sociale leefbaarheid.

Buurtconciërges
In Heechterp-Schieringen zijn twee buurtconciërges actief. Ze wonen zelf in de wijk en kennen haar dan ook
als geen ander. Hebben bewoners vragen of klachten? Dan kunnen ze bij de buurtconciërge terecht. Verder
houden de buurtconciërges toezicht op gebouwen en de openbare omgeving. Ze pakken zwerfvuil aan, laten
grofvuil verwijderen en voeren kleine reparaties uit. Ook heten ze nieuwe bewoners welkom. Samen met de
gemeente nemen we het werkgeverschap voor onze rekening. De gemeente zorgt verder voor een opleiding
tot facilitair dienstverlener.
Huurincasso
De huurachterstand in Heechterp-Schieringen was het hoogst van alle wijken waar we woningen bezitten.
Daarom hebben we in 2010 extra aandacht besteed aan de verlaging ervan. Hiermee is een medewerker
van Elkien fulltime bezig geweest. We bezochten huurders met een betalingsachterstand en hebben
duidelijke betalingsafspraken met ze gemaakt. Ook hebben we gekeken of de huurders hulp nodig hadden
bij het aflossen van hun schulden. Deze maatregelen hebben een duidelijk effect. De huurachterstand is
gedaald.
Fysieke keuzes
In de eerste twee jaar van het wijkactieplan voor Heechterp-Schieringen hebben we ons vooral
geconcentreerd op de sociale leefbaarheid in de wijk. In 2010 zijn we in overleg met de gemeente en
WoonFriesland gestart met het bedenken van fysieke ingrepen. De bewoners, die er nauw bij worden
betrokken, gaven zelf aan dat vooral Schieringen-Zuid en de centrumzone extra aandacht verdienen.
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Buurtbemiddeling
In Leeuwarden lossen vrijwilligers relatief simpele overlastsituaties op.
Bij Buurtbemiddeling lossen vrijwilligers relatief simpele overlastsituaties op. Het project is een initiatief van
de gemeente Leeuwarden en SinneWelzijn. In 2010 hebben we veertien zaken aangemeld. We stimuleren
bewoners daarbij zoveel mogelijk zelf contact met Buurtbemiddeling op te nemen. Dit gebeurt steeds vaker.
Onze financiële bijdrage in 2010 aan het project was € 16.500.
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Tijdelijke bewoning
Geplande renovatie? Tijdelijke bewoners!
Staat een woning tijdelijk leeg vanwege een geplande renovatie? Dan zoeken we tijdelijke bewoners. Dit
voorkomt verpaupering en vandalisme. In de gemeenten Leeuwarden, Boarnsterhim, Littenseradiel en
Opsterland werken we daarvoor samen met CareX Friesland.
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06. Zorg en welzijn
Woonservicezone Boarnsterhim
Bouw multifunctioneel centrum in Grou. 32 appartementen opgeleverd bij Mienskipssintrum Leppehiem in
Akkrum.
In Grou is sinds 2009 een nieuw multifunctioneel centrum in aanbouw. We verwachten de oplevering ervan
in het voorjaar van 2011. Dit centrum wordt de kern van de ‘woon-zorgzone’, een plek vanwaar tal van
instellingen zorg aan de bewoners van Grou en omgeving aanbieden. Het gaat daarbij onder andere om:
•

verpleeghuisartsen en verpleegkundigen voor dagbehandelingen;

•

Thuiszorg Het Friese Land met een consultatiebureau en uitleenfaciliteiten;

•

Talant, begeleid wonen;

•

Maatschappelijk Werk Friesland;

•

Stichting Welzijn Senioren;

•

kinderdagopvang van Stichting Kinderopvang Friesland;

•

een restaurant;

•

een kapper;

•

een wasserette;

•

een kleine winkel.

Mienskipssintrum Leppehiem
Bij het Mienskipssintrum Leppehiem in Akkrum hebben we 26 extra appartementen gebouwd en 6
appartementen aangekocht en verbouwd. De wachtlijst was zo lang dat een verhoging van de capaciteit
noodzakelijk was. Bij de appartementen horen verhuurbare ruimten, een gezamenlijke keuken en een
zwembad wat in eigendom van Leppehiem is.
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Woonservicezones Opsterland
Afstemming vraag en aanbod zorg vanuit drie kernen: Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk.
In Opsterland zijn we betrokken bij de ontwikkeling van drie woonservicezones. Dit zijn gebieden waarbinnen
zorg- en welzijnsinstellingen alle zorg op elkaar afstemmen en die zorg vanuit een centrale kern aanbieden.
Kernplaatsen
Kernplaatsen in Opsterland zijn Beetsterzwaag, Ureterp en Gorredijk. Het zwaartepunt ligt in Gorredijk, waar
verzorgingshuis De Miente een centrale rol vervult.
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Multifunctionele accommodaties
Cruciale functie in dorpen en wijken. Elkien levert expertise en soms financiële bijdragen.
Multifunctionele accommodaties zijn cruciaal voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ze zijn de plek voor
activiteiten in een dorp of wijk en daarmee ook dé plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Wij zijn
vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij de centra.
Expertise
We worden regelmatig gevraagd mee te denken over, mee te werken aan of bij te dragen aan de nieuw- of
verbouw van multifunctionele accommodaties. Bij elke vraag om ondersteuning zoeken wij vanuit onze
expertise naar duurzame oplossingen. We ontwikkelen functionele plattegronden en maken gebouwen
energiezuiniger. Daarnaast denken we mee over lage investeringslasten, een gezonde exploitatie en een
realistische onderhoudsplanning voor meerdere jaren. We bieden hiervoor onze eigen vakmensen aan of we
huren externe begeleiding in.
Zorg voor Kwaliteit
Het zijn vooral vrijwilligers die de dorpshuizen en multifunctionele centra beheren. Dat vraagt veel van hen.
Bijvoorbeeld kennis van: wet- en regelgeving, barexploitatie, personeelsbeleid, regulier beleid en
jaarplannen. Daarnaast moeten ze voor succesvolle activiteiten zorgen. Doarpswurk ondersteunt de
besturen met het project ‘Zorg voor Kwaliteit’. Daarbij brengen ze alle prestatievelden in kaart die voor het
beheer van een dorpshuis belangrijk zijn. Zo ontdekt het bestuur wat goed gaat en wat beter kan. Wij
ondersteunen dit project met onze kennis op het gebied van vastgoed en leefbaarheid.
2010
In het afgelopen jaar hebben we de volgende dorpshuizen en multifunctionele centra geholpen:
•

technisch/ duurzame expertise dorpshuis Welsrijp;

•

technisch/duurzame expertise dorpshuis Hartwerd (wordt ook gebruikt door Burgwerd);

•

financiële bijdrage sportcomplex Wiuwert/Britswert (wordt ook gebruikt door andere verenigingen);

•

financiële bijdrage liftproject voor invaliden MFC Mantgum;

•

financiële bijdrage verbouwing MFC Easterwierrum;

•

geluidsexpertise dorpshuis Zurich;

•

technisch/duurzame expertise dorpshuis Poppenwier;

•

technisch/duurzame expertise dorpshuis Aldeboarn;

•

technisch/duurzame expertise dorpshuis Wytgaard;

•

financiële ondersteuning voor een warmteterugwininstallatie dorpshuis Wytgaard;

•

onderzoek accommodaties en voorzieningen Wytgaard;

•

sporthal Akkrum – ondersteuning bestuur bij renovatie/vernieuwing.

Voor de toekomst zullen wij ons beleid aanscherpen op onze visie en strategie, passende bij de
ontwikkelingen voor de komende jaren met focus op onze primaire verantwoordelijkheden en primaire
doelgroepen.
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Platform GEEF
Innovatie en voorlichting om senioren langer zelfstandig te laten wonen.
Stichting GEEF staat voor: Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland. Dit platform onderzoekt en
coördineert projecten op het gebied van bijvoorbeeld personenalarmering, beeldcommunicatie, domotica en
zorg op afstand. Doel is senioren langer zelfstandig te laten wonen. We hebben dit platform in 2007 samen
met andere marktpartijen te weten de Kwadrantgroep en Zorgverzekeraar De Friesland opgericht. De
participatie met De Friesland is in 2009 gestopt. We werken mee aan onderzoek en brengen de resultaten in
de praktijk.
Slimme oplossingen
Er komen steeds meer slimme domotica-oplossingen die ervoor zorgen dat senioren langer in hun
vertrouwde omgeving kunnen wonen en daar zorg ontvangen. Twee voorbeelden:
•

Touchscreen-toepassingen helpen cliënten zonder computerervaring digitale diensten te gebruiken.
Een mooi voorbeeld is de zelfstandigheidstoets. Dit is een webapplicatie die burgers helpt te
beoordelen met welke hulp ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

•

Gebruiksvriendelijke beeldcommunicatie zorgt ervoor dat burgers sneller en gemakkelijker een
professional kunnen spreken. Denk aan thuiszorgmedewerkers die op afstand kunnen helpen. Ze
hoeven niet altijd meer direct naar de cliënt toe te gaan. Dat bespaart tijd. Gebruiksvriendelijke
beeldcommunicatie helpt ook bij het contact tussen burgers onderling. Dit vermindert de druk op de
professionele zorgaanbieders.

2010
In 2010 heeft GEEF vooral geprobeerd om meer participanten te vinden. En met resultaat: begin 2011
komen er zeker zes nieuwe partners bij.
Meer informatie
Op de website van GEEF (www.platformgeef.nl) staat meer informatie over het platform.
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Huistest
Senioren onderzoeken zelf comfort en veiligheid woning. Directe inschatting van de kosten van eventuele
verbeteringen.
Met Huistest kunnen senioren hun woning op comfort en veiligheid onderzoeken. Dit gebeurt online. Na het
beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen, krijgen de gebruikers een overzicht van passende
verbeteringen. Woningeigenaren zien gelijk een inschatting van de kosten. Huurders zien wat de
verbeteringen betekenen voor hun huur. Het is mogelijk de uitslagen ingebonden thuisgestuurd te krijgen.
Rol Elkien
We hebben Huistest ontwikkeld samen met Wonen Zuidwest Friesland en Koot seniorenprojecten. Eind
2008 is de informele samenwerking omgezet in een bv-structuur. Elkien neemt naast de andere
marktpartijen voor 1/3 deel in de bv. Deze bv verkoopt Huistest landelijk aan gemeenten (5), provincies (2)
en corporaties (5). In totaal zijn er 30 gebruikers van de Huistest.
Meer informatie
Op de website van Huistest (www.huistest.nl) staat meer informatie over de test.
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07. Verbindingen en lidmaatschappen
Verbindingen
8 verbindingen volgens artikel 2a Besluit Beheer Sociale Huursector.
Wat
Herstructurering
Boarnsterhim B.V.

Wie
Gemeente
Boarnsterhim en
Elkien

Sinds
2005

Financiën
Kapitaaldeelname
€ 9.000.
Voorschot
€ 100.000.
Resultaat 2010:
nihil
Kapitaaldeelname
€ 25.000.
Resultaat 2010:
nihil

DFG Holding B.V.

Elkien

2006

Stichting Beheer
De Friese Greiden

Elkien

1994

Geen bezittingen

Huistest B.V.

Stichting Wonen
Zuidwest Friesland
Van Koot
Seniorenprojecten
en Elkien

2008

Stichting GEEF

Kwadrantgroep en
Elkien

2007

Nieuw Wonen
Vastgoed B.V.

Elkien

2008

Kapitaaldeelname:
33,3% van het
aandelenkapitaal
van € 18.000, dus
€ 6.000.
Resultaat 2010:
€ 8.200
Geen bezittingen.
Bijdrage 2010:
€ 30.000
Kapitaaldeelname:
€ 18.000.
Resultaat 2010:
nihil

Stichting PAVO

Elkien en
WoonFriesland

1995

Stichting van
Federatie van
Leeuwarder
Woningcorporaties

Elkien en
WoonFriesland

1994

Verstrekte lening
door Elkien:
€ 580.000
Resultaat 2010:
€ 15.000
Geen bezittingen.

Verbindingen Elkien 2010
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Opmerkingen
Doel: betere aansturing van de
wijkvernieuwing. Voorschot komt
terug als wijkvernieuwing klaar is.
Gezien geringe belang geen
consolidatie met deelnemingen.
Vanwege de integrale
belastingplicht heeft deze holding
geen toegevoegde waarde meer.
Slechts administratieve
afhandeling. Voornemen is deze
op te heffen.
Doel destijds: beheer en
exploiteren van goederen.
Voornemen is deze op te heffen.

Vanwege de integrale
belastingplicht heeft deze B.V.
geen toegevoegde waarde meer.
Slechts administratieve
afhandeling. Voornemen is deze
op te heffen.
Beheer en exploitatie van een
complex woningen samen met
WoonFriesland.
Doel destijds: afspraken tussen de
corporaties maken. Niet meer
actief. Voornemen is deze op te
heffen.

Lidmaatschappen
Aedes, Vereniging van Friese Woningcorporaties, Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties,
VNO-NCW.
We zijn lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. We nemen ook deel aan de aeDex/IPD
Corporatie Vastgoedindex. Verder zijn we lid van:
•

de Vereniging van Friese Woningcorporaties;

•

de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties;

•

VNO-NCW;

•

Corporatie Werkgroep van het Noorden (vervolg Convenant v/h Noorden)

1)

Bovendien nemen we deel in:

1)

•

de Regieraad Bouw van Bouwend Nederland;

•

Fundeon, voor stageplaatsen en ontwikkelen van bouwtalent;

•

Roeg en Roem, een noordelijk kennisplatform voor dorps- en wijkvernieuwing.

Deze werkgroep heeft de basis gelegd voor het welbekende Rigorapport “Groei en Krimp in het Noorden”

opgemaakt door J. v.d. Schaar en R. de Wildt.
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08. Vastgoed
Strategisch voorraadbeleid
Herijking woningportefeuille. Nieuwe accenten voor de toekomst. Waardesturing als principe.
In 2010 hebben we onze woningportefeuille volledig doorgelicht. Dit was nodig vanwege de fusie in 2009 en
de demografische en economische ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. We hebben goed
gekeken naar de sterke en zwakke in punten in onze portefeuille. Net als naar onze verwachtingen voor
krimp en groei, de samenstelling van huishoudens, toekomstige werkgelegenheid en inkomensontwikkeling.
De transformatie
De analyse van onze woningportefeuille is de basis voor ons nieuw strategisch voorraadbeleid. Daarin staat
welke veranderingen we de komende vijftien jaar in onze woningportefeuille willen aanbrengen en welke
financiële effecten dit heeft. In totaal gaan we:
•

ruim 5.000 woningen verbeteren;

•

ongeveer 2.500 woningen slopen;

•

ruim 3.000 nieuwe huurwoningen toevoegen;

•

ongeveer 3.000 woningen verkopen.

De komende vijftien jaar ondergaat 50% van onze voorraad een transformatie.
Draagvlag en legitimatie van bewoners, partners en stakeholders zijn van groot belang om deze opgave te
doen slagen.
Waardesturing als principe
We vinden dat onze investeringen waarde moeten toevoegen aan ons vastgoed of de omgeving waarin het
staat. Dit hoeft niet alleen materiële waarde te zijn, het kan ook sociale waarde zijn. Vanuit de overtuiging dat
dit ook indirect waarde toevoegt. Dit betekent dat we voor onze investeringen goed kijken naar de
verwachtingen die mensen van hun leefomgeving hebben en de demografische ontwikkeling in dat gebied.
We willen onze gebouwen en buurten voor bepaalde doelgroepen qua leefstijl en woonmilieu geschikt
maken, met als doel dat mensen daar kunnen wonen waar ze ook echt willen wonen. Ook willen we de
samenhang in buurten versterken. Zo dragen wij bij en investeren wij in samenhangende buurten waarin
mensen graag wonen. In stedelijke gebieden zetten we in op kwaliteit met behoud van kwantiteit, we
verwachten in de stedelijke kernen meer woningen nodig te hebben. In het landelijke deel van ons
werkgebied zetten we in op verhoging van de kwaliteit en verdunning van ons woningaanbod.
De plannen voor 2011
In 2011 willen we starten met de bouw van 300 nieuwe woningen, 300 woningen opleveren, 500 woningen
verbeteren, 2.500 woningen onderhouden en 200 woningen slopen. De jaren daarna zal de nieuwbouw gaan
dalen naar ruim 200 nieuwe huurwoningen per jaar.
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Prestatieafspraken
Duidelijke afspraken met gemeenten.
Met alle gemeenten waar we meer dan honderd woningen bezitten maken we prestatieafspraken. Deze
afspraken gaan over:
•

samenwerking;

•

huisvesting van primaire doelgroep;

•

nieuwbouw, verbetering, sloop en verkoop;

•

afstemming van vernieuwing;

•

duurzaamheid, zorg en welzijn.

Zo zorgen we ervoor dat we weten wat we de komende jaren van elkaar mogen verwachten.
Nieuwe afspraken
In 2010 hebben we met de gemeenten Opsterland en Leeuwarden de bestaande afspraken geëvalueerd. De
bedoeling is dat we met beide gemeenten in 2011 tot nieuwe afspraken komen. Zo ook met de gemeente
Littenseradiel. De gemeenten Bolsward, Sneek, Wymbritseradiel en Wûnseradiel fuseren per 1 januari 2011
samen met Nijefurd tot de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Met deze nieuwe gemeente bereiden we in
2011 de prestatieafspraken voor die we in 2012 gaan maken.
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Wijkvernieuwing – Akkrum
Lastige financiële situatie. Aanpassing plannen.
De afgelopen jaren hebben we flinke plannen gemaakt voor de wijk Sinnebuorren en de omgeving ervan. Er
staan over het algemeen sterk verouderde eengezinswoningen uit de jaren 50 en 60. Sommige hebben een
cultuurhistorische waarde. (o.a. Delfts Rood)
De situatie
Een verbetering van de bouwtechnische staat en leefkwaliteit van de woningen is noodzakelijk. Enkele
voorbeelden: de woningen verzakken, zijn onvoldoende geïsoleerd, hebben kleine afmetingen en verouderd
sanitair. Dat vraagt om grote investeringen. Om de woningen ook voor de toekomst geschikt voor gezinnen
te maken, is het belangrijk dat we de woningen vergroten. Daar waar voldoende ruimte is, kan dit via
renovatie. Daar waar die ruimte er niet is, zijn sloop en nieuwbouw een optie.
Integrale aanpak
Omdat ook de infrastructuur, riolering en het groen van de wijk een flinke impuls nodig hebben, kozen we
voor een integrale wijkaanpak mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de gemeente
Boarnsterhim.
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Wijkvernieuwing – Aldeboarn
19 nieuwe huurwoningen. 10 nieuwe koopwoningen.
Gemêleerde wijkopbouw
De woningen die hier stonden waren heel erg klein. Het loonde niet ze op te knappen. Verder willen we aan
deze wijk koopwoningen toevoegen zodat er een gemêleerde wijkopbouw ontstaat. Daarmee sluiten we aan
bij de wensen van de doelgroep. Die wil voor een deel huren en voor een ander deel kopen. Zowel de
nieuwe, grotere huurwoningen, als de nieuwe koopwoningen bieden mensen met een sociale binding met de
buurt straks meer kansen er te blijven te wonen in een vorm die ze bij zichzelf vinden passen.
De werkzaamheden
In de wijk Swettebuorren/Jancko Douwamastrjitte is de wijkvernieuwing al duidelijk zichtbaar. In het najaar
van 2010 hebben we één van de vier overgebleven woningen gesloopt. De drie resterende woningen volgen
begin 2011. We bouwen in de wijk 19 nieuwe huurwoningen en 10 nieuwe koopwoningen voor gezinnen.
Van de 10 koopwoningen zijn er 4 vrijstaand en 6 twee-onder-een-kap. De bouw is in april 2010 gestart.
Begin 2011 kunnen de nieuwe bewoners er terecht.

56

Wijkvernieuwing – Gorredijk
Twee wijken: sloop, nieuwbouw en renovatie.
In Gorredijk krijgen twee wijken een flinke impuls: De Stokerij en De Vlecke. De woningen die hier in de jaren
60-70 zijn gebouwd, waren vooral meer van hetzelfde. Ons doel is de verscheidenheid te vergroten, niet
alleen in het type woningen, maar ook in de stedenbouwkundige opzet. Aan de groene rand komt een heel
nieuw lint van woningen en ook de woningen die blijven staan ondergaan een ware metamorfose. Daarmee
geven we de woonkwaliteit in Gorredijk een enorme impuls. We verwachten dat dit ook nieuwe bewoners
naar de wijk trekt.
De werkzaamheden
Voor De Stokerij hebben we inmiddels een integraal wijkvernieuwingsplan opgesteld. Het doel is om de
woningen en de omgeving ervan in samenhang met elkaar te verbeteren. We slopen 20 woningen, 5 hiervan
slopen we om een doorbraak te realiseren. Daar komen 16 levensloopbestendige woningen voor in de
plaats. Hiermee krijgen mensen meer gelegenheid dan nu om ook op latere leeftijd in de wijk te blijven
wonen. Hiermee ondersteunen we ook het verzorgingsgebied van een naast gelegen zorginstelling. Verder
gaan we 51 eengezinswoningen in de wijk zeer grondig renoveren. We vervangen bijvoorbeeld het
metselwerk en verbeteren de isolatie. De nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden in De Stokerij starten in
2011, de oplevering is in 2012. In De Vlecke en omgeving vindt een stevige herstructurering plaats. Hier
slopen we 93 woningen, renoveren we 56 en bouwen we 74 nieuwe woningen. Particuliere bewoners
kunnen meeliften met de renovatiewerkzaamheden. Het project bestaat uit vier fasen en duurt ongeveer 4
jaar.
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Wijkvernieuwing – Grou
In de Prinsessenbuurt nemen we in totaal 189 woningen onder handen.
De context
De Prinsessenbuurt is een grote volksbuurt met van oudsher veel kleine eengezinswoningen. Aan het begin
van het project hebben we samen met de bewoners gekeken naar hun wensen en de mogelijkheden van de
wijk. Er wonen veel senioren die er graag willen blijven wonen, maar de woningen waren daarvoor niet echt
geschikt. Verder gaf een grote groep mensen aan dat ze hun woning na een opknapbeurt wel willen kopen.
De renovatie
Inmiddels hebben we 108 woningen gerenoveerd. Hierbij hebben we 12 woningen samengevoegd tot 6
woningen. Een woning was zover verzakt dat we deze hebben gesloopt. Dat betekent dat er 101 woningen
overblijven, waarvan we 59 woningen blijven verhuren en 42 woningen willen verkopen. Bij de renovatie
konden bewoners voor een deel zelf kiezen welke werkzaamheden we zouden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld
aan een grote uitbouw, zodat er een slaap- en badkamer op de begane grond past. Door deze invloed kent
de buurt nu een grote verscheidenheid aan woningen, in zowel type woning als huurprijs.
Overige werkzaamheden
Verder slopen we nog 76 woningen in de buurt. Het gaat om woningen die bouwkundig erg slecht zijn. De
werkzaamheden hiervoor lopen van 2009 tot en met 2011. In 2009 sloopten we 20 woningen, in 2010 waren
dat er 34 en de resterende 22 woningen gaan in 2011. In het voorjaar van 2011 starten we met de bouw van
30 huurwoningen en 15 koopwoningen die hiervoor in de plaats komen.
Groen en wegen
We overleggen met de gemeente Boarnsterhim over het openbaar groen en de wegen. De gemeente is
daarvoor verantwoordelijk.
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Wijkvernieuwing – Warten
11 woningen gesloopt. 9 nieuwe woningen als vervanging. 8 woningen worden gerenoveerd.
In 2010 zijn de werkzaamheden rond de Rounwei en de Burgemeester Waldastraat gestart. We hebben 11
woningen gesloopt. Het ging daarbij om 6 seniorenwoningen die niet meer voldeden en daarom aan starters
en jongeren werden verhuurd. Dit terwijl er in Warten wel behoefte is aan seniorenwoningen. Verder ging het
om 5 eengezinswoningen die zo weinig kwaliteit hadden, dat renovatie geen optie was. We bouwen hier 9
nieuwe woningen voor terug. Het gaat om 3 eengezinswoningen en 6 seniorenwoningen. De bouw van de
eengezinswoningen is al gestart. De bouw van de seniorenwoningen start halverwege 2011. Verder
renoveren we in deze buurt nog 8 woningen.
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Wijkvernieuwing – Vrijheidswijk Leeuwarden
Afgerond in 2010.
De wijkvernieuwing in de Vrijheidswijk in Leeuwarden is bijna klaar. In het najaar van 2010 hebben we alle
72 koopwoningen in het gebied Ee-burg opgeleverd. In de Familie van der Weystraat hebben we 12 huur- en
4 koopwoningen opgeleverd.
Kwaliteitsimpuls
In deze wijk hebben we de afgelopen jaren voornamelijk koopwoningen gebouwd, op plekken waar eerst
flats of oude eengezinswoningen stonden. De wijk heeft hiermee een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. Veel
van de nieuwe bewoners komen uit de omringende wijken. Het gaat vooral om gezinnen die graag in een
moderne eengezinswoning wonen, maar dan niet te ver van het stadscentrum en binnen hun oude sociale
netwerk. De huur- en koopappartementen die we hier bouwden aan de Dokkumer Ee zijn heel gewild. Ze
trekken zowel oorspronkelijke als ook nieuwe bewoners.
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Onze vastgoedportefeuille
Eind 2010 bezaten we 17.671 woningen.
In de tabel hieronder staat ons bezit per gemeente en de veranderingen in 2010.
Gemeente
Boarnsterhim
Bolsward
Littenseradiel
Opsterland
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Sneek
Leeuwarden
Smallingerland
Totaal

31-12-2009
Aankoop
Sloop
Verkoop
Bouw
31-12-2010
2.269
3
45
23
66
1.567
4
12
772
6
2.425
3
20
18
28
917
8
20
1.434
10
32
26
8.192
20
16
62
37
17.639
6
89
93
208

Woningbezit
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2.270
1.551
766
2.418
929
1.456
26
8.218
37
17.671

Aankoop
6 woningen aangekocht voor de verhuur.
Gorredijk
We hebben drie extra appartementen in het complex Schansburg aangekocht. Dit vanwege de grote
behoefte aan huurappartementen in het centrum van Gorredijk. Voor de huurappartementen in dit complex
bestaat een wachtlijst, terwijl er voor de koopappartementen minder belangstelling is dan verwacht. Eerder
hadden we al acht appartementen in dit complex gekocht.
Terherne
In Terherne hebben we drie woningen aan het Kûpersleantsje gekocht. Ze horen bij acht sociale
koopwoningen die in 2009 zijn opgeleverd. De afspraak was dat we de woningen die na een jaar niet waren
verkocht, zouden overnemen voor de verhuur.
Met de aankoop en verhuur van deze woningen geven wij invulling aan onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Wij dragen hiermee bij aan het voorkomen van leegstand en de sociale cohesie in
Gorredijk en Terherne.
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Verkoop
We verkochten 93 woningen uit onze huurvoorraad en 57 nieuwbouwwoningen.
Soms bieden we onze huurders uit strategische overwegingen hun woning te koop aan. Of we verkopen de
woning bij mutatie. Daarnaast bouwen we woningen voor de verkoop, met als doel de samenhang in de
buurt te versterken.
Uit onze huurvoorraad
In 2010 hebben we 93 woningen uit onze huurvoorraad verkocht. De netto verkoopopbrengst was 11,6
miljoen euro. De gemiddelde verkoopprijs per woning was € 125.000. Eind 2010 stonden nog 36 woningen
te koop. We hebben de woningen, zonder korting, tegen de marktwaarde verkocht. De woningen zijn
getaxeerd door een onafhankelijke makelaar.
Nieuwbouw
We hebben in 2010 80 nieuwbouwwoningen voor de verkoop opgeleverd. Dit betekent dat eind 2010 23
woningen niet zijn verkocht.
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Sloop
In 2010 sloopten we 89 woningen. We bouwden hier nieuwe voor terug.
Boarnsterhim
In Boarnsterhim hebben we in totaal 45 eenheden gesloopt. Het gaat om 34 woningen in de Prinsessenbuurt
in Grou. Daar starten we in 2011 een nieuwbouwproject van 45 woningen. De andere 11 woningen die we in
Boarnsterhim sloopten, stonden in Warten: 6 aan de Rounwei, 5 aan de Burgemeester Waldastraat. Ook op
deze locaties bouwen we nieuwe woningen.
Bolsward
In Bolsward hebben we 8 Diaconiewoningen in de Looiersbuurt samengevoegd tot 4 woningen. In ons SVB
betekent dit dat we 4 woningen hebben onttrokken aan onze woningvoorraad. We hebben de bestaande
voor- en zijgevels laten staan en de oorspronkelijke dakpannen herplaatst. Op deze manier houdt het geheel
zijn karakteristieke uitstraling.
Opsterland
In Tijnje hebben we 20 woningen aan de Romke van Damwei gesloopt. Hier bouwen we nieuwe
huurwoningen voor in de plaats.
Leeuwarden
In Leeuwarden bouwen we in de Acaciastraat een nieuwbouwcomplex van 20 appartementen. Op deze
locatie bevond zich nog de fundering van de voormalige school. Op de palen na hebben we deze fundering
verwijderd. Aan de Familie van de Weystraat hebben we 20 woningen gesloopt. Hiervoor hebben we nieuwe
huurwoningen in de plaats gebouwd.

64

Nieuwbouw
We hebben 114 huurwoningen en 94 huurappartementen nieuw gebouwd. Daarnaast hebben we 80
koopwoningen gebouwd. Dit verdeeld over 6 gemeenten.
Huurwoningen
Boarnsterhim
Akkrum: 26 extra appartementen en 6 appartementen aangekocht en verbouwd bij het bestaande complex
Leppehiem.
Grou: 10 woningen als eerste fase van het plan Nesserdyk op het voormalige sportcomplex.
Wergea: 24 seniorenwoningen als eerste fase in plan Grut Palma (Wonen in de boomgaard).
Opsterland
Gorredijk: 10 seniorenwoningen op de locatie Voltawerk. We hebben ook 12 nieuwe, voor de verkoop
bestemde appartementen, aan de Stationsweg in de verhuur genomen. Dit omdat er veel belangstelling was
om ze te huren, terwijl de verkoop tegenviel.
Tijnje: 6 energiezuinige huurwoningen met een hoge isolatiewaarde in de buitenschil.
Wûnseradiel
Witmarsum: 20 woningen in het uitbreidingsplan De Dôle. Dit plan is speciaal door de aanleg van een
aardwarmtesysteem.
Wymbritseradiel
Heeg: 8 levensloopbestendige woningen in Wrâldfinster en 24 (zorg) appartementen bij het bestaande
complex Talmastate.
Leeuwarden
17 zorgappartementen met zorgondersteuning van Stichting Palet in het Tramkwartier.
33 appartementen boven het nieuwe winkelcentrum Bilgaard.
12 huur- aan de Familie van de Weystraat.
Koopwoningen
Opsterland
Tijnje: We bouwden hier 4 koopwoningen.
Leeuwarden
4 koopwoningen aan de Familie van de Weystraat.
Verder hebben we in het gebied Ee-burg 72 koopwoningen opgeleverd.
Meer informatie
Op onze website (www.elkien.nl) vindt u meer informatie over onze nieuwbouwprojecten. Kijk in het
navigatiemenu onder het kopje 'Nieuwbouw'.
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Starters Renteregeling
Goedkoper lenen. Wij schieten gedeelte van de rente voor.
Vanaf september 2010 bieden we kopers van onze woningen de Starters Renteregeling aan. We hebben in
2010 twee woningen met deze regeling verkocht. De Starters Renteregeling is een aantrekkelijke financiële
regeling voor starters op de koopwoningmarkt. De maandlasten gaan er flink door omlaag. Daardoor wordt
een koopwoning voor deze doelgroep bereikbaar.
Korting op hypotheekrente
Met de Starters Renteregeling krijgt de koper 20% korting op de hypotheekrente. Wij schieten dat bedrag
zolang voor. Het effect op de verlaging van de netto hypotheeklasten is zelfs nog meer dan 20% omdat de
koper het belastingvoordeel heeft van de aftrekbaarheid van de volledige hypotheekrente. Na tien jaar
toetsen we het inkomen van de koper. Is dit onvoldoende om de rentelast volledig te dragen? Dan verlengen
we de regeling. Hierna toetsen we het inkomen iedere vijf jaar.
Terugbetalen
De eigenaar van de woning moet de voorgeschoten rente aan ons terugbetalen als hij de woning verkoopt of
zijn hypotheek eindigt. Verkoopt de eigenaar de woning? Dan is minimaal 50% van de overwaarde voor
hem. Met het resterende deel kan hij de lening aflossen. Het gedeelte van de lening dat de eigenaar niet uit
de overwaarde kan aflossen, hoeft hij niet aan ons terug te betalen.
Meer informatie
Op de website www.startersrente.nl vindt u meer informatie over de regeling. Op de website
www.koophuismetkorting.nl staat specifieke informatie van Elkien over deze regeling en het woningaanbod.
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09. Onderhoud
Kwaliteit van onze woningen
Duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid. 46 miljoen euro geïnvesteerd in onderhoud en woningverbetering.
We vinden het belangrijk dat onze woningen van goede kwaliteit zijn en blijven. Dit betekent duidelijke eisen
aan onze nieuwbouwwoningen en proactief onderhoud.
Kwaliteit nieuwbouw
Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan het Bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Onze
nieuwbouwwoningen in Leeuwarden voldoen ook aan de Energie Prestatie Afspraak van de gemeente
Leeuwarden (EPAL). Het gaat om die woningen waarvan we de bouwaanvraag na 1 januari 2008 hebben
ingediend. Voor enkele projecten hebben we afwijkende afspraken gemaakt. In de andere gemeenten geven
we zoveel mogelijk invulling aan de uitgangspunten zoals die benoemd zijn in het Energieakkoord NoordNederland.
Gezondheid
Bij een goede kwaliteit hoort dat onze woningen niet ongezond zijn om in te wonen. Daarom controleren we
bijvoorbeeld de collectieve warmwaterinstallaties periodiek op legionella.
Onderhoud
Met onderhoud houden we de kwaliteit van onze woningen op peil. We verrichten zowel
instandhoudingsonderhoud (19,5 miljoen) als serviceonderhoud (3 miljoen). In 2010 hebben we aan
woningverbeteringen in totaal 23,5 miljoen euro uitgegeven. Daarnaast investeren we met fysieke en sociale
maatregelen in de leefbaarheid van de buurten waarin onze woningen staan. Meer informatie hierover staat
in de artikelen 'Woningverbeteringen', 'Instandhoudings- en serviceonderhoud' en 'Leefbaarheid – budget en
projecten'.
Overleg
We bespreken onze onderhoudsbegroting jaarlijks met de bewonersorganisaties. Bij grotere ingrepen
spreken we ook altijd direct met de bewoners zelf. Bijvoorbeeld over hun wensen, de planning en eventuele
overlast.
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Woningverbeteringen
22,3 miljoen euro aan 25-jaarsonderhoud, kwaliteitsinvesteringen, energiebesparende maatregelen en nietplanmatige verbeteringen.
We voeren gemiddeld eens in de 25 jaar een woningverbetering uit. In 2010 hebben we hier 21,4 miljoen
euro aan uitgegeven. Het betrof 550 woningen. In deze woningen vervangen we de keukens, renoveren we
de douches en toiletten, brengen we rookmelders aan en voeren we een Veilig Thuis-keuring uit. Daarnaast
verbeteren we de energiezuinigheid van de woningen. Soms verbeteren we ook het wooncomfort,
bijvoorbeeld met automatische deurdrangers, verhoging van galerijen, aansluitingen voor vaatwasmachines
en wasdrogers en extra wandtegels in keukens en badkamers.
Niet-planmatige verbeteringen
Bewoners kunnen ook zelf om een woningverbetering vragen. In dat geval gaat het meestal om het plaatsen
van isolatieglas en het installeren van een centrale verwarmingsinstallatie. Hiervoor vragen we dan wel een
huurverhoging. Soms ook voeren we deze werkzaamheden uit als de woning een nieuwe huurder krijgt. In
2010 hebben we hieraan 0,9 miljoen euro uitgegeven.
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Instandhoudings- en serviceonderhoud
11,4 miljoen euro planmatig onderhoud, 1,4 miljoen euro contractonderhoud. 6,7 miljoen euro storings- en
mutatieonderhoud, 3,0 miljoen euro serviceonderhoud.
Onze totale uitgaven aan instandhoudings- en serviceonderhoud: 22,5 miljoen euro.
Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud bestaat bijvoorbeeld uit het buitenschilderwerk, het reinigen van gevels en voegen en
het optimaliseren van bestratingen. Ook het binnenschilderwerk van de portieken hoort hierbij. We hebben
11,4 miljoen euro aan planmatig onderhoud uitgegeven.
Contractonderhoud
Contractonderhoud bestaat onder andere uit het onderhoud aan liften en cv-installaties. In 2010 hebben we
voor 1,4 miljoen euro aan contractonderhoud laten uitvoeren.
Storings- en mutatieonderhoud
Werkt er iets niet naar behoren? Dan kunnen bewoners onze Servicelijn bellen. We hebben in 2010 4,9
miljoen euro uitgegeven om storingen te verhelpen. Daarnaast hebben we 1,8 miljoen euro aan
mutatieonderhoud uitgegeven. Denk daarbij aan het controleren van hang- en sluitwerk, sanitair, elektra en
schilderwerk als een woning een nieuwe huurder krijgt.
Serviceonderhoud
In 2010 hebben we voor 3,0 miljoen euro aan serviceonderhoud uitgevoerd. Het gaat daarbij om
tuinonderhoud, schoonmaken en glazenwassen van algemene ruimten, schoorsteenvegen,
rioolontstoppingen en glasherstel. Daarnaast voeren we in Leeuwarden een keer in de twee jaar kleine
reparaties uit. Denk daarbij aan onderhoud aan hang- en sluitwerk, schakelmateriaal en koud- en
warmwaterkranen.
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Kostenbesparing vervanging keuken, douche en toilet
2,8 miljoen euro onder budget. Alle afspraken nagekomen.
In 2010 hebben we flink bespaard op de vervanging van individuele keukens, douches en toiletten. We
bleven 2,8 miljoen euro onder ons budget. Dit terwijl we in 2009 ons budget nog met zo'n 4 miljoen euro
overschreden.
De reden
Deze kostenbesparing was mogelijk doordat we de werkzaamheden meer hebben geclusterd. Bovendien
hebben we ze zoveel mogelijk ondergebracht bij lopende projecten voor woningverbetering. Bestaande
afspraken met bewoners zijn we wel gewoon nagekomen. En ook als het technisch noodzakelijk was,
hebben we de werkzaamheden direct uitgevoerd.

70

Energiebesparende maatregelen
Vloer- en dakisolatie, HR++ glas en HR-ketels.
Energiebesparende maatregelen voeren we meestal uit in combinatie met andere woningverbeteringen. We
brengen dan bijvoorbeeld vloer- en dakisolatie, HR++ glas en HR-ketels aan.
Werkzaamheden
In 2010 hebben we de volgende energiebesparende maatregelen uitgevoerd:
•

aanbrengen isolerend glas bij 467 woningen (376 projectmatig, 91 individueel);

•

aanbrengen cv-installaties bij 269 woningen (155 projectmatig, 114 individueel);

•

vervangen cv-ketels bij 710 woningen (624 projectmatig, 86 individueel);

•

aanbrengen dakisolatie bij 293 woningen (alle projectmatig);

•

aanbrengen vloerisolatie bij 404 woningen (alle projectmatig).

Begin 2010 hebben we via thermografische metingen isolatielekken gezocht. De gegevens die dit opleverde
hebben we voor onze onderhoudsplannen gebruikt.
Subsidies
We hebben zo'n € 830.000 subsidie gekregen voor de energiebesparende maatregelen. Het gaat onder
andere om de 'Energie-investeringsaftrek', 'Meer Met Minder-subsidie', de 6% BTW regeling op de
arbeidsuren voor isolerende maatregelen en de 'subsidie CO2-project' voor 602 woningen Boarnsterhim en
Opsterland.
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Energielabels
Meer dan de helft van de woningen heeft label C of D. 841 woningen verbeterd.
Al onze 17.671 woningen hebben een energielabel. De verdeling is als volgt:

Energielabels Elkien per 31 december 2010
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3% 3%

11%
Label A
Label B

20%

Label C
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Label E
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Verbeteringen
In 2010 hebben we bij 841 huurwoningen de volgende label verbetering bewerkstelligd:
Labelverbeteringen:

Aantal woningen:

1 labelverbetering

386

2 labelverbetering

169

3 labelverbetering

170

4 labelverbetering

87

5 labelverbetering

29

Totaal:

841

Labelverbeteringen 2010

Elkien heeft de ambitie om bij elke woningverbetering te streven naar twee labelverbeteringen.
De 386 woningen waar 1 labelsprong is gemaakt, betreffen woningen welke niet zijn opgenomen in
verbeterprojecten. De labelverbetering heeft hier bijvoorbeeld alleen betrekking op: vervangen c.v.-ketel door
een HR-ketel, aanbrengen c.v.-installatie of isolerende beglazing.
Bij een labelsprong van 2 of meer is er sprake van meerdere verbeteringen tegelijkertijd bijvoorbeeld vloeren dakisolatie, nieuw HR++ glas, aanbrengen c.v.-installatie of vervanging c.v.-ketel. In ons SVB hebben wij
jaarlijks 400 woningen opgenomen voor labelverbetering.
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Zonnepanelen in Heechterp-Schieringen
334.118 kWh in 2010. Vergoeding was € 71.000.
Sinds 2004 leveren 4.000 m² zonnepanelen in Heechterp-Schieringen energie aan het elektriciteitsnet van
Essent. Het aantal teruggeleverde kWh’s in 2010 was 334.118 kWh. Die opbrengst was iets lager dan in
2009. De vergoeding was € 71.000. Dit bedrag is hoger dan de vergoeding in 2009. Dit komt doordat wij een
hogere vergoeding per kWh hebben afgesproken. De afgelopen 6 jaar is er 2,5 miljoen Kwh teruggeleverd
aan het net voor een gemiddeld bedrag van € 0,17/Kwh. In 2011 verwachten we de netto investering terug te
verdienen.
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Zuinig met energie - voorlichting
Workshops met tips. Van ons en van bewoners.
We geven graag workshops over allerlei handige middelen om energie te besparen. Daarmee hopen we
onze bewoners, maar ook particuliere huisbezitters, enthousiast te maken voor energiebesparende
maatregelen. Tijdens de workshops luisteren we goed naar de bewoners. Bijvoorbeeld naar de tips die ze
elkaar geven. Of naar de maatregelen die ze het meest waardevol vinden. Daar houden we rekening mee bij
onze verdere plannen.
Energiemarkten
In de gemeenten Wymbritseradiel en Boarnsterhim hebben we samen met de gemeenten een energiemarkt
georganiseerd. Bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid presenteerden zich aan de
bezoekers. Wij gaven workshops over energiebesparend gedrag. Daarnaast presenteerden we er onze
renovatie- en nieuwbouwprojecten. Ook tijdens de bedrijvendag in Tijnje hebben we een workshop gegeven
over energiebesparend gedrag.
Dorpshuizen
Op de avond 'Romte foar Kwaliteit', georganiseerd door Doarpswurk en Plattelânsprojekten, gaven we een
presentatie over energiebesparing bij dorpshuizen en multifunctionele accommodaties.
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Warm Welkom
Energiezuinige woningen in Bolsward. Enthousiaste bewoners. Particulieren doen mee.
In de gemeente Bolsward maken we tachtig huurwoningen energiezuiniger. Het project heet Warm Welkom
en kent twee opmerkelijke kenmerken: het enthousiasme van de bewoners en het relatief groot aantal
particulieren dat zich erbij heeft aangesloten.
Enthousiaste bewoners
Buurtbewoners hebben in samenwerking met wijkvereniging Noord 1 zelf veel ideeën aangedragen voor
meer energiebesparing. Dit enthousiasme levert naast goede ideeën voor energiebesparing ook een sterke
betrokkenheid van de bewoners bij de buurt op. Verder is de weerstand tegen overlast van de
werkzaamheden merkbaar lager.
Particulieren doen mee
Dertig procent van de particulieren in de wijk is aangehaakt bij het project. Ook zij maken hun woning
energiezuiniger. Ze maken daarbij gebruik van een flinke subsidie van de Provincie Fryslân en de gemeente
Bolsward.
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Delfts Rood
Bepalend voor het aanzicht van Fryslân, maar niet meer van deze tijd. Wat te doen?
Herstructureringsprojecten in Fryslân hebben in toenemende mate te maken met Delfts Rood. Deze zeer
sober uitgevoerde woningen, soms met bijzondere details, voldoen vaak niet meer aan de eisen van deze
tijd. Tegelijkertijd bepalen ze in veel Friese dorpen het aanzicht van een wijk of buurt. Maar voor de
monumentenlijst zijn de woningen nog te jong. Dus wat doen we ermee?
Nieuwe Kijk
We hebben samen met andere corporaties een financiële bijdrage geleverd aan het project 'Nieuwe Kijk op
Delfts Rood'. Het project moet een visie opleveren over de cultuurhistorische waarde van Delfts Rood. En
praktijkvoorbeelden die laten zien op welke wijze we Delfts Rood toekomstgericht kunnen gebruiken.
Meer informatie
Op de website van De Nieuwe Kijk (www.denieuwekijk.nl) staat meer informatie over dit project en Delfts
Rood.
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Convenant Asbestverwijdering
Afspraken tussen Friese gemeenten en corporaties. Overkoepelende sloopvergunning. Grote stap
voorwaarts in de volksgezondheid.
In 2010 hebben de Friese gemeenten en woningcorporaties het Convenant Asbestverwijdering ondertekend.
Daarin staat dat ze voortaan samenwerken bij de verwijdering van asbest. Corporaties kunnen nu van de
gemeente een overkoepelende sloopvergunning krijgen voor het verwijderen van asbest in hun woningen.
Dit beleid is landelijk uniek en betekent dat corporaties niet meer voor elke woning apart een vergunning
hoeven aan te vragen. We verwijderen asbest als een woning leeg staat voor verhuizing, bij
woningverbetering of na een klacht.
Grote stap
Dit Convenant Asbestverwijdering is een grote stap voorwaarts in de volksgezondheid van de bewoners in
Fryslân. We hebben een verbindende rol gespeeld in de totstandkoming van het convenant en we hebben
onze eigen procedures erop aangepast. Extra voordeel is dat onze woningen nu minder lang leeg staan.
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Foto's van ons bezit
Iedere woning zichtbaar vanaf elke werkplek.
We hebben Cyclomedia foto's van al ons bezit laten maken. Deze foto's zijn vanaf iedere werkplek
beschikbaar, samen met luchtfoto's van het gebied. Dit bespaart ons tijd als bewoners contact met ons
opnemen, omdat we nu minder vaak de situatie ter plekke hoeven te bekijken. Cyclomedia houdt de foto's
ook actueel. Ze zijn maximaal een jaar oud.
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10. Organisatie
Organogram Elkien
Onze organisatie in een schema.

Organogram Elkien 2010
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Leiderschaps- en teamontwikkeling
Leiderschap op orde. Duidelijke kernwaarden. Effectieve teams.
In 2010 hebben we de strategie bepaald voor de periode tot en met 2015 en onze strategische projecten
voor het jaar 2011 geformuleerd. Het doel is ons nog duidelijker te profileren als een realistische buur(t)
corporatie voor beter wonen in Fryslân.
Leiderschap
Een van onze strategische projecten heet 'Leiderschap op orde'. We willen dit in 2011 bereiken met als
vervolgstap de kwaliteit van onze mensen nog verder te brengen. Dit is voor ons een randvoorwaarde om
intern en extern samen meer te bereiken en te kunnen excelleren. Het leiderschap gaat dan ook verder dan
directie en management. We starten met ons management en onderkennen dat leiderschap ook voor
medewerkers is weggelegd. Ruimte geven aan authentieke mensen die duidelijk maken waar Elkien voor
gaat en staat, die willen werken aan doelen en ambities van Elkien. Die vanuit hun kwaliteiten autoriteit
willen worden of zijn, Elkien in een vooraanstaande positie brengen, waar partners graag mee willen
samenwerken voor onze en hun doelgroepen. In 2011 bepalen we nader welk type leiderschap Elkien
kenmerkt en welke werkcultuur over en weer ons versterkt. ‘Woorden uit onze strategie als doelgroep, focus,
doelgericht, kwaliteit, team, samenwerken en verantwoordelijkheid zullen daar vast in terugkomen. Hiervoor
stellen we zo objectief mogelijke criteria op. Dit doen we met ondersteuning van een externe partij. We kijken
in welke mate we dit leiderschap al in huis hebben: matchen persoon en functie? Met de stappen die we in
2010 maakten komen in 2011 onze ontwikkelingen op cultuur- en kernwaarden, strategische
personeelplanning en leiderschap meer samen, om invulling te kunnen geven aan onze ambities. Want ook
onze mensen maken daarin weer het verschil.
Kernwaarden
In 2009 hadden we onze kernwaarden al benoemd: daadkracht, verbindend, hart voor mensen en helder.
Deze kernwaarden zijn de basis voor ons HR-beleid. In 2010 hebben we geprobeerd de interne kennis over
deze kernwaarden te vergroten. Een speciale werkgroep heeft de werkoverleggen bezocht. En met succes:
de kernwaarden leven steeds meer bij de medewerkers. Tijdens de werkoverleggen bleek overigens dat
onze medewerkers behoefte hebben aan meer verbinding met elkaar. Daarop richt de werkgroep zich het
komende jaar.
Effectieve teams
Verder hebben onze teammanagers in 2010 veel aandacht besteed aan de effectiviteit van hun teams. We
willen dat onze teams samenhangende beslissingen nemen en onze strategie zelfstandig op het eigen
niveau in daden omzetten.
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Strategische personeelsplanning
Welke kwaliteiten hebben we nodig? Hoeveel mensen? Wie bezit die kwaliteiten?
In 2010 hebben we onze strategische personeelsplanning verder vorm gegeven. Leidinggevenden keken
welke effecten toekomstige ontwikkelingen op onze organisatie hebben. Vervolgens brachten ze in kaart
welke functies en welke capaciteit we in de toekomst nodig hebben.
Personeelsontwikkeling
We hebben voor iedere medewerker gekeken hoe hij of zij functioneert en welke mogelijkheden hij of zij in
de toekomst bij ons heeft. Daarvoor hebben we het HR3P-model gebruikt. Vanaf 2010 gebruiken we deze
informatie in onze functionerings- en beoordelingsgesprekken. We geven daarin aan of een medewerker
volgens ons kan doorgroeien binnen Elkien, we extra inspanningen van of hem haar verwachten of dat we
vermoeden dat de medewerker bij een andere werkgever beter tot zijn recht komt. Deze duidelijkheid hoort
volgens ons bij een transparante organisatie met hart voor mensen.
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Gezondheidsmanagement
Verzuimpercentage van 6,49%. Dat moet lager.
We hadden in 2010 een ziekteverzuimpercentage van 6,49%. Dat vinden we te hoog. Daarom ook doen we
ons best dit ziekteverzuim terug te dringen. Bijvoorbeeld met een opleiding voor leidinggevenden om zieke
medewerkers beter te begeleiden.
De oorzaken
Het ziekteverzuim bij ons heeft zeer uiteenlopende oorzaken, die soms werk gerelateerd zijn maar ook vaak
in de privésfeer liggen. Toch vinden we dat we als werkgever een belangrijke taak hebben bij de preventie
van ziekteverzuim. Is een werknemer ziek? Dan zien we hem of haar graag zo snel mogelijk terug in het
werkproces. Dat is in veruit de meeste gevallen het beste voor die werknemer. Het is de taak van de
leidinggevenden dit proces aandachtig en zorgvuldig te begeleiden. Ondanks de inspanningen in 2010
neemt het verzuim nog niet in voldoende mate af; in 2011 wordt hieraan nog meer aandacht besteedt en
concrete doelen gesteld.
Onderzoek
In 2010 heeft De Arbodienst een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd bij het Servicebedrijf.
Uit de RI&E kwamen enkele aandachtspunten, bijvoorbeeld:
•

scholing en bijscholing over arborisico’s;

•

werkinstructies voor speciale werkzaamheden;

•

explosieveiligheidsdocument.

We hebben een plan van aanpak gemaakt om deze aandachtspunten op te pakken.
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Opleidingen
Investeren in kwaliteit
De kwaliteit van onze medewerkers bepaalt de kwaliteit van Elkien en dus ons onderscheidend vermogen.
Daarom investeren we graag in onze medewerkers. In 2010 boden we ze opleidingen aan op het gebied
van:
•

persoonlijke effectiviteit

•

klantgerichtheid

•

praktisch communiceren

•

leidinggeven

•

vaktechniek

•

loopbaanontwikkeling
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Personeelsbestand
211 medewerkers in dienst. 196,44 fte's. 11 nieuwe medewerkers. Meeste medewerkers tussen 45 en 54
jaar.
Aan het einde van 2010 hadden we 211 medewerkers in dienst. Eind 2009 waren dit er 214. In totaal ging
het om 196,44 fte’s. In 2009 waren dit er 201,66 fte’s. Het doel was maximaal 212 fte's.
Enkele cijfers
Enkele andere ontwikkelingen in 2010:
•

nieuwe medewerkers: 11

•

tijdelijk naar vast dienstverband: 11

•

vertrokken medewerkers: 13

•

stagiaires: 9

•

werkervaringsplaatsen: 1

Leeftijdsopbouw

<24
25-34
35-44
45-54
55-64
>65

Het zwaartepunt ligt bij de medewerkers tussen de 45 en 54 jaar. Het gaat om 72 van de 211 medewerkers,
van wie 48 mannen en 24 vrouwen. We trekken echter ook talentvolle jonge medewerkers aan: 37
medewerkers zijn tussen de 25 en 34 jaar. Het zijn 23 mannen en 14 vrouwen.
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Salariskosten
We gaven 9,8 miljoen euro uit aan salarissen.
2010

2009

Bedragen * € 1.000
Salarissen
Hulpkrachten van derden

9.784
1.358

9.299
1.700

Sociale lasten
Pensioenpremie

1.251
2.359

967
1.909

14.752
196,44

13.875
201,66

Totaal
Aantal fte’s
Salariskosten 2010

Uit het overzicht waarin de salariskosten zijn uitgesplitst, blijkt dat sociale lasten en pensioenpremies meer
dan evenredig zijn gestegen ten opzichte van 2009.
Naast de reguliere stijging van lasten is dit het gevolg van incidentele lasten en eenmalige nabetalingen aan
het pensioenfonds die betrekking hebben op het verleden.
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Nominatie voor Loopbaaninitiatief
Samenwerken aan inzetbaarheid en mobiliteit.
Samen met vier andere corporaties werken we aan de inzetbaarheid en mobiliteit van onze medewerkers.
Dit onder de naam: Loopbaaninitiatief. Het doel is om medewerkers langer en breder in te zetten.
Nominatie
Loopbaaninitiatief was een van de genomineerde projecten voor de Noorderlink Award in 2010. Dat is een
prijs voor het meest aansprekende en innovatieve HRM project in Noord-Nederland. In het juryrapport staat:
“Vijf corporaties hebben de moed en het inzicht gehad om over de grenzen van de eigen organisatie
heen te kijken. Tal van gezamenlijke faciliteiten worden aangeboden, zoals loopbaanoriëntatie,
stages, opleidingen en een gemeenschappelijke vacaturebank. Een mooi voorbeeld van een shared
service voorziening in de personeelssector.”
Het succes van Loopbaaninitiatief werkt aanstekelijk. Binnenkort sluiten ook de overige corporaties in het
Noorden zich erbij aan.

86

Vertrouwenspersonen
Vier vertrouwenspersonen. Geen kwesties.
In 2010 waren er vier vertrouwenspersonen binnen Elkien. Ze hebben geen kwesties behandeld.
Wel hebben ze een opleiding gevolgd.
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Het merk Elkien
Nieuwe naam. Onderzoek naar bekendheid en imago.
Op 1 januari 2010 introduceerden we de naam Elkien. We hebben alle dragers van onze huisstijl aangepast:
van website tot servicebussen en van gevelreclame tot brochures. De reacties waren positief. Men vindt
onze nieuwe huisstijl fris en onderscheidend. Om de naam Elkien bekend te maken, hebben we in januari en
februari 2010 reclame gemaakt op bussen, in tijdschriften en kranten en op de radio en tv.
Onderzoek naamsbekendheid
In juni en juli 2010 hebben we gemeten of onze naamsbekendheid bij huurders, potentiële woningzoekenden
en belanghouders groot genoeg is. Met de uitkomsten van het onderzoek waren wij tevreden. De naam
Elkien was na een half jaar, relatief gezien, slechts 10% minder bekend dan die van onze grootste collegacorporatie in Fryslân. We hebben daarom de campagne in het najaar bijgesteld en er minder geld aan
uitgegeven.
Onderzoek imago
Tegelijk met het onderzoek naar onze naamsbekendheid hebben we gekeken naar ons imago. Herkennen
mensen ons als daadkrachtig, verbindend, met een hart voor mensen en helder? De uitkomsten voor
'daadkrachtig' en 'verbindend' waren positief. Voor 'hart voor mensen' en 'helder' waren de uitkomsten
minder goed. Daarom stimuleren we onze medewerkers hun houding en gedrag zo aan te passen dat
huurders en partners ons ook in die twee waarden herkennen.
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11. Financiën
Visie op financiën
We zijn een gezond bedrijf. Ons financieel beleid is een belangrijke pijler voor onze keuzes.
We zijn een financieel gezonde organisatie. En we sturen erop dat ook in toekomst te blijven. Want alleen
dan kunnen wij onze taken uitvoeren. Daarbij hoort dat we inzicht geven in onze financiële situatie en
duidelijk maken op welke manier we onze financiële ruimte benutten.
Bewust kiezen
Financiële continuïteit is voor ons belangrijk om onze missie als realistische buur(t) corporatie voor beter
wonen in Fryslân waar te maken. Geld is daarbij een cruciale randvoorwaarde die vraagt om het zoeken
naar scherpte in het maken van keuzes. Daar komt bij dat de wereld waarin we werken snel verandert. De
verwachtingen zijn hoog. Risico's zijn er overal. En de huidige economische situatie raakt ons hevig. Dit alles
betekent dat we bewust moeten kiezen. En dat het belangrijk is dat we de ontwikkelingen continue
monitoren, evalueren en (bij)sturen.
Ons beleid
Ons financieel beleid is een belangrijke pijler voor onze keuzes op ieder niveau van de bedrijfsvoering. We
streven naar een optimale inzet van onze middelen, zodat we een actieve maatschappelijke ondernemer in
ons werkgebied kunnen zijn.
De begroting
Onze jaarbegroting is hét instrument om de keuzes die we op korte termijn maken financieel te
onderbouwen. Daarom zorgen we voor een realistische begroting. En houden we de ontwikkelingen tijdens
het jaar nauwlettend in de gaten. Zo beheersen we onze financiële situatie ook op de korte termijn.
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Resultaat 2010
Positief resultaat van 7,9 miljoen euro.
Het jaarresultaat over 2010 is 7,9. miljoen euro. In de begroting gingen we uit van een positief resultaat van
0,5 miljoen euro. Een verschil van 7,4 miljoen euro wat als volgt te verklaren is.
Positieve invloeden
Ons resultaat is positief beïnvloed door:
•

Lagere waarderingseffecten van het vastgoed. Het verschil met de begroting was 9,6 miljoen euro;

•

Onderhoud dat we verschoven naar 2011. Het verschil met de begroting was 5,0 miljoen euro.

Verder rekenen we in de begroting met belasting die we direct moeten betalen. In de werkelijkheid staan
daar fiscale verliezen tegenover. Dat zorgde voor een positief verschil van 4,7 miljoen euro.
Negatieve invloeden
Ons resultaat is nadelig beïnvloed door:
•

Tegenvallende verkopen van bestaand bezit. Het verschil met de begroting was 5,8 miljoen euro;

•

Herstructureren van de derivatenportefeuille. Het verschil met de begroting was 5,8 miljoen euro. In
de toekomst leidt dit overigens wel tot lagere rentelasten.

•

Overige posten. Het verschil met de begroting is voor de overige exploitatieposten per saldo 0,3
miljoen euro.
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Kasstroomontwikkeling
De kasstroom
Elkien stuurt op de jaarlijkse netto-operationele kasstroom zodat deze boven de grens blijft die het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt om blijvend financiering te kunnen aantrekken. Naast de
sturing op de feitelijke positieve kasstroom in meerjaren perspectief, hanteert Elkien een drietal financiële
kengetallen: de 'interest coverage ratio', de 'loan to value' en de 'investerings-financieringsratio'.
Interest coverage ratio
De interest coverage ratio is 1,21. Dit getal geeft aan in welke mate we de rente die we verschuldigd zijn
kunnen betalen uit onze operationele kasstroom. Hoe hoger het getal, hoe beter. Voor onszelf hanteren we
een minimum van 1,35. Dit betekent dat we in 2010 net onvoldoende scoren. In 2010 hebben we een
incidentele (rente)last als gevolg van afkoop van derivaten. Gecorrigeerd voor de incidentele last bedraagt
de ratio 1,62, wat ruim boven de gestelde norm is.
Kijken we naast de rentedekking ook naar de aflossing (debt service coverage ratio). Dan scoren we een
0,54. Gecorrigeerd voor de incidentele last (zoals hierboven omschreven) is de ration 0,61.Hiervoor is ons
streefgetal 1,00. Dit betekent dat we, als we onze eigen normen willen halen, de komende jaren gerichte
keuzes moeten maken bij onze investeringen en financieringen.
Loan to value
Onze loan to value was eind 2010 46%. Dit is de verhouding van onze leningen ten opzichte van de
bedrijfswaarde. De aanvaardbare norm is 75%. Hoe lager de uitkomst, hoe beter. We scoren hier ruim
voldoende.
Investerings-financieringsratio
De investerings-financieringsratio over 2010 was 89%. Dit getal geeft aan welk gedeelte van onze
investeringen we extern hebben gefinancierd. Hiervoor zal in 2011 een concrete norm worden vastgesteld
als onderdeel van een te ontwikkelen sturingskader. In principe geldt: hoe lager de uitkomst, hoe beter.

91

Vermogensontwikkeling
Drie invalshoeken: Volgens jaarrekening, het CFV en marktwaarde van ons bezit.
Ons vermogen geeft een indicatie van onze financiële continuïteit. Er bestaan drie invalshoeken om dit te
bekijken. Vanuit:
•

Het eigen vermogen volgens de verslaggevingsregels van de jaarrekening;

•

Het volkshuisvestelijke vermogen volgens toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
(CFV);

•

Het vermogen op basis van de marktwaarde van ons bezit (zoals onder meer aeDex deze
weergeeft).

Vermogensontwikkeling volgens de jaarrekening

Bedragen
(x € 1 miljoen)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

186,2

188,5

192,3

187,2

187,5

183,0

Eigen vermogen op basis van historische kostprijs

Dit vermogen verandert voornamelijk door de jaarlijkse resultaten volgens de jaarrekening.

Vermogensontwikkeling volgens het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)

Bedragen (x € 1 miljoen)
In % van balanstotaal

2009
171,6
32,6%

2013
158,5
21,7%

2015
157,1
20,4%

Eigen vermogen volgens het Centraal Fonds Volkshuisvesting
IJkpunten voor het CFV zijn het jaar 2009 en de prognosejaren 2013 en 2015.

Het CFV beoordeelt de financiële continuïteit van corporaties en kijkt of een corporatie haar vermogen
voldoende inzet voor de taken zoals ze in de wet staan. Het vermogen volgens de jaarrekening van de
corporatie zélf geeft het CFV daarin onvoldoende inzicht. Zij corrigeert het vermogen volgens de
jaarrekening door specifiek beleid uit te filteren. Dit getal wordt door het CFV gebruikt voor beoordeling op
basis van de generieke normen die gelden voor alle corporaties.

Beoordeling 2010
In 2010 en ook reeds voor 2011 heeft CFV ons als A1-corporatie aangemerkt. Net als in 2009. Dat betekent
dat Elkien in de plannen haar financiële continuïteit heeft gewaarborgd én in voldoende mate haar vermogen
gebruikt voor maatschappelijke doeleinden.
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Ongerust over “Black box”
Wij vinden de hiervoor beschreven beoordelingsmethodiek van het CFV niet voldoende inzichtelijk om op te
sturen. De inschatting van risico's wijzigt ieder jaar en de berekeningsmethodiek is ondoorzichtig. Het CFV
verwacht van ons dat wij ons vermogen optimaal benutten, maar tegelijkertijd lopen we het risico na
implementatie en communicatie van ons beleid een negatief oordeel te krijgen. Dit betekent dat we te maken
hebben met een 'Black box' in onze begrotingen.
Vermogen op basis van marktwaarde van ons bezit
Waardeontwikkeling Elkien
In miljoenen euro’s

Kapitaalswaarde

2008
1.590,9

2009
1.508,0

2010
1.572,1

Vrije verkoopwaarde

2008
2.146,5

2009
2.036,2

2010
2.124,5

Waardeontwikkeling

Deze tabel geeft de ontwikkeling van de kapitaalswaarde en de vrije verkoopwaarde van ons bezit aan. De
kapitaalswaarde is hier uitgedrukt in een Netto Open Marktwaarde. Dit is de contante waarde van de
ingeschatte toekomstige kosten en baten (Discounted Cash Flow). Hierbij gaan we ervan uit dat we bezit
verkopen als dat mogelijk is.
In 2010 is de vrije verkoopwaarde in absolute vorm gestegen, relatief is de verkoopwaarde echter gedaald.
Deze daling past bij de landelijke daling van de huizenprijzen. We verwachten dat de vrije koopwaarde eerst
stabiliseert en op termijn met minimaal het inflatieniveau stijgt. Dit blijkt ook uit de stijging van de
kapitaalswaarde in 2010.
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Rendementsontwikkeling
Waardesturing als principe. De noodzaak van verkoop. Ons rendement vergeleken.
Waardesturing heeft steeds meer onze aandacht. In ons strategisch voorraadbeleid speelt waardesturing op
zowel projectniveau als op portefeuilleniveau een grote rol. Uitgangspunt is dat onze investeringen waarde
toevoegen aan ons vastgoed of de omgeving waarin dat vastgoed staat. Voor de beoordeling van ons
rendement gebruiken we de aeDex/IPD Corporatie Vastgoedindex.
Sturing in lopende projecten
We hebben voor onze woningverbeteringsprojecten een nieuw beslissingsmodel ontwikkeld. Dit model laat
de effecten zien van deze investeringen op de bedrijfswaarde, de overwaarde en het resultaat. We willen
onze projecten zo ontwikkelen dat ze geen negatief effect op de overwaarde hebben. Als dat nodig is, stellen
we onze plannen bij of verkopen we woningen.
Verkoop
Economische en politieke ontwikkelingen drukken momenteel onze verkoopopbrengsten. Dat is lastig, omdat
we woningen moeten verkopen om onze woningportefeuille rendabel te houden. De reden is dat de
woningen die we vijftig jaar of meer verhuren altijd onrendabel zijn. De huurprijs die we aan onze doelgroep
kunnen vragen is noodzakelijk beperkt en ligt onder de marktprijs. De kosten voor onderhoud en beheer zijn
vaak groter dan marktpartijen eraan uitgeven. Dit komt doordat wij als sociaal verhuurder meer gericht zijn
op het leveren van een goed product dan op het maximaliseren van winst. Slopen we een woning aan het
einde van zijn levensduur? Dan is de contante waarde van inkomsten en uitgaven per saldo altijd negatief.
Compensatie onrendabele projecten
We compenseren onrendabele projecten door ze te koppelen aan verkoopopbrengsten. Daarbij volgen we
ons nieuw strategisch voorraadbeleid. Het had onze voorkeur de koppeling per complex te maken, maar
soms was het nodig voor een andere optie te kiezen.
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Ons rendement vergeleken
Rendement Elkien versus aeDex-benchmark Nederland
Ultimo jaar, in procenten (gehele bezit inclusief investeringsobjecten)
2008

2009

2010

0,3%

-4,9%

-0,6%

-2,3%

-1,6%

1,8%

Elkien

1,9%

2,1%

2,7%

Nederland

2,7%

2,8%

2,8%

Elkien

-1,5%

-6,8%

-3,2%

Nederland

-4,8%

-4,3%

-0,9%

Elkien

0,9%

1,1%

1,3%

Nederland

0,8%

0,9%

1,6%

Totaal rendement
Elkien
Nederland
Direct rendement

Indirect rendement

Beleidseffect

Deze tabel vergelijkt ons rendement met vergelijkbare corporaties (de aeDex/IPD Corporatie
Vastgoedindex). Het direct rendement is - kort gezegd - het rendement uit netto huuropbrengsten. Het
indirect rendement is de waardegroei gebaseerd op de Netto Open Marktwaarde. Het beleidseffect is het
rendement dat wij bewust of onbewust laten liggen ten opzichte van marktomstandigheden.
Het directe rendement van Elkien ligt dit verslagjaar net onder de benchmark. Hierin vallen twee dingen op.
Enerzijds is de verhouding tussen gevraagde huur ten opzichte van de maximale huur bij Elkien lager dan de
benchmark ‘Nederland’. Anderzijds is dit jaar het bedrag van de exploitatiekosten gunstiger dan gemiddeld.
Het indirecte rendement was behoorlijk lager dan gemiddeld. Een deel hiervan is toe te schrijven aan de
prijsontwikkeling van woningen in Fryslân die ongunstig afsteekt tegen “Nederland”. Omdat sprake is van
cijfers inclusief de investeringsobjecten heeft de naar verhouding behoorlijke investeringsportefeuille van
Elkien ook een drukkende invloed. Het indirecte rendement voor alle objecten is -3,2% (“Nederland” -0,9%)
terwijl dit voor alleen de standing investments -1,3% (“Nederland” 0,6%) is.
Het ongunste indirecte rendement als gevolg van investeringen heeft een groot effect op het totale
rendement. Het totale rendement voor alleen standing investments is 1,8% (“Nederland” 3,5%)
Rol van aeDex/IPD
Tot nu toe gebruikten we de aeDex/IPD Corporatie Vastgoedindex om onze prestaties te vergelijken met
enerzijds de markt en anderzijds andere corporaties. In de toekomst gebruiken we de aeDex/IPD Corporatie
Vastgoedindex ook om vooraf te bepalen welke rendementen we kunnen óf zouden willen halen. De
uitkomsten daarvan zijn een belangrijke pijler bij onze beslissingen over onze investeringen.
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Treasury 2010
Kapitaalintensief bedrijf. Actief treasurybeleid. Lage rente.
We zijn een kapitaalintensief bedrijf. We lenen veel geld. Onze rentelasten zijn dan ook een grote
kostenpost. Dit maakt ons gevoelig voor renteontwikkelingen, zeker omdat nieuwe leningen en
herfinancieringen nodig blijven. Om voor een optimaal evenwicht tussen risico en rendement te zorgen,
voeren we een actief treasurymanagement. We nemen gefundeerde besluiten over financieringen,
rentemanagement en cashmanagement.
Professionalisering treasurymanagement
In 2010 hebben we een externe treasuryadviseur aangetrokken ter versterking en professionalisering van
het treasurymanagement. Ook zijn we begonnen ons impliciete treasurybeleid op te schrijven. Dit moet in
2011 leiden tot een treasurybeleidsplan en een nieuw treasurystatuut.
Andere projecten in 2010
Daarnaast hebben we in 2010:
•

Besloten een professioneel prijsinformatiesysteem te gaan gebruiken;

•

Raamcontracten afgesloten met Barclays, BNP Paribas en Deutsche Bank. Hiermee zorgen we
ervoor dat we toegang tot de OTC-derivatenmarkt houden. Om diezelfde reden willen we in 2011
nog met meerdere partijen raamcontracten afsluiten;

•

Besloten om de Rabobank Heerenveen-Gorredijk als huisbankier aan te houden. Dit na een
uitvoerige selectie.

Lage rente
Historisch gezien was het renteklimaat in 2010 aantrekkelijk. Dit was voor ons een reden om de renterisico's
voor de periode 2011 tot en met 2020 af te dekken. Hiervoor hebben we:
•

Payer renteswaps afgesloten met een hoofdsom van 62 miljoen euro met een gemiddelde rente van
3,28% voor een periode van 43 jaar.

•

Basisrente-leningen afgesloten met een hoofdsom van 45 miljoen euro met een gemiddelde rente

•

Renteafspraken gemaakt over een schuldrest van 14 miljoen euro met een gemiddelde rente van

van 3,31% voor een periode van 50 jaar.
3,25% voor een periode van 7 jaar.
Verder hebben we over een hoofdsom van 59 miljoen euro derivaten geherstructureerd. Hiervoor hebben we
renteswaps met een gemiddelde rente van 4,33% voor een periode van 11,5 jaar 'ingeruild' tegen
renteswaps met een gemiddelde rente van 3,41% voor een periode van 48,5 jaar. En we hebben onze
leningenportefeuille voor 23 miljoen euro geherstructureerd. Hiervoor hebben we variabele roll-over leningen
met een hoge liquiditeitsopslag van gemiddeld 0,33% 'ingeruild' tegen variabele roll-over leningen met een
lagere liquiditeitspremie van gemiddeld 0,13%.
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Renterisico
Het renterisico ligt de eerstkomende jaren beneden het WSW-maximum van 15%. Het bedrijfseconomische
renterisico ligt in de jaren 2011 en 2012 echter op 18% en 19%. Dit is hoger dan de 15% die we onszelf als
maximum stellen. Dit komt door geplande investeringen uit ons nieuw strategisch voorraadbeleid. Om dit
risico onder de 15% te brengen zijn in het eerste kwartaal 2011, met een hoofdsom van 80 miljoen, payer
renteswaps afgesloten met een gemiddelde rente van 3,57% en een gemiddelde looptijd van 40 jaar. Door
deze transacties ligt het bedrijfseconomische renterisico in de jaren 2011 en 2012 op respectievelijk 7% en
11%. De komende tijd nemen we passende maatregelen om ook het bedrijfseconomisch renterisico onder
de 15% te krijgen.
Rentederivaten
Binnen het rentemanagement spelen rentederivaten een belangrijke rol. Om de beschikbaarheid ervan te
waarborgen, voeren we een actief Investor Relations beleid. We zorgen voor voldoende swaplijnen,
spreiding en monitoren periodiek het debiteurenrisico. Deze periodieke monitoring vindt ook plaats voor het
liquiditeitsrisico. Elkien is in 2010 niet aangesproken om onderpand te verstrekken. We verwachten dit ook
niet voor 2011.
Daarnaast houden we het 'bijkomend risico' scherp in de gaten.
Eind 2010 hadden we voor 149 miljoen euro renteswaps bij vijf banken afgesloten. De marktwaarde eind
2010 was 15,1 miljoen euro negatief. In 2010 hebben we geen 'margin calls' ontvangen .
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Onze belastingaangiften
Vanaf 2008 Vennootschapsbelasting over al onze activiteiten.
Sinds 1 januari 2008 vallen woningcorporaties integraal onder de belastingwetgeving. Dit betekent dat we
over al onze activiteiten Vennootschapsbelasting (VpB) moeten betalen. Eerder (van 1 januari 2006 tot en
met 31 december 2007) was dit alleen voor onze commerciële activiteiten.
Onze aangiften
We hebben tot en met 2009 aangifte gedaan. Deze aangiften zijn door Deloitte opgesteld.
De cijfers
Volgens onze aangiften hebben we over de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 een
compensabel verlies geleden van 3,7 miljoen euro. Over 2009 hebben we een fiscaal verlies van 2,5 miljoen
euro. Uit de jaarrekening 2010 blijkt een fiscaal verlies van 4,4 miljoen euro. Het totale fiscale verlies tot en
met 2010 schatten we op 10,6 miljoen euro. Hiervoor hebben we een actieve 'belastinglatentie' gevormd. Uit
een scenarioanalyse blijkt dat we dit verlies binnen de wettelijke termijnen met fiscale winsten compenseren.
Nadere afspraken
Deloitte heeft een convenant met de Belastingdienst gesloten waarin is afgesproken dat ze met elkaar
omgaan op basis van vertrouwen, begrip en transparantie. De processen worden zo op elkaar afgestemd,
dat vooraf zo duidelijk mogelijk is wat de Belastingdienst aanvaardbaar vindt en wat niet. De Belastingdienst
houdt vervolgens metatoezicht. Deze manier van werken vergroot onze rechtszekerheid, omdat we eerder
duidelijkheid hebben over onze aangiften.
Onzekerheid
Op dit moment bestaan er nog wel discussiepunten tussen de Belastingdienst en Deloitte. Twee punten
kunnen consequenties hebben voor ons. De eerste is de 'inbrengwaarde' van grond waarop we ons
vastgoed vóór 1 januari 2006, respectievelijk 1 januari 2008 hebben gesloopt. De tweede is de eventuele
verplichte 'rentetoerekening' aan de bouw van sociale huurwoningen. Toekomstige uitspraken daarover
kunnen ervoor zorgen dat we ons fiscaal verlies te hoog hebben ingeschat.
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Meerjarenbegroting 2011-2015
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12. Risicomanagement
Doelstellingen risicomanagement
Beheersing van bedrijfsprocessen.
Het is belangrijk dat we ons risicomanagement goed op orde hebben. Zodat we onze financiële en
maatschappelijke doelstellingen halen, zonder dat we in valkuilen belanden of op verrassingen stuiten.
Verder zorgt een goede beheersing van onze bedrijfsprocessen voor betrouwbare stuur- en
verantwoordingsinformatie. En het waarborgt dat we regels en wettelijke voorschriften juist naleven.
De vragen
Willen we een betrouwbare maatschappelijke organisatie zijn? Dan moet de Bestuurder de vragen in het
schema hieronder met 'ja' kunnen beantwoorden.

Strategisch

Doen we de goede
dingen?

Operationeel

Doen we de dingen
goed?

Visie op ‘in control’ (COSO-ERM)
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Rapportage

Compliance

Hebben we de juiste
stuur- en
verantwoordinginformatie?

Is alles conform wet
en regelgeving?

Zichtbaar In Control
Structureel en uniform beeld van de risico's en beheersingsmaatregelen. Streven naar een in-controlstatement.
Met het project 'Zichtbaar In Control' brengen we structureel, uniform en op verschillende niveaus in kaart
welke risico’s we lopen en met welke maatregelen we die risico's beheersen. Op die manier ontstaat een
doorlopend beeld van de mate waarin wij ‘in control’ zijn.
Impliciet wordt expliciet
Risicomanagement is niet nieuw voor ons. Maar voorheen gebeurde het veelal impliciet. Met het project
'Zichtbaar In Control' schrijven we onze beheersingsmaatregelen duidelijk op, voor onszelf en de
buitenwereld. Daarmee brengen we meer structuur in de maatregelen en kunnen we er beter
verantwoording over afleggen. Dat past bij ons streven transparant te zijn. We vinden dat onze
belanghebbenden het recht hebben te weten wat we willen bereiken, hoe we dit doen en of we onze
doelstellingen op een zo efficiënt mogelijke manier halen. Een bijkomend voordeel is dat het project iedereen
weer eens extra bewust maakt van de risico's in de bedrijfsvoering en de noodzaak ze te beheersen.
De eerste focus
In eerste instantie richten we ons op de controle en beheersing van financiële risico's. Hiervoor is het nodig
dat we relevante en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie kunnen opleveren. Daarnaast moeten
ook onze voorspellingen door het jaar heen van goede kwaliteit zijn. We willen hiervoor zo snel mogelijk een
in-control-statement opstellen. Dat is een verklaring waarin staat dat onze interne beheersing van de
processen op orde is. Meer informatie daarover staat in het artikel 'Ontwikkelingen in-control-statement'.
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Interne beheersing – vijf verdedigingslinies
Management, directeuren en Bestuurder; Concerncontroller; Accountant; CFV; WSW.
We onderscheiden vijf verdedigingslinies die samen moeten zorgen voor de beheersing van onze
bedrijfsprocessen. Iedere linie heeft zijn eigen verantwoordelijkheden:
•

1e linie: Management, Directeuren en Bestuurder;

•

2e linie: Concerncontroller;

•

3e linie: Accountant;

•

4e linie: Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV);

•

5e linie: Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Management, directeuren en Bestuurder
Het lijnmanagement is primair verantwoordelijk voor de uitvoering, resultaten en effectiviteit van
risicobeheersing. De Bestuurder is eindverantwoordelijk.
Concerncontroller
De Concerncontroller rapporteert met controleverslagen en de controllersbrief bij de kwartaalrapportages
over de kwaliteit van de interne beheersing. De Concerncontroller is toegevoegd als lid van de directieraad,
maar heeft alleen een adviserende en ondersteunende rol.
Accountant
De Accountant maakt gebruik van de interne controlewerkzaamheden. Jaarlijks geeft de Accountant in een
managementletter een oordeel over eventuele onvolkomenheden in de naleving van procedures en
richtlijnen en de risico’s die dat oplevert. In de managementletter over 2010 concludeert de Accountant dat
hij gebruik kan maken van de interne audits van de afdeling Control. Dit omdat de uitgevoerde audits
adequaat zijn en dat de reikwijdte ervan breder is dan noodzakelijk voor de jaarrekeningcontrole.
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV)
Het CFV controleert jaarlijks hoe wij ervoor staan. In haar analyse van 2010 “Corporatie in Perspektief” geeft
het CFV een positief oordeel over onze continuïteit en solvabiliteit. Het CFV kwalificeert ons als A-corporatie.
Dit betekent dat we volgens het CFV beschikken over voldoende vermogen om de investeringen die nodig
zijn uit te voeren.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW beoordeelt jaarlijks onze kredietwaardigheid en ons faciliteringsvolume. Op basis van de
prognosegegevens over de periode 2010 tot en met 2014 concludeert het WSW dat wij kredietwaardig zijn.
Daarnaast beschikken wij over voldoende faciliteringsvolume om onze investeringen en herfinancieringen in
de jaren 2011/2012 te waarborgen.
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Ons Risicoprofiel
Onze belangrijkste strategische risico’s.
De belangrijkste strategische risico's die we lopen zijn:
•

bevolkingskrimp;

•

veranderende wet- en regelgeving inzake financiering;

•

veranderende wet- en regelgeving rond de financiering van de zorg;

•

kwaliteit van ons personeelsbestand;

•

veranderende behoeften van de klant;

•

niet halen van de opgave nieuwbouw en renovatie;

•

niet integer handelen van medewerkers/bestuur;

•

ineffectief en inefficiënt werken.

Los van de vraag hoe wij met deze risico’s omgaan heeft Elkien, financieel gezien, een positief risicoprofiel,
want Elkien heeft:
•

een goede solvabiliteit;

•

voldoende positieve kasstromen;

•

een goed te beheersen projectenportefeuille (relatief weinig koopwoningen, nauwelijks open

•

een afgedekt renterisico voor de verwachte financieringsbehoefte op middellange termijn;

•

een leningenportefeuille die volledig valt binnen de risiconormering zoals die door het

grondposities en geen projecten in verbindingen);

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is geformuleerd.
Bevolkingskrimp
Demografische ontwikkelingen tonen aan dat de bevolking in sommige delen van ons werkgebied de
komende jaren krimpt. Het gaat dan vooral om kleinere dorpen die niet direct bij een grote kern liggen. Door
deze krimp kunnen woningen leeg komen te staan. In dat geval daalt de waarde van onze
vastgoedportefeuille. We schatten het financiële risico hiervan voorlopig echter laag in.
Veranderende wet- en regelgeving rond de financiering van de zorg
Veel wet- en regelgeving vanuit de centrale overheid is onvoorspelbaar en ondoorzichtig. Zo ook de wet- en
regelgeving rond de financiering van de zorg. Dit kan van indirecte invloed zijn op bestaande exploitaties en
vastgoed dat we nog ontwikkelen.
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Kwaliteit van ons personeelsbestand
Onze omgeving verandert continu. Willen we toch onze doelstellingen blijven halen? Het komt nu aan op
kwaliteit en duurzaamheid, zowel in onze woningen als in onze diensten voor onze huurders. Om door te
kunnen blijven werken aan beter wonen hebben we in 2010 een koers ingezet die van betekenis is voor het
leiderschap van Elkien, op alle niveaus. Dan vraagt dat om veel aanpassingsvermogen van onze
medewerkers. De juiste mens op de juiste plek, met competenties om optimaal bij te dragen aan onze
ambities. Daarom continueren we onze cultuur- en leiderschapsontwikkeling, strategische
personeelsplanning, performance management en ons strategisch programma. Wij zien dat als een
randvoorwaarde om vanuit onze verantwoordelijkheid, samen met andere professionele partners, invulling te
geven aan beter wonen.
Veranderende behoeften van de klant
Huurders worden steeds mondiger. En hun wensen veranderen continu. De vraag is in hoeverre wij daarin
willen meegaan. Zelf zien we het beschikbaar stellen van kwalitatieve woningen voor de sociale doelgroep
als onze primaire taak. In andere activiteiten investeren we alleen als ze de buurt versterken en daarmee
een indirecte bijdrage leveren aan de waarde van ons vastgoed.
Niet halen van de opgave nieuwbouw en renovatie
We worden steeds meer beperkt in de keuzes die we kunnen maken. Dit komt door veranderende wet- en
regelgeving. Vooral de Europese regelgeving raakt ons. Dit kan grote gevolgen hebben voor de
transformatieopgave uit ons strategisch voorraadbeleid.
Niet integer handelen van medewerkers/bestuur
Handelt één van onze medewerkers of de Bestuurder niet integer? Dan kan dit ongewenste gevolgen
hebben. Zeker omdat dit onderwerp veel aandacht krijgt van de overheid, toezichthouders, media en
koepelorganisaties. Werken aan een (integere) bedrijfscultuur staat bij ons dan ook continu hoog op de
agenda.
Ineffectief en inefficiënt werken
Werken we ineffectief of inefficiënt? Dan halen we onze strategische doelstellingen niet. Of tegen te hoge
kosten.
.
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Ontwikkelingen in-control-statement
We werken aan een in-control-statement. Eerst voor onze financiële doelen. Daarna ook voor onze control-,
strategische, operationele en compliance doelstellingen.
In ons bestuursverslag van 2011 willen we een onderbouwd financieel in-control-statement opnemen. Dit
wordt dan afgeleid van de in-control-statements die de directeuren ieder voor hun eigen sector afgeven.
Later willen we dit uitbreiden met een in-control-statement over onze control-, strategische, operationele en
compliance doelstellingen.
Het ICS-huis
Het ICS-huis beschrijft aan welke zaken een woningcorporatie moet voldoen om 'in control' te zijn. Het huis
is opgebouwd uit onderdelen die specifiek zijn voor woningcorporaties.

Veel processen verbeterd
In 2010 hebben wij diverse (verbeter)maatregelen in gang gezet, geïmplementeerd of getoetst op
onderdelen van dit ICS-huis als governance en diverse werkprocessen (juridisch, HRM, inkoop, fiscaal),
projectontwikkeling, financiering en woonruimteverdeling.
Quick scan
In 2010 hebben we voor de tweede keer meegedaan aan een quick scan ‘In Control Statement’ (ICS) van
Deloitte. De scan onderzocht welke beheersingsmaatregelen we kennen. En de manier waarop we die
hebben opgezet. De scan keek niet naar de werking van de beheersingsmaatregelen.
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Resultaten quick scan
Uit de quick scan bleek dat we gemiddeld beter scoren dan andere corporaties.
Bovengemiddeld
Financiering
Woonruimteverdeling
Juridische processen
HRM processen
Fiscale processen
Inkoopprocessen
Informatievoorziening
Compliance

Gemiddeld
Governance
Beheer bestaande voorraad
Afstoten van woningen

Onder het gemiddelde
Portfolio projectontwikkeling

Resultaten quick scan

Vergelijking resultaten
In het diagram hieronder zijn onze resultaten vergeleken met onze score van 2009, het gewogen gemiddelde
van de deelnemende woningcorporaties uit de benchmarkanalyse en de ‘best practice’.

Vergelijking resultaten quick scan
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Enkele conclusies:
Uit de resultaten blijkt dat we flinke verbeteringen maken. Enkele conclusies:
•

Voor processen waarvoor we eind 2009 bovengemiddeld scoorden (inkoopprocessen, fiscale
processen, juridische processen en financiering) scoren we dat nog steeds.

•

Onze processen voor woonruimteverdeling, informatievoorziening en compliance zijn gestegen van
'onder het gemiddelde' naar 'bovengemiddeld'.

•

Onze processen voor HRM zijn gestegen van 'gemiddeld' naar 'bovengemiddeld'.

•

Onze processen voor Governance, beheer bestaande voorraad en afstoten van woningen zijn
gestegen van 'onder het gemiddelde' naar 'gemiddeld'.

•

Op het onderdeel portfolio projectontwikkeling doen we het slechter dan in 2009. Dit ondanks dat we
in 2010 veel verbeteringen in gang hebben gezet. Wij denken dat we de startsituatie in 2009 te
positief hebben beoordeeld. Aangezien de bedragen en risico’s van dit onderdeel het grootst zijn van
allemaal, hebben deze processen onze grootste aandacht.

Aanbevelingen
Deloitte heeft concrete aanbevelingen gedaan om de scores op de diverse onderdelen verder te verbeteren.
In 2011 zetten we die in gang. Denk daarbij aan:
•

het SMART maken van onze (strategische) doelstellingen;

•

het inrichten van een beperkte set van kengetallen en kpi’s;

•

het verder integreren van risicomanagement in de bedrijfsvoering.
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13. Raad van commissarissen
Taken raad van commissarissen
Toezicht op het bestuur en algemene gang van zaken.
De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken binnen Elkien en
de ondernemingen die aan ons zijn verbonden. Daarnaast is de raad adviseur en werkgever van het bestuur.
In het jaarverslag legt de raad van commissarissen verantwoording af over de wijze waarop zij haar taken en
bevoegdheden in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.
De onderwerpen
Meer concreet geformuleerd let de raad van commissarissen op:
•

de realisatie van onze doelstellingen;

•

de realisatie van onze volkshuisvestelijke opgave;

•

de strategie en risico’s van onze activiteiten;

•

de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;

•

ons kwaliteitsbeleid;

•

onze financiële verslaglegging;

•

de naleving van wet- en regelgeving

De kaders die de raad van commissarissen daarbij gebruikt zijn: het BBSH, ons strategisch plan, het
jaarlijkse bedrijfsplan, de begroting, ons strategisch voorraadbeleid en de financiële en treasurykaders.
Het reglement
De precieze taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen staan in de artikelen 15 tot en
met 27 van onze statuten. In het Reglement voor de raad van commissarissen hebben we dit verder
uitgewerkt. Dit reglement staat op onze website.
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Samenstelling raad van commissarissen
Ontwikkelingen in 2010. Overzicht leden raad van commissarissen.
Nieuw lid in 2010
Na de fusie tussen Nieuw Wonen Friesland en Welkom was er nog één vacature in de raad van
commissarissen. In de vergadering van 25 mei 2010 is daarvoor de heer J.K. Gerlofs uit Wommels
benoemd. Dit nadat de remuneratiecommissie in april een wervingsprocedure was gestart met een
advertentie in de regionale dagbladen en sollicitatiegesprekken. De raad van commissarissen had vooraf
een profiel opgesteld. Criteria waren:
•

relevante kennis op het gebied van beheer en ontwikkeling van vastgoed;

•

financiële expertise met inzicht in bedrijfseconomische systematiek;

•

kennis van de Friese samenleving.

Einde adviesrol
De heer W. Kamminga, voormalig commissaris bij Welkom, was als adviseur aan de raad van
commissarissen verbonden. In mei 2010 heeft hij zijn adviesrol beëindigd. We zijn de heer Kamminga zeer
erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan de volkshuisvestelijke ontwikkelingen in het algemeen en voor
die aan Elkien en de rechtsvoorgangers in het bijzonder.
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Samenstelling raad van commissarissen Elkien
31 december 2010
Naam
Benoemd Zitting tot
in
J. Dijkstra RA
2007
2011
(1958)
(herbenoembaar)
Voorzitter en
Lid
remuneratiecommissie
Mevr. drs. ing. L.J.A.J.
Van den Broek
(1965)
Lid en Lid
remuneratiecommissie
M. Kuipers
(1966)

2004

2003

Lid en Lid
auditcommissie

Beroep

Senior partner bij
Twynstra Gudde
Adviseurs en
Managers
Directeur
Twynstra Gudde
Interim
Management
2012
Zelfstandig
(niet herbe- organisatienoembaar) adviseur en
interim-manager

Bestuurder
2011
(niet herbe- Volmarket B.V.
noembaar)

Nevenfuncties

Honorarium

•
•

Lid stichting Quadra
Lid commissarissen
panel Erasmus
Universiteit

€ 12.000

•

€ 8.000
Lid cliëntenraad St.
Thuiszorg ZW-Friesland
Lid RvT MEE-Apeldoorn
Lid RvT Jeugdhulp
Friesland
Visitator Raeflex
€ 8.000
Directeur Arcid B.V.
Bestuurder
administratiekantoor
Arcid B.V.
Bestuurslid
Vastgoedmaatschappij
MPC 33 en 27
Associate Partner Exedra
Consult (M&A)
Lid raad van toezicht De
Huismeesters Groningen
€ 8.000

•
•
•
•
•
•
•
•

J. Top
(1956)

2003

Lid huurderscommissaris
en Lid
remuneratiecommissie
Mevr. Ir. M.F. Dijkstra
2007
(1947)
Lid

2011
Voorheen
(niet herbe- detailhandel en
noembaar) consultant

2011
(herbenoembaar)

Adviseur
volkshuisvesting
& ruimtelijke
ordening

•

•
B.A. Endedijk
(1951)

2008

Lid huurderscommissaris
en Lid auditcommissie

2012
(herbenoembaar)

Algemeen
directeur
VBKmedia

•
•
•
•

J.K. Gerlofs
(1943)
Lid
en Lid auditcommissie

2010

2014

Voorheen hoofd •
internationale
onroerend goed
beleggingen TKP
Pensioenfonds
•
•
•
•
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Lid raad van
commissarissen
Woningcorporatie
Mitros, Utrecht
Bestuurslid Stichting
Engelbewaarder
Voorzitter Stichting SBW
Lid raad van
commissarissen
Rabobank IJsseldelta
Commissaris Regionaal
Overslagcentrum
Kampen
Lid Generale College
voor het opzicht in de
PKN
Commissaris bij
ING Dutch Residential
Fund
ING Dutch Office Fund
ING Dutch Retail Fund
Vastgoedfonds
Stationslocaties
Lid Raad van Advies
Hanzevast
Adviseur Q-Park N.V.
Non-executive director
Aurora Londen
Adviseur European
Investors
New York

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

Voordracht huurdersorganisaties
De commissarissen B. Endedijk en J. Top zijn benoemd op voordracht van de huurdersorganisaties
(respectievelijk Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en Huurdersplatform Nieuw Elan).
De leden van de raad zijn in formele zin onafhankelijk. (Dit in verband met artikel III.2.2 van de
Governancecode Woningcorporaties.)
Geen tegenstrijdige belangen
Volgens onze informatie en toetsing waren er in 2010 geen tegenstrijdige belangen bij de leden van het
bestuur, leden van de raad van commissarissen en externe accountant in relatie tot Elkien.
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Kerncommissies raad van commissarissen
Auditcommissie, remuneratiecommissie en stakeholderscommissie.
De raad van commissarissen had in 2010 drie kerncommissies: de audit-, de remuneratie- en de
stakeholderscommissie. De commissies rapporteren mondeling tijdens de vergaderingen van de raad. De
notulen van de raad zijn daarmee ook de verslaglegging van de activiteiten van de commissies. De raad van
commissarissen heeft in 2010 voor zowel de audit- als remuneratiecommissie een reglement vastgesteld.
Auditcommissie
Leden: B.A. Endedijk, M. Kuipers en J.K. Gerlofs. Naast de commissieleden namen ook de Bestuurder, de
Directeur Bedrijfsdiensten, de Directeur Waardesturing & Control en de Controller van Elkien deel aan de
vergaderingen. De accountant was tweemaal bij de vergadering aanwezig.
De auditcommissie bekijkt het proces van de financiële verslaglegging, het systeem van interne beheersing
en controle van financiële risico’s, het controleproces van de accountant, het treasurybeleid en de naleving
van wet- en regelgeving. Daarnaast adviseert de auditcommissie jaarlijks over de verlenging van de
opdracht aan de aangestelde accountant.
De auditcommissie vergaderde in 2010 vier keer. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: jaarverslag
2009, perioderapportages, solvabiliteits- en continuïteitsoordeel door Centraal Fonds Volkshuisvesting,
controle agenda van accountant en controller, kaderbrief en bedrijfsplan/begroting 2011, ontwikkeling van de
verkoop en treasury.
Remuneratiecommissie
Leden: J. Dijkstra, L.J.A.J. van den Broek en J. Top
De remuneratiecommissie bereidt besluiten voor van de raad van commissarissen over de benoeming en
bezoldiging van de leden van het bestuur. Verder formuleert en onderhoudt de commissie de profielschets
van de raad van commissarissen en beoordeelt zij het functioneren van het bestuur.
De remuneratiecommissie vergaderde in 2010 acht keer. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
honorering en arbeidsvoorwaarden bestuur, honorering raad van commissarissen, profielen raad van
commissarissen en vacature raad van commissarissen.
Remuneratie raad van commissarissen
Voor de honorering van commissarissen volgt de raad de adviezen en richtlijnen van de Vereniging
Toezichthouders van Woningcorporaties. De bedragen staan in het overzicht ‘Samenstelling raad
van commissarissen Elkien’.
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Remuneratiebeleid bestuur
De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging van de bestuurders passen bij de
maatschappelijke onderneming die wij zijn. Dit betekent dat de bandbreedte van de beloning
overeenkomt met de kaders die de Commissie Izeboud heeft aangegeven. De totale beloning is
marktconform. De raad van commissarissen past geen systeem van variabele beloning toe. Wel is
het mogelijk om een incidentele bonus toe te kennen. Overige arbeidsvoorwaardelijke regelingen en
kostenvergoedingen volgen de bepalingen uit de CAO-Woondiensten en onze eigen regelingen voor
het personeel.
De afspraken in de beëindigings- en vaststellingsovereenkomst bij het vertrek in 2010 van
Bestuurder De Groot volgen uit zijn arbeidsovereenkomst. Aan De Groot is een schadevergoeding
uitgekeerd van bruto € 373.546,98 ter compensatie van mogelijke toekomstige inkomensschade
en/of in aanvulling op een eventuele sociale verzekeringsuitkering, dan wel een elders te verdienen
loon. De raad van commissarissen heeft zijn besluit hierover zorgvuldig afgewogen en zich daarbij
juridisch laten adviseren. Zie ook de paragraaf 'mutaties bestuur' in het artikel 'Toelichting van raad
van commissarissen'.
Aanstellingstermijn Bestuurder
De aanstelling van de Bestuurder bij Elkien is voor onbepaalde tijd. Dit wijkt af van de Uitwerking
II.2.1 van de Governancecode. Zie ook het artikel over de Corporate Governance structuur. De
opzegtermijn voor A. Bonnema is één maand; voor Elkien één maand bij een dienstverband korter
dan vijf jaar en voor elke volgende vijf jaar één maand. Hierbij geldt een maximum van vier
maanden.
Nevenfuncties Bestuurder
In 2010 oefende A. Bonnema de volgende nevenfuncties uit:
•
•

bestuurslid van de Vereniging van Friese Woningcorporaties;
lid Corporatiewerkgroep van het Noorden (voorheen stuurgroep Convenant van het
Noorden) ;

•

lid Regieraad Bouw Noord;

•

lid namens Vereniging Friese Woningcorporaties van provinciaal Wenjen Oerlis Fryslân.

(Alle nevenfuncties waren onbezoldigd.)

Stakeholderscommissie
Leden: M. Dijkstra, M. Kuipers en J. Top. Vanuit het bestuur nam A. Bonnema deel aan de
commissievergaderingen.
De stakeholderscommissie vergaderde in 2010 drie keer. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
stakeholdersmanagement, informatie-uitwisseling, lokale verankering. De stakeholderscommissie heeft
onderzocht hoe de raad het contact met de diverse stakeholders kan onderhouden. De commissie heeft de
raad van commissarissen en het bestuur hierover op 25 mei 2010 geadviseerd. Daarmee is de taak van de
stakeholderscommissie volbracht. De raad van commissarissen heeft in zijn vergadering van 25 mei
besloten om de stakeholderscommissie op te heffen.
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Activiteiten raad van commissarissen 2010
Vergaderingen. Contacten met het bestuur, ondernemingsraad, huurdersorganisaties en accountants.
Activiteiten om op de hoogte te blijven.
De raad van commissarissen is in 2010 zevenmaal bijeen geweest. In deze vergaderingen heeft de raad
over de volgende onderwerpen gesproken, er besluiten over genomen of er goedkeuring aan verleend:
•

de strategie van Elkien;

•

het strategisch voorraadbeleid;

•

wijzigingen Bestuursreglement en Reglement voor de raad van commissarissen;

•

de reglementen voor de audit- en remuneratiecommissie;

•

vaststellings- en beëindigingsovereenkomst met Bestuurder F. de Groot;

•

het jaarverslag en de jaarrekening 2009;

•

het jaarverslag Governance 2009;

•

bedrijfsplan en begroting 2011;

•

treasury;

•

de perioderapportages;

•

diverse vastgoedprojecten.

Verder heeft de raad van commissarissen onder meer gesproken over:
•

ontwikkelingen in de volkshuisvesting (vanwege Europese richtlijnen en overheidsplannen);

•

de ontwikkeling van de organisatie (terugkoppeling uit kerncommissies en ondernemingsraad,
Governance, Aedes, remuneratie, organisatieontwikkeling na de fusie, zienswijze prestaties 2010
minister van WWI);

•

managementinformatie (onder meer het jaarverslag van de Klachtencommissie, continuïteits- en
solvabiliteitsoordeel van CFV en Corporatie in Perspectief);

•

risicomanagement;

•

volkshuisvestelijke thema’s (lokale volkshuisvestelijke ontwikkelingen en opgaven);

•

evaluatie raad van commissarissen;

•

de uitkomsten van WoonBench voor Elkien.

Contacten met het bestuur
Het bestuur heeft de raad van commissarissen regelmatig geïnformeerd over de externe ontwikkelingen,
beoogde doelen en behaalde resultaten, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast zijn er een aantal
bijeenkomsten geweest waarbij de raad van commissarissen, het bestuur en de directie van Elkien aanwezig
waren. Ook buiten de vergaderingen had de raad van commissarissen regelmatig contact met het bestuur.
Ondernemingsraad
Een afvaardiging van de raad van commissarissen heeft in mei en november 2010 gesproken met de
ondernemingsraad. In deze gesprekken stonden de strategie en organisatieontwikkeling van Elkien centraal,
net als de mutaties in het bestuur.
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Huurdersorganisaties
Op 2 september heeft een afvaardiging van de raad overlegd met de huurdersorganisaties. In dit overleg zijn
de strategie, de valkuilen van een grote organisatie en de evaluatie van de contacten tot nu toe besproken.
Accountants
De raad heeft contact gehad met de accountant over de formulering van zijn opdracht. Ook over de
resultaten en bevindingen van het controleonderzoek heeft de raad met de accountant gesproken.
Daarnaast was de accountant aanwezig bij de vergadering van 14 juni. Hij gaf een toelichting op het
jaarverslag, de jaarrekening en het accountantsrapport. Ook de 'management letter' is in die vergadering aan
de orde geweest.
Andere activiteiten
De leden van de raad van commissarissen zorgen er voortdurend voor dat ze op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in de branche. In 2010 stonden daarvoor onder andere de volgende activiteiten op het
programma:
•

bijeenkomsten van de raad van commissarissen, bestuur en directieraad over verschillende thema’s,
zoals risicomanagement en benchmarking;

•

bijeenkomsten van de Vereniging Toezichthouders van Woningcorporaties;

•

het jaarlijkse Aedes-congres en andere specifieke Aedes-bijeenkomsten;

•

belangrijke momenten zoals eerste palen, hoogste punten en oplevering van projecten;

•

diverse cursussen en themadagen;

•

deelname aan De Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders (NKCC).

Verder houden de leden van de raad de periodieke interne rapportages, de vakliteratuur en de media bij. De
leden wisselen bovendien ervaringen uit en trainen elkaar. Daarnaast ontvangen ze ook van het bestuur
relevante en interessante informatie.
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Toelichting van raad van commissarissen
Enkele aandachtspunten uit 2010.
Als raad van commissarissen lichten we graag vier van de onderwerpen die we in 2010 hebben besproken
toe. Het gaat om:
•

mutaties bestuur;

•

risicomanagement;

•

integriteit;

•

veranderingen in de sector.

Mutaties bestuur
Per 1 juni 2010 hebben we eervol ontslag verleend aan Fred de Groot als bestuurder van Elkien. Zijn
arbeidsovereenkomst is per 1 oktober 2010 beëindigd. Vanaf 1 juni 2010 is Alex Bonnema de enige
bestuurder van Elkien en voorzitter van de directieraad.
Hiermee kwam er een eind aan het tweehoofdig bestuur van Elkien. We hadden in 2009 tot een tweehoofdig
bestuur besloten om de extra inspanningen rond de fusie in goede banen te leiden. Na een uitgebreide
evaluatie met het bestuur, directieleden en ondernemingsraad in 2010 waren we van mening dat de fusie
van beide woningcorporaties voorspoedig en succesvol was verlopen. Het bestuur en wij hebben daarop
unaniem geconstateerd dat Elkien op verantwoorde wijze en mede om bedrijfseconomische redenen kon
overgaan naar een eenhoofdige bestuursmodel. Met deze aanpassing is Elkien klaar voor de volgende fase
in haar belangrijke volkshuisvestelijke taak in Fryslân.
Risicomanagement
In een workshop met het bestuur en de directie hebben we gesproken over risicomanagement en het
vastgoedproces bij Elkien. We hebben de aanwezige risico’s geïnventariseerd, het bewustzijn ervan met
elkaar gedeeld en de impact ervan voor Elkien aangegeven. Het gaat daarbij niet alleen om risico’s die uit de
systemen blijken, maar ook zaken die wij zelf als risico’s zien. Wij ondersteunen het bestuur bij zijn streven
naar een 'in control statement'.
Integriteit
Elkien heeft een integriteitscode. Daarmee volgen we de Governancecode Woningcorporaties. We vinden de
houding van alle medewerkers ten aanzien van integriteit erg belangrijk. Hoe ga je om met dilemma’s? Weet
je wat je zwakheden zijn? Een open cultuur maakt het mogelijk hierover te praten. We hebben de indruk dat
die open cultuur bij Elkien bestaat. Bij ons zijn geen schendingen van integriteit gemeld. We bekijken een- à
tweemaal per jaar waar verbeteringen mogelijk zijn.
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Veranderingen in de sector
We zijn het afgelopen jaar voortdurend op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rond het
'Europadossier' en de voorgenomen besluiten van het kabinet voor de corporatiesector. Dit gebeurde zowel
in als buiten onze vergaderingen. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de volkshuisvesting in Nederland
wezenlijk. We houden ze dan ook goed in de gaten. We kijken wat ze betekenen voor ons beleid, onze
doelstellingen en de volkshuisvesting in het algemeen.
Tot slot
Wij danken de bestuurders, directie en medewerkers voor hun bijdrage, inzet, betrokkenheid en rol bij de
ontwikkeling van Elkien.
Heerenveen, 24 mei 2011
Namens de raad van commissarissen van Elkien,

Jacob Dijkstra,
Voorzitter
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14. Corporate Governance
Corporate Governance structuur
Normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.
Elkien onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties en de AedesCode. Deze
codes benoemen de kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die wij zowel intern als extern hanteren en
waarop we ook aanspreekbaar zijn. Doel is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht,
transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.
De uitwerking
We hebben de Governancecode Woningcorporatie en de AedesCode uitgewerkt in de volgende
documenten:
•

Integriteitscode

•

Klokkenluidersregeling

•

Reglement voor de raad van commissarissen

•

Profielschets voor de raad van commissarissen

•

Samenstelling raad van commissarissen (inclusief rooster van aftreden)

U vindt deze documenten op onze website www.elkien.nl.
Verslagen en visitatie
Op de website www.elkien.nl staat het verslag van de vergadering van de raad van commissarissen met de
huurdersorganisaties op 2 september 2010. Ook de jongste visitatierapporten van onze rechtsvoorgangers
staan op de site.
Organogram
Ons organogram staat in het artikel 'Organogram Elkien'.
Bestuur
Het Bestuursreglement is in 2010 herzien en opnieuw vastgesteld. Hierin staan onder meer de taken en
werkwijze van het bestuur. Het reglement heeft een interne werking. Volgens de codes is het niet nodig dat
we het publiceren op de website. In de artikelen 'Kerncommissies raad van commissarissen', 'Activiteiten
raad van commissarissen 2010' en 'Toelichting van raad van commissarissen' staat meer informatie over de
beloning van het bestuur, het remuneratierapport en eventuele tegenstrijdige belangen.
Raad van commissarissen en kerncommissies
In de artikelen 'Taken raad van commissarissen' en 'Samenstelling raad van commissarissen' staat meer
informatie over de taken en werkwijze van de raad van commissarissen, de rol van de voorzitter en de
onafhankelijkheid, deskundigheid en samenstelling van de raad en kerncommissies.
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Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding
In de artikelen 'Activiteiten raad van commissarissen 2010' en 'Toelichting van raad van commissarissen'
staat meer informatie over onze maatschappelijke verantwoording en onze contacten met belanghebbenden.
Toepassing van de code
Elkien onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en past deze toe. Daarbij maken we de
volgende uitzonderingen:
Artikel II.2.1
Onverlet de arbeidsrechtelijke positie wordt een lid van het bestuur benoemd voor een periode van
maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar
plaatsvinden. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van iedere
bestuurder.
Elkien:
De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder(s). Voor het
overige onderschrijft Elkien deze uitwerking van de code niet. De aanstelling van de bestuurders bij
Elkien is voor onbepaalde tijd. De raad van commissarissen maakt hierbij een bewuste keuze en
wijkt af van de uitwerking II.2.1. Vanuit werkgeversverantwoordelijkheid bespreekt de raad
regelmatig het verdere verloop van de loopbaan van de bestuurder. Ruim voor elke planperiode van
vier jaar gaan de raad en de bestuurder met elkaar een commitment aan voor de nieuwe
planperiode. Boven deze principiële afwijking dient te worden vermeld dat er al
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bestonden, die gerespecteerd worden.
Artikel IV.2.4
De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door
de externe accountant wordt, na overleg met het bestuur, goedgekeurd door de raad van
commissarissen.
Elkien:
Elkien onderschrijft dit principe, maar plaatst de volgende kanttekening: De raad van
commissarissen is van mening dat niet-controlewerkzaamheden verricht vanuit andere
rechtspersonen binnen de groep van waaruit de externe zijn arbeid verricht, niet automatisch leiden
tot een tegenstrijdig belang. Deze passage is opgenomen in het Reglement voor de raad van
commissarissen (artikel 10.4.a).
Artikel V.2.3
Het bestuur en de raad van commissarissen zijn voltallig aanwezig bij het overleg met
belanghebbenden.
Elkien:
Elkien onderschrijft dit principe niet. Een afvaardiging van de raad van commissarissen heeft wel ten
minste eenmaal per jaar een gezamenlijk informatief overleg met de vertegenwoordigers van de
huurdersorganisaties.
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Verklaring van Bestuur en goedkeuring Raad van
Commissarissen
De jaarrekening van 2010 is op 24 mei 2011 vastgesteld door het Bestuur. In opdracht van de Raad van
Commissarissen heeft Deloitte de jaarrekening onderzocht en goedgekeurd. De accountantsverklaring is
opgenomen op pagina 150 van dit verslag.
Overeenkomstig de bepalingen van het BBSH verklaart het Bestuur van Elkien dat zij haar middelen in 2010
uitsluitend heeft besteed in het belang van de volkshuisvesting, waarbij steeds een goede balans is gezocht
tussen maatschappelijke en financiële doelstellingen.
De Raad van Commissarissen van Elkien heeft de jaarrekening 2010 bestudeerd. De door de Bestuurder
opgemaakte jaarrekening over 2010 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. We kunnen ons met de stukken verenigen en hebben deze aldus vastgesteld. Met deze
vaststelling verleent de Raad van Commissarissen volledige decharge aan de 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 het bestuur en alle medewerkers.
Heerenveen, 24 mei 2011
Bestuur
A. Bonnema
Bestuurder

Raad van Commissarissen
J. Dijkstra
Voorzitter

L.J.A.J. van den Broek
Vice voorzitter

M. Kuipers

J. Top

M.F. Dijkstra

B.A. Endedijk

J.K. Gerlofs
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15. Jaarrekening 2010
Kengetallen
Aantal verhuureenheden in eigendom
Woningen in exploitatie
Woningen in aanbouw
Winkels en bedrijfsruimten
Garages/parkeervoorzieningen
Overige objecten
Totaal
Aantal koopeenheden
Koopwoningen in aanbouw

2010

2009

17.671

17.639

495
46

529
45

718
430
19.360

717
389
19.319

76
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Koopwoningen in voorraad

23

12

Totaal

99

139

143

143

1.502

1.415

0,56

0,62

3,31
11,4%

2,95
13,1%

Eigen vermogen
Voorzieningen

186.223
2.905

178.306
2.122

Balanstotaal

606.817

551.799

Solvabiliteit
Liquiditeit (current ratio)

30,7%
0,24

32,3%
0,41

Huren

81.241

79.248

7.917

765

Rentabiliteit totale vermogen
Rentabiliteit eigen vermogen voor belastingen

5,0%
3,43%

2,9%
0,58%

Rentabiliteit eigen vermogen na belastingen
Gemiddelde rentekostenvoet leningenportefeuille

4,44%
4,31%

0,43%
4,53%

Aantal verhuureenheden in beheer
Totaal verzekerde waarde (x € 1.000)
Verhuur van woningen
Huurachterstand in % jaarhuur
Huurderving in % jaarhuur
Mutatiegraad
Financiële continuïteit (x € 1.000)

Jaarresultaat
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Balans per 31 december 2010
(na resultaatbestemming) (x € 1.000)

2010

2009

Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Financiële vaste activa
Te vorderen BWS-subsidies
Deelnemingen
Leningen u/g
Latente belastingvorderingen
Overige

532.998
1.045
33.830
10.549

535
58
2.023
5.252
3.488

578.422

11.356

481.868
1.045
29.775
10.738

595
58
2.061
4.349
3.593

523.426

10.656

Vlottende activa
Voorraden

3.509

5.082

Onderhanden projecten

4.739

1.918

Vorderingen
Huurdebiteuren
Gemeenten
Overige vorderingen
Overlopende activa

623
188
2.278
800

Liquide middelen

3.889
4.902
606.817
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507
326
3.621
1.267

5.721
4.996
551.799

2010
Eigen vermogen
Overige reserves
Egalisatierekening
Voorzieningen
Pensioenen
Voorziening latente belastingverplichtingen
Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Voorziening fusiekosten
Overige voorzieningen

146
50
1.407
67
1.235

Langlopende schulden
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Terugkoopverplichting woningen verkocht onder voorwaarden

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan gemeenten
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Aangegane verplichtingen
Overige schulden
Overlopende passiva

24.646
321.482
833

49.283
116
5.397
3.684
1.408
201
10.104

186.223

178.306

535

595

2.905

346.961

70.193
606.817
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2009

176
56
116
207
1.567

34.216
292.006
833

12.324
342
12.448
4.677
1.332
0
12.598

2.122

327.055

43.721
551.799

Winst- en verliesrekening over 2010
(x € 1.000)
Bedrijfsopbrengsten
Huren
Vergoedingen
Overheidsbijdragen
Verkoop onroerende zaken
Gerealiseerde opbrengsten onderhanden projecten
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lasten onderhoud
Kosten uitbesteed werk
Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa
Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
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2010

2009

81.241
79.248
4.913
4.827
145
189
8.711
7.596
8.885
7.115
1.414
710
350
311
105.659
99.996
-------------- -------------13.048
11.939
5.337
2.329
11.142
10.999
1.251
967
2.359
1.909
19.498
27.715
7.241
8.257
121
18.496
21.942
79.388
85.162
-------------- -------------26.271
14.834
2.017
22.170
6.118

1.332
15.132
1.034

1.799
7.917

-269
765

Kasstroomoverzicht 2010
(x € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Vrijval/dotatie voorzieningen
Verkopen
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Veranderingen in werkkapitaal
Voorraden
Onderhanden werk incl. voorraad nieuwbouw koopwoningen
Vorderingen
Leningen u/g
Egalisatierekening
Kortlopende schulden

13.048
783
-8.711
5.337
-2.903
1.655
1.833
105
-60
-10.489

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2010

2009

26.271

14.834

10.456

-9.362

11.939
570
-7.596
2.329
-68
89
3.648
-2.241
-56
5.280

26.896

Ontvangen interest
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting

185
-22.170
1.799

Kasstroom uit operationele activiteiten

-20.186

-73.224
1.676
8.711
-904
98

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

84
-15.132
-269

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename/afname geldmiddelen in boekjaar
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-15.317
13.411

-37.481
1.673
7.596
-417
114
-63.643

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe leningen)
Aflossing langlopende schulden

6.652
28.728

6.710

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Verkopen
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa

7.242

84.500
-27.634

-28.515
54.000
-36.805

56.866

17.195

-94

2.091

Algemene toelichting
Regelgeving
De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals
deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In dit besluit worden de wettelijke
regels voor jaarverslaggeving van BW2 titel 9 voorgeschreven behoudens enkele specifieke uitzonderingen
voor toegelaten instellingen. Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving de
definitieve Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting uitgegeven. In deze richtlijn zijn onder meer
voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.
De jaarrekening van Elkien is ingericht conform deze voorschriften.
Stelselwijzigingen
Voorgaande jaren werden de pensioenen verwerkt als toegezegde-bijdrageregeling. Overeenkomstig de
herziene richtlijnen in RJ 271.3 waarderen wij met ingang van 2010 de pensioenverplichtingen volgens de
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” zoals nader uiteengezet onder de grondslagen voor de
waardering van de voorzieningen. Deze stelselwijziging heeft geen effect op vermogen en resultaat.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van
Elkien zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Voor wat betreft de bedrijfswaarde heeft een corporatie jaarlijks te maken met schattingen omdat de
bedrijfswaarde is gebaseerd op een inschatting van toekomstige kasstromen.
In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie zijn
schattingenn doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting op de balans in de vorm van een
toelichting op de mutatie in de bedrijfswaarde.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van voorgaand jaar.
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
wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders
aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom
projectontwikkeling en herstructurering.
Grondslagen voor consolidatie
Elkien heeft de volgende verbindingen:
DFG Holding B.V. (100%)
Nieuw Wonen Vastgoed B.V. (100%)
Stichting Beheer de Friese Greiden (100%)
Herstructurering Boarnsterhim B.V. (50%)
Stichting PAVO (50%)
Stichting Geef (50%)
Stichting van Federatie van Leeuwarder Woningcorporaties (50%)
Huistest B.V. (33,3%)
Deze deelnemingen zijn van te verwaarlozen belang en om die reden niet geconsolideerd in de
jaarrekening van Stichting Elkien.

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie
De oorspronkelijke investeringen in complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting duurzame) bijzondere
waardeverminderingen.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven,
eventueel vermeerderd met na-investeringen. Tevens worden hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd
vermogen en direct toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Voor zover
verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet
over het totale vreemde vermogen, rekening houdend met een correctie voor kort vreemd vermogen. Voor
onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze
specifieke financiering gehanteerd.
Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van het
actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing.
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichtingen dan
wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan worden in de waardering betrokken.
Herstructurering onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren of vergroten van de oorspronkelijke
apaciteit.
De lasten van onderhoud waaronder renovatie onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat
er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. De lasten van onderhoud worden direct in het
resultaat verantwoord.
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Produkt Markt Combinaties (PMC’s) worden gedefinieerd op basis van groepen van gelijksoortige activa, de
zogenaamde kasstroomgenererende eenheden, die bij Elkien op basis van een indeling naar kernen en
wijken zijn ingericht.
De indeling sluit aan op de wijze waarop het interne beleid en de bedrijfsvoering is gedefinieerd. Aansluiting
is daarbij gezocht bij het beleid en de maatschappelijke en financiële waardeontwikkeling.
Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en reële waarde, de zogenaamde impairment test. De
toetsing geschiedt op PMC niveau.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de reële waarde
duurzaam overschrijdt. Van duurzaamheid is sprake wanneer de verwachte reële waarde gedurende een
periode van ten minste vijf jaar lager is dan de boekwaarde.
De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van complexen. De reële
waarde van de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de verhuur is de bedrijfswaarde. De
onroerende zaken kunnen voor langere of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer
bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord.
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit
hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte
resterende looptijd van de investering. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen bestemming
en aard van het bezit. Onderscheid wordt gemaakt in woningen bestemd voor de verhuur, woningen
bestemd voor de verkoop op korte en langere termijn en bedrijfsmatige/overige onroerende zaken.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste
schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn
gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op het eind 2010 intern
geformaliseerde Strategisch Vooraad Beleidsplan (SVB) en de Meerjaren Begroting en bestrijken een
periode van 5 jaar behoudens de verwachte verkopen ter dekking van de investeringen niveauverbetering
2010. Deze verkopen kunnen een werkingsduur van meer dan vijf jaar hebben. De kosten van planmatig
onderhoud zijn gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component.
Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en
rente alsmede genormeerde lastenniveaus.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

jaarlijkse huurverhogingen van gemiddeld 1,5 % voor de eerste 5 jaren en daarna 2,0% (voorgaand
jaar: 2,25%);
jaarlijkse huurderving van 2,8% voor de eerste 5 jaren en daarna 2,0%
(voorgaand jaar: gemiddeld 1,2%);
mutatiegraad is gedifferentieerd per complex (op basis van historische gegevens) en
huurharmonisatie tot maximaal 90 % van de maximaal redelijke huur (gelijk aan voorgaand jaar);
jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten. Binnen de variabele lasten worden de volgende
componenten onderscheiden:
personeelslasten
algemene beheerslasten
belastingen en verzekeringen
exploitatielasten servicekosten
overige zakelijke bedrijfslasten
(toerekenbare) sociale leefbaarheid

loonindex
prijsindex
prijsindex
prijsindex
prijsindex
prijsindex

(voorgaand jaar: loonindex 3,25% en prijsindex 2,25%);
128

gemiddeld 3,0%; na 5 jaar 3,0%
gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%
gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%
gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%
gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%
gemiddeld 2,0%; na 5 jaar 2,0%

•
•

•

•
•
•
•

•
•

genormeerde variabele lasten (OZB, verzekering) is een percentage van de WOZ-waarde (0,195%)
per verhuureenheid.
genormeerde storings- en mutatieonderhoudskosten. Voor storingsonderhoud een bedrag van € 233
(voorgaand jaar € 300) per verhuureenheid (vhe) per jaar en voor mutatieonderhoud € 713
(voorgaand jaar: € 500) per vhe (bedrijfseconomische interne norm) en een gedifferentieerde
mutatiegraad per complex. De jaarlijkse stijging bedraagt 3,0%.
(voorgaand jaar: gemiddeld 3,0% voor de eerste 5 jaren en na deze periode 3,25%);
kosten van planmatig onderhoud, conform (meerjaren-)onderhoudsbegroting. De jaarlijkse stijging
bedraagt 3,0%. (voorgaand jaar: gemiddeld 2,5% voor de eerste 5 jaren en na deze periode 3,25%).
De laatste 7 jaren van de exploitatieperiode van de woningen wordt er geen planmatig onderhoud
meer meegenomen in de bedrijfswaarde;
onrendabele investeringen nieuwbouw en niveauverbeteringen worden meegenomen in de
bedrijfswaarde als er sprake is van intern geformaliseerde en extern gecommuniceerde
besluitvorming (voorgaand jaar: gelijk);
een restwaarde op basis van een geschatte grondwaarde van 10% van de WOZ-waarde als
nominaal bedrag toegerekend aan de bedrijfswaarde.
een rekenrente van 5,25% (voorgaand jaar: 6%) voor WSW-geborgde woningen en voor niet-WSWgeborgde woningen, bedrijfsmatige en overige onroerende zaken;
op totaal corporatie niveau geldt de norm dat het onderhoud (klachten-, mutatie- en planmatig
onderhoud) niet meer bedraagt dan 25% van de bruto huuropbrengst. Deze correctie op de
onderhoudslasten geldt vanaf het jaar 2012. De onderhoudskosten worden hierdoor geëgaliseerd en
verdeeld over de jaren tot een maximum van 25% van de bruto huur.
de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur
van de complexen/investering. De minimale levensduur is gesteld op 10 jaar tenzij vanuit
planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is;
De heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de te betalen
vennootschapsbelasting maken geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de
bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De rentabiliteitswaardecorrectie betreft het verschil tussen
de contante waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en de waardering
van deze posten op de balans.
De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als 80% van de
WOZ-waarde, zonder toerekening van verkoopkosten. Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden
verricht in het kader van de financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen
voor een periode van vijf jaar in de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het
voorwaardelijke karakter van de geoormerkte verkopen.
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten
van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een
bijzondere waardevermindering als stichtingskosten hoger zijn dan de verdiencapaciteit als sociale
huurwoning.
Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering worden de boekwaarde en de reële waarde van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe de onroerende zaken gaan behoren betrokken. Voorts wordt rente
tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over
het totale vreemde vermogen. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de
onroerende zaken in ontwikkeling, dan wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een
voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.
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Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de koopwoningen
verantwoord onder de post onderhanden projecten, het aandeel huurwoningen wordt verantwoord onder de
onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Voor wat betreft het onrendabele deel van het
gecombineerde project wordt bij het aangaan van de verplichting het onrendabele deel verminderd met het
verwachte verkoopresultaat in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de post overige
waardeveranderingen materiële vaste activa. Bij oplevering van het totale project wordt het verkoopresultaat
zowel verantwoord onder de post verkoop onroerende zaken als onder de post overige
waardeveranderingen materiële vaste activa. Daarmee wordt de economische realiteit van de transactie het
best zichtbaar gemaakt.
Afschrijving vindt plaats vanaf het moment dat het betreffende complex in exploitatie wordt 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/annuïtaire afschrijvingen.

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 uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconteringsvoet en beloopt vanaf de
vaststelling van de subsidie maximaal 30 jaar.
Deelnemingen
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen.
Leningen u/g
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met de reeds ontvangen aflossingen.
Latente belastingvorderingen
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en –verplichtingen wordt getroffen met behulp van de
verplichtingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen en hun
belastinggrondslag, en ook wanneer er sprake is van voorwaartse verrekenbare verliescompensatie. De
berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het
verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij
wet vastgesteld.

Voorraden
Magazijn voorraad
De magazijnvoorraad onderhoudsmaterialen is gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkoopprijzen inclusief
btw.
Voorraad koopwoningen
De voorraden koopwoningen (onverkochte woningen uit projectontwikkeling) worden gewaardeerd op
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de
directe loonkosten, toerekende rente en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
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Onderhanden projecten
Onderhanden projecten betreffen veelal meerjarige nieuwbouwprojecten ten behoeve van verkoop. Deze
projecten zijn gewaardeerd op basis van bestede kosten onder aftrek van reeds gerealiseerde
projectopbrengsten. Voor zover nodig vindt afwaardering plaats voor verwachte uitvoeringsverliezen.
Resultaten op nieuwbouw koopprojecten worden genomen volgens de “percentage of completion methode”
(POC).

Vorderingen
Huurdebiteuren
Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening houdend met een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid gebaseerd op een statische benadering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.

Egalisatierekening
De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het regime van het Besluit Woninggebonden Subsidies
worden verantwoord in het jaar van ontstaan. De bijdragen worden jaarlijks ten gunste van het resultaat
gebracht overeenkomstig de jaarlijkse voorgecalculeerde tekorten van de betreffende exploitaties.

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale waarde
opgenomen met uitzondering van een voorziening voor pensioenen die wordt bepaald op basis van contante
waarde volgens actuariële grondslagen.
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap onder firma wordt als
gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover de financiële
positie van één of meerdere partners daartoe aanleiding geeft.
Voorziening voor personeelsbeloningen
De pensioenregeling van Elkien is een verplichting aan de werknemer benadering bij het
bedrijfstakpensioenfonds (SPW). Op basis van vrijstellingen in de regelgeving is de toegezegdpensioenregeling verwerkt als zou er sprake zijn van een verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering. Verplichtingen van de werkgever zijn zodoende niet in een voorziening op de balans
verantwoord.
Overige beloningen die voortvloeien uit de dienstbetrekking, met name jubileumuitkeringen, zijn als
voorziening verantwoord als onderdeel van de ‘overige voorzieningen’, rekening houdende met blijfkansen
en contant gemaakt naar balansdatum.

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De langlopende schulden omvatten
de langlopende geldleningen, verminderd met de aflossingen voor het komend boekjaar. De
aflossingsverplichting voor het komend boekjaar is gerubriceerd onder de kortlopende schulden.

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid in mindering gebracht.
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Financiële instrumenten

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

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

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

Bedrijfsopbrengsten
Huren
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Deze wettelijke
voorschriften volgen wij. Tussentijdse huuraanpassingen vinden plaats op grond van na-investeringen of als
markt ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
Verkoop onroerende zaken
De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de
boekwaarde (bestaand bezit) danwel de vervaardigingsprijs (Projecten voor derden). Winsten worden
verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw
koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
De post betreft de totale ontvangst van grond- en bouwtermijnen van nieuwbouw koopprojecten, gedurende
het boekjaar. Resultaten op nieuwbouw koopprojecten worden genomen volgens de “percentage of
completion methode” (POC). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra
deze voorzienbaar zijn. Samen met de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten vormen deze
twee posten het resultaat op de nieuwbouw koopprojecten.

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 danwel de annuïtaire methode
op basis van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening
gehouden.
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende activaposten. De
onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming van een
bijzondere waardevermindering. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse toets van
de reële waarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op boekwaarde.
Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Verwezen wordt naar de paragraaf grondslagen voor waardering van activa en passiva onderdeel
pensioenvoorziening.
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Lasten onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden.
Onder deze post worden de kosten voor planmatig instandhoudingsonderhoud verantwoord, alsmede de
kosten ten behoeve van het storings- en mutatieonderhoud. Het storings- en mutatieonderhoud wordt
onderscheiden in kosten van derden, eigen dienst en de kosten van het directe materiaalverbruik. In de
winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en
sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er
geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. Transactiekosten op ontvangen leningen worden
eveneens als rentelasten verwerkt.
Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 zijn corporaties integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting.
Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen
opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van
resultaatneming.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in
de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.
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Toelichting op de balans
(x € 1.000)

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

Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve
waardeverminderingen en
afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2010
Mutaties 2010
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Waardeverminderingen
Terugneming van
waardeverminderingen
Overboekingen
Totaal mutaties
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december
2010

Onroerende Onroerende Onroerende Onroerende
en roerende en roerende en roerende
zaken
zaken in
zaken in
zaken ten
verkocht
exploitatie ontwikkeling dienste van onder voorde
waarden
exploitatie
683.921
29.775
19.914
1.045

totaal

734.655

-202.053
481.868

29.775

-9.176
10.738

1.045

-211.229
523.426

26.428
-2.067
-11.753
-13.237

47.944
-6.265

1.104
-1.295
-

-

75.478
-2.067
-13.048
-19.502

14.135
37.624
51.130

-37.624
4.055

-189

-

14.135
54.996

730.077

40.095

20.080

1.045

791.297

-197.079

-6.265

-9.531

-

-212.875

532.998

33.830

10.549

1.045

578.422

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als volgt:
• Grond
geen afschrijvingen
• Stichtingskosten
annuïtair
40-50 jaar
• Garages
annuïtair
40-50 jaar
• Bedrijfsruimten
annuïtair
50 jaar
• Overige zaken
annuïtair
10 jaar
• Eigen kantoorpand
lineair
40 jaar
• Inrichting kantoorpand lineair
10 jaar
• ICT apparatuur
lineair
3 jaar
Na-investeringen worden geactiveerd en afgeschreven over de resterende exploitatieduur van het complex.
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Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde inclusief rentabiliteitswaarde correctie, berekend op basis van de uitgangspunten zoals
genoemd in de algemene toelichting, bedraagt ultimo 2010 € 840,9 miljoen (2009: € 813,5 miljoen). De
bedrijfswaarde is in het verslagjaar toegenomen met een bedrag van € 27,4 miljoen ten opzichte van de
reële waarde per ultimo het voorgaande verslagjaar. De mutatie laat zich als volgt verklaren: (bedragen x €
1.000)
39.414

Autonome waardemutatie
a.
b.
c.
d.

Voorraadmutaties
Realisatie verkoop en sloop
Realisaties verbeteringen
Realisaties nieuwbouw en aankoop
Realisaties overig

a.
b.
c.
d.
e.

Parameterwijzigingen
Indexaties
Discontering
Levensduur
Huurverhogingen
Verkoopopbrengsten

18.044
57.819
32.209
-27.342
-17.059

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Beleidswijzigingen
Exploitatie
Onderhoud
Sloop en verkoopprogramma
Restwaarde
Verbetering
Overig

-37.995
-35.940
5.144
-21.348
-4.319

a.
b.
c.
d.
e.

Rentabiliteitswaardecorrectie
Autonome ontwikkeling
Wijzigingen in lopende leningen
Nieuwe leningen
Discontovoet
Opgelopen rente

-4.152
20.835
-

-2.177
1.037
13.128
-9.898
-

16.683

63.671

-94.458

2.090
27.400

Toelichting op mutatie
De mutatie in de bedrijfswaarde is € 27,4 miljoen euro ten opzichte van voorgaand boekjaar.
In de tabel zijn de oorzaken gespecificeerd. De achterliggende belangrijkste oorzaken van de mutaties zijn
de volgende:
•

Door voorraadmutaties, dit betreft nieuwbouw, verkoop en sloop, neemt de bedrijfswaarde per
saldo met ruim € 16 miljoen toe.

•

De woningverbeteringen 2010 zijn niet meer opgenomen in de bedrijfswaarde ultimo 2010, dit
heeft een toename van de bedrijfswaarde tot gevolg van € 32,5 miljoen. Dit effect is opgenomen
onder de autonome waardemutaties. In de beleidswijzigingen komt het eerste jaar (2011)
woningverbeteringen er weer bij, dit betreft € 21,3 miljoen, hierdoor daalt de bedrijfswaarde. Per
saldo neemt de bedrijfswaarde daardoor toe met € 11,2 miljoen.
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•

De overige mutaties in de bedrijfswaarde, die op regelniveau grote uitschieters veroorzaken
zoals in de tabel hierboven is te zien, worden met name veroorzaakt door gewijzigde
parameters. Jaarlijks stellen het WSW en het CFV de sectorparameters voor de bedrijfswaarde
vast. In 2010 is besloten om deze parameters voor het eerst sinds geruime tijd aan te passen.
Wij hebben rekening gehouden met de gewijzigde uitgangspunten.
Per saldo hebben de parameter- en beleidswijzigingen nauwelijks effect op de totale
bedrijfswaarde.

Verzekerde waarde
De activa zijn verzekerd op basis van aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de waarde
aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. De
verzekerde som op basis van herbouwwaarde op balansdatum bedraagt ongeveer € 1.502 miljoen voor de
materiële vaste activa in beheer. Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met
kapitaalmarktleningen onder WSW borgstelling. Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven.
Geplande verkopen
Het aantal woningen behorende tot de onroerende zaken in exploitatie dat is aangemerkt voor de verkoop
bedraagt 3.267, verwacht wordt dat hiervan in de komende 5 jaar 948 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 € 12,5 miljoen, een boekwaarde van € 2,9
miljoen en een netto-opbrengst van € 8,2 miljoen.
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Financiële vaste activa
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:

1 januari 2010
Boekwaarde
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen/aflossingen
Waardeverminderingen
Terugneming van
waardeverminderingen
Deelnemingen
Overboeking
Totaal mutaties
31 december 2010
Boekwaarde

Te vorderen
BWSsubsidie

Deelnemingen

Leningen
u/g

Latente
belasting
vordering

Overige

Totaal

595

58

2.061

4.349

3.593

10.656

48
-108
-

-

20
-58
-

903
-

30
-135
-

1.001
-301
-

-60

-

-38

903

-105

700

535

58

2.023

5.252

3.488

11.356

Te vorderen BWS-subsidies
Deze post betreft de netto-contante waarde van de subsidie 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 exploitatiekosten. Zie passiva Egalisatierekening.
Deelnemingen

Aandeel
De Friese Greiden Holding BV te Heerenveen
Herstructurering Boarnsterhim BV te Grou
Huistest BV te Balk
Nieuw Wonen Vastgoed BV te Leeuwarden

100 %
50 %
33,3 %
100%

Nettovermogenswaarde per
31-12-2010
25
9
6
18
58

Latente belastingverplichting
De voorziening voor latente belastingvorderingen bestaat uit tijdelijke verschillen tussen de commerciële en
fiscale boekwaarde van:
Latentie
Leningen
2.218
Derivaten
Foto voltage project
330
Compensabele fiscale verliezen
2.704
5.252
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Overige
Onder deze post is opgenomen de betaalde btw op het in Heerenveen gehuurde kantoorpand. Deze wordt
gedurende de looptijd van het contract ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Ultimo boekjaar
bedraagt deze post nog € 1,1 miljoen.
Ook is onder deze post de (langlopende) vordering op de gemeente Leeuwarden inzake het ontwikkelrecht
door middel van compensatieprojecten opgenomen. Om het inzicht te vergroten is deze post onder de
financiële vaste activa opgenomen. Ultimo boekjaar bedraagt deze post € 2,4 miljoen.

Voorraden
Magazijnvoorraden
Vervoermiddelen
Voorraad koopwoningen

2010

2009

495
3.014
3.509

606
346
4.130
5.082

Het verloop van de voorraad koopwoningen is als volgt:
Stand per 1 januari 2010
Af: verkopen
Bij: gereed en onderhanden nog niet verkocht product
Stand per 31 december 2010

4.130
-7.603
6.487
3.014

Onderhanden projecten
Leeuwarden
Akkrum
Grou
Wergea
Aldeboarn
Grou
Beetsterzwaag
Tijnje
Diverse projecten

2010
377
412
407
478
2.432
168
465
4.739

Ee-burg fase 4 en 5
Leppehiem
Groene Kruis gebouw
Grut Palma
Swettebuorren
Prinsessenbuurt
Lyndenpark
Romke van Damwei

2009
1.166
399
353

1.918

Vorderingen
Huurdebiteuren
Huurdebiteuren
Af : voorziening wegens oninbaarheid

Gemeenten
Gemeente Opsterland
Gemeente Leeuwarden
Gemeenten overig
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2010

2009

657
-34
623

666
-159
507

2010

2009

163
25
188

126
200
326

Overige vorderingen
Vorderingen op niet huurders
Vorderingen op vertrokken huurders
Belastingen
Vorderingen wegens verkochte nieuwbouw en bestaand bezit
Herstructurering Boarnsterhim BV
Overige vorderingen
Af: voorziening wegens oninbaarheid

Overlopende activa
Nog te ontvangen verkochte woningen
Subsidie op CO-2 project
ICT licenties 2011
Huur bedrijfspand 2011
Rente en aflossing 2011
Overige

2010

2009

668
804
877
100
571
-742
2.278

1.317
907
781
122
100
782
-388
3.621

2010

2009

313
54
95
338
800

351
400
516
1.267

2010

2009

178.306
7.917
186.223

177.541
765
178.306

Vermogen
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Stand per 1 januari
Bij: resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Egalisatierekening
Het verloop van de egalisatierekening is als volgt:

BWSsubsidie

Stand per 1 januari 2010
Toevoegingen rente
Vrijval ten gunste van de exploitatie
Stand per 31 december 2010

595
48
-108
535
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Voorzieningen
De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema samengevat:
Vroeg
Latente
Waardepensioen
belasting verminde(> 1 jaar) verplichting ring MVA

Fusiekosten

Overige
voorzieningen

Totaal

1 januari 2010

176

56

116

207

1.567

2.122

Overige toevoegingen
Onttrekkingen
Mutaties 2010

-30
-30

-6
-6

1.407
-116
1.291

-140
-140

19
-351
-332

1.426
-643
783

31 december 2010

146

50

1.407

67

1.235

2.905

Vroegpensioen (> 1 jaar)
De voorziening voor vroegpensioen heeft betrekking op een in 2004 getroffen voorziening voor
pensioenlasten van 12 vervroegd uitgetreden medewerkers.
Latente Belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen bestaat uit tijdelijke verschillen tussen de commerciële
en fiscale boekwaarde van leningen u/g.
Waardevermindering MVA
De voorziening voor waardevermindering heeft betrekking op nieuwbouwprojecten, waarvan de te nemen
onrendabele top groter is dan de bestede kosten.
Fusiekosten
Dit betreffen kosten als gevolg van fusie afspraken opgenomen in het sociaal plan. Deze voorziening loopt in
2012 af.
Overige voorzieningen
De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft de in de toekomst te betalen kosten van jubilea, waarbij
rekening is gehouden met de blijfkans en die contant zijn gemaakt tegen een disconteringsvoet van 4%. Er is
een voorziening getroffen voor de grondsanering Hoekstersingel te Leeuwarden. Verder is er een
voorziening opgenomen voor de L. Sinnemastraat.
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Langlopende schulden
2010
looptijd
korter dan
vijf jaar
Leningen overheid
Leningen kredietinstellingen
Af: onder kortlopend
opgenomen
Terugkoopverplichting
woningen verkocht onder
voorwaarden
Totaal

2010
looptijd
langer dan
vijf jaar

26.245
156.217
-41.784

140.678

2010
totaal

2010
rentevoet

2009
totaal

4,78%
3,34%

2009
rentevoet

7.961
197.489

34.206
353.706
-41.784

38.156
300.486
-12.420

833

833

833

206.283

346.961

327.055

4,94%
3,71%

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de
kortlopende schulden. De aflossingsverplichting voor 2010 bedraagt € 41,8 miljoen.
Leningen overheid en kredietinstellingen
De mutaties in 2010 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:
leningen
overheid
Stand per 1 januari 2010
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen 2010
Af: aflossingsverplichting 2011
Stand per 31 december 2010

34.216
-3.950
-9.560
20.706

leningen
kredietinstellingen
292.006
84.500
-18.860
32.224
325.422

Totaal
326.222
84.500
-22.810
-41.784
346.128

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouw tot een bedrag van € 42,6 miljoen.
Leaseverplichtingen
Eind 2010 heeft Elkien ten aanzien van haar wagenpark leaseverplichtingen ter grootte van
€ 1,55 (2009:1,15)miljoen.
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Financiële instrumenten
Gedurende het verslagjaar is het treasury statuut, waarin opgenomen het financieel beleid, vastgesteld door
de financiële commissie. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder
voorwaarden toegestaan. Deze instrumenten worden uitsluitend toegepast in het kader van beperking van
renterisico’s en looptijdrisico's.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de marktwaarde en boekwaarde van de verschillende financiële
instrumenten per 31 december 2010:
Tegenpartij
Bedragen x € 1.000,--

Rente

Var.Rente

RC data

Startdata

Einddata

Marktwaarde

Hoofdsom

Cap Fortis DFC26883
Floor Fortis DFC27039
Totaal cap/floor

5,500% EUR 3M
2,000% EUR 3M

16-02-05
16-02-05

01-04-05
01-04-05

01-04-15
01-04-15

33
-137
-104

5.000
5.000
10.000

Swap Barclays 7117305B
Swap Barclays 7117306B
Swap Barclays 7117307B
Swap BNG 197059
Swap BNG 197060
Swap BNG 197061
Swap BNG197062
Swap BNG 197063
Swap TRV 176645
Swap BNG 197064
Swap BNG 197065
Swap BNP Par. 5361036
Swap BNP Par. 5438247
Swap BNP Par. 5438248
Swap BNP Par. 5438249
Swap Deutsche 3760022L
Swap Deutsche 3795839L
Swap Deutsche 3795841L
Swap Deutsche 3795844L
Swap Rabo 9226050
Swap Rabo 9226060
Totaal swaps

3,413%
3,413%
3,413%
4,980%
4,970%
4,965%
4,965%
4,960%
4,934%
4,950%
4,920%
3,110%
3,400%
3,400%
3,410%
3,098%
3,398%
3,403%
3,400%
4,084%
4,064%

16-12-10
16-12-10
16-12-10
24-07-08
24-07-08
24-07-08
24-07-08
24-07-08
22-08-07
24-07-08
24-07-08
24-11-10
16-12-10
16-12-10
16-12-10
24-11-10
16-12-10
16-12-10
16-12-10
10-01-07
10-01-07

20-12-10
20-12-10
20-12-10
15-07-09
15-10-09
15-12-09
15-03-10
15-05-10
01-07-10
15-08-10
02-08-11
16-06-14
16-12-10
16-12-10
16-12-10
01-09-15
16-12-10
16-12-10
16-12-10
01-02-08
01-12-08

01-10-58
01-09-58
01-12-58
15-07-39
15-10-39
15-12-39
15-03-40
15-05-40
02-07-35
15-08-40
02-08-41
16-06-60
01-09-59
01-09-59
02-07-59
01-09-60
02-08-59
01-10-58
01-11-59
01-02-37
01-12-38

-303
-303
-302
-1.369
-1.309
-1.278
-1.476
-1.432
-2.313
-1.373
-2.395
874
-290
-290
-304
946
-85
-257
-139
-949
-760
-15.105

7.500
7.500
7.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
5.000
10.000
12.500
7.500
7.500
7.500
12.500
2.500
7.500
4.000
7.500
7.500
149.000

-15.209

159.000

EUR 6M
EUR 6M
EUR 6M
EUR 3M
EUR 3M
EUR 3M
EUR 3M
EUR 3M
EUR 3M
EUR 3M
EUR 3M
EUR 6M
EUR 6M
EUR 6M
EUR 6M
EUR 6M
EUR 6M
EUR 6M
EUR 6M
EUR 3M
EUR 3M

Totaal

Toelichting:
Met de cap en de floor heeft Elkien zich verzekert van een maximaal te betalen rente van 5,50% en een
minimaal te betalen rente van 2,00% op een onderliggende variabele lening waarbij elke 3 maanden de
rente opnieuw vastgesteld wordt. De cap en floor zijn afgesloten met ABN AMRO.
De in de tabel opgenomen renteswaps zijn door Elkien afgesloten om de rente als gevolg van een
financieringsbehoefte voortvloeiende uit investerings-programma's c.q. herfinancieringen te fixeren. Per
31.12.2010 is geen sprake van open posities.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Huren
Woningen en woongebouwen
Onroerende zaken niet zijnde woningen
Af : huurderving wegens leegstand
huurderving wegens oninbaarheid

2010

2009

81.359
3.000
84.359
-2.790
-328
81.241

79.088
2.879
81.967
-2.417
-301
79.248

2010

2009

5.300
-202
-185
4.913

5.350
-362
-161
4.827

2010

2009

108
37
145

108
81
189

2010

2009

11.615
-1.226
-1.678
8.711

10.260
-991
-1.673
7.596

2010

2009

6.230
1.888
223
411
133
8.885

3.281
844
2.322
412
71
185
7.115

2010

2009

1.414
1.414

710
710

Vergoedingen
Overige goederen, leveringen en diensten
Af: te verrekenen met huurders
Af: vergoedingsderving wegens leegstand

Overheidsbijdragen
Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie
Jaarlijkse bijdrage WVG

Verkoop onroerende zaken
Opbrengst verkopen bestaand bezit
Af: verkoopkosten
Af : Boekwaarde

Gerealiseerde opbrengst onderhanden projecten
Ee-burg Leeuwarden
Kûpersleantsje Terherne
Schansburg Gorredijk
Halbertsma villa Grou verkoop kavels
Teatskehûs Blauwhuis (dienstverlening)
Ark en Reau Aldeboarn verkoop kavels
Akkrum Leppehiem
Heeg Wraldfinster
Beetsterzwaag Lyndenpark
Tijnje Romke van Damwei

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw koop-/huurwoningen
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Overige bedrijfsopbrengsten
Beheerdiensten
Overige

2010

2009

107
243
350

54
257
311

2010

2009

11.203
550
1.295
13.048

10.136
538
1.265
11.939

2010
1.988
-20
-25
-98
393
-212
629
-216
-649
-141
425
-261
-19
1.040
2.544
-30
60
-71
5.337

2009
529
97
1
-301
-239
-33
1.121
216
137
995
449
500
1.418
-3.463
2.152
-1.250
2.329

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijving woningen en woongebouwen in exploitatie
Afschrijving niet zijnde woningen in exploitatie
Afschrijving onroerende zaken ten dienste van de exploitatie

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Aldeboarn woningen
Poppenwier woningen
Zurich woningen
Hemrik woningen
Blauwhuis woningen
Gauw woningen
Bolsward woonzorgcomplex
Makkum woonzorgcomplex
Blauwhuis woonzorgcomplex
Westeinde Leeuwarden woningen
Zuiderburen Leeuwarden woningen
Drachten woningen
Nieuwbouw Swettebuorren Aldeboarn
Binnenstad Leeuwarden woningen
Bilgaard Leeuwarden woningen
Leeuwarden woningen
Zuidlanden Leeuwarden woningen
Grou woningen
Terugname bestaand bezit
Overige woongelegenheden
Overige niet woongelegenheden
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Lasten onderhoud
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)
De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:
Niveauverbeteringen
Planmatig onderhoud
Af: geactiveerd
Klachten- en mutatieonderhoud

2010

2009

5.586
13.912
19.498

6.254
21.461
27.715

2010
21.419
16.015
-23.522
5.586
19.498

2009
14.606
16.544
-9.689
6.254
27.715

2010
5.340
2.138
235
411
133
8.257

2009
2.804
1.008
2.719
375
71
185
79
7.241

Kosten uitbesteed werk
Ee-burg Leeuwarden
Kûpersleantsje Terherne
Schansburg Gorredijk
Halbertsma villa Grou kavels
Teatskehûs Blauwhuis (dienstverlening)
Ark en Reau Aldeboarn kavels
Overig
Akkrum Leppehiem
Heeg Wraldfinster
Beetsterzwaag Lyndenpark
Tijnje Romke van Damwei
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Overige bedrijfslasten
Beheerkosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Leefbaarheid
Externe advieskosten en benchmarking
Accountantskosten
Communicatie en marketing
Automatiseringskosten
Bestuurskosten
Overige beheerkosten
Subtotaal beheerskosten

2010

2009

1.709
1.535
916
477
319
629
1.501
221
1.053
8.360

1.491
1.526
864
1.265
428
1.749
2.314
239
1.188
11.064

Heffingen en zakelijke bedrijfslasten
Belastingen
Verzekeringen
Juridische kosten, incasso e.d.
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Contributie landelijke federatie
Bijdrage inzake ‘Vogelaarwijk’*
Overige zakelijke bedrijfslasten
Subtotaal heffingen

4.420
465
49
12
119
-475
952
5.542

4.431
362
116
80
475
705
6.169

Exploitatielasten servicekosten
Onderhoudskosten exploitatie leveringen en diensten
Af: uren eigen dienst
Verwarmingskosten
Elektrakosten
Waterkosten
Kosten/ premie glasverzekering
Overige directe exploitatielasten
Subtotaal exploitatielasten servicekosten

2.950
-482
952
584
86
285
219
4.594

2.823
-508
1.093
605
216
289
190
4.708

18.496

21.942

Totaal overige bedrijfslasten

* We hebben ultimo 2009 voorzichtigheidshalve een te betalen bijdrage Vogelaarheffing opgenomen, omdat
niet duidelijk was of de rechtsvoorganger van Elkien dit nog verschuldigd was over het jaar 2009. In 2010 is
gebleken dat we deze bijdrage niet meer verschuldigd zijn over 2009 en hebben we de schuld laten
vrijvallen, wat in dit jaar leidt tot een baat onder de overige bedrijfslasten.
Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
2010
2009
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

65
101
153
319
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125
187
116
428

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Geactiveerde rente materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Rente financiële vaste activa
- Te vorderen subsidie BWS
- Overige financiële vaste activa
Rente op vorderingen
Rente op liquide middelen

Rentelasten
Toegevoegde rente egalisatierekeningen:
Rijksbijdragen
Rente langlopende schulden:
Leningen
Rente kortlopende schulden
Overige / Afkoop derivaten
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2010

2009

1.832

1.249

48
37
10
90
2.017

56
36
-9
1.332

2010

2009

48

52

16.504

15.002

5.618
22.170

78
15.132

Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2010

2009

Acute belastingen(*)
888
-171
Mutatie latente belastingen
911
-98
Totaal
1.799
-269
(*) verschuldigde belasting 2010: betreft een vrijval van gereserveerde winstbelasting over de boekjaren
2008 en 2009
Het fiscale resultaat voor de vennootschapsbelasting over 2010 is als volgt bepaald:
2010
Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening
Bij: fiscaal niet aftrekbare kosten:
- Bijzondere waardeverminderingen
- Fiscale afschrijvingen lager dan commerciële afschrijvingen
- Vrijval agio leningen u/g
- Rente ontwikkelrecht
- Dotatie/vrijval voorzieningen
- Restitutie kosten betreffende de onbelaste periode
- Oort
Af: fiscaal aftrekbare kosten:
- Overheidsbijdragen
- Fiscaal resultaat projectontwikkeling lager dan commercieel resultaat
- De-activering niveauverbetering
- Afschrijving disagio op leningen o/g en derivaten
- Lager fiscaal resultaat verkochte woningen
- Toepassing HIR
- Vogelaarheffing
- EIA
Belastbaar bedrag voor verliescompensatie
Fiscale verlies compensatie
Belastbaar bedrag boekjaar

5.622

1.035

5.337
11.548
27
29
-499
45
16.487

2.450
10.877
27
28
8
13.390

-145
-2.079
-12.853
-1.075
-7.140
-1.571
-475
-1.150
-26.488

-189
-3.922
-1.358
-5.907
-1.964

-4.379

Te betalen belasting

2009

-13.340

-4.379

1.084
-503
581

-
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Na de toevoeging van de fiscale verliescompensatie over 2010 is het totaal van het te verrekenen fiscaal
verlies per 31 december 2010 gecumuleerd tot een totaalbedrag van € 10,6 miljoen.
De mutatie latente belastingen 2010 is als volgt bepaald:
Correctie actieve latentie 2009
Correctie passieve latentie 2009

2010
92
-3

Afloop actieve latentie 2010
Afloop passieve latentie 2010

-304
10

Vorming actieve latentie verliescompensatie 2010

89
-294
1.116
911
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Overige informatie
Werknemers
Gedurende het jaar 2010 had de corporatie gemiddeld 196,44 werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd
op het aantal fulltime equivalenten.
Bestuurders en commissarissen
Per ultimo 2010 wordt het Bestuur gevormd door één Bestuurder die benoemd is voor onbepaalde tijd. De
arbeidsovereenkomst met de heer de Groot is per 1 oktober 2010 beëindigd. Voor het inkomensbeleid voor
het Bestuur volgt Elkien de aanbevelingen van Commissie Izeboud. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het verslag van de Raad van Commissarissen waarin een paragraaf over de
Bestuurdersbeloning is opgenomen.
Specificatie per bestuurder:
A. Bonnema
Belastbaar loon 1)
Pensioenafdracht
F.Th. de Groot
Belastbaar loon
2)
Vergoeding volgens beëindigings- en vaststellingsovereenkomst
Pensioenafdracht
Totaal
Raad van Commissarissen:
Voorzitter
Leden
1)

2010

2009

119.295
38.818
158.114

141.032
38.118
179.150

111.273
370.000
37.689
518.962

148.638
0
50.324
198.962

677.076

378.112

2010

2009

12.000
8.000

12.000
8.000

In 2009 waren de bijtelling van de auto van de zaak en een bonus begrepen in het belastbaar loon.

2)

De totale beëindigingsvergoeding volgens de vastellingsovereenkomst bedroeg € 373.546,98. Hiervan is €
370.000,00 gestort in een stamrechtpolis en € 3.546,98 betaald via de loonstaat met de vereiste inhoudingen
en derhalve begrepen in het belastbaar loon.
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