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1.1 Fundament voor de toekomst
2014 is het jaar waarin we bewijs hebben geleverd dat we op de goede weg zitten. Ik noem in deze 
graag de goede beoordeling van de visitatiecommissie. Uiteraard zijn we hier zeer trots op! Daarnaast 
liet de Benchmark van Aedes, die dit jaar voor het eerst is uitgevoerd, zien dat we het goed doen als 
het aankomt op kwaliteit en bedrijfslasten. Deze resultaten samen bevestigen ons niet alleen dat we 
de goede dingen doen, maar ook dat we dingen goed doen. Gelukkig maar, want onze enige legitima-
tie is onze prestatie en daar werken we binnen deltaWonen hard aan.

Om goede prestaties te kunnen leveren moet je je bedrijfsvoering en organisatie op orde hebben.  
Een aantal jaar geleden omarmden we daarom de Lean werkmethode. Deze geeft ons handvatten 
om de kwaliteit van onze producten steeds verder te verbeteren. In 2014 hebben we een aantal 
mooie verbeterslagen kunnen maken in verschillende werkprocessen, waardoor we klantgerichter 
en efficiënter zijn gaan werken. Door de basis van onze bedrijfsvoering goed neer te zetten, konden 
we in 2014 de beslissing maken om onze ambitie stevig te verhogen. Zo hebben we besloten om de 
komende tien jaar maar liefst 8.800 woningen energiezuiniger te maken (in plaats van het eerder 
gestelde aantal van 3.500). Dat kunnen we alleen waarmaken als we zowel kwalitatief als financieel 
kiezen voor efficiency.

Natuurlijk betekent het verhogen van onze ambitie ook iets voor onze klanten. De kwaliteit van hun 
woning wordt verhoogd door de duurzame maatregelen die wij aan de woning treffen tijdens de 
E-renovaties. Klanten krijgen hierdoor een woning met meer comfort en bovendien hebben zij finan-
cieel voordeel doordat de E-renovaties kunnen leiden tot een lagere energierekening. Ondanks deze 
voordelen, realiseren we ons dat een E-renovatie voor de bewoners een ingrijpend proces is. Er moet 
in korte tijd veel aan de woning gebeuren en gedurende de werkzaamheden lopen er veel vakmannen 
door de woning. Natuurlijk blijven we, samen met de uitvoerende aannemer en de bewoners zelf, 
zoeken naar manieren hoe we de overlast zo veel mogelijk kunnen beperken.

Het energiezuiniger maken van onze woningvoorraad is om twee redenen urgent. De wereldwijde 
klimaatsverandering vraagt om een drastische verlaging van de CO2-uitstoot. Daar dragen wij, met 
het verduurzamen van ons woningbezit, aan bij. Daarnaast zien wij het als een belangrijke taak om 
woningen, ook in de toekomst, betaalbaar te houden voor onze primaire doelgroep. Daarom was 2014 
voor ons het jaar van de betaalbaarheid. 
Als we het hebben over betaalbaarheid, praten we over een armoedevraagstuk dat afhankelijk is van 
meerdere factoren. Ik vond het dan ook mooi om te zien dat ook andere maatschappelijke partners zich 
hiervoor verantwoordelijk voelen en in 2014 met ons hebben willen meedenken bij het in beeld brengen 
van het betaalbaarheidsspectrum. Hiermee hebben we gezamenlijk een mooie basis gelegd waarop we, 
in 2015, een concreet programma kunnen ontwikkelen.
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Kijkend naar de sector ben ik van mening dat we in 2014 de grootste winst hebben geboekt met de 
vaststelling van de nieuwe Woningwet. Na ongeveer twintig jaar zonder eenduidig wettelijk kader te 
hebben gefunctioneerd, weten we nu tenminste hoe groot het speelveld is waarbinnen we moeten 
aantonen dat we het kunnen. De nieuwe wetgeving betekende voor deltaWonen niet dat wij ineens de 
bakens moesten gaan verzetten. De keuzes, die we in 2011 gemaakt hebben met de Durf en Duur-
zaamheid 1.0 sluiten goed aan met wat de minister nu voor ogen heeft met de herziene Woningwet. 
Onze core-business hadden we al afgebakend met een duidelijke missie en visie in ons strategisch 
plan Durf en Duurzaamheid 2.0. 

Wel moeten we nog een besluit nemen of we ons niet-DAEB bezit juridisch of administratief gaan 
scheiden, maar dat is een uitvoeringsvraag. De piketpaaltjes staan: we kunnen aan de slag!

Gelukkig kan ik u ook vertellen dat deltaWonen nog steeds een financieel gezonde organisatie is.  
In 2014 behaalden we een totaal resultaat van € 65,1 miljoen. Dit resultaat is een direct gevolg van 
onze eerdere keuze om ons bezit te waarderen op marktwaarde. Nu de woningmarkt weer aantrekt, 
is ook de waarde van ons bezit gestegen, met € 50,1 miljoen (4%). Daarmee is het verlies van 
voorgaande jaren voor een belangrijk deel ongedaan gemaakt. Ons genormaliseerde bedrijfsresul-
taat komt dit jaar uit op € 15,2 miljoen. Dat betekent dat we het ook in de uitvoering goed gedaan 
hebben.

Ik kijk terug op een mooi jaar, waarin we een stevig fundament voor de toekomst hebben gelegd.  
De komende jaren gaan we dan ook vol energie en motivatie werken aan de verwezenlijking van  
onze ambities. Ik nodig u van harte uit om het jaarverslag 2014 te lezen.

Met vriendelijke groet,

drs. Evert Leideman
directeur-bestuurder
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1.2 De klant voorop
Doelstelling
Wij kennen onze klant en markt en leveren kwalitatief goede producten 
waar vraag naar is.

Bij deltaWonen staat de klant voorop. Dus zijn wij steeds op zoek naar manieren om onze klanten 
nog beter van dienst te zijn. We hebben ons zelf strenge normen opgelegd. Onze prestaties op deze 
normen controleren we zelf. We laten de klanttevredenheid over onze dienstverlening ook meten 
door een extern bureau. Die meting is in 2014 uitgevoerd door KWH. Het resultaat (een 7,8) werd 
in maart 2015 bekend gemaakt. Ten opzichte van vorig jaar is de klanttevredenheid met 0,2 punt 
gestegen. Een mooi bewijs dat we op de goede weg zijn.

In 2014 hebben we vanuit onze focus op Lean werken onze klantprocessen nog beter op orde 
gebracht. We willen een betere dienstverlening aan de klant en zo min mogelijk vermijdbare kosten 
(verspilling van geld). De klant ziet dat terug in snellere en effectievere dienstverlening.

Woonwinkels
De afgelopen jaren nam het klantbezoek aan de balies van onze woonwinkels af. Dat heeft ons in 
2013 al doen besluiten de woonwinkel in Zwolle te verhuizen naar ons hoofdkantoor aan de 
Veerallee 30 en de organisatie en openingstijden van onze woonwinkels in Kampen en Wezep aan te 
passen. Na evaluatie hebben we in 2014 besloten de woonwinkels in Kampen en Zwolle tijdens kan-
tooruren open te houden voor onze klanten. Zij kunnen dan gewoon bij ons binnenlopen met vragen 
en/of voor advies. Toch raden wij wel aan om - wanneer - mogelijk, eerst een telefonische afspraak 
te maken. Dat voorkomt wachttijden in de woonwinkels. In Wezep kunnen klanten alleen nog op 
afspraak terecht. Onze achterliggende werkprocessen hebben we als gevolg van deze veranderingen 
aangepast.

Optimalisatie klantprocessen
Omdat wij onze dienstverlening steeds verder willen verbeteren, hebben we het proces rondom 
huuropzegging en het vinden van een nieuwe huurder voor een woning in 2014 geoptimaliseerd. 
Het was een grote uitdaging om deze procesveranderingen door te voeren, zonder de klant daarmee 
lastig te vallen. 

• Verbeterd verhuurmutatieproces  
Het verhuurmutatieproces bestaat uit werkzaamheden die plaatsvinden tussen het moment dat 
een klant zijn huurcontract opzegt en een nieuwe huurder de woning betrekt. Dit proces hebben 
we geoptimaliseerd en aangepast. De nieuwe huurder kan hierdoor sneller de woning betrekken.  
Voor de vertrekkende huurder en de nieuwe huurder betekent dit dat ze gezamenlijk afspraken 
kunnen maken over overname van diverse zaken. Dat is vaak voor beide partijen voordelig.  
Voor deltaWonen levert deze verandering minder leegstand (en dus minder huurderving) op. 
Bovendien heeft deze versnelling een gunstig effect op de doorstroming op wachtlijsten voor een 
sociale huurwoning.
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• Veranderingen frontoffice/verhuur 
Door de optimalisatie van het verhuurmutatieproces is in 2014 veel veranderd op de afdeling 
Verhuur en bij de Frontoffice. De functies van klantconsulent en verhuurmedewerker zijn komen 
te vervallen en deels samengevoegd in een nieuwe functie. De zeventien medewerkers die het 
betrof hebben een nieuwe functie gekregen binnen het bedrijfsonderdeel Klant en Wonen, of elders 
binnen deltaWonen. Verschillende stapjes in één klantproces kunnen nu door één en dezelfde 
medewerker worden uitgevoerd. De klant is hiermee sneller geholpen en hoeft minder vaak terug 
te komen. Medewerkers hebben meer eigen verantwoordelijkheid, wat het werkplezier ten goede 
komt.  

• Veranderingen locaties (team leefbaarheid) 
De woonconsulenten, wijkconsulenten en complexbeheerders van de drie verschillende locaties 
werkten altijd in drie aparte teams in onze drie werkgebieden. Zij zijn in 2014 samengegaan in één 
team. Deze samenvoeging leidt tot minder managementkosten, een eenduidiger dienstverlening 
en een betere benutting van de capaciteit doordat taken eventueel eenvoudig aan elkaar kunnen 
worden overgedragen. Klanten worden, zoals vanouds, bediend in de plaats waarin zij wonen.  
Zij merken dus niets van deze verandering. Zij kunnen dan ook nog steeds gewoon terecht op onze 
kantoren in Wezep, Kampen en Zwolle. Het is wel raadzaam een afspraak te maken. Voor Wezep is 
dat zelfs een vereiste.

Onderweg naar een digitaal klantportaal
Steeds meer mensen willen via het internet hun zaken kunnen regelen. We zien een toename van 
het aantal klanten dat ons belt, mailt of vragen stelt via social mediakanalen zoals Twitter en 
Facebook. Omdat wij willen dat klanten ons op meerdere manieren kunnen bereiken, zijn we in 
2014 begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een digitaal klantportaal op onze 
website. Hiermee kunnen onze klanten in de nabije toekomst een groot deel van hun huurzaken, via 
internet, zelf regelen. De klantinformatie die in onze systemen staat opgeslagen, moet op een veilige 
manier ontsloten worden, zodat klanten in de toekomst hun gegevens zelf kunnen inzien en waar 
nodig kunnen veranderen. In 2014 hebben we onderzocht wat hiervoor nodig is en welke leverancier 
ons dat kan bieden. In 2015 gaan we onderzoeken hoe we dit klantportaal op een veilige, betrouw-
bare manier tot stand kunnen brengen.

Huurverhoging 2014
DeltaWonen rekende in 2014 de volgende huurverhogingen door: 4% voor mensen met een (geza-
menlijk belastbaar) inkomen lager dan € 43.602,- en 6,5% voor mensen met een (gezamenlijk 
belastbaar) inkomen hoger dan € 43.602,-. Huurders van energie-onzuinige woningen betalen meer 
woonlasten door hogere energiekosten. Om ook voor deze huurders de woonlasten betaalbaar te 
houden, kregen huurders van woningen met energielabel E, F of G een korting op de huurverhoging 
van respectievelijk 0,2%, 0,4% en 0,6%. 
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Huurachterstanden
Een streng incassobeleid is een sociaal incassobeleid. Bij het terugdringen van de huurachterstanden 
heeft deltaWonen de achterliggende doelstelling om huurders te ondersteunen bij het structureel 
oplossen van eventuele schuldenproblematiek. Dit doen we door bij het signaleren van huurachter-
stand, al in een vroeg stadium contact op te nemen met de huurder. In dit contact proberen we te 
achterhalen of er sprake is van betalingsproblematiek die verder reikt dan alleen de huurschuld.  
Zo probeert deltaWonen te voorkomen dat huurders grote huurschulden opbouwen. Door een goede 
samenwerking tussen de medewerkers van de incassoafdeling, wijkconsulenten (huisbezoeken) en 
medewerkers van de Front-office (service-calls) worden klanten steeds beter begeleid bij het oplos-
sen van hun schuldenproblematiek. Ook zetten incassomedewerkers steeds vaker hun kennis en 
expertise in bij het financiële onderdeel van de intake van nieuwe huurders. Dit zal naar verwachting 
op de lange termijn een positief effect hebben op de huurachterstanden.

Desondanks konden we niet voorkomen dat de huurachterstanden in 2014 met € 83.000,- zijn 
opgelopen van € 1.410.000,- (in 2013) naar € 1.493.000,- (in 2014). De norm die we onszelf 
gesteld hadden (maximaal € 1.250.000,- aan huurachterstand), hebben we daardoor niet behaald. 
Hoewel de oplopende huurachterstand in lijn ligt met de landelijke trend, is dit voor ons een aanspo-
ring om in 2015 nog eerder en vaker (persoonlijk) contact met de klant te zoeken door middel van 
huisbezoeken en telefoongesprekken.

Het aantal ontruimingen als gevolg van zowel huurachterstand als bijvoorbeeld ernstige overlast is 
gedaald; van 21 ontruimingen in 2013, naar negen ontruimingen in 2014. 

Minder leegstand 
Gezien de druk op de woningmarkt geven leegstaande woningen een slecht signaal aan de markt. 
In mei 2014 is deltaWonen daarom een proefproject gestart waarin leegstaande woningen worden 
verhuurd op basis van tijdelijke contracten. Dit wordt voor ons verzorgd door het bedrijf CareX. Het 
is de bedoeling dat we samen met de gemeentes Zwolle en Kampen, collega-corporaties en zorgin-
stellingen een zogenaamde flexibele schil creëren als extra stap in het bestaande woonruimtever-
deelsysteem. Alle betrokken partijen leveren in de flexibele schil leegstaande panden voor tijdelijke 
verhuur. Dit kunnen panden zijn die tijdelijk leegstaan omdat ze bijvoorbeeld worden verkocht, of 
omdat een verbouwing of sloop wordt voorbereid.

Het percentage leegstaande woningen (afgezet tegen ons totaal bezit) is in 2014 gedaald naar 
1,86%. (In 2013 was dat 2,06%). Toch hebben we daarmee de norm van 1,5%, die we onszelf voor 
2014 gesteld hadden, niet behaald. Door de verbeteringen die we hebben doorgevoerd in het ver-
huurmutatieproces hopen we dat de daling verder doorzet naar de door ons gestelde norm.  
Door de uitvoering van de energierenovaties en/of grootschalige modernisering staan woningen in 
een complex soms geruime tijd leeg, wat een negatieve impact heeft op het leegstandspercentage. 
We proberen deze leegstand zoveel mogelijk te beperken.
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Wachttijden
Hoewel we het graag anders zouden zien, lopen de wachttijden voor een sociale huurwoning nog 
niet echt terug. De groeiambitie die we hebben ten aanzien van ons woningbezit, draagt bij aan het 
verlagen van de wachttijden. Maar de wachttijd voor een sociale huurwoning in onze werkgebieden, 
wordt niet alleen beïnvloed door het beleid en de ontwikkelingen van deltaWonen. De wachttijd wordt 
ook bepaald door het aantal verhuizingen in een werkgebied en het aantal woningzoekenden. Omdat 
we met meerdere corporaties tegelijk in ons werkgebied werken, betekent dat automatisch dat we 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het terugdringen van de wachttijden. Maar als de economi-
sche crisis blijft voortduren kan het aantal woningzoekenden blijven stijgen en geen gelijke tred hou-
den met extra aanbod. DeltaWonen bouwt extra woningen in Zwolle en Kampen en verkoopt maar 
mondjesmaat huurwoningen. We blijven de wachttijden in onze werkgebieden sterk monitoren. 

In 2014 bedroeg de wachttijd in Zwolle 4,5 jaar. In Kampen bedroeg de wachttijd 2,5 jaar. De kans 
om een huurwoning te krijgen via de spoedmodule in het woonruimteverdeelsysteem, wordt steeds 
groter. In 2014 is de slagingskans opgelopen van 70% naar 86% in het laatste kwartaal van 2014. 
Dat betekent dat 86% van de mensen die hebben geprobeerd een woning te huren via de spoed-
module binnen zes maanden een woning heeft gevonden. In Wezep geldt een ander systeem voor 
woonruimteverdeling. Daar wordt een huurwoning toegewezen op basis van woonduur, waardoor de 
wachttijd hier moeilijk te meten is. Alleen starters schrijven zich daar in. Hun wachttijd was gemid-
deld 3,86 jaar. 

Strategisch Voorraad Beleid bijzonder vastgoed 
DeltaWonen heeft al tijden een goed uitgewerkt Strategisch Voorraad Beleid (SVB) voor het reguliere 
bezit (onze woningen). Voor het bijzondere vastgoed (zorgvastgoed, bedrijfs- en maatschappelijk 
onroerend goed, parkeergarages en parkeerplaatsen) was nog geen SVB vastgesteld. Dat is in 2014 
wel gebeurd.

Wij zien het verhuren van woningen als onze belangrijkste taak. Daarom hebben wij het bijzondere 
vastgoed kritisch tegen het licht gehouden door onszelf de vraag te stellen; ‘draagt het bij aan onze 
kerntaak?’. De conclusie is dat we het bijzondere vastgoed dat in het verlengde ligt van onze kern-
taak, zoals zorgvastgoed, zo veel mogelijk willen behouden (tenzij uit rendementsberekeningen blijkt 
dat we het beter kunnen verkopen). Bedrijfs onroerend goed daarentegen, willen we zo veel mogelijk 
verkopen, tenzij de inkomsten hiervan rechtstreeks bijdragen aan de uitvoer van onze kerntaken.

Maatschappelijk onroerend goed hebben we nauwelijks in ons bezit, met uitzondering van een aantal 
sociale ruimtes die onderdeel uitmaken van een woongebouw. Deze ruimtes willen we zoveel moge-
lijk behouden. Parkeerplaatsen en garages gaan we verkopen als dat mogelijk is. 
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Onze dashboards in 2014
Onder de doelstelling ‘Wij kennen onze klant en markt en leveren kwalitatief goede producten waar 
vraag naar is’, hebben wij KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) opgesteld. Deze indicatoren geven 
inzicht in onze prestaties op diverse terreinen. 
Gezamenlijk vormen de KPI’s een zogenaamde “balanced score card”, waarmee snel inzichtelijk 
is hoe deltaWonen in zijn totaliteit presteert. Elke KPI is van een norm voorzien. Zo is eenvoudig 
te meten of we boven of onder de norm scoren en dus of we ons beleid moeten bijsturen of dat we 
goed op koers liggen. De KPI’s en de voortgang staan in de Business Intelligence-tool in dashboards 
weergegeven. 
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Vitale coalities

Doelstelling
We sluiten en onderhouden vitale coalities die een versterkend effect heb-
ben op het woongenot en één of meer van de schakels wonen, werken, 
leren, vrije tijd en goede zorg.

DeltaWonen draagt op verschillende manieren bij aan een gezonde samenleving. Daar waar het gaat 
om zaken waar meerdere partijen bij betrokken zijn of kunnen worden, sluiten we vaak samenwer-
kingsverbanden met maatschappelijke partners uit onze werkgebieden. Zo kunnen we elkaar aanvul-
len en versterken. Ook in 2014 kunnen we hier weer een mooi aantal voorbeelden van benoemen.

Vitale marktcoalities met maatschappelijke partners
• Samenwerking Wonen, Welzijn en Zorg in het licht van de veranderde wet- en regelgeving 

Onder de programmanaam WWZ038 (Wonen, Welzijn, Zorg, Zwolle) hebben wij ons in 2014, 
samen met een groot aantal zorg- en welzijnspartijen, de gemeente Zwolle en de andere Zwolse 
woningcorporaties, voorbereid op de grote veranderingen in de zorg die per 1 januari 2015 zijn 
ingegaan. Dit heeft ertoe geleid dat wij eind 2014 het rapport: ‘Zwolle een zorgbestendige stad’ 
konden opleveren. In het rapport staan aanbevelingen over hoe wonen, welzijn en zorg in Zwolle 
na 1 januari 2015 kunnen worden georganiseerd. De veranderingen in de zorg hebben gevolgen 
voor mensen met een zorgvraag, maar hebben ook invloed op de manier waarop de zorg wordt 
verleend. Door de goede samenwerking en organisatie tussen de diverse partijen, kunnen Zwolle-
naren met een zorgvraag in de toekomst langer zelfstandig blijven wonen op een plek waar zij zich 
prettig voelen. De samenwerking zoals die hier in Zwolle is vormgegeven is uniek en heeft veel 
landelijke belangstelling getrokken. Wij hebben in ons SVB ons bezit getoetst aan deze ontwikke-
lingen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat we voldoende woningen hebben die, al dan niet 
met een aanpassing, geschikt zijn voor zelfstandig wonen met een zorgbehoefte. 

Samenwerken aan leefbaarheid
Wij werken met verschillende partnerorganisaties samen om de leefbaarheid in bepaalde wijken te 
vergroten of het woongenot te versterken. Waar mogelijk betrekken wij huurders direct of indirect bij 
ontwikkelingen en/of beleidsuitvoeringen van deltaWonen. 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden:
• De wijk Dieze-Oost in Zwolle is in de afgelopen jaren geherstructureerd. In 2014 heeft de gemeente 

Zwolle in nauwe samenwerking met de bewoners het Simon van Slingelandtplein ingericht. 
 

• Wijkleerbedrijf Holtenbroek Zwolle 
Bewoners in Holtenbroek die hulp niet meer gefinancierd krijgen uit de AWBZ of PGB, maar wel 
ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen sinds januari 2014 terecht bij het Wijkleerbedrijf. Dit is 
een samenwerking tussen Driezorg, Calibris, Deltion College en deltaWonen. Bij het Wijkleerbedrijf 
krijgen leerlingen van het Deltion College de mogelijkheid om voor studiepunten ondersteuning te 
bieden aan wijkbewoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.  
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Een mooie samenwerking waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt, bijvoorbeeld omdat regu-
liere stageplaatsen moeilijk te vinden waren voor de desbetreffende leerlingen. Maar ook omdat de 
wijkbewoners erg geholpen zijn met de aangeboden diensten. 

• Vanuit het gedachtegoed van WWZ038 zijn we in 2014 gestart met het ontwikkelen van een 
toekomstvisie voor complex De Havezathe in Zwolle. Als gevolg van de veranderingen rondom 
scheiden wonen en zorg zien we een risico op leegstand in dit wooncomplex. In samenwerking met 
Driezorg en RIBW Groep Overijssel kijken we samen met klantgroepen hoe we in dit complex zelf-
standig wonen mogelijk kunnen maken voor doelgroepen met of zonder zorgvraag. In 2015 wordt 
deze visie naar verwachting afgerond. 

• Wortmanteam Kampen 
In de Wortmanstraat waren lange tijd veel leefbaarheidsproblemen. Sinds 2014 is in de Wort-
manstraat in Kampen een ‘Wortmanteam’ actief. Dit team is tot stand gekomen door een samen-
werking tussen de gemeente, stichting de Kern, Centrum Jeugd & Gezin, de politie en deltaWonen. 
Het Wortmanteam werkt actief aan de leefbaarheid in en rondom de flats van de Wortmanstraat. 
Het team organiseert allerlei activiteiten en projecten. Door het starten van onder andere een 
buurtwachtersproject waaraan bewoners van de Wortmanstraat deelnemen, is er beter contact 
met de bewoners en is de overlast zichtbaar teruggedrongen. Daarnaast is er gerichte hulp voor 
bewoners met diverse problematieken. 

Bewonersbetrokkenheid
Wij betrekken bewoners actief bij (beleids)beslissingen. Zo werken wij bij E-renovaties samen met 
klankbordgroepen van bewoners. Ook voeren wij intensief overleg met de Centrale Bewonersraad 
van deltaWonen over een groot scala aan onderwerpen. Zij gaven in 2014 onder andere advies over 
de jaarlijkse huurverhoging en hebben, in samenwerking met hun achterban, een actieve rol vervuld 
in de samenwerking met diverse partijen rondom betaalbaarheid. De Centrale Bewonersraad heeft 
een eigen website: www.bewonersraaddeltawonen.nl. Op deze website publiceren zij ook hun eigen 
jaarverslag.

Klachten
De klachtenadviescommissie heeft in 2014 tien klachten ontvangen over deltaWonen. In 2014 heeft 
de klachtenadviescommissie vier klachten in behandeling genomen. Eén van deze klachten heeft 
betrekking op een klacht die eind 2013 was ingediend. Over deze vier klachten is advies uitgebracht 
aan de directie. De klachtenadviescommissie adviseerde twee klachten deels gegrond en deels 
ongegrond te verklaren en twee klachten ongegrond te verklaren. De directie heeft de adviezen 
overgenomen. De overige zeven klachten zijn door de organisatie opgelost in overleg met de klagers. 
Verder zijn bij deltaWonen acht klachten binnengekomen over het woonruimteverdeelsysteem. Twee 
klachten waren niet-ontvankelijk. De overige brieven zijn doorgestuurd naar de stuurgroep woon-
ruimteverdeling of zijn afgehandeld door deltaWonen.
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Betaalbare woningen

Doelstelling
Onze woningen zijn betaalbaar voor alle huurders. Woningen zijn betaal-
baar als maximaal 40% van het netto maandinkomen wordt besteed aan 
integrale woonlasten.

DeltaWonen wijst 90% van haar huurwoningen toe aan de primaire doelgroep. Dit is de norm die wij 
(conform wetgeving), hanteren en ook behalen. 
• 2014; het jaar van de betaalbaarheid 

Betaalbare woningen voor onze doelgroep; dat vinden wij zo belangrijk dat wij er binnen deltaWo-
nen een strategische doelstelling over hebben geformuleerd.  
Wij maken ons zorgen of huurwoningen ook in de toekomst nog betaalbaar blijven voor de meest 
kwetsbare doelgroepen. Daarom kozen wij in 2014 ‘betaalbaarheid’ als centraal thema. Omdat 
de mate waarin een woning betaalbaar is afhangt van meerdere factoren (zoals bijvoorbeeld van 
eventuele kosten voor zorg, nu wonen en zorg gescheiden worden aangeboden aan groepen die 
voorheen een totaalpakket kregen), organiseerden we in 2014 een stakeholdersbijeenkomst over 
dit onderwerp. Juist door samenwerking met meerdere partijen kunnen we het thema vanuit 
verschillende perspectieven benaderen. Het was al snel duidelijk dat we niet over betaalbaarheid 
kunnen spreken, zonder daarin ook de kwaliteit van de woning en beschikbaarheid van woningen 
te beschouwen. Samen met de gemeenten Zwolle en Kampen, de woningcorporaties SWZ, Open-
baar Belang, Beter Wonen, huurdersorganisaties van alle corporaties, Tactus, Driezorg en het 
Leger des Heils, zijn we na de bijeenkomst verder aan de slag gegaan met het onderwerp. Eén van 
de doelstellingen was om gezamenlijk objectieve woonlasten en normen vast te leggen voor ver-
schillende doelgroepen. Aanvankelijk hanteerden we een woonquote van 37% (een huurder mag 
gemiddeld niet meer dan 37% van zijn inkomen kwijt zijn aan woonlasten, huur + energie), maar 
al snel bleek dat deze quote de betaalbaarheid niet in alle gevallen garandeert. De Nibud-norm gaf 
een objectiever beeld van een ‘verantwoorde’ huur bij verschillende inkomens. Dus hebben we ons 
woningbezit en de bijbehorende huren aan deze Nibud-norm getoetst en zijn we gaan kijken naar 
mogelijke oplossingen om woningen in de toekomst betaalbaar te houden. We hebben in 2014 
de basis gelegd voor het beleid voor betaalbaarheid. In 2015 gaan we met dezelfde partijen de 
verschillende scenario’s onderzoeken op haalbaarheid. We willen daarbij ook de energiebedrijven 
en de zorgverzekeringskantoren betrekken, want één ding weten we zeker. In veel gevallen waar 
betaalbaarheid van wonen een probleem is, is er ook sprake van een algemeen inkomensprobleem. 
Zolang de landelijke overheid hierop geen visie formuleert, willen we als deltaWonen en alle 
samenwerkingspartijen, uit het dossier betaalbaarheid, het probleem niet negeren. Dat vraagt om 
een brede aanpak. 
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1.3 Duurzaam bouwen en ontwikkelen
Doelstelling
Wij investeren in duurzame woningen. Op lange termijn streven we naar 
energieneutrale woningen.

Deze strategische doelstelling, uit Durf en Duurzaamheid 2.0, is niet zozeer nobel, als wel ronduit 
urgent. Willen we een leefbare wereld achterlaten voor onze (klein-)kinderen, dan moet op korte 
termijn de CO2 uitstoot drastisch worden verminderd. DeltaWonen voelt zich verantwoordelijk voor 
onze planeet. Daarom maken we bestaande woningen energiezuiniger door E-renovaties en bouwen 
we alleen woningen van hoge duurzame kwaliteit. Zo werken we aan een beter milieu, maar poten-
tieel ook aan de betaalbaarheid van wonen voor de primaire doelgroep. In 2014 hebben we onze 
duurzaamheidsambitie nog verder aangescherpt. 

Doelstelling
Verduurzaming bestaande woningen. In 2024 hebben wij alleen nog maar 
woningen met minimaal label B in ons bezit (oftewel woningen met een 
Energie Index van 1,25 of lager)

Deze strategische keuze betekent een verdrievoudiging van de opgave die we ons eerder ten doel 
hadden gesteld: niet 3.000 woningen E-renoveren voor 2020, maar 8.800 woningen voor het jaar 
2024. In 2014 hebben we uitgezocht of we deze ambitie ook werkelijk kunnen gaan waarmaken. We 
hebben het nieuwe programma doorberekend, subsidies aangevraagd voor de komende drie jaar (en 
verkregen van onder andere het Rijk, de provincies Gelderland en Overijssel en van de gemeenten 
Kampen en Zwolle) en we hebben onze ambitie verwerkt in de meerjarenbegroting. Ook hebben we 
onze interne organisatie en de werkprocessen aangepast aan de nieuwe doelstelling. We kunnen het 
doen en dus gaan we het doen! In 2015 staan 800 woningen op de planning voor E-renovatie.

Uitvoering duurzaamheidsprogramma 2014
We kunnen 2014 kenmerken als een transitiejaar, waarin we de basis op orde hebben gebracht, 
om in de komende jaren in sneltreinvaart verder te verduurzamen. Zo hebben we een duurzaam-
heidsprogramma opgesteld en hebben we onze processen geoptimaliseerd. Maar natuurlijk hebben 
we dit jaar ook uitvoer gegeven aan onze ambitie. Zo hebben we in 200 woningen E-renovaties 
uitgevoerd. De bewoners van deze woningen kunnen nu flink besparen op energie. Daarmee dra-
gen we niet alleen bij aan het milieu, maar ook aan de betaalbaarheid van wonen. Daarnaast zijn 
we verder gegaan met de uitrol van zonnepanelen op huurwoningen. In 2014 kozen 275 huurders 
voor zonnepanelen van deltaWonen. In totaal hebben we circa 2.500 zonnepanelen geplaatst. Deze 
wekken potentieel in totaal 530.000 kilowatt/uur per jaar op. Die hoeveelheid hoeft dus niet in een 
(kolengestookte) energiecentrale te worden opgewekt. Dat is pure winst, voor het milieu en voor de 
bewoners. Vanaf 2015 gaat het plaatsen van zonnepanelen deel uitmaken van het E-renovatiepro-
gramma.
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Doelstellingen uitbreiding woningvoorraad
Afgeleid van ons strategisch voorraadbeleid (waarin we ons woningaan-
bod toetsen aan toekomstige marktontwikkelingen) hebben wij onszelf in 
2014 ten doel gesteld om tot en met het jaar 2023 onze woningvoorraad uit 
te breiden met 1.000 woningen. Hiermee werken we rechtstreeks aan het 
verlagen van de wachttijden op een sociale huurwoning. Omdat we ook 
woningen slopen en verkopen, betekent dit dat we, in de komende tien jaar, 
in totaal zo’n 2.000 woningen moeten bouwen. 

Uitvoering nieuwbouw 2014
In 2014 hebben we een record aantal van 416 woningen opgeleverd. Met deze nieuwe en duurzame 
woningen hebben we een grote stap gezet in de verwezenlijking van onze groeidoelstelling. Ook zijn 
we gestart met de voorbereidingen van een pilot voor de bouw van ‘energienota-nul-woningen’. In 
2015 gaan we onze eerste ‘energienota-nul-woningen’ bouwen. 

In 2014 hebben we veel mooie projecten mogen opleveren. Hiermee dragen wij bij aan het terug-
dringen van de wachtlijsten. Graag lichten we een aantal van de projecten toe:

• Studententorens Zwolle 
In Zwolle hebben we in 2014 de drie studententorens aan de Burgemeester Roelenweg opgeleverd. 
Een prachtig project, ook voor Zwolle. Op een plek die er eerder nog rommelig bij lag, prijken nu 
drie hoge gebouwen van architectonische kwaliteit. Dat de behoefte aan kwalitatieve studen-
tenappartementen groot was, bleek wel aan de stroom van aanmeldingen die binnenkwamen bij 
SSH (de studentenhuisvester die de appartementen voor ons verhuurt en beheert). De torens, 
met in totaal 357 appartementen, waren elk binnen een dag gevuld. De eerste toren bood plaats 
aan studenten die tot dan in het appartementencomplex aan de Harm Smeengekade woonden. 
Uitverhuizing was nodig omdat dit complex niet langer woonkwaliteit bood. Nu de studenten hier 
vertrokken zijn, kunnen we in 2015 de plannen voor modernisering en verbouw van dit complex 
verder vormgeven. 
 

• Breecamp-Oost (Stadshagen Zwolle) 
In de Zwolse wijk Stadshagen hebben we in 2014 twintig duurzame eengezinswoningen opgele-
verd. Deze woningen zijn voorzien van vloerverwarming en zijn aangesloten op een biomassa-
centrale. Dat wil zeggen dat in de woningen geen gas wordt verstookt, maar dat energie wordt 
opgewekt door de verbranding van houtsnippers. 

• De Erven (Onderdijks Kampen) 
In Kampen hebben we 52 energiezuinige woningen opgeleverd in deelgebied De Erven van de wijk 
Onderdijks. De woningen hebben een zonneboiler en een zonnecollectorsysteem, waardoor de 
woonlasten betaalbaar blijven.  
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• Woonzorgcomplex Wezep 
In Wezep heeft deltaWonen in 2014 het nieuwe woonzorgcomplex Veldheem opgeleverd. Met 
Veldheem is het mogelijk langdurige zorg in Wezep te bieden. Het woonzorgcomplex bestaat uit 
negentien appartementen en 32 zorgstudio’s. 

• CPO de Dijk Kampen 
In Kampen hebben wij in de wijk Onderdijks, het appartementencomplex CPO de Dijk opgeleverd 
(CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Dit complex met dertien appartemen-
ten is bedoeld voor jongeren met een licht verstandelijke of meervoudige handicap. Hier kunnen 
zij zelfstandig wonen met zorg. Het plan is uitgewerkt in samenwerking met de ouders die hier-
voor stichting De Dijk hebben opgericht. De JP van den Bent Stichting gaat in CPO de Dijk de zorg 
verlenen.

Interne organisatie en werkprocessen vastgoed
Met hetzelfde aantal medewerkers drie keer meer renoveren én meer bouwen... Dat betekent dat 
we anders en slimmer moeten gaan werken. En dus hebben we in 2014 kritisch gekeken naar onze 
werkprocessen. Ook hebben we binnen Vastgoed in 2014 een aantal organisatorische veranderingen 
doorgevoerd, zodat we in de komende jaren nog slagvaardiger kunnen werken. 
Behalve dat dit noodzakelijk is om onze ambitie te kunnen waarmaken, ligt het ook geheel in lijn met 
de doelstelling van deltaWonen om onszelf continu te verbeteren. 

• Lean werkprocessen binnen vastgoed 
Met het besluit drie keer meer woningen te gaan E-renoveren en zo’n 2.000 woningen over de 
komende tien jaar te gaan bouwen, moesten we wel op zoek naar efficiency in onze eigen werk-
processen. Daarnaast zijn we ook gaan kijken hoe we effectiever en klantgerichter kunnen samen-
werken met leveranciers (aannemers). Dat heeft in 2014 geleid tot een aantal verbeterslagen. 

• Planmatig onderhoud 
Daar waar we eerder de verschillende planmatige onderhoudswerkzaamheden aan een complex 
uitspreidden over een aantal jaren, hebben we in 2014 besloten om de verschillende werkzaam-
heden combineren. Niet meer het ene jaar de schilderwerkzaamheden en het volgende jaar de 
dakbedekking: Nee, alles in één keer, inclusief de E-renovatie! Voor de bewoners scheelt dat, 
omdat zij maar één keer overlast hebben. De veranderingen moesten ook worden doorgevoerd in 
de meerjarenbegroting. Een hele klus, want praktisch betekende dit dat de hele begroting opnieuw 
moest worden opgebouwd.  
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Dagelijks onderhoud 
In 2014 zijn we een pilot gestart om ook de werkprocessen in het dagelijkse onderhoud van onze 
woningen efficiënter te laten verlopen. We hebben een enorme efficiencyslag kunnen maken 
door de samenwerking met twee aannemers en een installateur te integreren. Door meer taken 
en verantwoordelijkheid bij hen neer te leggen, waren er minder afstemmingsmomenten nodig. 
Dit heeft vooral een groot effect gehad op de doorlooptijd van een mutatiewoningrenovatie (een 
renovatie die na vertrek van de zittende huurder en voor inhuizing van de nieuwe huurder wordt 
uitgevoerd). De looptijd hiervan hebben we door de innovatieve ketensamenwerking terug kunnen 
brengen van 39 dagen naar negentien dagen. Dat betekent dat zo’n huurwoning weer sneller in 
de verhuur kan. Dit geeft verlichting op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning en bovendien 
levert het deltaWonen minder huurderving op. Natuurlijk blijven wij ook in de nieuwe ketensamen-
werking toezien op de kwaliteit van het dagelijks onderhoud. Elk jaar laten wij de kwaliteit van ons 
onderhoud meten. In 2014 mochten wij opnieuw het MQM-kwaliteitslabel voeren. Een prestigieus 
label dat we nu al voor de vierde keer hebben behaald. 

• Nieuwbouw 
Bij nieuwbouwprojecten gaan we meer gebruik maken van de kwaliteit en kennis die er is in de 
markt. Dat betekent dat we de komende jaren meer turn-key projecten zullen gaan aankopen in 
plaats van alles zelf te ontwikkelen. En hebben we toch zelf een bepaald product voor ogen, dan 
zullen we dit door middel van een zogenaamd ‘designer-construct contract’ in de markt gaan zet-
ten. Dat wil zeggen dat we de basis van een project zelf ontwikkelen, waarbij wij de kwaliteitseisen 
stellen en het investeringsplafond aangeven. Vervolgens dagen we de markt uit om binnen de 
gestelde kaders met een goed ontwerp en oplossing te komen. Met deze veranderde werkwijze 
verleggen we een deel van het werk en verantwoordelijkheid naar de markt. 

Efficiënte organisatie vastgoed
Om onze ambitie waar te kunnen maken hebben goed gekeken naar hoe we het bedrijfsonderdeel 
vastgoed zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren. Dat heeft in 2014 geleid tot een aantal verande-
ringen. 

• Introductie projectmanagers 
In eerdere jaren werkten verschillende projectleiders onder de verantwoordelijkheid van een ont-
wikkelmanager aan een project. Die werkwijze hebben we veranderd. Binnen de afdeling Projec-
ten hebben we in 2014 de functie van projectmanager geïntroduceerd. De projectmanager heeft 
een integrale verantwoordelijkheid voor het gehele project, inclusief budgetverantwoordelijkheid. 
Omdat deze niet meer werkt onder een ontwikkelmanager, kunnen projecten slagvaardiger en 
efficiënter tot stand worden gebracht. 

• Introductie Bedrijfsbureau 
In 2014 is binnen deltaWonen een nieuw bedrijfsonderdeel gestart, namelijk het Bedrijfsbureau. 
Deze afdeling ondersteunt geheel deltaWonen bij de operationele en dagelijkse processen. Ook de 
medewerkers bij Vastgoed worden door het Bedrijfsbureau ontzorgd in een groot aantal processen 
en taken, zoals in het bijhouden van vastgoedinformatie, bij de inkoop en VvE-beheer. 
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Verankering assetmanagement 
In 2014 hebben wij, met de aanstelling van een assetmanager, assetmanagement stevig verankerd 
in de organisatie. Hiermee kunnen we goed sturen op financieel rendement en maatschappelijke 
prestaties van ons vastgoed. Daarmee is assetmanagement de verbindende schakel tussen ons Stra-
tegisch Voorraad Beleid en de operationele uitvoering van vastgoedexploitatie- en ontwikkeling.  

In 2014 hebben we binnen assetmanagement het volgende gedaan: 
• In 2014 hebben we een investeringsstatuut opgesteld. Dit is een afwegingskader om tot een goede 

keuze te komen welke investeringen wij gaan doen en waarom. Investeringen dienen maatschap-
pelijke en financiële doelen. Maatschappelijke doelen gaan met name over beschikbaarheid van 
betaalbare woonruimte voor onze doelgroep. Daarnaast moet deltaWonen financieel gezond blij-
ven. In het investeringsstatuut staat beschreven hoe deltaWonen wil balanceren tussen die twee 
doelen bij investeringsbeslissingen. Het investeringsstatuut, versie 1.0, wordt in 2015 vastgesteld. 

• We hebben verschillende startnotities geschreven voor voorgenomen investeringen. In startnotities 
worden de (concept)normen uit het investeringsstatuut toegepast op voorgenomen investeringen. 
De startnotities vormen de schakel tussen het SVB-label en de initiatieffase van een investering.

In 2015 willen we assetmanagement verder vorm geven door de volgende zaken op te pakken:
• het schrijven van versie 2.0 van het investeringsstatuut. Hierin worden normen gevalideerd, staat 

onze visie op investeringen aan bestaand bezit en worden aspecten rond governance, fiscaliteit en 
procesbewaking uitgewerkt

• het evalueren van de taxatieprocessen voor balanswaardering en projectwaardering. Doel is om 
meer betrokken te raken bij de totstandkoming van de marktwaardes, die de basis vormen voor 
assetmanagement

• het integreren van het AM-proces met de aanpalende processen SVB en vastgoedontwikkeling
• het ontwikkelen van kaders voor de kosten en kwaliteit van onderhoud als onderdeel van rende-

mentssturing.
 
Op de langere termijn willen we aan de slag met de volgende aspecten van assetmanagement:
• het kwantificeren van de maatschappelijke bijdrage
• het bepalen van een rendementseis voor bestaand bezit
• het differentiëren van onderhoudsniveaus.
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1.4 Medewerker in zijn kracht

Doelstelling
DeltaWonen richt zich op goed werkgever- en werknemerschap. Hierbij 
gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de medewerker, werkplezier, 
zingeving, leiderschap en eigen verantwoordelijkheid.

Deze strategische doelstelling, uit Durf en Duurzaamheid 2.0, ligt aan de basis van alle andere 
doelstellingen. We kunnen onze ambities immers alleen waarmaken als de medewerkers die er aan 
werken, in hun kracht staan. 2014 was het jaar waarin mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers centraal stonden. Zit de juiste medewerker op de juiste plek om het beste uit zichzelf 
te halen, maar ook om de organisatiedoelstellingen te behalen? Om te kunnen meten of we deze 
strategische doelstelling over de jaren ook waarmaken, hebben we normen gesteld die we jaarlijks 
meten.

Uitstroom en doorstroom
Het door- en uitstroompercentage geeft een indicatie over duurzame inzetbaarheid. In 2014 hadden 
we de norm gesteld dat tenminste 4% van de medewerkers intern doorstroomt en 3% uitstroomt. 
De werkelijk percentages lagen dit jaar echter een stuk hoger. In 2014 is 11,34 % doorgestroomd 
naar een andere functie en is 15,4% uitgestroomd. Het hoge percentage uitstroom heeft vooral te 
maken met de ontwikkelingen in het pensioenreglement. Elf medewerkers maakten gebruik van 
de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan. Een aantal andere medewerkers maakte de 
overstap naar een andere organisatie of heeft deltaWonen om andere redenen verlaten. Door deze 
uitstroom ontstond ruimte om medewerkers intern te laten doorstromen (of nieuw talent te laten 
instromen). Bovendien stroomden veel collega’s door als gevolg van een aantal wijzigingen in de 
organisatiestructuur, die voortkwamen uit procesoptimalisaties in het kader van continu verbeteren. 
Deze ontwikkelingen samen, maken dat in 2014 relatief veel medewerkers een andere functie zijn 
gaan vervullen. 

Reglement Medewerker mobiliteit
In goed overleg met de Ondernemingsraad hebben we het Reglement Medewerker mobiliteit opge-
steld. Hierin staan kaders en richtlijnen die de gevolgen regelen als mobiliteit van medewerkers tot 
functiewijziging leidt. Bijvoorbeeld door wijzigingen in de organisatiestructuur als gevolg van continu 
verbeteren. Een belangrijk uitgangspunt in het Reglement is dat deltaWonen haar medewerkers 
baangarantie biedt, maar geen functiegarantie. Het kan dus voor komen dat een medewerker een 
andere functie krijgt toegewezen als dat de professionaliteit en efficiency van de organisatie ten 
goede komt. Daarbij hanteren wij het principe van ‘loon naar werk’. Dit houdt in dat het loon van 
een medewerker wordt aangepast aan zijn of haar nieuwe functie. Dat geldt zowel bij promotie als 
ook bij demotie. 
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Strategische personeelsplanning
Ook de strategische personeelsplanning (SPP) stond in 2014 weer nadrukkelijk op de agenda. We 
hebben zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten van het voltallige personeel in kaart 
gebracht. Kwalitatieve personeelsplanning geeft een beeld in hoeverre de organisatie in staat is om 
te gaan met ontwikkelingen. Met andere woorden; hebben we de juiste kennis en ervaring in huis om 
onze doelstellingen te behalen? Kwantitatieve personeelsplanning geeft een beeld of we in staat zijn 
met het geplande aantal mensen de vastgestelde activiteiten te realiseren. DeltaWonen heeft een 
strategische personeelsplanning waarin het doel voor 2014 165,93 fte was. Eind 2014 was 150,70 
fte in dienst bij deltaWonen. Als we daar de openstaande vacatures en detachering bijrekenen, komt 
het totaal op 158,92 fte. Daarmee hebben onze doelstelling voor 2014 ruimschoots behaald. 

Ziekteverzuim
In 2014 hadden we onszelf ten doel gesteld dat het ziekteverzuim niet boven (de door onszelf 
bepaalde norm van) 4% mocht uitkomen. Helaas zagen we aan het eind van het jaar een stijgende 
lijn in het ziekteverzuimpercentage (tot 4,71%), waardoor we onze doelstelling niet hebben behaald. 
Voornamelijk het aantal langdurige ziektemeldingen is hier debet aan. De frequentie van het aantal 
ziekmeldingen per medewerker (verzuimfrequentie) is wel afgenomen. 

Ontwikkeling medewerkers
In de jaarlijkse cyclus van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken worden strategische 
en afdelingsdoelstellingen vertaald in individuele doelstellingen. Leidinggevenden maken met iedere 
medewerker afspraken over inhoud, kwaliteit en uitvoering van de werkzaamheden. Natuurlijk bie-
den wij onze medewerkers ruimte om zich te ontwikkelen. Zij hebben de mogelijkheid om trainingen, 
cursussen of opleidingen te volgen. In 2014 is er op elke afdeling binnen deltaWonen wel iemand 
geweest die zijn/haar kennis heeft verrijkt en verdiept. Bovendien heeft een aantal teammanagers 
een leergang aan de Universiteit van Groningen afgerond. 
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Onze dashboards in 2014
Onder de strategische doelstelling ‘DeltaWonen richt zich op goed werkgever- en werknemerschap. 
Hierbij gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de medewerker, werkplezier, zingeving, leider-
schap en eigen verantwoordelijkheid’, hebben wij KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) opgesteld. 
Daaraan hebben wij strenge normen gekoppeld, waaraan wij kunnen meten of we deze doelstelling 
ook behalen. De KPI’s en bijbehorende normen staan in de business intelligence tool in dashboards 
weergegeven. Hierdoor kunnen we eenvoudig en snel monitoren hoe we ervoor staan.
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1.5 Werkprocessen en organisatie

Doelstelling
Onze medewerkers werken continu aan het verbeteren van onze productivi-
teit en kwaliteit van producten en diensten. 

De ambities die we onszelf gesteld hebben, liggen hoog, zowel in kwaliteit als in productie. Om dat te 
bereiken is het nodig om nog efficiënter te gaan werken. Daarom hebben we in 2012 binnen delta-
Wonen de Lean werkmethode geïntroduceerd en hebben we deze methode in de jaren daarna steeds 
verder geïmplementeerd. Lean werken biedt ons handvatten om de kwaliteit van onze dienstver-
lening en producten elke keer weer te verbeteren, bijvoorbeeld door het optimaliseren van onze werk-
processen. Dit leidt niet alleen tot hogere klanttevredenheid en betere dienstverlening, maar heeft 
- als bijkomend voordeel -, ook lagere bedrijfslasten tot gevolg. Bovendien zien we dat medewerkers 
meer werkplezier ervaren, doordat zij zelf verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun werkpro-
cessen. 

Lean werken
Om iedere medewerker een goede basiskennis te geven over Lean, organiseerden we in 2014 voor 
iedereen een ’Lean- in-one-day’ training. Tijdens deze training werd onder andere een realiteitsspel 
gespeeld waarmee inzichtelijk werd gemaakt hoe belangrijk het is om je werkprocessen goed inge-
richt te hebben. Dat de training een succes was, kunnen we afleiden uit de vele verbeterstappen in 
werkprocessen die, in de tijd daarna, op de werkvloer werden doorgevoerd. Toch bleef het in 2014 
een grote uitdaging om Lean volledig in de lijn te krijgen. Daarom hebben we in de tweede helft van 
het jaar besloten een Lean-consultant aan te stellen. Deze consultant gaat de organisatie onder-
steunen om Lean tot in de haarvaten van de organisatie te implementeren. De vacature is inmiddels 
ingevuld door een eigen medewerker die, na het volgen van een Lean-opleiding, in 2015 de functie 
gaat uitvoeren.

Professionalisering werkprocessen en organisatiewijzigingen
Vanuit de doelstelling om continu te verbeteren, zijn we binnen verschillende bedrijfsonderdelen van 
deltaWonen dingen anders gaan organiseren. 
• Binnen het bedrijfsonderdeel Klant en Wonen kregen we te maken met een teruglopend aantal 

klantbezoeken aan de balies. Bovendien hebben we het verhuurmutatieproces meer ingericht op de 
beleving en behoefte van onze klanten en snellere verhuur van een woning. Deze ontwikkelingen 
leidden uiteindelijk tot een aantal functiewijzigingen binnen de afdelingen Verhuur en Frontoffice. 
Klantcontacten die in eerste instantie bij de Frontoffice lagen, kunnen nu ook door de verhuurcon-
sulenten worden afgehandeld. De klant ziet dat terug in een snellere en effectievere dienstverle-
ning.  
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• Het bedrijfsonderdeel Vastgoed heeft haar renovatie- en nieuwbouwopgave voor de komende jaren 
stevig omhoog bijgesteld. Omdat we deze opgave alleen kunnen realiseren als de werkprocessen 
efficiënt zijn ingericht, zijn ook binnen dit bedrijfsonderdeel een aantal organisatorische wijzigin-
gen doorgevoerd. 

• Voor het verloop van de operationele processen binnen de verschillende afdelingen van deltaWo-
nen zijn ondersteunende activiteiten nodig. Deze activiteiten kunnen professioneler, efficiënter en 
veelal goedkoper worden uitgevoerd als ze worden gebundeld. Daarom hebben we per  
1 oktober 2014 een nieuw bedrijfsonderdeel in het leven geroepen, namelijk het Bedrijfsbureau. 
De oprichting van het Bedrijfsbureau is in eerste instantie voortgekomen uit de organisatorische 
veranderingen binnen Vastgoed, maar het bureau is dienstbaar aan heel deltaWonen. Zo is het 
Bedrijfsbureau onder meer verantwoordelijk voor Vastgoed Informatie Management (VIM), VvE, 
inkoopcoördinatie, contractbeheer, projectondersteuning en garantie- en schadegevallen.  

• Onder leiding van een externe inkoopconsultant hebben we niet alleen een efficiencyslag kunnen 
maken in onze inkoopprocessen, maar hebben we ook flink kunnen bezuinigen. Dit door lopende 
contracten opnieuw onder de loep te nemen, te combineren, op te zeggen of door te laten lopen 
onder andere afspraken met leveranciers. Dit leidde tot financiële en kwalitatieve verbetering van 
onze inkoopprocessen. Om dit nieuwe inkoopproces structureel beter in te regelen zijn we in 2014 
gestart met het werven van een inkoper die ook voor een deel het VvE-beheer gaat uitvoeren. De 
functie van inkoper komt te vallen onder het Bedrijfsbureau.  

• Met de implementatie van een Business Intelligence-tool hebben we een flinke verbetering kunnen 
doorvoeren in ons rapportageproces. In de Business Intelligence-tool staan alle cijfers en toelich-
tingen eenduidig op één plaats vastgelegd. Deze rapportage is door iedereen te benaderen. Dit 
leidt tot een minder intensief en minder foutgevoelig rapportageproces. 

Nieuwe ICT Infrastructuur
Onze ICT Infrastructuur voldeed niet meer aan de moderne eisen die eraan gesteld mogen worden.
De performance van de systemen verminderde structureel, waardoor het langer duurde voordat
programma’s werden opgestart. De infrastructuur was ook niet geschikt voor dw@work, waarin we 
tijd- en locatieonafhankelijk moeten kunnen werken. Bovendien liepen we beveiligingsrisico’s,
omdat we werkten met een softwareversie van Windows die vanaf april 2014 niet meer door Micro-
soft werd onderhouden.
 
Daarom hebben we eind november onze ICT Infrastructuur vernieuwd. Hierbij hebben we onze hard-
ware vervangen door een centrale en gevirtualiseerde omgeving met ‘up to date’ software.
Onze werkplekken zijn standaard voorzien van zogenaamde ‘thin clients’. Dit zijn kleine werkstations
die gebruik maken van de verwerkingskracht en -capaciteit van centrale servers. Dit is een duur-
zame oplossing, die naast ruimte- ook energiebesparing oplevert. Op deze werkstations werken we
met recente Office- en Windows-versies. Daarnaast is onze back-up en uitwijksoftware opgewaar-
deerd naar de nieuwste standaard, waardoor het beheer gemakkelijker zal worden.
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In het migratieweekend hebben we, in samenwerking met onze ICT leveranciers, alle 84 software-
pakketten, die we in gebruik hebben, overgezet naar de nieuwe, gevirtualiseerde omgeving. Dit was 
een omvangrijke en gecompliceerde klus.
 
Voorafgaand aan de vernieuwing van de ICT Infrastructuur is, samen met de leverancier van de
nieuwe omgeving, een plan van aanpak opgesteld. Naast de te bereiken doelstellingen bevatte dit
plan onder meer een planning voor de inzet van mensen, leveranciers en de aanschaf van hard-
en software. Hierdoor konden we de voortgang in het project goed monitoren en hebben we eind
november de nieuwe ICT Infrastructuur in gebruik genomen. Met de migratie naar de nieuwe ICT 
Infrastructuur willen we goed voorbereid zijn op de toekomst, waardoor we onze klanten adequaat
van dienst zijn en blijven. In 2015 zullen wij de oude omgeving uitfaseren. Tevens staat er in
april van 2015 een uitwijktest gepland, waarbij wordt getoetst of de back-up en uitwijkfaciliteiten
goed functioneren.

Huisvesting
Voordat deltaWonen gehuisvest werd op verschillende locaties, werkten we allemaal vanuit één 
locatie. De wens van alle medewerkers was om weer met elkaar vanuit één locatie te werken. In 
2013 hebben we het pand aan de Veerallee 29 aangekocht en is de voormalige woonwinkel aan de 
Oude Vismarkt in Zwolle al verhuisd naar ons hoofdkantoor aan de Veerallee 30. In 2014 hebben we 
verdere concrete stappen gezet naar een duurzame werkomgeving die bijdraagt aan zingeving en 
plezier en die ons helpt om ons werk efficiënt en effectief uit te voeren. We hebben uitgerekend dat 
we veel kunnen besparen als we gezamenlijk gaan werken vanuit één locatie.  

Dit draagt bij aan de financiële taakstelling die we ons zelf hebben opgelegd om financieel gezond te 
blijven en onze ambities ook in de toekomst waar te kunnen maken.  

Werken vanuit één locatie betekent ook kansen om processen verder te optimaliseren en verspil-
lingen tegen te gaan. Daarom krijgen alle functies een plek aan de Veerallee 29 en 30 en (aan de 
overkant) aan de Willemsvaart. De enige uitzondering hierop is de woonwinkel Kampen. Deze wordt 
in de toekomst gehuisvest in de Van Heutszkazerne. Ontmoeten, vergaderen en samenwerken doen 
we in Veerallee 29. Alle kantoorfuncties en de woonwinkel komen aan de Veerallee 30 (ons huidige 
hoofdkantoor). 

• Sloop pand Willemsvaart 
In september 2014 zijn we begonnen met de sloop van het pand aan de Willemsvaart. Hier komt 
nieuwbouw voor in de plaats, met daarin het magazijn en de werkplaats van deltaWonen. Ook 
worden hier parkeerplaatsen gecreëerd, voor de bussen en de auto’s van medewerkers. De nieuw-
bouw wordt in 2015 opgeleverd.  
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• Veerallee 29 
In 2014 vond de overdracht plaats van de Veerallee 29. Om dit pand in 2015 in gebruik te nemen, 
moet het gebouw aan de binnenkant worden aangepast en verbouwd. Bij de gemeente hebben we 
een vergunning aangevraagd voor de bestemmingswijziging. Voorwaarde tot het verkrijgen van de 
vergunning was dat we geen (parkeer-) overlast in de wijk zouden veroorzaken. In samenwerking 
met een klankbordgroep van buurtbewoners hebben we een mobiliteitsplan opgesteld. De parkeer-
problematiek lossen we op door het creëren van parkeerplaatsen bij ons toekomstige magazijn 
aan de Willemsvaart. Bovendien gaan we, ook vanuit onze duurzaamheidsambitie, medewerkers 
stimuleren om vaker met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen. Zo waren we 
eind 2014 in staat een start te maken met de verbouw van het pand. 

Het Nieuwe Werken
Nu we ons op één locatie huisvesten, kijken we ook naar onze manier van (samen-) werken, de 
inrichting van ons werk en naar onze werkplekken. Daarom zijn we - gelijktijdig met de ontwikkeling 
van de huisvesting - in 2014 gestart met de voorbereidingen om organisatiebreed over te gaan op 
Het Nieuwe Werken. Deze manier van werken stimuleert samenwerken en ontmoeten en faciliteert 
daarmee het procesmatig en resultaatgericht (Lean) werken.  
 
Het ontwikkelen en invoeren van een nieuwe werkstijl gaat niet vanzelf. Met de ondersteuning van 
een extern bureau zijn we - samen met een gebruikersgroep van medewerkers - gaan kijken hoe Het 
Nieuwe Werken het beste bij ons past en hoe deze werkstijl ons straks het beste dient bij het behalen 
van onze doelstellingen. Vanuit de wensen en behoeften van medewerkers hebben we vraagstukken 
uitgewerkt zoals: Hoe moeten de kantoren worden ingericht, hoeveel en wat voor soort werkplekken 
moeten er komen en welke ICT-oplossingen zijn er nodig? Nu de plannen zijn uitgewerkt en proble-
men zijn opgelost, kunnen we in 2015 verder met de implementatie van Het Nieuwe Werken. 
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1.6 Bijdragen aan samenleving 
DOELSTELLING
Wij richten onze bedrijfsvoering zoveel als mogelijk duurzaam en maat-
schappelijk verantwoord in. 

Ook met onze interne bedrijfsvoering willen wij bijdragen aan een gezonde samenleving en een 
gezond klimaat. Duurzaamheid staat aan de basis van al ons handelen, dus ook bij wat wij zelf doen. 
Duurzaam handelen zien wij uitgevoerd over drie gebieden, te weten:  

• Planet 
Wij handelen duurzaam op ecologisch terrein 

• People 
Wij gaan respectvol om met klanten, stakeholders en relaties en met (en tussen) onze medewer-
kers 

• Profit 
Het maatschappelijk vermogen waarmee wij werken, beheren wij op een transparante en verant-
woordelijke manier. 

CO2-footprint en energiebesparing
In 2014 hebben wij gekeken hoe wij onze bedrijfsvoering verder kunnen verduurzamen. Zo hebben 
we een CO2-footprint laten maken van ons hoofdkantoor aan de Veerallee 30 en van ons pand aan 
de Rondweg in Wezep. Deze footprint geeft een benadering van de CO2-uitstoot van onze panden en 
is een nulmeting. De tweede meting vindt rond 2016 plaats. Het is natuurlijk onze bedoeling om dan 
minder CO2 uit te stoten

Gelijktijdig met de CO2-footprint vond een energiebesparingsonderzoek plaats. Hieruit volgden 
een aantal aanbevelingen hoe we met een minimale investering toch konden besparen op energie. 
Inmiddels hebben we de meeste van deze aanbevelingen uitgevoerd. Zo hebben we de bewegings-
sensoren voor de verlichting in onze kantoren verplaatst, waardoor de verlichting nu efficiënter aan 
en uit springt. Ook hebben we de klimaatinstallatie bijgesteld en hebben we de tochtstrippen in de 
ramen vervangen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan alleen het verduurzamen van onze bedrijfs-
processen. Door middel van maatschappelijk ondernemen willen wij met onze bedrijfsvoering extra 
waarde toevoegen voor verschillende doelgroepen.
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• Werkend Zwolle 
Vanuit onze medewerkersdoelstelling nemen wij, vanaf 2014, deel aan het project ‘Werkend 
Zwolle’. Dit is een samenwerking tussen de grote werkgevers uit Zwolle, waarin we iets voor elkaar 
willen betekenen op het gebied van HRM. Het gaat dan om het delen van kennis en ervaring, maar 
ook heel praktisch om medewerkers makkelijker de kans te geven bij een ander bedrijf stage te 
lopen of een nieuwe baan te vinden. 

• Stage- en leerbedrijf  
Wij geven niet alleen onze eigen medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Ook bieden wij 
stage- en leerplekken en/of afstudeermogelijkheden aan studenten van verschillende scholen en 
studierichtingen.  

• Opdracht voor Cibap-studenten 
In 2014 vroegen wij studenten van het Cibap (vakschool voor verbeelding) in Zwolle, een gevel-
steen voor deltaWonen te ontwerpen. Studenten van de studierichting ‘Restauratie/decoratie’ zijn, 
onder leiding van een docent, met deze opdracht aan de slag gegaan. Uit achttien inzendingen, 
hebben wij een winnende gevelsteen gekozen. Deze gaan wij in productie nemen. Voor de studen-
ten was dit een mooie kans om concreet aan de slag te gaan met een opdracht uit het werkveld 
waarvoor zij worden opgeleid.  

• Werkervaring  
Vanuit onze missie en visie vinden wij het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft in de maat-
schappij. Daarom geven wij mensen met een achterstand tot arbeidsmarkt de kans om binnen del-
taWonen werkervaring en/of ervaringen in de dagbesteding op te komen doen. Juist voor mensen 
voor wie niet alles in het leven vanzelfsprekend is, zijn deze mogelijkheden belangrijk om toch 
zoveel mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. Zo werkten in 2014 twee Frion-cliënten 
van Mee op de afdeling Facilitaire Zaken. 

Bijdrage samenleving door sponsoring
Door het sponsoren van verschillende maatschappelijke activiteiten en projecten dragen wij bij aan 
een leefbare samenleving. In 2014 hebben we in totaal een bedrag van € 33.118,- besteed aan 
sponsoring en duurzame samenwerking met partners. 
Mensen kunnen zelf een sponsorverzoek bij ons indienen. De sponsorverzoeken moeten voldoen aan 
één of meer van de volgende voorwaarden: De activiteit moet mensen (fysiek) in beweging zetten 
(omdat dit bijdraagt aan gezondheid en dus duurzaamheid), de activiteit of het project moet men-
sen/huurders met elkaar verbinden en/of moet bijdragen aan de culturele ontwikkeling. 

Hier volgt een greep uit de sponsorverzoeken (en toekenningen) van 2014.
Zwolle:  Jeugdland/huttendorp Westenholte & Kamperpoort, 10 mijl Zwolle-Zuid.
Kampen:  Kindervakantie Comité Kampen, Stichting Welzijn Senioren Kampen.
Oldebroek:  Oranje Comité Wezep en wijkvoetbal toernooi Oldebroek. 
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Daarnaast sponsorden wij in 2014 eigen medewerkers die voor het goede doel meededen aan een 
sportactiviteit, zoals bijvoorbeeld aan het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi ten behoeve van zwerfjonge-
ren in Zwolle (het Winnerstoernooi) en het Isala Benefiettoernooi (waarmee geld werd ingezameld 
om de plafonds in de behandelkamers van de Isala kinderklinieken te voorzien van een leuke teke-
ning). 

Sponsorsamenwerking met maatschappelijke partners
Naast de individuele initiatieven, sponsoren wij ook maatschappelijke initiatieven in samenwerking 
met partnerorganisaties. In 2014 zijn hier een aantal mooie voorbeelden van te noemen: 

• PEC Zwolle United; Street League  
Vanuit onze positie als founding partner van PEC Zwolle United (de MVO-tak van PEC Zwolle), 
sponsoren wij specifiek de Street League; een voetbaltoernooi waarbij jongeren uit verschillende 
Zwolse wijken en straten tegen elkaar voetballen. Punten kunnen niet alleen worden gescoord met 
de bal; teams kunnen ook punten winnen door bijvoorbeeld klusjes te doen in de wijk. Of punten 
verliezen… bijvoorbeeld door niet fair te spelen. Hiermee draagt de Street League bij aan leefbaar-
heid en verbinding in wijken. 

• Sjeekspier over een andere BOEG  
Vanuit het jaarlijkse coöperatief dividend van de Rabobank steunden we dit jaar, samen met 
Odeon de Spiegel Theaters, de theatervoorstelling ‘Sjeekspier over een andere BOEG’. Deze thea-
tervoorstelling (voor jongeren tussen de twaalf en twintig jaar), ging over de toenemende verant-
woordelijkheden van jongeren bij het opgroeien, waaronder de verantwoordelijkheid voor geld. 
De voorstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Rabobank platform voor jongeren 
‘Baas Over Eigen Geld’ (B.O.E.G.) en het College Theater in Zwolle. Voor kinderen van huurders 
stelden wij vijftig kaarten beschikbaar. De belangstelling was groot, de kaarten waren binnen een 
middag vergeven.  

• Theateractie voor huurders 
Ook dit jaar boden wij huurders weer de kans om voordelig een theatervoorstelling bij te wonen 
in Odeon de Spiegel Theaters in Zwolle en/of de Stadsgehoorzaal in Kampen. Huurders konden 
kiezen uit negen kindervoorstellingen en/of vier voorstellingen voor volwassenen. Er zijn bijna 
500 kaarten verkocht. Ook hebben we vijftig kaarten weggegeven aan Stichting Ondersteuning 
Verliesverwerking. Deze stichting zorgt dat kinderen die te maken hebben met het verlies van een 
dierbare, professionele hulp krijgen bij de verwerking. 

Visitatie 2014
DeltaWonen wil graag een beeld krijgen van haar functioneren als maatschappelijke organisatie. 
Daarom laten wij ons een keer in de vier jaar visiteren door een onafhankelijke visitatiecommissie.  
In 2014 stond weer een visitatie gepland. Visitatie is één van de manieren waarop wij verantwoor-
ding afleggen aan de maatschappij. Tijdens de visitatie wordt gekeken naar onze maatschappelijke 
prestaties, de wijze waarop wij stakeholders betrekken, het effect van beleidskeuzes en de wijze 
waarop wij onze eigen kwaliteit waarborgen door middel van intern toezicht. Dit levert concrete 
aandachtspunten op waarmee we onze bedrijfsvoering en activiteiten kunnen verbeteren.
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De resultaten
Wij zijn er bijzonder trots op te kunnen vermelden dat we bij de visitatie van 2014 op bijna alle pun-
ten hoger hebben gescoord dan bij de visitatie in 2010 en zelfs hoger dan de normen die we onszelf 
hadden gesteld! Op een aantal punten hebben we hetzelfde gescoord als in 2010, maar omdat de 
normering van 2014 strenger was dan die in 2010, kunnen we, ook op die punten, toch spreken van 
verbetering. In onderstaande tabel staan de uitkomsten van de visitatie van 2010 en van 2014.

Visitatie deltaWonen

Naam Oordeel 2010 Oordeel 2014 Norm 2014 Eigen 

beoordeling

Presteren naar opgave 6,7 7,1 7,0 8.0

Presteren naar ambities 6.8 6.0

Presteren volgens belangenhouders 7.1 7.1 7.0

Presteren naar vermogen 6.4 7.7 6.0 7.5

Governance 6.9 7.2 6.0 8.0

De onderdelen ‘presteren naar opgave’ en ‘presteren naar ambities’ werden in de visitatie van 2014 
als één punt beoordeeld.
 
Natuurlijk betekenen deze uitkomsten niet dat we ons zelf niet willen blijven verbeteren. Wij blijven 
onszelf hoge normen opleggen als het aankomt op de invulling van onze maatschappelijke taak en in 
onze bedrijfsvoering. Niet voor niets hebben we een strategische doelstelling geformuleerd waarmee 
we onszelf ertoe aanzetten om continu te verbeteren.
 
Imago-onderzoek
Niet alleen vinden wij het belangrijk om door middel van visitatie inzicht te krijgen in onze presta-
ties, ook vinden wij het belangrijk te weten hoe onze klanten en medewerkers tegen deltaWonen 
aankijken. Daarom hebben wij in 2014 een imago-onderzoek laten uitvoeren onder onze huurders, 
medewerkers en samenwerkingspartijen zoals de gemeente en andere woningcorporaties.  
We hebben onderzocht hoe de huurders, de medewerkers en de samenwerkingspartijen deltaWonen 
beoordelen en welk beeld zij van ons hebben. Door alle partijen dezelfde vragen te stellen kunnen wij 
zien of huurders anders tegen deltaWonen aankijken dan bijvoorbeeld de medewerkers of de samen-
werkingspartijen.

De uitkomsten van het imago-onderzoek gaan we in 2015 verder bestuderen. De resultaten gaan we 
gebruiken om actief onze reputatie te verbeteren. 
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Benchmark Aedes
In 2014 maakte Aedes de resultaten bekend van het eerste landelijke Benchmark-onderzoek. Deze 
eerste editie is een nulmeting en toont de prestaties van woningcorporaties op twee belangrijke 
thema’s: de tevredenheid van de huurders (kwaliteit) en de kosten van de bedrijfsvoering. 
Op deze onderdelen konden corporaties scoren met een A (de beste 33% van de deelnemers), een B 
(de 33% middengroep) of een C (de laagste 33%). 

Op huurderstevredenheid scoren wij een 7.3. Samen met de score van het KWH-huurlabel (7,6), 
leverde dit ons in de Aedes Benchmark een score B op kwaliteit op. Op onze bedrijfslasten scoorden 
we in de Benchmark een A. Er wordt in de Aedes Benchmark gerekend met zogenaamde ‘geharmo-
niseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten per gewogen verhuureenheid (vhe)’. Dit zijn de kosten, 
die na harmonisatie vergelijkbaar zijn. Wij komen dan op € 638,- per vhe, terwijl het sectorgemid-
delde uitkomt op ruim € 1.000,-. 

Door de beide scores wordt deltaWonen in de Benchmark gepositioneerd op ‘achter de kopgroep’. 
Achter de kopgroep is een kwalificatie, die CBC gebruikt voor wat betreft de positionering van del-
taWonen in de benchmark ten opzichte van de collega corporaties. We zitten niet bij de kopgroep, 
maar net daar achter.

Dit is de eerste Benchmark van de sector. Hoewel de Benchmark op een aantal punten nog verder 
doorontwikkeld moet worden, juichen wij het initiatief om te komen tot een goede Benchmark van 
harte toe. Wij zijn van mening dat het vergelijken van resultaten ten goede komt aan de transpa-
rantie van de corporatiesector en leidt tot verbeteringen in kwaliteit en efficiency van de sector en 
deltaWonen in het bijzonder.
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1.7 Financieel gezond
DOELSTELLING
Gegeven onze maatschappelijke taak, realiseert deltaWonen een maximaal 
financieel rendement.

DeltaWonen is financieel gezond. Dat komt mede omdat we het evenwicht tussen onze ambities en 
financiële haalbaarheid constant monitoren. De gebeurtenissen in de corporatiewereld in de voor-
gaande jaren, hebben ertoe geleid dat toezichthouders strenger zijn gaan toezien op de financiële 
ontwikkelingen binnen corporaties. Wij juichen dit toe, want we zijn er met z’n allen voor verant-
woordelijk dat de sector gezond blijft en corporaties transparant functioneren. In 2014 hebben ook 
wij ons financiële beleid verder verscherpt.
 
Implementatie Business Intelligence tool
Om inzicht te krijgen in onze prestaties en om te kunnen meten hoe de realiteit zich verhoudt tot 
de strategische doestellingen die we hebben gesteld, zijn we in 2012 gaan werken met KPI’s (Kri-
tische Prestatie Indicatoren). Deze indicatoren geven ons inzicht in onze prestaties in relatie met 
onze doelstellingen. Aan de KPI’s hebben de verschillende afdelingen zelf interne normen gekoppeld 
waaraan wij vinden dat we moeten voldoen. 

In 2014 zijn we, met de implementatie van een Business Intelligence-tool, een stapje verder gegaan. 
Deze tool stelt ons in staat te rapporteren over, en te sturen op onze strategische KPI’s. Dit is een 
verbetering in het rapportageproces omdat deze minder intensief en minder foutgevoelig is. Ook 
kunnen we daardoor frequenter rapporteren. Hierdoor wordt het voor ons gemakkelijker te sturen op 
onze KPI’s. Ook hebben we een basis gelegd voor bredere inzetbaarheid op tactisch en operationeel 
niveau.

We hebben vanaf de eerste kwartaalrapportage in 2014 gebruik gemaakt van de Business Intelli-
gence-tool door te rapporteren met dashboards van de verschillende KPI’s. De dashboards in de 
Business Intelligence-tool zijn onderverdeeld in de categorieën waarover wij onze duurzaamheid 
meten, namelijk planet, people en profit. De dashboardrapportage is digitaal te benaderen. Nu nog 
alleen vanaf een deltaWonen-werkplek, maar in 2015 gaan we ervoor zorgen dat de dashboards ook 
extern, buiten ons kantoor, op te vragen zijn. Dat betekent concreet dat de collega’s die hiervoor de 
informatie aanleveren, of er mee werken, deze dasboards ook vanaf een andere (werk)plek kunnen 
bekijken. Ook de Raad van Commissarissen kan straks bij de dashboards. 
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Financiële dashboards
Onder de strategische doelstelling: ‘Gegeven onze maatschappelijke taak, realiseert deltaWonen 
een maximaal financieel rendement’, hebben wij KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) opgesteld, 
waaraan we normen hebben gekoppeld waaraan wij vinden dat we moeten voldoen. De KPI’s en de 
normen staan in onze business intelligence tool met behulp van dashboards weergegeven.  
Deze dashboards geven ons snel en eenvoudig inzicht in hoe we er voor staan. 

Gemiddelde bedrijfslasten
Door het verbeteren van onze werkprocessen hebben wij onze bedrijfslasten ten opzichte van 2013 
met circa € 25,- per vhe verlaagd. Onze bedrijfslasten komen voor 2014 uit op circa € 1.345,- per 
vhe. Dit is een ander bedrag dan uit de Aedes Benchmark kwam. Dat komt door verschillen in defini-
ties. In de Aedes Benchmark worden correcties doorgevoerd, om cijfers vergelijkbaar te maken met 
die van andere corporaties. Die correcties voeren we niet door in onze interne KPI. 

Solvabiliteit op bedrijfswaarde
De solvabiliteit op bedrijfswaarde betreft het eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal 
waarbij de materiële vaste activa gewaardeerd is op bedrijfswaarde. Onze norm is dat deze tenmin-
ste 25% bedraagt. In 2014 komt de solvabiliteit op bedrijfswaarde uit op 32%.

Interest Coverage Ratio
De Interest Coverage Ratio (ICR) betreft de operationele kasstromen in verhouding tot de financie-
ringslasten. Onze doelstelling bij ICR zonder aflossingsfictie is dat deze tenminste 1,5 bedraagt.  
De ICR zonder aflossingsfictie komt voor 2014 uit op 2,01. 

Omzet/kosten
De omzet/kosten betreft het totaal van de bedrijfsopbrengsten in verhouding tot het totaal van 
de bedrijfslasten. Onze doelstelling is dat deze verhouding tenminste grotere dan 1,27 is. In 2014 
komen we uit op 1,32 en hebben daarmee dus onze normstelling behaald. 

Loan to Value
De Loan to Value betreft de totale omvang van de leningportefeuille in verhouding tot de waarde 
van ons vastgoed. De waarde van ons vastgoed betreft de marktwaarde in verhuurde staat. De norm 
die wij onszelf gesteld hadden is dat deze niet hoger mag zijn dan 40%. In 2014 komen we uit op 
32%. De uitkomst heeft zich in 2014 positief ontwikkeld door een toename van de waarde van ons 
vastgoed.

Saldo operationele kasstromen
Onze doelstelling voor de operationele kasstroom is dat de operationele kasstroom gemiddeld hoger 
moet zijn dan € 2 miljoen, hierbij wordt 50% van de uitgaven voor E-renovatie in de operationele 
kasstroom meegenomen. In 2014 komt onze operationele kasstroom (na aftrek 50% E-renovaties) 
uit op € 5.290.000,-.
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Investeringsstatuut 
In het kader van assetmanagement is in 2014 een eerste aanzet gegeven voor het schrijven van 
het investeringsstatuut van deltaWonen. De normen uit het financieel kader, worden hierin vertaald 
naar concrete rendementseisen voor investeringen. 

Het gaat hier om de volgende zaken:
• de operationele kasstromen, inclusief aflossingsfictie
• de Interest Coverage Ratio
• de Loan to Value op marktwaarde in verhuurde staat
• de Loan to Value op bedrijfswaarde
• de solvabiliteit op bedrijfswaarde
• de bedrijfslasten per VHE
• de onderhoudslasten per VHE.

Ook de maatschappelijke toegevoegde waarde en risicosturing zijn onderdelen van het investerings-
statuut. Daarmee is de verbinding tussen financiële sturing, kwaliteit van het vastgoed en maat-
schappelijke toegevoegde waarde sterker geworden. 
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Governance jaarverslag 2014
19 juni 2015
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1.8 Governancecode woningcorporaties
De Raad van Commissarissen (RvC) hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur 
waarin de belangen van alle belanghebbenden worden meegewogen en onderschrijft daarom de 
Aedescode en de Governancecode woningcorporaties (hierna: de ‘Governancecode’). Naar de mening 
van de Raad van Commissarissen en de bestuurder zijn de Governancecode en de Aedescode goede 
instrumenten voor herstel van het vertrouwen van het publiek in een eerlijke, integere en transpa-
rante gang van zaken binnen woningcorporaties. De Aedescode en de Governancecode worden door 
deltaWonen volledig onderschreven. 

Governance documenten
De door deltaWonen gehanteerde corporate governance principes zijn neergelegd in afzonderlijke 
documenten, namelijk:
• het reglement werkwijze voor de Raad van Commissarissen en de daarbij behorende bijlagen (de 

profielschets voor de Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden van de leden van de Raad 
van Commissarissen, het reglement van de auditcommissie, het reglement van de selectie- en 
remuneratiecommissie en het reglement van de strategie- en vastgoedcommissie)

• het bestuursreglement en de profielschets van het bestuur
• het protocol inzake de onafhankelijkheid van de accountant 
• het introductie- en opleidingsprogramma voor de leden van Raad van Commissarissen
• het reglement (her)benoeming lid raad van de commissarissen met en zonder bindende voordracht 

van de huurdersorganisatie
• het reglement (her)benoeming van het bestuur.

Compliance audit 
In 2013 is een (interne) compliance audit uitgevoerd ten aanzien van de governance binnen delta-
Wonen. Getoetst is in hoeverre deltaWonen de verplichtingen uit de Governancecode naleeft. Met 
andere woorden; de toetsing van de werking in de praktijk. De audit heeft een aantal afwijkingen c.q. 
interpretatieverschillen aan het licht gebracht. De bevindingen uit de audit zijn opgenomen in de 
AO/IC-rapportage, waarna er periodiek wordt gerapporteerd over de voortgang. In 2014 zijn diverse 
verbetermaatregelen doorgevoerd. Eind 2014 waren er nog een paar afwijkingen c.q. interpretatie-
verschillen. Het belangrijkste aandachtspunt uit de audit betreft het implementeren van een gestruc-
tureerde aanpak van het risicomanagement. In het vierde kwartaal van 2014 is hiermee een aanvang 
gemaakt door het inventariseren en prioriteren van de belangrijkste strategische risico’s. 

DeltaWonen onderschrijft de Aedescode en de Governancecode woningcorporaties. De principes zijn 
vastgelegd in afzonderlijke documenten en te vinden op www.deltawonen.nl. We hebben gekozen 
voor de strategie van productleider. Dit houdt in dat we ons willen onderscheiden door de aard en de 
inhoud van onze producten en diensten voor onze klanten. We werken met een Balanced Score Card 
waarin kritieke succesfactoren voor, onder meer, ons maatschappelijk rendement zijn opgenomen.  
De Balanced Score Card is onderdeel van de kwartaalrapportages.
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Governance-structuur
DeltaWonen heeft haar Governance-structuur ingericht volgens het tweelagenbestuursmodel.  
Er is een Raad van Commissarissen, bestaande uit zeven personen en één directeur-bestuurder. 

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van deltaWonen, de stra-
tegie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de financiering en het beleid 
ten aanzien van deelnemingen van de corporatie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan 
de Raad van Commissarissen. Het richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van del-
taWonen in het licht van haar volkshuisvestelijke, maatschappelijke en statutaire doelstellingen en 
weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij deltaWonen betrokkenen af. Het bestuur 
verschaft tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commis-
sarissen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en 
voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van deltaWonen. Hiertoe ontwik-
kelt, implementeert en onderhoudt het bestuur een intern risicobeheersing- en controlesysteem en 
bespreekt dit met de Raad van Commissarissen en zijn auditcommissie. De taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden zijn in artikel 5 e.v. van de statuten van deltaWonen omschreven. Een en 
ander is verder uitgewerkt in het bestuursreglement. Door het goedkeuren van de begroting door de 
Raad van Commissarissen, is de bestuurder gemandateerd tot het nemen van besluiten en interne 
formalisatie. Voor een aantal (materiële) besluiten van de bestuurder, die niet in overeenstemming 
zijn met de begroting, zijn aanvullende afspraken met de Raad van Commissarissen gemaakt over 
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 
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1.9 Verslag van de Raad van Commissarissen
Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bin-
nen deltaWonen en de met haar verbonden ondernemingen en staat het bestuur met raad ter zijde. 
De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:
• realisatie van de doelstellingen van de corporatie
• realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven
• strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie
• opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
• kwaliteitsbeleid
• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
• financieel verslaggevingsproces
• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit toezicht strekt zich tevens uit tot de met de corporatie verbonden ondernemingen en bevat onder 
andere het toezicht op het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn in arti-
kel 12 tot en met 23 van de statuten omschreven. Een ander is verder uitgewerkt in het reglement 
‘werkwijze voor de Raad van Commissarissen’.

De governance structuur en de daarbij behorende documenten zijn te vinden op de website van 
deltaWonen (www.deltawonen.nl).
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1.10 Inhoud van het toezicht
Toezichtkader
In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk onder-
nemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven 
aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtkader voor het 
uitoefenen van zijn taken hanteert de Raad van Commissarissen:
• het Besluit Beheer Sociale Huursector
• het Strategisch document ‘Durf en Duurzaamheid 2.0’ 
• het ondernemingsplan (Ondernemingsplan ‘Durf en Duurzaamheid’ 2010-2015). De begroting 

(meerjarenbegroting 2014-2023) 
• de statuten
• de Governancecode en de governance documenten
• het toetsingskader voor investeringen 
• het verbindingenstatuut
• integriteitcode
• afspraken met externe belanghebbenden
• aanbevelingen van de externe accountant
• concrete (kwalitatieve) normen voor financiële continuïteit.

Dit toezichtkader heeft de Raad van Commissarissen in 2014 gehanteerd bij het nemen van beslis-
singen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de corporatie-
doelstellingen.

Goedkeuring van operationele en financiële doelstellingen en strategie 
De missie, visie en strategie die ten grondslag liggen aan de operationele en financiële doelstellingen 
zijn in 2014 herijkt. De operationele en financiële doelstellingen en de strategische koers van Durf en 
Duurzaamheid 2.0 zijn verankerd in het ondernemingsplan ‘Durf en Duurzaamheid 2010-2015’.  
De bestuurder bepaalt het kader en de voornaamste doelstellingen van de begroting. Nadat in mei 
2014 het strategisch voorraadbeheer is vastgesteld is dit de basis geweest voor de meerjarenbe-
groting 2015-2024. In december 2014 heeft de Raad van Commissarissen de begroting 2015 en de 
meerjarenbegroting 2015-2024 goedgekeurd. De doelstellingen van deltaWonen zijn erop gericht 
om gegeven onze maatschappelijke taak een maximaal maatschappelijk rendement te behalen 
onder de randvoorwaarde van financiële continuïteit.
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Interne risicobeheersing en controlesystemen 
Op basis van het interne controleplan zijn in 2014 diverse interne controles uitgevoerd. Tevens is 
voor 2014 een gestructureerde frauderisicoanalyse gemaakt en besproken in het managementteam. 
De uitkomst is in de auditcommissie teruggekoppeld.

Naast de uitgevoerde interne controles wordt jaarlijks de voortgang van de bevindingen van de 
accountant tijdens de interim controle en de jaarrekeningcontrole, de bevindingen uit de frauderisi-
coanalyse en de in 2013 intern uitgevoerde compliance audit op de governance code samengevoegd 
tot een voortgangsverslag. De voortgang op de bevindingen is in de auditcommissie besproken. 
Door de bevindingen op deze gestructureerde wijze op te pakken, is deltaWonen in staat om haar 
processen en de daarbij behorende beheersmaatregelen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden te verbeteren.

Nadat in 2011 gestart is met het monitoren van de voortgang van de strategische doelstellingen op 
basis van KPI’s, is in 2014 een dashboard voor de KPI’s gerealiseerd. Tevens is in 2014 gestart met 
de gesprekken met de teammanagers om de KPI’s op tactisch en operationeel niveau te benoemen. 
In 2015 zal gewerkt worden aan het geautomatiseerd tot stand laten komen van de KPI’s in het 
dashboard. Ook wordt de gehele kwartaalrapportage geïntegreerd met het KPI-dashboard.

In 2014 is daarnaast opnieuw gestart met het gestructureerd implementeren van risicomanage-
ment. Hiervoor zijn een aantal bijeenkomsten met het managementteam georganiseerd om te 
brainstormen over de risico’s die de strategische doelstellingen van deltaWonen kunnen bedreigen.
Begin 2015 zijn de belangrijkste strategische risico’s voor deltaWonen vastgesteld. Voor deze risico’s 
zullen in 2015 de beheersmaatregelen uitgewerkt worden. In de kwartaalrapportages zullen deze 
risico’s gemonitord worden. Verder zal in 2015 gestart worden met het benoemen van de risico’s op 
tactisch en operationeel niveau.

De belangrijkste componenten van de reguliere interne risicobeheersing- en controlesystemen in het 
verslagjaar waren:
• systeem van periodieke monitoring via maand- en kwartaalrapportages 
• het goedkeuren van het treasuryjaarplan 2014 door de Raad van Commissarissen 
• het bespreken van de voortgang van de implementatie van verbeterpunten, die uit diverse contro-

les naar voren zijn gekomen, in het managementteam en in de auditcommissie 
• het goedkeuren van de meerjarenbegroting 2015-2024 en de jaarrekening 2013 door de Raad van 

Commissarissen 
• het bespreken van diverse fasedocumenten van nieuwbouwprojecten in de auditcommissie
• Het door een onafhankelijk extern bureau laten uitvoeren van een onderzoek naar het creditcard 

gebruik bij deltaWonen en de verantwoording van de commissarisvergoedingen in eerdere jaar- 
rekeningen.

 
Laatst genoemd onderzoek heeft niet geleid tot noemenswaardige bevindingen.
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Financiële continuïteit
Jaarlijks wordt in het overleg tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder beoordeeld in 
hoeverre het voorgenomen beleid dient te worden bijgesteld om te voldoen aan de benoemde doel-
stellingen ten behoeve van de financiële continuïteit en het behoud van het vermogen. 

In november 2014 is het financiële toetsingskader als gevolg van ontwikkelingen bij toezichthouders 
(Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)) bijgesteld. De 
belangrijkste wijzigingen zijn:
• de Debt Service Coverage Ratio is toegevoegd en moet, conform WSW-eisen, groter zijn dan 1
• de loan to value op basis van bedrijfswaarde is toegevoegd en moet kleiner zijn dan 75%.  

DeltaWonen had hier tot nu toe geen norm voor.

Genoemde aanpassingen hebben geleid tot aanscherping van het financieel toetsingskader.  
De meerjarenbegroting 2015-2024 voldoet aan de nieuwe eisen. 
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1.11 Volkshuisvestelijke opgaven
Beleidsdag
Tijdens de beleidsdag op 27 juni 2014 stonden de volgende thema’s centraal:
• betaalbaarheid: deltaWonen heeft 2014 uitgeroepen tot het jaar van de betaalbaarheid. Op 9 

mei 2014 vond de stakeholdersbijeenkomst over betaalbaarheid plaats. Tijdens de beleidsdag is 
gesproken over de laatste ontwikkelingen en de agenda voor het onderwerp betaalbaarheid in de 
tweede helft 2014 en begin 2015. Onderwerpen als inkomensdoelgroep, kwaliteitsniveau en duur-
zaamheid in relatie tot betaalbaarheid kwamen aan de orde

• scheiden wonen en zorg: ‘laatste ontwikkelingen’. Gesproken is over veranderingen van sociaal 
domein vanuit gemeenteperspectief. Wat is de rol van de gemeente, onder andere bij de transitie 
scheiden wonen en zorg? Gastspreker was Henk Procé, programmamanager Sociaal Domein bij de 
gemeente

• verdienmodel: een vrijblijvende verkenning van het onderwerp verdienmodel. Diverse scenario’s 
passeerden de revue.

Bij de beleidsdag waren aanwezig: de bestuurder, het managementteam, de concerncontroller, de 
Raad van Commissarissen en de voorzitter van de ondernemingsraad.

Moet

Kan

Mag

Directe sparingpartner beleid 
(Governancecode Woningcorporaties)

Wel informeren en sparringpartner afhankelijk van thema

Sparringpartners afhankelijk van thema

Stakeholders deltaWonen

Moet
Dit zijn belanghouders die door het bestuur betrokken 
worden bij beleidsvorming op vastgestelde thema’s en 
waarmee de dialoog over de uitvoering van het beleid 
besproken wordt. Deze belanghouders worden geïnformeerd 
over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Zij 
krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. De samen-
stelling van deze groep belanghouders wordt periodiek 
geëvalueerd.

Kan
Dit betreft de samenwerkingspartners van deltaWonen. 
Deze belanghouders informeren we over de strategie en het 
beleid. Zij krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. 
Deze belanghouders kunnen gevraagd worden advies uit te 
brengen op thema’s die spelen binnen hun werkveld.

Mag
Deze belanghouders worden niet standaard geïnformeerd, 
maar kunnen een rol spelen bij vraagstukken binnen onze 
organisatie. In dat geval kunnen deze belanghouders 
gevraagd worden om een advies over een thema uit te 
brengen.

Ondernemingsverenigingen
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Moet

Kan

Mag

Directe sparingpartner beleid 
(Governancecode Woningcorporaties)

Wel informeren en sparringpartner afhankelijk van thema

Sparringpartners afhankelijk van thema

Stakeholders deltaWonen

Moet
Dit zijn belanghouders die door het bestuur betrokken 
worden bij beleidsvorming op vastgestelde thema’s en 
waarmee de dialoog over de uitvoering van het beleid 
besproken wordt. Deze belanghouders worden geïnformeerd 
over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Zij 
krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. De samen-
stelling van deze groep belanghouders wordt periodiek 
geëvalueerd.

Kan
Dit betreft de samenwerkingspartners van deltaWonen. 
Deze belanghouders informeren we over de strategie en het 
beleid. Zij krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. 
Deze belanghouders kunnen gevraagd worden advies uit te 
brengen op thema’s die spelen binnen hun werkveld.

Mag
Deze belanghouders worden niet standaard geïnformeerd, 
maar kunnen een rol spelen bij vraagstukken binnen onze 
organisatie. In dat geval kunnen deze belanghouders 
gevraagd worden om een advies over een thema uit te 
brengen.
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Stakeholdersmanagement
In 2012 heeft het MT en de Raad van Commissarissen de nieuwe stijl van stakeholdersmanagement 
vastgesteld. In plaats van vooral deltaWonen als organisatie centraal te stellen worden inhoudelijke 
thema’s de verbindende factor. Via mapping wordt in kaart gebracht met welke stakeholders op en 
vastgesteld thema meerwaarde kan worden gecreëerd. Het bestaande stakeholdersdiagram vormt 
hierbij de basis. Eind 2014 is besloten het thema ‘leefbaarheid’ voor 2015 centraal te stellen en is in 
kaart gebracht welke stakeholders bij dit onderwerp worden betrokken. 

Binnen het stakeholdersdiagram worden verschillende belangengroeperingen onderscheiden: 
klantgroepen, wonen/veiligheid, leveranciers, zorg, welzijn, onderwijs, werken, vrije tijd, financiën, 
toezichthouders en overheid. Binnen deze categorieën onderscheiden wij drie niveaus: de ‘moet-cate-
gorie’, ‘kan-categorie’ en ‘mag-categorie’. 

Moet
Dit zijn de belanghouders die door het bestuur worden betrokken bij beleidsvorming op vastgestelde 
thema’s en waarmee de dialoog over de uitvoering van het beleid wordt besproken. Deze belanghou-
ders worden geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Zij krijgen periodiek 
de nieuwsbrief voor relaties. De aanstelling van deze groep belanghouders wordt periodiek geëvalu-
eerd.

Kan
Dit betreft de samenwerkingspartners van deltaWonen. Deze belanghouders informeren we over de 
vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Zij krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. Deze 
belanghouders kunnen gevraagd worden advies uit te brengen op thema’s die spelen binnen hun 
werkveld.

Mag
Deze belanghouders worden niet standaard geïnformeerd, maar kunnen een rol spelen bij vraagstuk-
ken binnen onze organisatie. In dat geval kunnen deze belanghouders gevraagd worden om 
een advies over een thema uit te brengen. 

Ten aanzien van de jaarrekening en het jaarverslag worden al onze stakeholders jaarlijks via een 
nieuwsbrief geïnformeerd. Wat betreft strategie en beleid worden bijeenkomsten met stakeholders 
georganiseerd wanneer hiertoe aanleiding bestaat.

Overleg met stakeholders
Op 9 mei 2014 heeft deltaWonen samen met andere corporaties en de gemeente Zwolle een sta-
keholdersbijeenkomst georganiseerd over ‘betaalbaarheid’. Inleidingen over dit onderwerp werden 
verzorgd door Hugo Priemus (emeritus-hoogleraar Stedenbouw) en Ronald Paping (directeur Woon-
bond). Er is gediscussieerd over de vraag hoe corporaties de woningen betaalbaar kunnen houden 
voor de meest kwetsbare inkomensgroepen. 
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De uitkomsten van het debat worden gebruikt om de agenda over betaalbaarheid voor de rest van 
2014 vast te stellen. Bij deze bijeenkomst waren huurdersorganisaties, diverse zorg- en welzijnsin-
stanties en maatschappelijke organisaties aanwezig. De gemeente was vertegenwoordigd op ambte-
lijk en bestuurlijk niveau. Namens de corporaties waren de directie, het MT, middenkader en de Raad 
van Commissarissen vertegenwoordigd. 

Op 28 november vond de relatiemiddag plaats voor stakeholders en relaties. Gastspreker was Reinier 
van den Berg (specialist op het gebied van weer, klimaat en duurzaamheid). Hij heeft de ernst van 
de klimaatverandering en de noodzaak tot het nemen van maatregelen geschetst. Er is een kop-
peling gelegd met het Urgendarapport. Stichting Urgenda verwacht dat het haalbaar is om binnen 
twintig jaar volledig (100%) op duurzame energie te draaien. Gastspreker namens Urgenda was 
Marjan Minnesma (directeur). 

Verder waren vertegenwoordigers van de gemeenten Zwolle en Kampen aanwezig bij de incom-
panytraining “Herziene Woningwet” die op 14 november is georganiseerd voor de leden van de 
Raad van Commissarissen van deltaWonen. Ook de bestuurder, het MT en de concerncontroller van 
deltaWonen woonden deze bijeenkomst bij. De vertegenwoordiger van de gemeente Oldebroek was 
verhinderd de bijeenkomst bij te wonen. Naast de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel is 
gesproken over de samenwerking tussen deltaWonen en de gemeenten in het kader van de Woning-
wet.

Visitatie
Om verantwoording af te leggen aan de maatschappij en om eigen prestaties te kunnen verbeteren, 
laat deltaWonen zich eens in de vier jaar visiteren. Begin 2014 heeft de visitatie bij deltaWonen 
plaats gevonden. Bureau Cognitum heeft de visitatie uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek zijn 
bijzonder positief. DeltaWonen heeft op alle onderdelen hoger gescoord dan het voorlaatste onder-
zoek in 2010 en scoort op onderdelen zelfs hoger dan de landelijke norm. 

Het onderzoek bij deltaWonen is uitgevoerd door middel van brononderzoek (waaronder aangele-
verde contract- en beleidsdocumenten en de door deltaWonen opgestelde zelfevaluatie en, presta-
tie-evaluatie), enquêtes, (groeps)interviews en themasessies met interne belanghouders (zoals de 
raad van commissarissen, de directeur-bestuurder, het managementteam, de ondernemingsraad, 
het middenkader en een dwarsdoorsnede van het personeel van deltaWonen) en externe belang-
houders zoals onze huurdersorganisatie ‘De Centrale Bewonersraad’, de wethouders van de drie 
gemeenten in ons werkgebied en belanghouders uit de ketens wonen-welzijn-zorg en wonen-ar-
beid-onderwijs. 

Als lid van de overkoepelende branche-organisatie voor woningcorporaties Aedes is deltaWonen 
verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. De uitkomsten worden gebruikt als handvatten 
om zaken anders of beter te doen. Waar deltaWonen bij de visitatie in 2010 nog werd gekenmerkt 
als een ‘corporatie in transitie’, in 2014 is de corporatie uitgegroeid tot een volwassen organisatie, 
waarbij de nieuwe pro-actieve cultuur heeft geleid tot professionaliteit en een stevige verbinding met 
de buitenwereld.
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Zoals in de onderstaande tabel te zien is, heeft deltaWonen in 2014 op alle onderdelen hoger (of ge-
lijk) gescoord dan in 2010 én hoger dan de norm in 2014. De prestaties op het gebied van Presteren 
naar Vermogen en in iets mindere mate op het vlak van Governance hebben de grootste ontwikkeling 
doorgemaakt. 

Naam Oordeel 2010 Oordeel 2014 Norm 2014 Eigen 

beoordeling

Presteren naar opgave 6,7 7,1 7,0 8.0

Presteren naar ambities 6.8 6.0

Presteren volgens belangenhouders 7.1 7.1 7.0

Presteren naar vermogen 6.4 7.7 6.0 7.5

Governance 6.9 7.2 6.0 8.0

De methode
De methode die in 2014 is gebruikt bij de visitatie is methode 5.0. Dit is een andere methode dan 
die in 2010 is gebruikt (methode 3.0). Nu worden presteren naar opgave en presteren naar ambities 
in het eindoordeel als één cijfer weergegeven. Daarnaast is de normering bij deze nieuwe methode 
strenger dan bij de methode die in 2010 werd gebruikt.

Als sterke punten van deltaWonen worden in het visitatierapport genoemd: de initiatieven die de 
corporatie op wijkniveau ontplooid om de leefbaarheid te verbeteren, de investering in kennis over de 
klant, de afstemming van de dienstverlening en (toekomstige) woningen op de klantvraag en markt-
ontwikkelingen en het levensloopbestendig bouwen, gericht op een brede doelgroep. 
De komende jaren zal deltaWonen wel aandacht moeten blijven geven aan de beheersing en reductie 
van de bedrijfslasten. Ook zal ze aan belanghebbenden nog duidelijker moeten maken wat de rol van 
de corporatie is in de komende jaren en waarom het accent ligt op vastgoed.

DeltaWonen rapporteert over de voortgang van de bevindingen en aanbevelingen uit het visitatie-
rapport in de AO/IC-rapportage en de Raad van Commissarissen volgt de voortgang en realisatie 
daarvan.

Het rapport van de visitatie en de reactie van deltaWonen op het visitatierapport zijn terug te vinden 
op www.deltawonen.nl.

Interne informatievoorziening 
In 2014 is er over alle maanden een maandrapportage opgesteld. De maandrapportage is een intern 
document dat naar de leden van het managementteam en de teammanagers gaat. Accountmanagers 
uit de financiële afdelingen hebben regelmatig overleg met de (team)managers over de realisatie ten 
opzichte van de begroting. Dit overleg moet bijsturing, indien gewenst, mogelijk maken. Ieder kwar-
taal wordt een kwartaalrapportage opgesteld. Deze rapportage bevat zowel financiële, operationele 
als volkshuisvestelijke informatie. De kwartaalrapportage wordt besproken in het managementteam 
en de auditcommissie en gaat ter informatie naar de Raad van Commissarissen.
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Externe accountant 
De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen na advies van de direc-
teur-bestuurder. De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de externe accountant vast na 
overleg met de directeur-bestuurder. Accountant Deloitte accountants B.V. is voor de periode 2009 
tot 2012 benoemd tot externe accountant van deltaWonen. Voor de boekjaren 2013 en 2014 is de 
opdracht telkens met één jaar verlengd. De auditcommissie heeft in 2014 het functioneren van de 
externe accountant geëvalueerd. Naast het functioneren is de onafhankelijkheid aan bod geweest. 
De accountant is door de auditcommissie en het bestuur als onafhankelijk beoordeeld. 

De externe accountant heeft het gedeelte van de vergaderingen van de auditcommissie en de 
Raad van Commissarissen bijgewoond waarin de managementletter en het verslag van de exter-
ne accountant over het onderzoek van de jaarrekening is besproken en waarin is besloten over de 
goedkeuring van de jaarrekening. De accountant is tijdens de vergadering ook bevraagd over zijn 
bevindingen tijdens de jaarrekeningcontrole.

Activiteiten van de Raad van Commissarissen 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen zich 
regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren over de (financiële) re-
sultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en behoef-
ten van belanghebbenden. 

De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om zich op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het speelveld van deltaWonen:
• overleg met de directeur-bestuurder
• overleg met de externe accountant
• overleg met de huurdersorganisatie
• overleg met de ondernemingsraad
• overleg met stakeholders van deltaWonen. 

Deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, waaronder cursussen op het gebied van 
Corporate Governance en financiën woningcorporaties. De leden van de Raad van Commissarissen 
hebben daarnaast de incompanytrainingen ‘Vastgoed’ en ‘Herziene Woningwet’ gevolgd. 

Een aantal (materiële) besluiten van de bestuurder, zoals vastgelegd in de statuten en in het regle-
ment werkwijze voor de Raad van Commissarissen, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeu-
ring van de Raad van Commissarissen.

In totaal heeft de Raad van Commissarissen in 2014 vier keer volgens een vooraf vastgesteld sche-
ma vergaderd. Daarnaast vonden er drie extra vergaderingen plaats vanwege, door urgentie tussen-
tijds te behandelen, onderwerpen. Bij deze reguliere en extra vergaderingen was de bestuurder van 
deltaWonen aanwezig. Daarnaast heeft er één ‘interne’ vergadering plaatsgevonden waarbij onder 
andere is gesproken over de beoordeling en de beloning van de bestuurder en het functioneren en de 
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bezoldiging van de Raad van Commissarissen. Agendering van de onderwerpen vindt plaats op basis 
van een governance jaaragenda die jaarlijks door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld. 
Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is frequent afwezig geweest bij vergaderingen. 

De Raad van Commissarissen heeft in 2014 de volgende onderwerpen behandeld:

Ter goedkeuring 
1. jaarverslag, governance jaarverslag en financiële jaarrekening 2013 
2. begroting 2015 (kennisname meerjarenbegroting 2015-2024)
3. treasury jaarplan 2014
4. (onbezoldigde) nevenfuncties bestuurder (voorzitter PEC Zwolle United en lid van de raad van 

toezicht van Event Foundation)
5. update stakeholders 2015
6. herziene klokkenluiderregeling
7. bijstelling financieel toetsingskader
8. (voorgenomen) ontbinding Wonen Boven Winkels Zwolle N.V. en bijstorting N.V.
9. actualisatie verkoopvijver en selectiecriteria verkoopselectie
10. verkoop zorg-, maatschappelijk- en bedrijfsonroerend goed
11. diverse (fase)documenten vastgoedprojecten (inclusief voorgenomen aan- en verkopen)
12. levering aandelen Consortium De Dijken B.V.

Ter vaststelling
1. remuneratierapport 2013
2. governance jaaragenda 2015
3. onafhankelijkheid leden Raad van Commissarissen
4. proces werving, selectie en benoeming commissarissen 2014 (inclusief opdrachtverlening extern 

bureau)
5. herziene reglementen werving, selectie en (her)benoeming lid Raad van Commissarissen
6. profiel voorzitter Raad van Commissarissen en herziene profielschets Raad van Commissarissen
7. benoemen commissarissen (de heer B.L.M.T. van Moerkerk, de heer G.J. Dezentjé en de heer  

B.J. ten Doeschate)
8. rooster van aftreden (inclusief het overzicht van de samenstelling van de commissies en overige 

functies)
9. opleidingsprogramma 2015
10. beoordelingscyclus 2014 Raad van Commissarissen (inclusief inschakelen externe partij)
11. zelfevaluatie 2014 Raad van Commissarissen en afzonderlijke leden Raad van Commissarissen
12. honorering leden Raad van Commissarissen
13. herziene profielschets bestuur
14. beoordelingscyclus 2014 bestuurder
15. beoordelen functioneren bestuurder (over 2014) en vaststellen bezoldiging bestuurder
16. evaluatie functioneren externe accountant 
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17. selecteren en benoemen externe accountant voor boekjaar 2015 en 2016 
18. bedrag waarmee investeringen ten opzichte van begroting 2015 overschreden mogen worden 

zonder goedkeuring vooraf door de Raad van Commissarissen
19. rol Raad van Commissarissen richting huurdersorganisatie.

Ter kennisname/bespreking (onder andere):
1. kwartaalrapportages
2. voortgang AO/IC
3. jaarstukken deelnemingen 2013 (N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle en Stichting Woonservice)
4. jaarverslag klachtenadviescommissie
5. beleid huurverhoging 2014 
6. (concept) visitatierapport (inclusief prestatie-evaluatie en zelfevaluatie)
7. geactualiseerde prestatieafspraken 
8. rapport ‘wonen welzijn zorg in de wijk’ en programmaplan ‘scheiden wonen en zorg’
9. risico-inventarisatie scheiden wonen en zorg
10. herzieningswet (onder andere bijeenkomst RvC, MT en gemeenten op 14 november)
11. programmamanagement en risicoscan ICT
12. borgingsplafond en borgbaarheidsverklaring
13. interim-controle 2014 (inclusief reactie bestuurder)
14. oordeelsbrieven verslagjaar 2012 en 2013 van het ministerie en toezichtsbrief 2014 van het CFV
15. Aedes Benchmark en Corporatie in Perspectief.

Ondernemingsraad
Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft in 2014 twee keer overleg gevoerd met de 
ondernemingsraad. Hierbij is gesproken over onder andere de samenstelling van de ondernemings-
raad, de samenwerking tussen de ondernemingsraad en de bestuurder en afgehandelde en toekom-
stige advies- en instemmingsaanvragen. 

Centrale Bewonersraad
Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft twee keer een overleg bijgewoond tussen de 
Bewonersraad en de adjunct-directeur Klant en Wonen. Hierbij is onder meer gesproken over het 
verhuurbeleid, scheiden wonen en zorg en lopende (advies)aanvragen. Daarnaast zijn leden van de 
raad van commissarissen aanwezig geweest bij drie vergaderingen van het bestuur van de Bewo-
nersraad. Aan de orde kwamen onder andere de resultaten van de visitatie.

Klachtenadviescommissie
De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van het jaarverslag 2013 van de klachtenad-
viescommissie in de zin van artikel 16 BBSH.
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1.12 Samenstelling Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestond per 31 december 2014 uit de volgende leden:

Naam M/V Functie Deskundigheid Datum  

benoeming 

(aantreden)

Datum  

herbenoeming (max 

4 jaar)

Datum aftreden

J. Franssen M voorzitter, voor-

zitter selectie- en 

remuneratiecommis-

sie en strategie- en 

vastgoedcommissie

bestuurlijk, politiek, 

sociaal

01/01/2007 01/01/2011 01/01/2015

L. Dragt M vice-voorzitter vastgoed, manage-

ment- en organisatie

communicatie

01/01/2009 01/01/2013 01/01/2016

A. Vroon M bestuurlijk, politiek,

sociaal

11/09/2006 11/09/2010 11/09/2014

G.J. Dezentjé M vastgoed 11/09/2014 11/09/2018 11/09/2022

E.L.M. de Bruijn M voorzitter  

auditcommissie

financiën en  

bedrijfseconomie

01/09/2009 01/09/2013 01/09/2017

B.L.M.T. van Moerkerk M financiën en 

bedrijfseconomie 

01/03/2014 01/03/2018 01/03/2022

J. Braam V benoemd op 

voordracht Centrale 

Bewonersraad

klant en wonen 01/01/2014 01/01/2018 01/01/2022

B. Hammer M benoemd op 

voordracht Centrale 

Bewonersraad

zorg en welzijn 03/11/2009 03/11/2013 03/11/2017
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Overzicht hoofd- en nevenactiviteiten Raad van Commissarissen
De leden van de Raad van Commissarissen bekleedden in 2014 de volgende relevante (neven)func-
ties.

Voorzitter
De heer J. Franssen (1951)
Hoofdfunctie  Lid van de Raad van State
Deskundigheid Bestuurlijk, politiek, sociaal
Nevenfuncties  Voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland
 Voorzitter Carnegie Heldenfonds
 Vice-voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei
 Lid bestuur Vlaams Nederlandse Delta
 Voorzitter Stichting Kennisontwikkeling HBO
 Voorzitter bestuur Kilyàn Foundation
 Voorzitter Nederlandse Vereniging van Beveiligingsbedrijven VEBON
 Voorzitter Nederlandse Lexicologie
 Lid Raad van Advisory Board Leidse Onderwijs Instelling
 Voorzitter Raad van Commissarissen Van Gelder Groep B.V. Elburg
 Voorzitter raad van advies Koninklijke Algemene Nederlandse 
 Kappersorganisatie (ANKO)

Vice-voorzitter
De heer drs. L. Dragt (1943)
Laatste hoofdfunctie Voorzitter groepsdirectie woningbouw bij BAM Woningbouw B.V.,   
 tevens lid hoofddirectie 
Nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen van Rijssenburg Invest B.V. 
 Voorzitter gepensioneerden BAM company

Leden    
De heer drs. A. Vroon (1947)
Hoofdfunctie  Interim-bestuurder/bestuursadviseur
Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Natuur en Milieu te Zwolle
 Beoordelaar en auditor van excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs  
 in het kader van het Siriusprogramma
 Voorzitter Wmo/Participatieraad Gemeente Ommen

De heer mr. E.L.M. de Bruyn (1963) 
Hoofdfunctie Directielid Actor Bureau voor sectoradvies
Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Stichting Proo 
 Vice voorzitter Provinciaal Bestuur Vereniging De Zonnebloem 
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De heer B. Hammer (1979) 
Hoofdfunctie Lid Raad van Bestuur Stichting HilverZorg
Nevenfuncties Bestuurslid stichting SPZ (gehandicaptenzorg)
 Voorzitter Stichting Vrienden van Puur Smaeck (gehandicaptenzorg)

Mevrouw J. Braam (1967)
Hoofdfunctie Managing consultant Bureau de Bont B.V.
Nevenfuncties geen

De heer G.J. Dezentjé (1953)
Hoofdfunctie Dezentje Management & Consultancy B.V.
Nevenfuncties  

De heer B.L.M.T. van Moerkerk (1962)
Hoofdfunctie Business consultant en ondernemer Bluez Corporate
 Finance & Advise
Nevenfunctie Lid Raad van Commissarissen Stichting Volkshuisvesting Arnhem
 Lid Raad van Commissarissen Stichting De Woonmensen
 Lid Raad van Toezicht Stichting Cultuurmij Oost

De Raad van Commissarissen werkt met een profielschets, gerelateerd aan zijn omvang, samen-
stelling en activiteiten, voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad 
van Commissarissen. Eind 2014 heeft de Raad van Commissarissen de profielschets, alsmede de 
samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een 
(kleine) bijstelling in de profielschets. De profielschets sluit aan op de voorschriften van de Gover-
nancecode.

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in  
Woningcorporaties (VTW) en wonen geregeld themabijeenkomsten bij. 

Honorering 2014
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2014 (op jaarbasis):

De heer J. Franssen € 15.518
De heer L. Dragt € 11.379
De heer A. Vroon €  7.210 (tot en met 10-9, jaarbasis € 10.345)
De heer E. De Bruijn €  8.350
De heer B. Hammer €  8.350
Mevrouw J. Braam €  8.350
De heer G. Dezentjé €  2.530 (vanaf 11-9, jaarbasis € 8.350)
De heer B. van Moerkerk €  6.958 (vanaf 1-3, jaarbasis € 8.350)
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De bezoldiging is exclusief btw en inclusief de belaste (reis)kosten. Voor een verdere specificatie van 
de bezoldiging wordt verwezen naar de jaarrekening.

De bezoldiging van de heren De Bruijn, Dezentjé, Van Moerkerk, Hammer en mevrouw Braam is in 
lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de daarop gebaseerde staffel. De heren Frans-
sen, Dragt en Vroon maakten gebruik van het overgangsrecht van de WNT. De vergoeding van deze 
commissarissen is gelijk aan het maximum van de Honoreringscode (schaal F) vermeerderd met 
opslagen voor de voorzitter (50%), de vice voorzitter (10%) en de voorzitter van de auditcommissie 
(25%). De hoogte van de honorering is afhankelijk van de functiezwaarte en de werkbelasting en is 
niet gekoppeld aan de prestaties van deltaWonen. 

Reglement 
De Raad van Commissarissen heeft gebruik gemaakt van een reglement als basis voor het eigen 
functioneren en de relatie met de bestuurder. In het reglement zijn de uitgangspunten van de Gover-
nancecode verwerkt. 

(Her)benoemingen 2014
In verband met het aftreden van een aantal commissarissen (als gevolg van het verstrijken van de 
maximale zittingstermijn) zijn in 2014 drie nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Commissaris-
sen (mevrouw J. Braam per 1 januari, de heer B.L.M.T. van Moerkerk per 1 maart en de heer  
G.J. Dezentjé per 11 september). Verder is per 1 januari 2015 de nieuwe voorzitter (de heer B.J. ten 
Doeschate) tot de Raad van Commissarissen aangetreden.
In verband met de vacatures in 2014 en het ontstaan van een vacature per 1 januari 2015 (in 
verband met het aftreden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen) nam het werving- en 
selectietraject veel tijd in beslag. De openbare werving- en selectieprocedures vonden plaats op 
basis van de door Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets(en) en aan de hand van de 
procedure zoals beschreven in het reglement “(her)benoeming lid Raad van Commissarissen”. Een 
extern bureau heeft de Raad van Commissarissen bij de werving en selectie begeleid. De benoeming 
van mevrouw J. Braam vond plaats op voordracht van de huurdersorganisatie van deltaWonen (de 
Centrale Bewonersraad). Ten aanzien van alle benoemingen heeft de ondernemingsraad van delta-
Wonen een positief advies uitgebracht. 

In 2014 hebben geen herbenoemingen plaatsgevonden. De heer B.J. ten Doeschate heeft zich per  
9 april 2015 teruggetrokken als voorzitter van de raad van commissarissen.
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1.13 Integriteit
DeltaWonen vindt het belangrijk dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom is een 
integriteitcode opgesteld. De integriteitcode bevat een omschrijving van de kernwaarden van het 
integriteitbeleid en een concrete invulling van het begrip ‘integriteit’ in het dagelijks werk.  
De medewerkers van deltaWonen hebben via deelname aan dilemmasessies (in 2009) een nadere 
invulling gegeven aan de integriteitcode en hebben de integriteitcode ondertekend. Vanaf medio 
2009 ondertekenen nieuwe medewerkers bij indiensttreding de integriteitcode. De integriteitcode 
sluit aan bij wat omschreven is in artikel II.1.4 van de Governancecode en dient als instrument van 
het interne risicobeheersing- en controlesysteem. In 2013 is de integriteitcode geactualiseerd, zodat 
deze aansluit op de kernwaarden uit het strategisch document ‘Durf en Duurzaamheid 2.0’. Ook zijn 
een aantal “harde regels” op het gebied van “het zakelijk houden van relaties” concreter gemaakt. 

DeltaWonen verwacht dat ook haar klanten en stakeholders zich houden aan de normen en waarden 
die zijn omschreven in de integriteitcode. Hiertoe ondertekenen zij, gelijktijdig met de opdracht-
verstrekking , een separate overeenkomst ‘integriteit en duurzaamheid’. Ook bij de keuze van de 
samenwerkingspartners staat integriteit hoog in het vaandel. 

Klokkenluiderregeling 
De klokkenluiderregeling is bedoeld voor die gevallen waarin de geadviseerde routes voor het bekend 
maken van misstanden, zoals in de integriteitcode omschreven, niet effectief blijken. Deze regeling 
maakt het mogelijk dat iedere medewerker misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en 
volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de medewerker die ‘aan de bel trekt’ (de 
klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt. 

In 2014 heeft actualisatie van de klokkenluiderregeling plaatsgevonden. Qua strekking en inhoud is 
de regeling gelijk gebleven. Er is in 2014 geen gebruik gemaakt van de klokkenluiderregeling. 

De integriteitcode en de klokkenluiderregeling zijn, zoals de Governancecode voorschrijft, op de 
website van deltaWonen geplaatst (www.deltawonen.nl).

Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen deltaWonen en de directeur-bestuurder res-
pectievelijk de leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden. Het reglement van de Raad 
van Commissarissen en het bestuursreglement bevatten een verdere uitwerking van dit belangrijke 
uitgangspunt. In deze documenten is tevens de handelwijze in geval van belangenverstrengeling 
geregeld. In 2014 zijn geen transacties met de directeur-bestuurder of leden van de Raad van Com-
missarissen geweest die tegenstrijdige belangen hebben opgeleverd zoals bedoeld in principe II.3 en 
III.6 van de Governancecode. Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Commissarissen of 
het bestuur een nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad of het bestuur. 
De bestuurder vervulde in 2014 vijf nevenfuncties. Hij was bestuurslid van het Ronald McDonald 
Huis in Zwolle (vanaf 2010), lid van de Raad van Commissarissen van Cogas Holding N.V. in Almelo 
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(vanaf 18 mei 2011), lid van de Raad van Commissarissen van PEC Zwolle (vanaf 22 maart 2013 tot 
1 juli 2014), voorzitter PEC Zwolle United (vanaf 1 juli 2014) en lid van de Raad van Toezicht van 
The Event Foundation (vanaf 1 september 2014). 

Leningen of garanties
DeltaWonen heeft als beleid geen leningen of garanties te verlenen aan leden van de Raad van Com-
missarissen, de directeur-bestuurder en het personeel. In 2014 zijn dergelijke leningen of garanties 
dan ook niet verstrekt.

Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen waakt er voor dat de leden van de raad naar zijn oordeel in formele 
zin onafhankelijk zijn in het licht van de in de Governancecode bepaling III.2.2 aangeduide criteria. 
Deze onafhankelijkheidscriteria heeft deltaWonen overgenomen in het reglement werkwijze voor de 
Raad van Commissarissen.

De Governancecode schrijft voor dat de Raad van Commissarissen ten aanzien van iedere commis-
saris vaststelt of deze in een zodanige relatie tot deltaWonen staat of heeft gestaan dat hij geacht 
kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de Raad van Commissarissen ten minste de in de Gover-
nancecode genoemde onafhankelijkheidscriteria in zijn beoordeling betrekt. De leden van de Raad 
van Commissarissen hebben begin 2014 een zogenaamde ‘onafhankelijkheidsverklaring’ getekend, 
waarin alle onafhankelijkheidscriteria uit de Governancecode zijn opgenomen. In de vergadering van 
4 april 2014 heeft de Raad van Commissarissen de onafhankelijkheid van alle leden van de Raad van 
Commissarissen vastgesteld. De commissarissen van deltaWonen ondertekenen vóór hun aantreden 
en vervolgens jaarlijks deze zogenaamde ‘onafhankelijkheidsverklaring’.

De Raad van Commissarissen hecht veel waarde aan een goede reputatie en integriteit. Leden van 
de Raad van Commissarissen, het bestuur en het MT worden benoemd nadat een pre-employments-
creening heeft plaatsgevonden door een extern bureau. Dit is vastgelegd in het reglement werkwijze 
voor de Raad van Commissarissen en in het bestuursreglement. Hiermee wil de Raad van Commis-
sarissen een bijdrage leveren aan voorbeeldgedrag, bewustwording en risicomanagement binnen 
deltaWonen. Bij de pre-employmentscreening wordt aandacht besteed aan de ‘onafhankelijkheid’ en 
de ‘integriteit’ van de personen die in het onderzoek worden betrokken. Daarbij zal onder meer een 
strafrechtelijk antecedentenonderzoek worden gedaan. Ook wordt een frauderisico-analyse uitge-
voerd, waarbij de personen een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ moeten overleggen en worden identi-
teitsbewijzen en diploma’s beoordeeld op echtheid.

Bij de commissarissen die in 2014 en per 1 januari 2015 zijn aangetreden (mevrouw Braam, de heer 
Van Moerkerk, de heer Dezentjé en de heer Ten Doeschate) heeft voorafgaand aan de benoeming 
een pre-employmentscreening plaatsgevonden.
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1.14 Commissies
Auditcommissie 
De Raad van Commissarissen van deltaWonen heeft uit zijn midden een auditcommissie samen-
gesteld. In 2014 werd de auditcommissie gevormd door de heer E. de Bruijn, de heer A. Vroon (tot 
11 september 2014), de heer L. Dragt (1 januari - 31 december 2014) en de heer B. van Moerkerk 
(vanaf 1 maart 2014). Bij de vergaderingen van de auditcommissie waren de bestuurder, de adjunct 
directeur Vastgoed, de Concerncontroller en de manager Bedrijfsbeheer aanwezig. De auditcommis-
sie heeft in 2014 vier keer vergaderd. De externe accountant heeft twee vergaderingen (gedeeltelijk) 
bijgewoond.

Daarnaast hebben de leden van de auditcommissie in 2014 eenmaal buiten aanwezigheid van het 
bestuur overlegd met de externe accountant. 

De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement van de auditcommissie. De auditcom-
missie is op basis van dit reglement namens de Raad van Commissarissen onder meer belast met 
het toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële 
informatieverschaffing door deltaWonen, de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkin-
gen van de externe accountant en de relatie met de externe accountant.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen in 2014 zijn onder meer:
• jaarverslag, governance jaarverslag en financiële jaarrekening 2013 
• jaarstukken deelnemingen 2013 (N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle en Stichting Woonservice)
• begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2024
• bedrag waarmee investeringen ten opzichte van begroting 2015 overschreden mogen worden  

zonder goedkeuring vooraf door de Raad van Commissarissen
• financieel toetsingskader
• treasury jaarplan 2014
• governance jaaragenda 2015
• herziene klokkenluiderregeling
• interim-controle 2014 (inclusief reactie bestuurder)
• evaluatie functioneren externe accountant
• selectie en benoeming externe accountant voor boekjaar 2015 en 2016 
• overleg met externe accountant (buiten aanwezigheid van bestuur)
• voorgenomen) ontbinding Wonen Boven Winkels Zwolle N.V. en bijstorting N.V.
• diverse (fase)documenten vastgoedprojecten (inclusief voorgenomen aan- en verkopen)
• kwartaalrapportages
• voortgang AO/IC
• Kritische Prestatie Indicatoren 2014
• beleid huurverhoging 2014
• risico-inventarisatie scheiden wonen en zorg
• programmamanagement en risicoscan ICT
• borgingsplafond en borgbaarheidsverklaring.
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• voortgang risicomanagement en frauderisicoanalyse 2014
• investeringenstatuut
• strategisch voorraadbeleid zorg-, maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed
• Aedes Benchmark en Corporatie in Perspectief
• oordeelsbrieven verslagjaar 2012 en 2013 van het ministerie en toezichtsbrief 2014 van het CFV. 

Selectie- en remuneratiecommissie 
De selectie- en remuneratiecommissie heeft in 2014 drie keer vergaderd. De commissie bestaat uit 
drie leden van de Raad van Commissarissen, namelijk de heer J. Franssen, de heer B. Hammer en 
mevrouw J. Braam. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de directeur-bestuurder van delta-
Wonen en een vertegenwoordiging vanuit het managementteam. De commissie heeft haar bevindin-
gen en adviezen gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen.

De taken en bevoegdheden van de selectie- en remuneratiecommissie zijn omschreven in het 
reglement van deze commissie. De selectie- en remuneratiecommissie is op basis van dit reglement 
namens de Raad van Commissarissen onder meer belast met de selectie en benoeming van de leden 
van de Raad van Commissarissen en het bestuur en is tevens belast met het bezoldigingsbeleid en 
de beoordeling van het bestuur. 

In het jaar 2014 heeft de selectie- en remuneratiecommissie de Raad van Commissarissen geadvi-
seerd over:
• remuneratierapport 2013
• proces werving, selectie en benoeming commissarissen 2014 (inclusief opdrachtverlening extern 

bureau)
• herziene reglementen werving, selectie en (her)benoeming lid Raad van Commissarissen
• profiel voorzitter Raad van Commissarissen en herziene profielschets Raad van Commissarissen
• benoemen commissarissen (de heer B.L.M.T. van Moerkerk, de heer G.J. Dezentjé en de heer  

B.J. ten Doeschate)
• rooster van aftreden (inclusief het overzicht van de samenstelling van de commissies en overige 

functies)
• opleidingsprogramma 2015
• beoordelingscyclus 2014 Raad van Commissarissen (inclusief inschakelen externe partij)
• zelfevaluatie 2014 Raad van Commissarissen en afzonderlijke leden Raad van Commissarissen
• honorering leden Raad van Commissarissen
• herziene profielschets bestuur
• beoordelingscyclus 2014 bestuurder
• beoordelen functioneren bestuurder (over 2014) en vaststellen bezoldiging bestuurder
• planningsafspraken bestuurder
• arbeidsvoorwaarden bestuurder (pensioenregeling).
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Strategie- en vastgoedcommissie 
De strategie- en vastgoedcommissie richt zich op strategisch volkshuisvestelijke vraagstukken.  
De commissie bestond in 2015 uit vier leden van de Raad van Commissarissen, namelijk de heer  
J. Franssen, de heer L. Dragt, de heer B. Hammer, mevrouw J. Braam. Het reglement van de strate-
gie- en vastgoedcommissie bevat een omschrijving van de taken en bevoegdheden van deze com-
missie. 

De strategie- en vastgoedcommissie heeft in 2014 drie keer vergaderd. Deze vergaderingen werden 
bijgewoond door de directeur-bestuurder en een vertegenwoordiging vanuit het managementteam. 

In het jaar 2014 zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen bij de vergaderingen van de 
strategie- en vastgoedcommissie:
1. geactualiseerde prestatieafspraken
2. rapport ‘wonen welzijn zorg in de wijk’ en programmaplan ‘scheiden wonen en zorg’
3. actualisatie verkoopselectie
4. lidmaatschap VTW
5. Kritische Prestatie Indicatoren 2014.
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1.15 Evaluatie en bezoldiging bestuur 
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoe-
ming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2014 is de samenstelling van  
het bestuur niet gewijzigd. In 2014 bestond het bestuur uit één directeur-bestuurder, de heer  
E. Leideman. Hij is per 1 oktober 2008 benoemd voor een periode van vier jaar en is per 1 oktober 
2012 herbenoemd voor opnieuw een periode van vier jaar. 

Arbeidsvoorwaarden
In verband met de herbenoeming is de arbeidsovereenkomst van de bestuurder omgezet naar een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zijn nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden 
gemaakt. 

De hernieuwde arbeidsovereenkomst valt onder het overgangsrecht van de Wet normering bezoldi-
ging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, aangezien de vorige arbeidsovereenkomst 
van de bestuurder een natuurlijk einde kent. 

Bezoldiging
In 2014 bedroeg de beloning van de directeur-bestuurder € 195.700. Het totaalbedrag van de direc-
teur-bestuurder kan als volgt worden gespecificeerd:

Bezoldigingscomponent Bedrag

Bruto beloning € 153.559

Belaste kostenvergoeding € 3.300 

Belaste vergoeding bij toepassing WKR: kostenvergoeding € 2.688

Werkgeversaandeel OP premie € 29.857

Werkgeversaandeel OVP/VPL € 6.296

Totaal € 195.700

De beloningsafspraken zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder en zijn in lijn 
met de WNT. Conform de arbeidsovereenkomst is het salaris van de bestuurder vanwege goed func-
tioneren over 2013 op 1 januari 2014 verhoogd met 3%. 

Aan het bestuur is een pensioen toegezegd op basis van de CAO Woondiensten. De pensioenkosten 
worden gefinancierd door bijdragen van zowel de werkgever als de directeur-bestuurder. De verde-
ling van de kosten is vastgelegd door middel van de premieverdeling conform de cao Woondiensten.  
De overige arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao Woondiensten.
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Als de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van deltaWonen dan wel onder omstandigheden of 
door handelen dat voor rekening en risico van de corporatie komt, zonder dat dit ontslag in over-
wegende mate is te wijten aan het handelen of niet handelen van de bestuurder, dan ontvangt de 
bestuurder bij het einde van de arbeidsovereenkomst een vergoeding van éénmaal het laatstgenoten 
vaste bruto jaarsalaris.

Evaluatie beoordeling
In 2014 heeft de Raad van Commissarissen de profielschets van het bestuur geëvalueerd. In lijn met 
de herziene profielschets van de Raad van Commissarissen, is een kleine wijziging doorgevoerd in de 
profielschets.

De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het 
bestuur het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en 
bespreekt deze conclusies met het bestuur. In 2013 heeft de Raad van Commissarissen de beoor-
delingsyclus 2013-2016 vastgesteld. Beoordeling vindt plaats op basis van de realisatie van de 
prestatieafspraken, de uitkomst van een 360 graden competentie feedback (met interne en externe 
partijen) en de resultaten van de visitatie. 

In 2014 heeft beoordeling conform de vastgestelde beoordelingscyclus plaatsgevonden op basis van: 
• resultaten visitatie (is beoordeling prestaties door externen)
• de realisatie van de prestatieafspraken 2014
• uitkomsten persoonlijke gesprekken die bestuurder heeft gevoerd met intern betrokkenen naar 

aanleiding van de 360 graden competentie feedback 2013.

De Raad van Commissarissen is zeer tevreden over het behaalde resultaat en de wijze waarop dit is 
gerealiseerd. Op grond hiervan is conform de arbeidsovereenkomst aan de bestuurder per 1 januari 
2015 een loonsverhoging toegekend van 3%. De beoordeling is vastgelegd in de beoordelingsbrief 
die de bestuurder begin 2015 van de Raad van Commissarissen heeft ontvangen.
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1.16 Functioneren Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste eenmaal in het jaar buiten aanwezigheid van het 
bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van zijn individuele leden en de conclusies die hieraan 
moeten worden verbonden. De raad vraagt hiertoe uitdrukkelijk de visie van het bestuur terzake en 
betrekt deze in de bespreking. In 2013 heeft de Raad van Commissarissen een beoordelingscyclus 
van vier jaar (2013-2016) vastgesteld. Daarbij vindt de beoordeling van het collectieve functioneren 
zowel intern als extern plaats. Daarnaast vindt een jaarlijkse evaluatie van het individuele functioneren 
plaats.

De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden tijdens de interne vergadering van 12 december 2014. 
Als input voor de zelfevaluatie 2014 zijn de volgende instrumenten gehanteerd:

1. resultaten visitatie (= beoordeling prestaties door externen)
2. visie van de bestuurder
3. beoordeling individuele leden door de voorzitter en als collectief
4. beoordeling als collectief op: 

- kernfunctie: inbreng van/verantwoording aan stakeholders 
- randvoorwaarde: vergadering

5. bespreken groepsdynamiek (op basis van de rollen van Belbin). 

Ook is teruggekeken naar de resultaten van de eerdere zelfevaluaties van de Raad. De zelfevaluatie is 
begeleid door een extern bureau.

De zelfevaluatie resulteert in een Raad van Commissarissen die tevreden is over het eigen functione-
ren. Ontwikkelpunten worden binnen de Raad verder opgepakt. 
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Financieel jaarverslag 2014
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1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering 

1.17 Inleiding

De resultaten
Als woningcorporatie zien we dat de woningbeleggingen (in verhuurde staat) in 2014 een hogere mate van belangstelling 
genieten vanwege de relatief hoge en zekere rendementen. In onze branche hebben er recent twee grote vastgoedtransacties 
plaatsgevonden, deze transacties hebben een positief effect op de waarde van onze vastgoedportefeuille.

Voor deltaWonen heeft deze ontwikkeling in belangrijke mate geleid tot een positief resultaat van € 65,1 miljoen (geconsoli-
deerd resultaat € 65,0 miljoen). In 2013 was dat € 55,7 miljoen negatief. De belangrijkste oorzaak van dit verschil van  
€ 120,8 miljoen ontstaat door de verhoogde belangstelling in de woningbeleggingen. In 2014 geeft onze niet-gerealiseerde 
waardeverandering een positief resultaat van € 50,1 miljoen (4% van de waarde van ons vastgoed) ten opzichte van een 
negatief resultaat in 2013 van € 69,0 miljoen. We kunnen hieruit concluderen dat met de positieve waardestijging in 2014 de 
waardevermindering van voorgaand jaar grotendeels gecompenseerd is. 

Om u een beeld te geven van de resultaten uit onze kosten en opbrengsten die te maken hebben met de gewone bedrijfs-
voering in het kader van verhuur, presenteren we een genormaliseerd bedrijfsresultaat. Voor 2014 komt dit genormaliseerde 
bedrijfsresultaat uit op € 15,2 miljoen positief. In 2013 was dit een bedrag van € 16,8 miljoen positief. Ondanks de opgelegde 
verhuurderheffing van € 6,76 miljoen in 2014 (2013: € 260.000,-) hebben we, per saldo kunnen voorkomen dat het resul-
taat met dit bedrag negatief beïnvloed is. In het genormaliseerde bedrijfsresultaat laten we alle kosten en opbrengsten met 
betrekking tot verkoopopbrengsten, niet-gerealiseerde waardeveranderingen, de onrendabele toppen (projectontwikkeling), 
vennootschapsbelasting en deelnemingen buiten beschouwing.
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In onderstaande tabel is de totstandkoming van het genormaliseerde bedrijfsresultaat weergegeven. 

(x € 1.000) 2014 begroting 2013

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 79.814 79.971 74.964

Opbrengsten servicecontracten 3.709 5.402 4.305

Overige bedrijfsopbrengsten 541 214 627

Totaal bedrijfsopbrengsten 84.064 85.587 79.896

Bedrijfslasten

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 763 716 839

Lonen en salarissen 8.769 9.006 9.036

Sociale lasten 1.367 1.264 1.218

Pensioenlasten 1.588 1.664 1.780

Onderhoudslasten 13.332 13.514 12.657

Leefbaarheid 496 497 408

Lasten serviceontracten 3.942 4.683 4.392

Overige bedrijfslasten 21.414 22.030 14.988

Totaal bedrijfslasten 51.670 53.374 45.318

Bedrijfsresultaat 32.393 32.213 34.578

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 179 153 166

Rentelasten en soortgelijke kosten - 17.362 - 18.282 - 18.109

Saldo financiële baten en lasten - 17.183 - 18.129 - 17.943

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 15.210 14.084 16.835

De resultaten ten opzichte van de begroting 
Het genormaliseerde bedrijfsresultaat van € 15,2 miljoen komt € 1,1 miljoen hoger uit dan we hadden begroot, wat met 
name wordt veroorzaakt door de lager uitgevallen financiële baten en lasten (€ 946.000,-), lager uitgevallen overige bedrijfs-
lasten (€ 616.000,-) en hogere overige bedrijfsopbrengsten (€ 327.000,-). Hier tegenover staat het negatieve resultaat op de 
servicekosten (€ 952.000,-). 

Het resultaat na belasting bestaat uit ons genormaliseerd bedrijfsresultaat plus het resultaat uit verkoop van vastgoed en 
projectontwikkeling, vennootschapsbelasting, resultaat deelneming en de verandering in de marktwaarde van ons vastgoed. 
Dit is in de tabel op de volgende pagina weergegeven, waarbij zichtbaar is hoe het resultaat zich verhoudt ten opzichte van de 
begroting. 



Jaarstukken deltaWonen 2014   66

(x € 1.000) 2014 begroting 2013

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 15.210 14.084 16.635

Resultaat verkoop en projectontwikkeling 3.806 1.369 - 4.537

Fiscale aspecten en resultaten deelneming - 4.001 - 3.560 6.388

Niet-gerealiseerde waardeverandering 50.070 - 6.388 - 68.992

Waardeveranderingen van financiële vaste activa 0 0 - 5.225

Resultaat na belasting 65.085 5.505 - 55.731

In de begroting was uitgegaan van een positief resultaat van € 5,5 miljoen. Het werkelijke resultaat komt daarmee € 60 mil-
joen hoger uit dan verwacht. Het hogere resultaat wordt voor € 56,5 miljoen veroorzaakt door de niet gerealiseerde waarde-
veranderingen. In de begroting was rekening gehouden met een autonome mutatie (waardering bezit 1-1 en 31-12 in bezit) 
van € 9,7 miljoen. De werkelijke autonome mutatie bedraagt € 65,4 miljoen; een stijging van € 55,7 miljoen. Ten opzichte 
van het balanstotaal gaat het om een mutatie van 4%.

De resultaten ten opzichte van voorgaand boekjaar 
Hieronder worden de relevante afwijkingen tussen de resultaten van 2014 en 2013 toegelicht. Voor de volledige toelichting op 
de winst- en verliesrekening en de gegevens van de balans verwijzen wij naar de jaarrekening 2014. 

De stijging van het jaarresultaat ten opzichte van 2014 is op hoofdlijnen als volgt te verklaren: 

Meer resultaat (x € 1.000) wegens:

Hogere huuropbrengsten 4.849

Hoger verkoopresultaat 4.184 

Hogere geactiveerde productie eigen bedrijf 72 

Lagere afschrijving 76

Lagere overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 4.086 

Lagere lonen en salarissen, pensioenen en sociale lasten 312

Lagere financiële baten en lasten 759 

Hogere niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 119.062

Hogere waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 5.225

138.627

Minder resultaat (x € 1.000) wegens:

Lager resultaat servicecontracten 146

Lagere overige bedrijfsopbrengsten 87 

Hogere onderhoudslasten 675

Hogere leefbaarheidsuitgaven 88

Hogere overige bedrijfslasten (hieronder valt de hogere verhuurderheffing € 6,5 miljoen)  6.426 

Hogere vennootschapbelasting 9.977 

Lager resultaat deelnemingen 412

17.812

Per saldo hoger resultaat 2014 120.815
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Toelichting bij de resultaten
Het resultaat komt ten opzichte van 2013 € 120,8 miljoen hoger uit. De belangrijkste oorzaak hiervan is de niet-gerealiseerde 
waardeverandering. De waardeverandering komt € 119 miljoen hoger uit dan in 2013. De niet-gerealiseerde waardeveran-
dering is in 2014 € 50 miljoen positief. De belangrijkste factor in deze betreft de autonome mutatie. Voor 2014 was dit een 
bedrag van € 65,4 miljoen, ten opzichte van € 45,8 miljoen negatief in 2013. Van invloed op de waardeverandering zijn onder 
andere: de leegwaarde, mutatiegraad, restwaarde (op basis van een exit yield), huuropbrengst, VEX-norm voor onderhoud- 
en beheerlasten en de disconteringsvoet. Vanuit ons onderhoudsprogramma is het effect van het geactiveerde onderhoud  
€ 16,6 miljoen (negatief) (2013 € 7,3 miljoen). In ons investeringsprogramma voor 2014 was uitgegaan van twee te slopen 
projecten, door vertraging in procedures worden deze sloopprojecten doorgeschoven naar 2015. In 2013 bedroeg het effect op 
sloop € 15,9 miljoen negatief.

Huren en vergoedingen
De stijging in de huuropbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt door de oplevering van nieuwbouwwoningen en de jaarlijk-
se huurverhoging. In 2013 bedroeg deze 4,15%. In de jaarrekening wordt de mutatie verder toegelicht.

Verkoopresultaat
De stijging van het verkoopresultaat wordt met name veroorzaakt door een stijging van het aantal reguliere woningverkopen 
ten opzichte van voorgaand jaar. In 2014 zijn 48 woningen bestaand bezit verkocht ten opzichte van 21 in 2013. In 2013 is 
er bewust voor gekozen om de verkoopdoelstelling laag te houden. In 2013 hebben wij een deel van ons bezit verkocht aan 
Omnia, deze verkoop had geen effect op het verkoopresultaat 2013, omdat de woningen reeds opgewaardeerd waren naar de 
verkoopwaarde. Hierdoor is het resultaat reeds in 2012 verantwoord.

Maatschappelijke investeringen 
(overige waardeveranderingen (im)Materiële vaste activa en vastgoedportefeuille)

Specificatie maatschappelijke investeringen 2014 (x € 1.000)

Frankhuis Bruggenhoofd Zuidzijde (woningen en appartementen) 1.408 

Westenholte patio’s (woningen) 696 

Margaretha fase 2 (woningen en parkeerplaatsen) 1.166 

Hanzewijk cluster 4 (woningen, appartementen, winkelcentrum) 105

Brecamp Oost (woningen) 449 

Maatschappelijke investering in lopende projecten 3.824

Studentenhuisvesting (studenteneenheden)  - 400

Werkerbrink (OCS) (woningen) - 148 

Veldheem (woningen)  - 461

Heemhof (woningen en parkeerplaatsen) - 186

WbW Hofstraat 63 (appartementen) 62

CPO De Dijk (appartementen) - 5

De Erven Onderdijks (woningen) - 21

Afwikkeling aandeel grondbank - 800

Afwikkeling oude projecten - 68

Maatschappelijke investering in opgeleverde projecten  - 2.028

Totaal 1.796
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De hiervoor vermelde maatschappelijke investeringen (onrendabele toppen) komen € 4,086 miljoen lager uit dan in 2013.  
Bij nieuwbouwprojecten wordt de maatschappelijke investering vastgesteld op het moment van goedkeuring fasedocument 
realisatie. In 2014 is voor vijf projecten de goedkeuring gegeven aan de fasedocument-realisatie; het bijbehorende totaal 
bedraagt € 3,8 miljoen.

De maatschappelijke investeringen in opgeleverde projecten komt voor 2014 uit op € 2 miljoen (positief). Dit betekent dat we 
hebben kunnen realiseren dat de projecten een minder groot verlies hebben opgeleverd dan wij vooraf bij de besluitvorming 
ingerekend hadden. Dit betreft een resultaat van € 0,9 miljoen op de afwikkeling aandeel grondbank en oude projecten. Daar-
naast een resultaat van € 1,2 miljoen op in 2014 opgeleverde projecten. Het resultaat is ontstaan door enerzijds een hogere 
marktwaarde in verhuurde staat bij oplevering vergeleken met de marktwaarde op het moment van fasedocumentrealisatie en 
anderzijds door lager uitgevallen stichtingskosten dan begroot.

Financiële baten en lasten
Door de positieve renteontwikkeling zien wij in 2014 de rentelasten afnemen. De gemiddelde rentevoet is ten opzichte van 
2013 gedaald met circa veertien basispunten. Het verloop van de langlopende leningen wordt toegelicht in de paragraaf 
Treasury.

Waardeverandering van financiële vaste activa
In 2013 hebben wij de certificaten in het Wooninvesteringsfonds (WIF) afgewaardeerd naar nihil. Mocht de verkoop van het 
bezit van het Wooninvesteringsfonds doorgaan, dan bestaat de mogelijkheid, dat er een bedrag van € 1,7 miljoen uitgekeerd 
gaat worden voor niet uitgekeerde rente en aflossing op de certificaten van deltaWonen.

Onderhoud
De onderhoudskosten zijn uitgesplitst naar de onderdelen: dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud, contractonderhoud en 
worden verminderd met de dekking onderhoud in eigen beheer. Onder dagelijks onderhoud zijn de kosten gepresenteerd van 
ons mutatie-onderhoud en klachtenonderhoud. In 2014 zijn er bij 1.183 mutaties (2013: 1.235) kosten gemaakt in het kader 
van mutatie-onderhoud. Daarnaast zijn er 15.211 reparatieverzoeken uitgevoerd (2013: 15.937).
In 2014 zijn er 304 projecten in opdracht gegeven voor planmatig onderhoud (2013: 252). In 2014 zijn er 201 woningen 
opgeleverd na een E-renovatie (2013: 270). Met de uitvoering van deze projecten hebben wij voldaan aan ons meerjarenon-
derhoudsbeleidsplan, jaarschijf 2014. Door de toename van het aantal projecten zien we dat de totale kosten voor planmatig 
onderhoud € 446.000,- hoger uitkomen dan in 2013. De kosten voor contractonderhoud komen ten opzichte van 2013  
€ 358.000,- hoger uit.
 
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn mede als gevolg van de hogere verhuurderheffing, in 2014 een bedrag van € 6.759.000,- (2013: 
€ 260.000,-), hoger uitgevallen dan in 2013. Het in gang gezette proces om de bedrijfskosten te verlagen, laat zijn effecten 
zien door een daling op de onderdelen algemene beheers- en administratiekosten en de huisvestingskosten.

Vennootschapsbelasting
De hogere vennootschapsbelasting wordt met name veroorzaakt door de fiscale afwikkeling van projecten. Dit heeft bij de acute 
belastinglast een nadeel van € 7 miljoen ten opzichte van 2013. Daar tegenover staat een voordeel in de latente belastinglast 
als gevolg van het verloop in projecten in 2013 en 2014; dit geeft een voordeel van € 3 miljoen ten opzichte van 2013.
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Resultaat deelnemingen
Het resultaat deelneming heeft betrekking op de N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle in liquidatie. In 2014 is het laatste pand 
uit de N.V. verkocht en is het besluit genomen om tot ontbinding van de N.V. over te gaan. Voor 2014 komt het negatieve 
jaarresultaat van de N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle in liquidatie uit op € 682.412,-. Het resultaat is op basis van het 50% 
belang in de jaarrekening van deltaWonen verwerkt. Daarnaast hebben de aandeelhouders van de N.V. Wonen Boven Winkels 
Zwolle in liquidatie een aanvullende storting gedaan in verband met de liquidatie. DeltaWonen heeft een groter aandeel in de 
storting in 2014 gedaan. In 2015 zal dit nadeel gecompenseerd worden door de verliescompensatieregeling in de vennoot-
schapsbelasting.

Financiële kaders
Zoals ieder bedrijf wil deltaWonen financieel gezond blijven. Om dit te toetsen hanteren we een vaste set met financiële toet-
singskaders. De financiële resultaten en de meerjarenbegroting worden hierop beoordeeld. Door de wijzigingen in het toet-
singskader van het WSW was het noodzakelijk om het financieel toetsingskader van deltaWonen in 2014 te herijken. Bij dit 
herijken zijn de normen beoordeeld op de effecten, die de huidige economische crisis heeft op het beleid van toezichthoudende 
organen zoals het CFV en het WSW en houden we rekening met de eisen die banken hanteren voor het aangaan van commer-
ciële financiering. Met de aanpassingen heeft deltaWonen een financieel toetsingskader dat strenger is dan dat van de externe 
toezichthouders. 

Het financiële toetsingskader van deltaWonen is als volgt:
• de operationele kasstromen, inclusief aflossingsfictie, zijn gedurende de eerste vijf jaar gemiddeld groter dan € 2 miljoen. 

Hierbij wordt 50% van de uitgaven voor E-renovatie toegerekend aan de operationele kasstroom
• de Interest Coverage Ratio zonder aflossingsfictie is groter dan 1,5
• de Debt Service Coverage Ratio (op basis van WSW Grondslagen) is groter dan 1
• de loan to value, op marktwaarde in verhuurde staat, is kleiner dan 40%
• de loan to value op bedrijfswaarde is kleiner dan 75%
• de solvabiliteit op bedrijfswaarde is groter dan 25%
• de bedrijfslasten zijn gedurende de komende tien jaar gemiddeld niet hoger dan € 1.225,- per vhe
• de onderhoudslasten zijn gedurende de komende tien jaar gemiddeld niet hoger dan € 1.075,- per vhe.

De meerjarenbegroting 2015-2024 is getoetst aan bovenstaande financiële normen en voldoet aan de gestelde eisen. Uit de 
jaarrekening 2014 blijkt tevens dat aan het financieel toetsingskader is voldaan.

Toezichtsbeoordeling 2014
Net als in 2013 heeft het CFV risicogericht onderzoek gedaan en deltaWonen beoordeeld op basis van zes toezichtsvelden. 
Op basis van de ingediende prognosegegevens 2014-2018, de verantwoordingsgegevens 2013 en andere informatie vormt 
het CFV zich een oordeel over de kwaliteit van de financiële verantwoording, het behoud van het maatschappelijk gebonden 
vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht naar vermogen. Het CFV komt tot de conclusie, dat 
er voor deltaWonen geen aanleiding is tot het doen van interventies.

Oordeelsbrief 2013 van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
In 2014 heeft deltaWonen de oordeelsbrief 2013 ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. Namens de minister vormt de inspecteur zich een oordeel over de werkzaamheden van de corpo-
ratie in het voorgaande verslagjaar. 
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Beoordeeld wordt de mate waarin de corporatie zich houdt aan wet- en regelgeving en er wordt stilgestaan bij de financiële 
positie van de corporatie. De inspecteur geeft in de oordeelsvorming aan, dat deltaWonen heeft voldaan aan de staatsteunre-
geling. Verder wordt aangegeven, dat de toepassing van de WNT een goedkeurend oordeel krijgt. Om vast te kunnen stellen 
of deltaWonen met de bestemming van de Van Heutszkazerne in Kampen de grenzen van het werkdomein van corporaties 
overschrijdt, heeft de inspecteur een aantal vragen gesteld. De aanvullende informatie is inmiddels verstrekt. 

1.17.2 Treasury

Algemeen
Een groot gedeelte van het bezit van wooncorporaties is gefinancierd met aangetrokken leningen. Treasury vormt daardoor 
een belangrijk onderdeel van de financiële huishouding bij woningcorporaties. Doel van de treasuryfunctie is het indekken en 
spreiden van renterisico’s, het toetsen van de financierbaarheid van alle (geplande) activiteiten, het aantrekken van benodig-
de financiering, optimalisatie van de financieringsstructuur van deltaWonen en het minimaliseren van de rentelasten. 

DeltaWonen heeft een aantal organisatorische maatregelen genomen om de treasuryfunctie op een goede wijze te laten 
functioneren.

Treasurystatuut
Het beleid, dat deltaWonen voert op het gebied van treasury is vastgelegd in het treasurystatuut. Binnen dit statuut staat de 
organisatie van de treasuryfunctie, de wijze van besluitvorming, de verantwoording en de informatievoorziening beschreven. 

Treasurycommissie
Er is een treasurycommissie samengesteld die de treasuryfunctie waarneemt. Deze commissie bestaat uit de directeur-be-
stuurder, de manager Bedrijfsbeheer, de concerncontroller, een controller en een extern adviseur. De treasurycommissie 
handelt binnen de kaders van het treasurystatuut en het treasuryjaarplan.

Treasuryjaarplan 
Op basis van de kasstroomprognose uit de meest recente goedgekeurde begroting wordt het treasuryjaarplan opgesteld. 
Binnen dit plan worden de operationele acties met betrekking tot de treasury van deltaWonen voor het komende jaar beschre-
ven, zoals het aflossen en aantrekken van leningen. Het Treasurystatuut en de AO/IC van deltaWonen bepalen de spelregels 
waarbinnen treasury-activiteiten mogen worden uitgevoerd. Indien acties in dit Treasuryjaarplan strijdig zijn met vigerende 
wet- en regelgeving en/of het Treasurystatuut en/of de AO/IC van deltaWonen, dan is het Treasuryjaarplan hieraan onderge-
schikt. 

In het Treasuryjaarplan worden de belangrijkste treasury-acties van deltaWonen voor het komende jaar beschreven. Acties 
die voortvloeien uit externe en interne wet- en regelgeving, worden niet altijd als specifiek actiepunt benoemd, maar worden 
verondersteld inherent te zijn aan het werken binnen de vigerende ‘spelregels’. 
Het Treasuryjaarplan is gebaseerd op de goedgekeurde meerjarenbegroting en meerjarenprognoses en wordt vastgesteld 
door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Door goedkeuring van het Treasuryjaarplan, 
geeft de RvC toestemming aan de directeur-bestuurder om, ten behoeve van de DAEB (Diensten van Algemeen Economisch 
Belang)-activiteiten (en binnen de van toepassing zijnde externe en interne ‘spelregels’), financiering aan te trekken, tot 
maximaal het door het WSW afgegeven borgingsplafond. Vanaf het moment dat het nieuwe borgingsplafond wordt vrijgege-
ven door het WSW, zal dit leidend worden voor bepaling van de beschikbare ruimte onder het borgingsplafond.  
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Vanwege de beleidsregel derivaten woningcorporaties en een raamovereenkomst financiële derivaten, waar banken niet mee 
akkoord gaan, worden naar verwachting geen nieuwe derivaten afgesloten ter afdekking van het renterisico. Mocht dit wel 
mogelijk blijven en deltaWonen dit wel wenselijk achten, dan zal een besluit hiertoe voorafgaand in de Raad van Commis-
sarissen worden voorgelegd. Vanwege de WSW-beleidsregel dat alleen leningen met maximaal een stortingsdatum van zes 
maanden vooruit mogen worden aangetrokken, zijn de voordelen van eventuele nieuwe payer-swaps überhaupt niet meer 
substantieel. 

Acties die niet binnen de kaders van dit Treasuryjaarplan vallen, moeten ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen 
voorgelegd te worden. Uitzondering hierop zijn acties die een expliciet uitvloeisel zijn van het voldoen aan wet- en regelge-
ving; daarvoor bestaat een informatieplicht aan de Raad van Commissarissen.

Financieringsbevoegdheid treasury
DeltaWonen moet te allen tijde aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen. Zij trekt hiertoe, indien noodzakelijk, 
leningen aan met borging door het WSW (mits ten behoeve van. DAEB). Het WSW stelt borgingsruimte beschikbaar middels 
het door haar vastgestelde borgingsplafond. Dit borgingsplafond betreft het maximale bedrag aan door het WSW te borgen 
financiering, in het van toepassing zijnde jaar. De hoogte van het borgingsplafond is (mede) afhankelijk van de financierings-
behoefte conform de dPi-opgaaf. DeltaWonen heeft in 2014 een borgingsplafond van € 511 miljoen voor ultimo 2016 ontvan-
gen.

De treasurycommissie is in 2014 vier maal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen onder andere marktontwikke-
lingen, beschikbaarheid van financiering, liquiditeitsprognoses, schuldrest per verhuureenheid, financiële ratio’s van het WSW 
en renterisico’s aan de orde. Bovendien zijn de voorgenomen transactievoorstellen besproken.

Treasuryactiviteiten in 2014
In 2014 zijn de volgende transactievoorstellen uitgevoerd:
• 8 april 2014: Vastrentende fixe lening ter grootte van € 15 miljoen. Stortingsdatum 1 oktober 2014, looptijd dertig jaar 

tegen 3,23% (3,25% inclusief fee). Geldgever is Volkswohlbund Lebensversicherung AG.
• 8 april 2014: Vastrentende fixe lening ter grootte van € 15 miljoen. Stortingsdatum 30 januari 2015, looptijd vijftien jaar 

tegen 3,00% (3,02% inclusief fee). Geldgever is Süddeutsche Krankenversicherung AG.
• 17 november 2014: Vastrentende fixe lening ter grootte van € 15 miljoen. Stortingsdatum 5 januari 2015, looptijd 27 jaar 

tegen 2,10% (2,11% inclusief fee). Geldgever is Achmea Pensioen- en Levensverzekeringsmaatschappij NV. 
• 17 november 2014: Per 1 december 2015 is een nieuwe opslag overeengekomen op een basisrentelening bij BNG Bank ter 

grootte van € 10 miljoen. De basisrentelening loopt tot december 2058 (44 jaar); opslag overeengekomen voor één jaar op 
0,18%. Inclusief de basisrente van 3,089% komt het tarief hiermee tot 1 december 2015 uit op 3,269%.

In 2014 hebben geen transacties plaatsgevonden die buiten het mandaat van de organisatie vielen. In het Treasuryjaarplan 
2014 was het volgende mandaat gevraagd voor nieuw aan te trekken financiering:

Financieringsbedrag - deltaWonen x € 1.000

Jaar Saldo Aanvullende behoefte Maximaal af te sluiten Financieringsbedrag

2014 - 59.222 - 59.222 100% - 59.222

2015 - 146.172 - 86.950 75% - 65.213

2016 - 208.164 - 61.992 50% - 30.996

Totaal - 208.164 - 155.431
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Uit deze tabel blijkt dat er ten opzichte van het afgegeven mandaat uit het Treasuryjaarplan 2014 geen sprake is van een 
overschrijding van het maximale volume aan af te sluiten financiering. In 2014 is € 15 miljoen financiering met storting in 
2014 aangetrokken en € 30 miljoen met stortingen in 2015. Er was een mandaat voor € 59 miljoen.

Ontwikkelingen 2014

Liquiditeit en financieringsruimte
Onder borgstelling van het WSW is in 2014 een nieuwe lening van € 15 miljoen ontvangen. In 2014 is voor een bedrag van  
€ 17,6 miljoen aan leningen afgelost. 

In 2014 hebben gesprekken plaatsgevonden met de Rabobank rondom de bestaande kredietfaciliteit. De faciliteit zal in de loop 
van 2015 waarschijnlijk van € 25 miljoen worden teruggebracht naar € 12,5 miljoen. Tevens zullen de huidige voorwaarden 
en tarifering marktconform worden aangepast. 

De komende jaren worden grote uitgaven gedaan op het gebied van projectontwikkeling en herstructurering. Deze inspan-
ningen kunnen niet verricht worden zonder het aantrekken van aanvullende leningen. Eind 2015 bedraagt de financierings-
behoefte, volgens de in november 2014 opgestelde prognose circa € 90 miljoen. Deze financieringsbehoefte loopt op tot circa 
€ 300 miljoen aan het eind van 2019. In de planningsperiode 2015 - 2019 heeft deltaWonen voor € 214 miljoen aan netto 
(des-)investeringen begroot en wordt circa € 208 miljoen op financieringen afgelost. De benodigde financiering kan wor-
den aangetrokken door het inzetten van borgstelling op toekomstige nieuwbouwinvesteringen en op bestaand huidig bezit. 
Het faciliteringsvolume op basis van de laatste faciliteringsbrief van het WSW na de beoordeling over 2013 bedraagt ultimo 
boekjaar 2014 € 151 miljoen tot en met het jaar 2016. Additionele borging op bestaand bezit kan worden verkregen tot een 
maximum van 50% van de WOZ-waarde van het bezit. Op dit moment ligt de WOZ-waarde van het woningbezit op bijna  
€ 1,9 miljard. Borging is dus mogelijk tot een bedrag bijna € 1,0 miljard, waarvan al € 437 miljoen is ingezet voor de be-
staande leningportefeuille. Er bestaat dus, afgezien van de toevoeging door nieuwbouw, een additionele theoretische finan-
cieringsruimte van ongeveer € 550 miljoen. Als randvoorwaarde wordt gesteld dat de kasstromen uit exploitatie voldoende 
moeten zijn voor de rente- en aflossingsbetalingen. Door de integrale vennootschaps-belastingheffing en de verhuurderheffing 
aan het ministerie van BZK en/of CFV, wordt het voor actief investerende corporaties zoals deltaWonen steeds moeilijker om 
aan deze voorwaarde te voldoen. Het WSW verwacht dat meer en meer woningcorporaties met ‘maatwerk’ zullen moeten 
worden bediend.

Toezichtbelemmerende Bepalingen
In 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar “beleidsregels financiële derivaten door toege-
laten instellingen volkshuisvesting” bekend gemaakt. 

DeltaWonen heeft haar derivatencontracten getoetst op de aanwezigheid ‘toezicht belemmerende bepalingen’. In de docu-
mentatie van Bank Nederlandse Gemeenten en ABN AMRO zijn deze bepalingen geconstateerd. Voor wat betreft de BNG is 
een standaardoplossing bewerkstelligd die acceptabel is voor BNG Bank, corporaties, het CFV en het ministerie van BKZ.  
De oplossing is gezocht in een door de BNG Bank en corporatie te tekenen wijzigingsovereenkomst op de bijlage van de deri-
vaten-raamovereenkomst.
DeltaWonen heeft er voor gekozen deze wijzigingsovereenkomst met de BNG Bank aan te gaan. De betreffende overeenkomst 
is door deltaWonen getekend in augustus 2014. Hiermee zijn de Toezichtbelemmerende Bepalingen in de derivatencontracten 
met de BNG Bank geëlimineerd.
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Met de ABN AMRO Bank hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Ondanks dat de ABN AMRO al enkele jaren een staats-
bank is, weigert de bank om de bepalingen te schrappen of de contracten aan te passen. De door de bank aangedragen 
oplossingen, zoals het unwinden van de portefeuille, zijn voor deltaWonen niet acceptabel, aangezien op dit moment hieraan 
(hoge) kosten verbonden zijn om de huidige negatieve marktwaarde af te kopen. De conclusie voor deltaWonen is dat wij de 
acties zullen aanhouden en daar waar mogelijk, bijvoorbeeld bij een stijgende rente, alsnog maatregelen te kunnen nemen om 
de bepalingen te elimineren.

EMIR
Met ingang van 15 maart 2013 is een Europese verordening betreffende derivaten van kracht geworden: European Market In-
frastructure Regulation (EMIR). Op advies van Allen & Overy heeft deltaWonen zich aangesloten bij het ISDA Protocol. In 2014 
zijn overeenkomsten aangegaan met ABN AMRO Bank en BNG voor wat betreft EMIR-rapportageverplichtingen, waardoor 
deltaWonen aan de regelgeving voldoet.

Financiële Instrumenten/Derivaten

Swapportefeuille
DeltaWonen heeft een payers-swapportefeuille van € 75 miljoen. De swaps zijn al voor 2008 afgesloten met verschillende 
ingangsdata en bij diverse banken: BNG (2x € 15 miljoen), ABN AMRO 2x € 15 miljoen) en Fortis (€ 15 miljoen). Met het 
gebruik van deze swaps wisselt deltaWonen rentebetalingen uit met de bank. DeltaWonen ontvangt de rente gebaseerd op de 
marktrente van de bank en betaalt een vaste rente aan de bank.
Hierdoor wordt het (toekomstig) renterisico verminderd. Alle swaps die deltaWonen in haar bezit heeft zijn gekoppeld aan 
leningen met een variabele rente gebaseerd op de marktrente. Door het gebruik van deze derivaten heeft deltaWonen haar 
renterisico voor deze leningen afgedekt voor de onderliggende waarde van de derivaten. De derivaten van deltaWonen be-
staan uit payer swaps welke uitsluitend zijn ingezet om renterisico’s af te dekken. 

Een payer swap is een rente-instrument met een waardeontwikkeling, afhankelijk van de renteontwikkeling kan dit resulteren 
in een positieve of een negatieve marktwaarde. Kort gezegd zal bij een stijgende rente de swap een positieve waarde krijgen 
en bij een dalende rente een negatieve waarde. De belangrijkste modaliteiten van de afgesloten swaps zijn hieronder weerge-
geven. Zie ook toelichting onder hedge effectiviteit op bladzijde 76’

Tegenpartij Hoofdsom Startdatum Einddatum Te betalen 
vaste rente

Marktwaarde 
31-12-2014

FORTIS/ABN-AMRO € 15 mln. 3-12-2007 2-12-2019 3,80% - € 2,6 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 1-12-2006 3-12-2018 3,70% - € 2,1 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 1-9-2008 1-9-2020 3,86% - € 3,2 mln.

BNG € 15 mln. 1-11-2009 1-11-2027 5,00% - € 7,8 mln.

BNG € 15 mln. 1-6-2010 1-6-2029 5,00% - € 8,7 mln.

Totaal € 75 mln. - € 24,4 mln.

Op de swap bij Fortis is een NRL (Negative Rescontre Limiet) van € 3,2 miljoen van toepassing. Dit houdt in dat wanneer de 
negatieve marktwaarde van de swap de drempel van € 3,2 miljoen overschrijdt, er door de tegenpartij om aanvullende zeker-
heden zou kunnen worden gevraagd. 
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Conform de beleidsregels derivaten dient deltaWonen een liquiditeitsbuffer aan te houden om een rentedaling van 2% op te 
kunnen vangen. De marktwaarde van de betreffende swap bedroeg per 31 december 2014 € 2,6 miljoen negatief. Bij een ren-
tedaling van 2% zou deze € 4,2 miljoen negatief bedragen. Na aftrek van de NRL (drempel) resulteert dit in een aan te hou-
den liquiditeitsbuffer van € 1,0 miljoen. Op dit moment is een margin call (bijstorten) niet aan de orde. In het kader van het 
Eigen Middelen Beleid van het WSW, is aangegeven dat de positieve operationele kasstroom en verkoopopbrengsten mogen 
worden ingezet om te kunnen voldoen aan de genoemde liquiditeitsbuffer. DeltaWonen heeft voldoende middelen uit operatio-
nele kasstromen en verkoopopbrengsten gegenereerd om aan het aanhouden van de liquiditeitsbuffer te kunnen voldoen.

De in de afgelopen jaren door het CFV uitgevoerde stresstesten derivaten hebben voor deltaWonen nooit tot opmerkingen geleid. 

DeltaWonen is niet voornemens om in 2015 nieuwe derivaten af te sluiten. Eventuele derivatentransacties die voortvloeien uit 
het ‘beheer’ van de bestaande portefeuille, zullen aan de Raad van Commissarissen voorgelegd worden.

Verantwoording over interne organisatie rondom derivaten
De interne organisatiestructuur betreffende aanschaf en gebruik van financiële derivaten, waaronder in elk geval regels 
betreffende bevoegdheden en mandatering, interne controle, interne verantwoording, rol en betrokkenheid van de exter-
ne accountant, en rol en betrokkenheid van het orgaan waaraan het toezicht op het bestuur is opgedragen ligt vast in ons 
Treasurystatuut en ons jaarlijkse Treasuryjaarplan. Voor wat betreft afsluiten en eventueel aanpassen van derivaten zijn alle 
acties wat buiten het operationele gebeuren van de reeds afgesloten derivaten valt, onderhevig aan goedkeuring van de Raad 
van Commissarissen. 
In de Treasurybijeenkomsten worden de derivaten-rapportages en de risico-analyses behandeld. Diverse onderdelen van deze 
uitgebreide rapportage en risico-analyses worden opgenomen en behandeld in de kwartaalrapportages voor auditcommissie 
en Raad van Commissarissen.

Waarborging van voldoende interne professionaliteit betreffende financiële derivaten
De waarborging vindt met name plaats door een stevige lijn met onze professionele treasury-adviseur Thésor, bekend in en 
met de sector. Thésor heeft meer dan 100 woningcorporaties als klant en was overigens geen adviseur bij Vestia.
Ook binnen de organisatie zijn er medewerkers die diverse treasury opleidingen en trainingen gehad. Er is voldoende kennis 
aanwezig over de huidige bij deltaWonen aanwezige derivaat-producten. DeltaWonen heeft in het verleden vijf payer-swaps 
afgesloten. Hierover wordt regelmatig in een CFV-stresstest gerapporteerd. Bij de diverse opgaves komt duidelijk naar voren 
dat het risico op “margin-calls” marginaal is. Daarnaast heeft deltaWonen al jaren als beleid om geen nieuwe swaps meer af 
te sluiten. De laatste transactie heeft op 22 juli 2007 plaatsgevonden.
Eén van de leden van de Raad van Commissarissen (de heer mr. E.L.M. de Bruyn) heeft een gedegen financiële achtergrond 
dankzij diverse management- en directiefuncties binnen de ABN AMRO Bank. De heer De Bruijn is tevens voorzitter van de 
auditcommissie. Op afroep wordt de auditcommissie en/of Raad van Commissarissen bijgepraat door Thésor. Zo is voor de 
voltallige Raad van Commissarissen door Thésor in maart 2012 voorlichting gegeven over de actualiteiten op het gebied van 
derivaten. Hier is stilgestaan bij de risico’s, die deltaWonen loopt ten aanzien van de door ons in gebruik zijnde producten. 
Ook tijdens andere vergaderingen is en wordt meermaals stilgestaan bij dit onderwerp. 

Kredietrisico tegenpartijrisico
Momenteel heeft deltaWonen middelen uitstaan (spaarrekening) bij huisbank Rabobank. Het treasurystatuut geeft aan dat 
middelen alleen weggezet mogen worden bij partijen met een minimaal als ‘Strong’ gedefinieerde kredietwaardigheid (A/Aa3). 
De huidige rating van Rabobank is A+/Aa2, waarmee aan de ratingeisen wordt voldaan. Dezelfde ratingeis is ook opgenomen 
voor derivaten. Omdat deze nu een negatieve marktwaarde kennen, wordt in de praktijk geen tegenpartijrisico gelopen. 
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Basisrenteleningen
DeltaWonen heeft een viertal basisrenteleningen is haar leningenportefeuille. Dit is een type lening dat veel voorkomt in 
de woningcorporatiesector. De te betalen rente op een dergelijke lening bestaat uit twee componenten: de basisrente en de 
kredietopslag. De basisrente staat vast voor de looptijd van de leningsovereenkomst. De looptijd van de kredietopslag is korter 
dan de looptijd van de basisrente en wordt periodiek herzien op basis van de marktprijs voor krediet die op het moment van 
herziening geldt. Deze herziening wordt gezien als een embedded derivaat.

Overzicht basisrenteleningen
Tegenpartij Totale

rente
Opslag Basisrente Startdatum Einddatum MW excl

opg. rente
Opg. rente MW incl

opg. Rente
Nominale

waarde

BNG BANK 3,310% 0,4500% 2,8600% 02-07-2012 01-07-2059 -17.919.942 -180.219 -18.100.161 -12.500.000

BNG BANK 3,210% 0,3800% 2,8300% 01-03-2012 01-03-2062 -18.008.695 -296.568 -18.305.264 -12.500.000

NWB BANK 3,238% 0,2400% 2,9980% 01-03-2013 01-03-2061 -22.364.365 -377.009 -22.741.373 -15.000.000

BNG BANK 3,269% 0,1800% 3,0890% 01-12-2014 02-12-2058 -15.043.238 -26.235 -15.069.473 -10.000.000

Totaal      -73.336.240 -880.032 -74.216.272 -50.000.000

In de bovenstaande basisrenteleningen is een embedded derivaat besloten. Deze wordt in de jaarrekening van deltaWonen 
niet gescheiden van het basiscontract vanwege het feit dat er een nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken 
en risico’s van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract. 

Als bij opslagherziening geen overeenstemming met de bank wordt bereikt over de aanpassing van de kredietopslag, kan 
de leningovereenkomst worden beëindigd. Er vindt in dat geval op de herzieningsdatum een verrekening plaats van de dan 
geldende marktwaarde. Deze marktwaarde wordt berekend door het verschil tussen de contractuele basisrente en de op dat 
moment geldende marktrente. De eventuele marktwaardeverrekening brengt voor deltaWonen een liquiditeitsrisico met zich 
mee.

Hedge documentatie payer swaps

Doel van de hedge
DeltaWonen maakt gebruik van kostprijs hedge accounting, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 
Richtlijn 290 Financiële Instrumenten. De richtlijn voorziet in de mogelijkheid om hedging instrumenten te waarderen op 
kostprijs, overeenkomstig de waardering voor de herziening van deze standaard en daarmee in lijn met voorgaande verslagja-
ren. Dit generieke document is opgesteld om te voldoen aan de vereisten die binnen Richtlijn 290 worden gegeven om hedge 
accounting te kunnen toepassen.

Hedge strategie, hedged item en hedging instrument
In het verleden zijn payer swaps aangegaan om de rente op toekomstig aan te trekken financiering te fixeren, zonder dat de 
onderliggende financiering reeds werd aangetrokken. Op een later moment is de onderliggende financiering aangetrokken. 
Payer swaps boden daarmee de mogelijkheid om de rente op belangrijke investeringsprojecten langdurig te ‘verzekeren’. 
Doordat de te ontvangen kasstroom uit de swap wegvalt tegen de variabele rente op de onderliggende financiering, ontstaat 
per saldo een financiering met een vaste rente. 
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Type Hedge
DeltaWonen past kostprijs hedge accounting toe. De effecten van een eventuele hedge ineffectiviteit worden in voorkomende 
gevallen in het resultaat verwerkt.

Hedge effectiviteit
Aan de hand van de kritische kenmerken (renteconventie, -coupondata, looptijd en nominale waarde) van de leningen en 
de derivaten wordt hedge effectiviteit bepaald. De hedge effectiviteit wordt minimaal vier keer per jaar beoordeeld aan de 
hand van de kritische kenmerken van de leningen en de derivaten. Er is sprake van een volledige hedge effectiviteit als bij 
een renteswap het referentiebedrag en de hoofdsom, de looptijd, de renteherzieningsdata, de data van ontvangst en betaling 
van rente en aflossingen, en de basis voor het bepalen van de rentevoet voor het hedge-instrument en de afgedekte positie 
gelijk zijn. In onderstaande tabel zijn alle payer swaps en de onderliggende roll-over leningen in beeld gebracht. Hierbij wordt 
vastgesteld dat de hedge effectiviteit van deltaWonen op balansdatum 100% bedraagt. In het kader van de Wijzigingen RJ290 
Financiele Instrumenten is het daarom niet noodzakelijk kwantitatieve berekeningen uit te voeren en/of te verwerken of toe te 
lichten. 

Tegenpartij Type Hoofdsom Startdatum Einddatum Variabele 
rente 

Coupondata 
rente

Conventie Vaste rente Coupondata 
rente

Conventie

FORTIS Payer swap -15.000.000 03-12-2007 01-12-2019 Eur 6M 01-06, 01-12 actual/360 3,8025% 01-12 30/360

NWB BANK Roll-over 
variabel

15.000.000 01-08-2008 02-12-2019 Eur 6M 
+0,5bp

01-06, 01-12 actual/360    

AAB Payer swap -15.000.000 01-12-2006 03-12-2018 Eur 3M 01-03, 01-06  
01-09, 01-12

actual/360 3,6975% 01-12 30/360

NWB BANK Roll-over 
variabel

15.000.000 01-06-2006 03-12-2018 Eur 3M 
+1bp

01-03, 01-06  
01-09, 01-12

actual/360    

AAB Payer swap -15.000.000 01-09-2008 01-09-2020 Eur 3M 01-03, 01-06 
01-09, 01-12

actual/360 3,8575% 01-09 30/360

NWB BANK Roll-over 
variabel

15.000.000 01-12-2008 01-09-2020 Eur 3M 
+5,5bp

01-03, 01-06  
01-09, 01-12

actual/360    

BNG BANK Payer swap -15.000.000 01-11-2009 01-11-2027 Eur 3M 01-02, 01-05  
01-08, 01-11

actual/360 4,9970% 01-11 30/360

BNG BANK Roll-over vast 15.000.000 01-11-2013 01-11-2027 Eur 3M 
+34bp

01-02, 01-05 
01-08, 01-11

actual/360    

BNG BANK Roll over 0   01-11-2011 01-11-2013 Eur 3M 
+30bp

 actual/360    

BNG BANK Payer swap -15.000.000 01-06-2010 01-06-2029 Eur 3M 01-03, 01-06 
01-09, 01-12

actual/360 4,9950% 01-06 30/360

NWB BANK Roll-over 
variabel

15.000.000 01-06-2012 01-06-2029 Eur 3M 
+48bp

01-03, 01-06 
01-09, 01-12

actual/360    

NWB BANK Roll-over 
variabel

0 01-06-2010 01-06-2012 Eur 3M 
+15bp

 actual/360    

Renterisicospreiding
De per 1 januari 2011 in werking getreden EU-beschikking betreffende staatssteun is in 2013 regelmatig de revue gepasseerd. 
Voor zover informatie over de implementatie van deze beschikking beschikbaar was, heeft deltaWonen zo goed mogelijk op de 
praktische gevolgen hiervan geanticipeerd.

Alle activiteiten zijn gericht op (rente)risicospreiding, het voorzien in de financieringsbehoefte en verlaging van de gemiddel-
de rentekostenvoet. Onderstaande grafiek geeft een beeld van het verloop van het renterisico. Aantrekken van leningen voor 
nieuwe projecten en andere treasury-activiteiten zijn erop gericht het renterisico in 2015 en verder omlaag te brengen.  
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De hiervoor genoemde transacties zijn in de grafiek verwerkt:

In 2015 tot en met 2018 wordt het renterisico grotendeels veroorzaakt door de voorgenomen investeringen. Zonder rekening 
te houden met de investeringen bedraagt het risico in deze jaren tussen de 5% en 8%.

De jaren 2015 en 2016 laten in eerste instantie een overschrijding zien op de norm van 15%. Het is echter te verwachten dat 
investeringen later dan gepland plaatsvinden en dat daardoor de norm niet daadwerkelijk overschreden gaat worden. Gedu-
rende de komende jaren worden transacties afgesloten om het renterisico te verlagen tot onder de 15%.

Beleggingen en leningen u/g 
In het WoonInvesteringsFonds (WIF) is voor een bedrag van € 5.225.000,- geïnvesteerd in de vorm van certificaten. Deze 
certificaten gaven met ingang van 2011 een rendement van 2,25% per jaar (in eerste instantie 4,5%) en kennen geen eindda-
tum. Vanwege de crisis op de woningmarkt is de financiële positie van het WoonInvesteringsFonds dusdanig verslechterd dat 
deltaWonen eind 2013 heeft besloten om de certificaten tot nul af te waarderen. 

Aan de Stichting Gereglementeerd Eigendom (GE), in 1999 opgericht door de Zwolse corporaties, is tot en met 2013 voor  
een totaal van € 400.000,- leningen verstrekt ten behoeve van de aankoop van woningen van eigenaren binnen de GE. 
Het aankopen van deze woningen is noodzakelijk, zodat de overwaarde op de GE-woningen binnen de Stichting GE blijft en 
niet wegvloeit naar de eigenaren. Bij verkoop van de aangekochte woningen door de Stichting GE zullen de leningen weer 
worden afgelost. Ook de andere Zwolse corporaties hebben in 2013 een aandeel van de lening op zich genomen. Daarnaast 
staan, voor een totaalbedrag van circa € 16.000,- leningen open aan kopers van een VvE waarbij in 1999 onderhoudswerk-
zaamheden moesten worden uitgevoerd.
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Leningenportefeuille
Het schuldrestant van de leningenportefeuille per 31 december 2014 bedraagt € 437 miljoen met een gemiddelde rente-
voet van 4,1%. De rentabiliteitswaarde van de leningportefeuille, berekend op basis van de interne rekenrente van 5,25% en 
rekening houdend met de transitorische interest van circa € 8,6 miljoen, bedraagt € 406 miljoen. De komende jaren vertoont 
de gemiddelde rente van de leningenportefeuille, uitgaande van geprognosticeerde rentepercentages variërend van 2,75% tot 
4,75% bij (her)financieringen en conversies, het in de onderstaande tabel gegeven beeld. Alle genoemde transacties tot en 
met 31 december 2014 zijn verwerkt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4,07% 3,77% 3,65% 3,66% 3,72% 3,75% 3,80% 3,80% 3,80% 3,81% 3,87%

Verbindingen 
DeltaWonen heeft een aantal deelnemingen die in meer of mindere mate met ons verbonden zijn vanwege het volkshuisveste-
lijk belang. De deelnemingen worden verspreid over het werkgebied van deltaWonen beheerd en verschillen onderling van 
aard, omvang en risico’s en zijn sterk verschillend naar de invloed/zeggenschap die deltaWonen daarop kan uitoefenen. 

De Governancecode schrijft voor dat de woningcorporatie als instrument van het interne risicobeheersing- en controlesysteem 
in ieder geval de instrumenten hanteert die genoemd worden in uitwerkingsbepaling II.1.4 van de Governancecode.  
Een van die instrumenten is een toetsingskader waarin wordt vastgelegd welke criteria er worden gehanteerd bij het aangaan 
en beëindigen van verbindingen. Bij deltaWonen is het toetsingskader vastgelegd in een verbindingenstatuut dat is vastge-
steld in 2013. 

De doelstellingen die deltaWonen met het verbindingenstatuut wil bereiken zijn:
1. Het verkrijgen van een beslissingskader en een multicriteria-analyse voor het wel of niet aangaan of aanhouden van activi-

teiten en de vraag of, en in welke verbindingen deze het beste kan worden vormgegeven.
2. Het toedelen van taken en verantwoordelijkheden binnen deltaWonen als aandeelhouder/participant in de entiteiten.
3. Het systematisch toepassen van toezicht en control met als doel:

 − het beperken van risico’s en het aanreiken van risicobeheersingskaders
 − het inzichtelijk maken van het meerjarenperspectief en behoud van de financiële positie
 − het realiseren van integraal toezicht op de bestaande verbindingen.

Het beslissingskader voor het wel of niet aangaan van verbindingen  is niet te beschouwen als een sluitend geheel, in die zin 
dat niet is ‘dichtgetimmerd’ in welke situatie welke verbinding moet worden aangegaan. Per situatie wordt aan de hand van 
de multicriteria-analyse bekeken of er wel/geen verbinding wordt aangegaan en in welke (rechts)vorm deze het beste kan 
worden gegoten. Indien een deel van de analyse leidt tot een negatieve uitkomst, dan geldt dat deltaWonen de samenwerking 
en/of verbinding niet aangaat.

In de jaarrekening zijn, naast de cijfers van deltaWonen, ook de balans en winst- en verliesrekening van de NV Wonen Boven 
Winkels Zwolle in liquidatie proportioneel geconsolideerd meegenomen aangezien de zeggenschap in beide rechtspersonen 
door deltaWonen/gemeente Zwolle gezamenlijk beide voor 50% wordt uitgeoefend. De overige deelnemingen waarop geen 
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of een lagere vermogenswaarde.



79   Jaarstukken deltaWonen 2014

Toezicht op verbindingen/risicobeheersing
Een deel van de activiteiten van deltaWonen vindt niet plaats binnen de stichting deltaWonen, maar in andere rechtspersonen 
of samenwerkingsverbanden. De Raad van Commissarissen ziet toe op deze entiteiten door:
• vooraf de oprichting van rechtspersonen of het aangaan van samenwerkingen goed te keuren;
• vooraf de besluiten al dan niet goed te keuren in entiteiten waarover deltaWonen of een dochteronderneming overwegende 

zeggenschap heeft (indien deze besluiten volgens de statuten van deltaWonen vooraf de goedkeuring dienen te hebben van 
de Raad van Commissarissen als een dergelijk besluit door het bestuur van deltaWonen zou worden genomen);

• rapportages: Periodiek ontvangt de Raad van Commissarissen tussentijdse informatie over besluiten die genomen zijn in de 
nevenstructuur, alsmede de financiële uitkomsten daarvan.

Treasury: Projectgebonden leningen u/g en/of verschaffen van kapitaal aan deelnemingen gelden niet als belegging maar 
als investering. De mogelijkheden tot voorfinanciering en/of leningen u/g dienen per deelneming vooraf door de Raad van 
Commissarissen van deltaWonen te zijn goedgekeurd. Een en ander is vastgelegd in het treasuryprotocol verbindingen zijnde 
onderdeel van het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde treasurystatuut van deltaWonen. In 2014 heeft de Raad 
van Commissarissen ingestemd met een agiostorting ten behoeve van de N.V. Wonen Boven winkels Zwolle.

Risico’s met betrekking tot deelnemingen van deltaWonen worden verder beperkt door de rechtspersoonstructuur van de 
deelnemingen (N.V., B.V.).

1.17.3 De verbindingen

Stichting Woonservice 
Stichting Woonservice is op 15 juni 1991 opgericht met als doel het verrichten van een zo breed mogelijk samengesteld pakket 
aan activiteiten gericht op het belang van de volkshuisvesting. De stichting Woonservice is in 2014 geliquideerd en vereffend. 
Het eigen vermogen ad. € 61.243,- is overgemaakt aan deltaWonen.  

N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle 
Op 6 november 2002 is de N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle opgericht met als doel het bevorderen van het wonen in leeg-
staande ruimten boven winkels in de binnenstad van Zwolle. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 6.800.000 waarvan  
€ 1.360.000,- bij de oprichting is geplaatst. DeltaWonen en de gemeente Zwolle hebben hierin beiden een belang van 50%.  
In 2014 heeft de N.V., met instemming van beide aandeelhouders, het laatste pand verkocht. Daarna is gestart met het ont-
binden van de N.V. Zowel gemeente als deltaWonen heeft een aanvullende agiostorting gedaan, zodat het mogelijk was om op 
19 december 2014 het besluit tot ontbinding van de N.V. te nemen. De verwachting is dat de N.V. eind maart 2015 vereffend 
kan worden. DeltaWonen heeft in 2014 geen personeels- en administratiekosten aan de N.V. doorberekend. Het eigen vermo-
gen ultimo  2014 bedraagt € 5.395,- en het jaarresultaat is negatief € 682.412,-. Het resultaat tot en met 2014 is op basis 
van het 50% belang in de jaarrekening van deltaWonen verwerkt. 
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Overige deelnemingen 

Tussen de Verlaten B.V. 
Op 22 juni 2004 is de Tussen de Verlaten B.V. opgericht met als doel het al dan niet gezamenlijk deelnemen in en het bestu-
ren van andere ondernemingen, het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, financieren, 
beheren, exploiteren en bezwaren van goederen en het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaat-
schappijen en anderen. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000,-. Het geplaatste kapitaal 
bedraagt € 18.000,- verdeeld in 180 aandelen van € 100,-. DeltaWonen, Openbaar Belang en SWZ hebben elk afzonderlijk 
zestig aandelen, dus elke woningcorporatie participeert voor een derde deel. Het eigen vermogen ultimo 2014 bedroeg  
€ 13.000,- en het jaarresultaat was nihil. In het boekjaar 2014 hebben geen activiteiten en geen geldstromen van en naar 
deltaWonen plaatsgevonden. 

VOF Berkum-Veldhoek 
Op 24 juni 2004 is bij notariële akte de VOF Berkum-Veldhoek opgericht met als doel het verwerven, ontwikkelen en in exploi-
tatie brengen van percelen grond in het gebied Berkum-Veldhoek. In de VOF participeren Tussen de Verlaten B.V. te Zwolle 
en Maatgravenpoort B.V. te Almelo, elk voor 50% in het uiteindelijke projectresultaat. Uiterlijk 1 juli 2014 is de VOF verplicht 
gronden af te nemen voor een prijs van de verwervingskosten vermeerderd met 4% financieringsrente. Omdat de gemeente 
Zwolle per genoemde datum geen bestemmingsplanwijziging in procedure heeft gebracht is de VOF niet gehouden de gronden 
af te nemen. Voorafgaand aan het verstrijken van de termijn zijn partijen hierover met elkaar in gesprek gegaan. Eind 2014 
lopen de gesprekken nog. Een bestemmingsplanwijziging wordt binnen afzienbare termijn niet verwacht. In het boekjaar 2014 
hebben geen activiteiten en geen geldstromen van en naar deltaWonen plaatsgevonden. Het kapitaal ultimo 2014 is nihil.

Consortium de Dijken B.V. 
Op 22 december 2008 is consortium de Dijken B.V. te Zwolle opgericht. De B.V. heeft als doel het voeren van een grondex-
ploitatie tot en met de uitgifte van bouwrijpe kavels. DeltaWonen heeft 3.750 van de 50.000 aandelen van elk € 1,- nominaal. 
Hiermee heeft deltaWonen 7,5% belang in het consortium de Dijken B.V. In 2009 heeft deltaWonen haar aandelen ter overna-
me aangeboden aan de andere aandeelhouders. De onderhandelingen over verkoop van de aandelen zijn in 2014 afgerond.  
De aandelen zijn op 24 december overgedragen aan een van de andere aandeelhouders.

1.17.4 Verklaring van besteding van middelen
DeltaWonen heeft haar middelen in 2014 uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting, waarbij voortdurend een 
goede balans is gezocht tussen maatschappelijke en financiële doelstellingen. 

DeltaWonen verklaart kennis te hebben genomen van de AedesCode en het daarbij behorende reglement, onderschrijft de 
inhoud daarvan en handelt naar inhoud en geest van de code en neemt het reglement in acht. 
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2014 2013 2012 2011 2010

Gegevens over het bezit marktwaarde marktwaarde marktwaarde marktwaarde bedrijfs-
waarde-

Aantal verhuureenheden (vhe’s) in exploitatie

- woningen 13.102 12.792 13.384 13.515 13.766

- onzelfstandige wooneenheden 638 616 619 621 605

- woonwagens (inclusief eventuele standplaats) 50 49 49 49 48

- bijzondere woongebouwen 32 32 34 27 26

- standplaatsen 71 72 72 72 72

- garages/parkeerplaatsen 709 709 747 752 765

- winkels/bedrijfsruimten 145 134 118 104 103

Totaal 14.747 14.404 15.023 15.140 15.385

Herleid aantal VHE's tbv berekening kengetallen 14.444 14.101 14.683 14.759 14.987

Woningen in beheer 0 0 0 1 1

Standplaatsen/woonwagens in beheer 8 8 8 8 8

Veranderingen in bezit (vhe’s)

Aantal gesloopt / Uit exploitatie 0 194 152 208 120

Aantal verkocht 71 573 90 89 71

Aantal aangekocht 8 0 0 0 29

Aantal opgeleverd 411 211 136 51 225

Percentage woningen naar huurklasse

Goedkoop 19% 19% 23% 25% 28%

Bereikbaar 64% 65% 67% 67% 66%

Duur 17% 16% 10% 8% 6%

Waarde (in € per vhe)

Boekwaarde 46.685 44.879 43.081 44.227 30.943 

Bedrijfswaarde 45.924 44.958 48.288 45.145 43.072 

WOZ-waardering 130.608 147.179 149.307 155.154 153.857 

Marktwaarde 94.526 90.193 92.631 95.231 0

1.18 Kengetallen 2014
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2014 2013 2012 2011 2010

Gegevens over balans en winst- en verliesrekening

Balans (in € per vhe)

Overige reserves 64.501 61.459 62.823 65.765 14.501 

Voorzieningen 455 849 919 1.153 1.138 

Vreemd vermogen 27.004 29.459 26.677 28.419 28.595 

Kortlopende schulden 5.250 2.874 5.035 3.764 3.581 

Materiële vaste activa 95.232 91.273 93.034 95.709 45.715 

Financiële vaste activa 747 1.306 1.077 973 844 

Vlottende activa 1.209 2.039 1.310 2.360 1.256 

Gegevens over financiële continuïteit

Solvabiliteit 65,4% 64,0% 64,8% 65,4% 29,6%

Rentabiliteit Groepsvermogen 7,2% - 6,2% - 5,2% - 3,5% 7,8%

Kostenvoet vreemd vermogen 4,1% 4,2% 4,3% 4,5% 4,6%

Rentabiliteit totaal vermogen 5,9% - 2,8% - 2,0% - 0,9% 5,1%

Current ratio 0,23 0,71 0,26 0,63 0,38

Winst- en verliesrekening (in € per vhe)

Huren en vergoedingen 5.788 5.628 5.437 5.328 5.123 

Verkoop onroerende zaken 293 21 164 - 42 948 

Bijdragen en overige opbrengsten 111 119 111 135 192 

Afschrijvingen 53 60 64 98 86 

Waardeverandering materiële vaste activa 124 417 1.029 649 727 

Personeelskosten 812 853 848 818 784 

Onderhoudskosten 923 898 1.033 719 820 

Overige lasten 1.793 1.408 1.241 1.304 1.338 

Rentebaten 12 12 19 29 51 

Rentelasten 1.210 1.294 1.374 1.383 1.363 

Vennootschapsbelasting 229 -473 -242 - 168 190 

Mutatie reële waarde 3.466 - 4.908 - 3.667 - 2.951 122 

Netto resultaat 4.502 - 3.956 - 3.283 - 2.306 1.128 
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2014 2013 2012 2011 2010

Gegevens over huur en verhuur

Huurachterstand in % van de jaarhuur 1,44% 1,26% 1,16% 1,49% 1,14%

Huurderving leegstand in % van de jaarhuur 1,59% 1,76% 1,74% 1,50% 1,51%

Aantal ontruimingen 10 29 40 27 31

Aantal aanvragers huurtoeslag NB 2.635 2.768 2.970 3.014

Percentage huurders met huurtoeslag NB 20% 20% 21% 21%

Gemiddeld huurtoeslagbedrag in € NB 178 175 178 176

Aantal mutaties woningen 1.064 1.153 1.241 1.461 1.367

Mutatiegraad in % van het aantal woningen 7,22% 8,00% 8,26% 9,65% 8,89%

Gemiddeld % huurverhoging per 1 juli 4,14% 4,25% 2,00% 1,20% 1,10%

Gemiddelde puntprijs in € 3,44 3,26 3,13 3,04 3,10

Gemiddelde netto huurprijs per maand in € 492 468 440 425 415

Gegevens over onderhoud, kwaliteit en leefbaarheid

Aantal reparatieverzoeken 15.211 15.937 14.805 14.884 13.192

Kosten per reparatieverzoek in € 176 165 192 185 186

Kosten per mutatie in € 1.577 1.446 1.736 1.300 1.007

Aantal deelnemers service-abonnement 8.528 7.861 7.945 8.183 8.231

Deelnemers in % van aantal huurders 62% 59% 57% 58% 57%

Kosten service-abonnement per deelnemer in € 49 52 49 51 57

Dagelijks onderhoud per woning in € 348 370 400 297 251

Planmatig onderhoud per woning in € 717 676 774 515 671

Totaal onderhoudskosten per woning in € 1.065 1.046 1.174 812 922

Gegevens over het personeel

Personeelsbezetting in fte's 151 167 169 173 173

Werkelijk aantal personeelsleden 179 197 197 201 202

Bezettingsgraad 100 vhe's 1,04 1,18 1,15 1,17 1,15

Aantal vhe's per fte 95,8 84,6 86,9 85,3 86,6

Van het jaar 2011 zijn waar nodig de kengetallen omgerekend naar waardering op marktwaarde
Het jaar 2010 is ongewijzigd gebleven, op bedrijfswaarde, of blanco gelaten wegens onbekend.
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2. Jaarrekening 2014
19 juni 2015
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
19 juni 2015
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(x € 1.000) ref. 2014 2013

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.4.4.1

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 6.680 3.933

6.680 3.933

Vastgoedbeleggingen 2.4.4.2

Commercieel vastgoed in exploitatie  23.568  25.796 

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging  1.341.763  1.246.478 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  19.841  20.633 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  3.528  10.836 

 1.388.699  1.303.743 

Financiële vaste activa 2.4.4.3

Deelnemingen  8  8 

Latente belastingvordering 10.131  17.784 

Leningen u/g  416  625 

Overige vorderingen 233 0

 10.788  18.416 

Som der vaste activa  1.406.167  1.326.092

Vlottende activa

Voorraden 2.4.4.4

Overige voorraden  928  612 

Vastgoed bestemd voor de verkoop  3.109  845 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop  3.603  5.085 

 7.639  6.542 

Vorderingen

Huurdebiteuren 2.4.4.5  502  431 

Gemeenten 2.4.4.6  563  742 

Vorderingen op groepsmaatschappijen  0  0 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.4.7  5.609  1.851 

Overige vorderingen 2.4.4.8  1.639  1.219 

 8.313  4.243

Liquide middelen 2.4.4.9 1.511  17.969 

Totaal vlottende activa  17.463 28.753

Totaal generaal 1.423.631  1.354.845

2.1 Geconsolideerde balans 2014
Per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)
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(x € 1.000) ref. 2014 2013

PASSIVA

Eigen vermogen 2.4.4.10

Overige reserves  931.658  866.639 

Voorzieningen 2.4.4.11

Voorziening onrendabele investeringen  6.225  11.581 

Voorziening jubileumuitkeringen  350 392

 6.575  11.973 

Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen 2.4.4.12  390.048  415.401 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.4.4.13  19.524  20.301 

 409.572  435.702 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 2.4.4.14 52.193  17.599 

Schulden aan leveranciers 2.4.4.15  6.358  6.538 

Schulden aan gemeenten 2.4.4.16  65  457 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.4.4.17  4.766 3.409 

Schulden ter zake pensioenen 2.4.4.18  55 291 

Overige schulden 2.4.4.19  1.018  990 

Overlopende passiva 2.4.4.20  11.370  11.248 

75.826 40.531

Totaal generaal  1.423.631 1.354.845



Jaarstukken deltaWonen 2014   90

(x € 1.000) ref. 2014 2013

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 2.4.5.1 79.888  75.062 

Opbrengsten servicecontracten 2.4.5.2 3.709 4.305

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.4.5.3 4.227 295

Geactiveerde productie eigen bedrijf 2.4.5.4 1.123 1.050

Overige bedrijfsopbrengsten 2.4.5.5 479 627

Som der bedrijfsopbrengsten 89.426 81.338

Bedrijfslasten

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 2.4.5.6 770 846

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 2.4.5.7 1.796 5.882

Lonen en salarissen 2.4.5.8 8.769 9.036

Sociale lasten 1.367 1.218

Pensioenlasten 1.588 1.780

Onderhoudslasten 2.4.5.9 13.332 12.657

Leefbaarheid 2.4.5.10 496 408

Lasten servicecontracten 2.4.5.11 3.942 4.392

Overige bedrijfslasten 2.4.5.12 21.460 15.061

Som der bedrijfslasten 53.519 51.281

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.4.5.13 50.070 - 69.202

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.4.5.14 179 167

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 2.4.5.15 0 - 5.225

Rentelasten en soortgelijke kosten 2.4.5.16 - 17.474 - 18.240

Saldo financiële baten en lasten - 17.295 - 23.298

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 68.683 - 62.443

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.4.5.17 -3.314 6.663

Resultaat deelnemingen 2.4.5.18 -346 0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 65.023 - 55.780

2.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014



91   Jaarstukken deltaWonen 2014

(x € 1.000) 2014 2013

Huren  80.225  75.093 

Rente ontvangen  226  166 

Vennootschapsbelasting  575  0  

Overige ontvangsten  3.943  5.294 

Inkomende operationele kasstromen  84.969  80.553 

Personeelsuitgaven (inclusief overige personeelsuitgaven)  - 13.580  - 13.757 

Uitgaven onderhoud  - 13.981  - 15.891 

Rente uitgaven  - 18.080  - 19.680 

Vennootschapsbelasting  0   0  

Overige bedrijfsuitgaven (inclusief leefbaarheid)  - 24.467  - 18.573 

Uitgaande operationele kasstromen  - 70.108  - 67.902 

Kasstroom uit operationele activiteiten  14.861  12.652 

Verkoop bestaand bezit (inclusief kosten)  12.870  54.722 

Verkoop nieuwbouw (ontvangsten)  6.723  6.842 

Inkomende (des) investeringskasstromen  19.593  61.564 

Verkoop nieuwbouw (uitgaven)  - 153  - 2.405 

Nieuwbouw huurwoningen (inclusief sloopkosten)  - 48.793  - 37.225 

Aankoop  - 2.155  - 1.224 

Kwaliteitsverbeteringen en renovaties  - 6.402  - 8.402 

Overig  - 2.305  - 489 

Uitgaande (des) investeringskasstromen  - 59.808  - 49.746 

Kasstroom uit investeringen en desinvesteringen  - 40.215  11.818 

Mutatie financiële vaste activa (ontvangsten)  308  76 

Aangetrokken financiering  24.307  44.300 

Mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen  5.078  0

Inkomende financieringskasstromen  29.693  44.376 

Mutatie financiële vaste activa (verstrekt)  - 654  0  

Aflossing financiering  - 20.142  - 30.741 

Mutatie rekening-courantschuld kredietinstellingen  0   - 21.061 

Uitgaande financieringskasstromen  - 20.796  - 51.802 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten  8.897  - 7.426 

Mutatie liquide middelen  - 16.457  17.043 

2.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014  
(Directe methode)
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Woningcorporatie deltaWonen is een stichting met de status van “toegelaten instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke 
toelating in de regio Zwolle, Kampen en Oldebroek en is werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en 
het Besluit Beheer Sociale Huursector. De vestigingsplaats is Zwolle.

2.4.1 Grondslagen voor consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens van deltaWonen en haar groepsmaatschappijen opgenomen. Dit betreft 
alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden 
deelnemingen opgenomen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend. In het algemeen betreft het 
deelnemingen waarin het belang meer dan 50% bedraagt. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsre-
sultaat wordt afzonderlijk vermeld. 

Proportioneel in de consolidatie worden deelnemingen opgenomen in entiteiten voor zover eenzelfde invloed op het beleid kan 
worden uitgeoefend als de andere participanten. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. Waarderingsgrondslagen 
van groepsmaatschappijen zijn, waar nodig, gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor 
deltaWonen en haar deelnemingen (Groep). Daar waar van de gegevens in totaliteit geen belangrijke invloed uitgaat op de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening is van correctie van de grondslagen afgezien. 

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en 
vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equiva-
lent dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen entiteit, vermeerderd met eventuele direct toerekenbare 
kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva 
wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa.

Groepsmaatschappijen blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht. De consolidatie vindt 
plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen en vennootschappen (allen gevestigd te Zwolle) zijn:

Proportioneel geconsolideerd
• N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle in liquidatie (50% deelneming)

Overige deelnemingen, gewaardeerd op netto vermogenswaarde
• Tussen de Verlaten B.V. (33 1/3% deelneming)
Binnen al deze deelnemingen heeft deltaWonen zeggenschap van betekenis.

De activiteiten van de N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle in liquidatie bestaan uit projectontwikkeling in de binnenstad van 
Zwolle. Met de gemeente Zwolle wordt de zeggenschap gezamenlijk uitgeoefend. Op 1 september 2014 is de winkelruimte ver-
kocht aan de eigenaar van de winkel die de grootste ruimte reeds huurde. Hiermee heeft de N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle 
in liquidatie geen materiële vaste activa meer in eigendom ultimo 2014. Op 19 december 2014 is het besluit genomen om de 
N.V. te ontbinden. 

2.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Algemene toelichting
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De activiteiten van Tussen de Verlaten B.V. bestaan voornamelijk uit projectontwikkeling. In 2014 heeft deze rechtspersoon 
geen activiteiten ontwikkeld. 
 
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen wor-
den geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd, tenzij er sprake is van 
een bijzondere waardevermindering. Resultaten op intercompany-transacties tussen in de consolidatie opgenomen groeps-
maatschappijen worden volledig uit zowel de balanswaardering als het groepsresultaat geëlimineerd, voorzover deze resulta-
ten nog niet door een overdracht van het verkregen actief of passief aan derden buiten de groep zijn gerealiseerd.

 
2.4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Regelgeving
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Beheer Sociale Huursec-
tor, Titel 9 Boek 2 BW, en Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige 
hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de 
balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwe-
zen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de 
jaarrekening genummerd.

2.4.2.1 Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs, ver-
minderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvin-
gen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs. Hieronder staan de gehanteerde afschrijvingstermijnen. Op terreinen wordt niet afschreven. De afschrijvin-
gen vinden plaats vanaf 1 januari van het boekjaar volgend op het jaar waarin de investering is gedaan.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Kantoren ..................................................................................................................................................................... 50 jaar
Verbouwing ....................................................................................................................................................... 20 tot 30 jaar
Meubilair, ICT, auto’s ............................................................................................................................................................................... 5 jaar
Bussen ........................................................................................................................................................................................................ 8 jaar
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewe-
zen aan de samenstellende delen.

Vastgoedbeleggingen
Een vastgoedbelegging is een onroerend goed (of een deel daarvan) dat wordt aangehouden om huuropbrengsten of waarde-
stijging te realiseren. De volgende onroerende goederen worden niet beschouwd als vastgoedbelegging:
• onroerende zaken die worden aangehouden voor verkoop, als onderdeel van de gewone bedrijfsvoering
• onroerende zaken in aanbouw of in ontwikkeling ten behoeve van derden
• onroerende zaken voor eigen gebruik.
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Commercieel vastgoed in exploitatie
Het commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig 
vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed op basis van de regeling “diensten van 
algemeen en economisch belang”. Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op basis van actuele waarde. 
 
Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging
Het sociaal vastgoed in exploitatie betreft met name de woningen in exploitatie met een huurprijs lager dan de huurtoeslag-
grens en maatschappelijk vastgoed volgens de regeling “dienste van algemeen en economisch belang”. Dit gedeelte van ons 
bezit wordt evenals het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. 

Actuele waarde
De actuele waarde voor commercieel vastgoed wordt vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt voor 
gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat. De actuele waarde van het sociale vastgoed kan niet 
worden vastgesteld aan de hand van courante prijzen op een actieve markt. 
De actuele waarde wordt vastgesteld aan de hand van:

A. courante prijzen op een actieve markt voor onroerende zaken met een afwijkende aard, staat of locatie (of onderworpen 
aan afwijkende lease- of andere contracten) met aanpassingen voor de betreffende afwijkingen; of 

B. recente prijzen op minder actieve markten, met aanpassingen die de veranderingen in de economische omstandigheden 
weergeven sinds de laatste transactiedata; of

C. de contante waarde van geprognosticeerde kasstromen gebaseerd op betrouwbare schattingen, ondersteund door de 
bepalingen in bestaande lease- en andere contracten en door extern bewijsmateriaal zoals actuele huurprijzen voor 
gelijksoortige onroerende zaken op dezelfde locatie en in dezelfde staat, en gebruikmakend van een disconteringsvoet die 
de onzekerheid ten aanzien van de hoogte en het realisatietijdstip van de kasstromen weerspiegelt (Discounted Cash Flow 
methode, hierna: DCF-methode).

Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de actuele waarde van het commercieel en sociaal vastgoed, worden 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie “Niet-ge-
realiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille”. Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming een herwaar-
deringsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve betreft het ongerealiseerde positieve verschil tussen de actuele waarde en 
de historische kostprijs. 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan een derde en 
waarvoor de woningcorporatie een terugkoopverplichting kent, worden aangemerkt als financieringsconstructie. De betref-
fende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs 
(eerste waardering) op basis van VOV-regeling, rekening houdend met jaarlijkse indexatie van de gemiddelde waardeontwik-
keling in de regio Zwolle. Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde wordt aan de creditzijde van de balans 
een terugkoopverplichting opgenomen. Deze terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd en getoetst aan de bij de 
overdracht ontstane verplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden. Winsten of verliezen ontstaan door een 
wijziging in de actuele waarde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden verantwoord in de winst-en-ver-
liesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet, onder de categorie ‘niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille’.
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging betreffen complexen in aanbouw ten behoeve 
van toekomstige verhuurexploitatie. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als vastgoedbelegging wordt bij 
eerste verwerking gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbe-
reiding, toezicht en directievoering. Voorts wordt geen rente tijdens de bouw toegerekend aan het vastgoed in ontwikkeling. 
Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde de reële waarde.

De bijzondere waardevermindering wordt bepaald door het verschil tussen de te ontvangen prestaties (taxatiewaarde van het 
object of DCF van exploitatiekasstromen) en de stichtingskosten. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de 
waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening 
aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen verkrijgingsprijs, bijkomende kosten en indien van toepas-
sing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. 

2.4.2.2 Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, 
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld 
aanwezig te zijn bij een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deltaWonen; voor deelnemingen waarvan 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondsla-
gen van de betreffende deelneming. 

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 
Indien en voorzover deltaWonen in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming, respectievelijk 
het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getrof-
fen.

Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, indien 
hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde.
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Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa 
en verplichtingen en hun belastinggrondslag. Tevens wordt een latentie opgenomen voor voorwaartse verrekenbare verlies-
compensatie. De berekening van de latente belastingvorderingen en verplichtingen geschiedt tegen de, op het eind van het 
verslagjaar geldende, belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voorzover reeds bij wet vastgelegd. 
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die, voortvloeiend uit voortwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd 
indien het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de verliezen kunnen worden gecompenseerd en 
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.
De latenties zijn opgenomen onder de voorzieningen, indien ze een verplichting zijn.

Overige financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzie-
ningen. De hier opgenomen overige vorderingen omvatten leningen die tot de vervaldag zullen worden aangehouden. 

2.4.2.3 Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreffen de per einde van het jaar leegstaande woningen in exploitatie die zijn gelabeld voor 
de verkoop alsmede de opgeleverde te verkopen nieuwbouwwoningen. De woningen worden gewaardeerd tegen de ingeschat-
te opbrengstwaarde.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Het vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop (onverkochte woningen uit projectontwikkeling) worden gewaardeerd 
op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrij-
ging of vervaardiging, evenals gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. 
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de 
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Overige voorraden 
Waardering van de overige voorraden (materialen) vindt plaats tegen laatst betaalde inkoopprijzen. Tevens wordt rekening 
gehouden met een aftrek voor mogelijke incourantheid.

2.4.2.4 Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten (bestaande 
uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst). Indien van toepassing worden hierop de verwerkte verliezen en al 
gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. Onderhanden projecten waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan 
de gerealiseerde projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 

Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de voorraden. 

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten 
en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties 
per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-methode). 
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De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in ver-
houding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan 
worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkos-
ten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de perio-
de waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording 
plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de 
contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen 
indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Project-
kosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het algemeen aan projectactiviteiten worden 
toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen 
worden toegerekend. 

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte 
verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De verliezen maken onderdeel uit van de post onderhanden 
projecten.

2.4.2.5 Vorderingen
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de ge-
amortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van beoordeling van de vorderingen. 

Huurdebiteuren
Waardering van de vordering op huurdebiteuren geschiedt tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamor-
tiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze oninbaarheid wordt gebaseerd op interne inschattingen. 

2.4.2.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-cou-
rantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

2.4.2.7 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum be-
staan, 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 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 part-
ners daartoe aanleiding geeft.
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Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen wor-
den gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de woningcorporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stake-
holders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke 
verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de woningcorporatie rondom projectontwikkeling en herstructu-
rering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de verplichting heeft plaatsgevonden.
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen worden als bijzondere waardeverande-
ring in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover 
de verwachte verliezen de investeringswaarde ultimo boekjaar van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meer-
dere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto investeringsuitgaven minus 
de aan deze investering toe te rekenen marktwaarde.

Voorziening jubileumuitkeringen
De voorziening jubileumuitkeringen wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en 
de blijfkans. Als disconteringsvoet voor de contantmaking is uitgegaan van 5,25%.

2.4.2.8 Langlopende schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening hou-
dend met agio of disagio. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt tezamen 
met de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de 
winst-en-verliesrekening wordt verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.

DeltaWonen maakt sinds een aantal jaren gebruik van derivate producten (payer swaps). De swaps zijn allen gekoppeld aan 
roll-over leningen. De derivaten zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor speculatie. 

Er is ervoor gekozen om kostprijs hedge accounting toe te passen. Dit betekent dat schommelingen in de marktwaarde van de 
swaps niet ten laste van het resultaat verantwoord worden, maar in de toelichting van de jaarrekening tot uitdrukking worden 
gebracht. In deze jaarrekening wordt inzicht gegeven in de marktwaarde. Ultimo 2014 is deze waarde € 24,4 miljoen negatief 
(2013 € 16,7 miljoen negatief).

2.4.2.9 Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hier-
bij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht. 
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2.4.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

2.4.3.1 Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

2.4.3.2 Bedrijfsopbrengsten
Huren
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2014 bedroeg dit maxi-
mumpercentage 4% voor inkomens tot € 43.000,- per jaar en 6,5% voor inkomens die daarboven vielen. De opbrengsten uit 
hoofde van huur voortvloeiend uit contracten waar ‘Huurvast’ en ‘Huurzeker’ geldt, worden aangemerkt als zijnde gereali-
seerd in het jaar van opeisbaarheid, daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting 
geldt.

Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengekomen bijdragen van huurders. De bijdragen zijn voor de dekking van de 
te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. Gemaakte 
servicekosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
De post netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaar-
de (bestaand bezit), dan wel de vervaardigingsprijs (projecten) en minus de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten. 
Winsten bij verkoop bestaand bezit worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele 
verliezen op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Projectresultaten uit hoofde van de 
onderhanden projecten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum 
voor zover het winsten betreft. Verliezen worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden worden niet verantwoord als verkoopopbrengst, daar de belangrijkste 
economische rechten niet zijn overgedragen aan de koper. De gegarandeerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder 
de post Langlopende schulden, terugkoopverplichting VOV woningen, en wordt jaarlijks met inachtname van de contractvoor-
waarden gewaardeerd.

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
De toe te rekenen interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord.

Overige opbrengsten
Hieronder worden onder andere de opbrengsten van overige dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

2.4.3.3 Bedrijfslasten 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvin-
gen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke rest-
waarde wordt geen rekening gehouden.
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Overige waardeveranderingen (im)materiele vaste activa en vastgoedportefeuille 
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door de nieuwe juridische 
en feitelijke verplichtingen die zijn aangegaan gedurende het verslagjaar met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en 
herstructurering. 

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

Pensioenen
DeltaWonen heeft een pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt gefi-
nancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioen-
uitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of, en zo ja, welke verplichtingen naast de betaling van de 
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaron-
der eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor deltaWonen en worden in de 
balans opgenomen in een voorziening. 

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te 
wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen contante waar-
de. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 

Toevoeging aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening. 

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer deltaWonen beschikkingsmacht heeft over de pensioenvorde-
ring, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen 
toekomen aan deltaWonen, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2014 (en 2013) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de 
jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie, omdat op de balansdatum de dekkingsgraad van SPW 114% be-
droeg, is er geen voorziening pensioenen gevormd. 

Lasten onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaar-
heid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het 
materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen 
en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van 
een waardeverhoging van het actief.
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Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.4.3.4 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of verliezen, die ontstaan door een wijziging 
in de waarde van de vastgoedbeleggingen in het verslagjaar.

2.4.3.5 Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is deltaWonen integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting (vpb). Corporaties 
zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten belasting te betalen. 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening 
houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente 
belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening 
gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvordering of - verplichting uit hoofde van wijzigingen in het te 
hanteren belastingtarief.

De belastingdienst heeft een convenant afgesloten met de vier grote fiscale advieskantoren. Dit convenant richt zich op een 
snelle afwikkeling van de aangiftes 2006 tot en met 2008. Dit heeft ertoe geleid dat in het eerste kwartaal 2013 de aangifte 
2008 van deltaWonen is vastgesteld door de belastingdienst.
Daarnaast is er op 13 januari 2012 een uitspraak geweest van de Hoge Raad. Hierin is bepaald dat de werkzaamheden die 
zijn uitgewerkt in het BBSH gericht zijn op het dienen van het algemeen belang. Op basis van deze uitspraak bestaat de 
mogelijkheid om de herbestedingsreserve in de vennootschapsbelasting te claimen. Dit zorgt ervoor dat we over de jaren 2009 
tot en met 2011 geen belasting hoeven te betalen. Daarnaast betaalt deltaWonen btw, loonbelasting, overdrachtsbelasting en 
dergelijke. Op dit moment lopen er voor deze belastingsoorten geen discussies met de belastingdienst.

2.4.3.6 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende 
activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen. 

2.4.3.7 Financiële instrumenten
DeltaWonen heeft renteswaps afgesloten ten behoeve van het reduceren van het toekomstige renterisico. De renteswaps zijn 
gekoppeld aan individuele leningen. De bruto positie/nominale waarde bedraagt ultimo 2014 € 75 miljoen (ultimo 2013 € 75 
miljoen). 

De marktwaarde bedraagt per 31-12-2014 - € 24,4 miljoen (ultimo 2013 - € 16,7 miljoen). De negatieve waarde is van  
belang als wij de swaps af zouden rekenen, maar dat doen wij niet. De renteswaps zijn gekoppeld aan leningen. Met een  
renteswap beheersen wij het renterisico door de rente van middellange roll-over leningen voor langere tijd te fixeren door  
met een bank rentebedragen uit te ruilen. DeltaWonen heeft een viertal basisrenteleningen in haar leningenportefeuille.  
In de basisrenteleningen is een embedded derivaat besloten. Deze wordt in de jaarrekening van deltaWonen niet gescheiden 
van het basiscontract vanwege het feit dat er een nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van 
het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract. 
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Hedge documentatie

Doelstelling risicobeheer
In het treasurystatuut van deltaWonen staan de kaders benoemd betreffende het beheersen van risico’s. De financiële instru-
menten voldoen aan de kaders van het treasurystatuut. In het vigerende statuut is het gebruik van de afschermende ren-
te-instrumenten toegestaan ter beheersing van het renterisico op zekere kasstromen. Het aangaan van rente-instrumenten 
mag alleen worden overeengekomen met kredietwaardige partijen met minimaal een A-rating. Tevens voldoen de financiële 
instrumenten aan de richtlijnen van het WSW. 

Hedge strategie
Risico van wijzigingen in de rente afdekken met derivaten.

Type hedge
Kostprijs hedge accounting op basis van individuele leningen. Kostprijs hedge accounting wordt toegepast op basis van de 
aansluiting van de kritische kenmerken van de instrumenten met de financieringen. Deze kenmerken zijn terug te vinden in de 
originele contracten.

Afgedekte positie
DeltaWonen dekt de variabiliteit in kasstromen voortvloeiende uit toekomstige rentebetalingen gerelateerd aan huidige en 
toekomstige leningen af. Hierbij worden de kasstromen van de rentebetalingen van de afgesloten, respectievelijk af te sluiten 
leningen per dag afgedekt. Deze kasstromen worden naar kalenderjaar gegroepeerd. 

Hedge instrumenten
DeltaWonen maakt gebruik van rentederivaten om de variabiliteit van de toekomstige kasstromen gerelateerd aan rentebe-
talingen van huidige en toekomstige leningen af te dekken. DeltaWonen maakt gebruik van Interest Rate Swaps (IRS), hierbij 
ontvangt deltaWonen een variabele rente van de tegenpartij en betaalt deltaWonen een vaste rente. DeltaWonen heeft geen 
swaps afgesloten ter dekking van toekomstige investeringen. 

Accounting
Het hedging instrument en de hedge items onderliggend aan de af te dekken rentebetalingen worden tegen kostprijs op de 
balans opgenomen en gewaardeerd. 

Marktrisico 
De onderneming beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te stellen. 

Valutarisico
DeltaWonen voert alleen transacties in euro’s uit en loopt geen valutarisico.

Renterisico 
DeltaWonen loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa) en rentedragende 
langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de woningcorporatie 
risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt deltaWonen 
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risico’s over de marktwaarde. Met betrekking tot vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico 
afgesloten. Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden heeft deltaWonen renteswaps afgesloten, zodat zij vaste rente 
ontvangt en variabele rente betaalt.

Kredietrisico
Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het 
spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de 
financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is opgenomen in het treasurystatuut. De hoogte 
van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de marktwaarde 
van derivaten. 

Liquiditeitsrisico
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen 
voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van deltaWonen en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële 
instellingen zijn. DeltaWonen heeft op verschillende manieren gewaarborgd dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Naast het aantrekken van langlopende leningen, zijn kasgeld- en rekening-courant faciliteiten beschikbaar ter grootte van  
€ 25 miljoen. 

Margin call
Voor de derivatenportefeuille is met de tegenpartijen afgesproken dat beide partijen geen onderpand dienen te verstrekken als 
gevolg van een positieve of negatieve marktwaarde. Bij één tegenpartij heeft deltaWonen € 15 miljoen aan swaps waarbij met 
fortis een NRL “negatieve rescontre limiet” van toepassing is van € 3,2 miljoen. Ultimo 2013 bedroeg de marktwaarde van 
deze posities - € 2,6 miljoen, dat is ruim onder de NRL. Bij een daling van 100 basispunten ontstaat een marktwaarde van 
circa - € 3,4 miljoen. In dat geval is er sprake van marktwaardeverrekening van € 0,2 miljoen. Het liquiditeitsrisico wordt als 
gering beschouwd wat eveneens blijkt uit de door het Centraal Fonds Volkshuisvesting uitgevoerde stresstest bij een renteda-
ling van respectievelijk één en twee procentpunt. 

Break clauses
DeltaWonen heeft geen mandatory breaks in de contracten van de renteswaps. 

Termination events
Daarnaast zijn er enkele termination events van toepassing voor de situatie dat deltaWonen geen Toegelaten Instelling meer 
is, geen deelnemer meer is van het WSW, de achtervang wegvalt en er sprake is van onder bewindstelling door het ministerie 
van BZK. DeltaWonen heeft tot op heden geen onderpand verstrekt. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft aangegeven 
om namens de sector met betreffende partijen in overleg te gaan om toezichtbelemmerende bepalingen te verwijderen welke 
het toezichtinstrumentarium van de Minister en het Centraal Fonds Volkshuisvesting op grond van de Woningwet en het Be-
sluit Beheer Sociale Huursector belemmeren. 

Ter beperking van renterisico’s worden door deltaWonen derivaten gehanteerd. Financiële derivaten (met name interest-
swaps) worden initieel niet in de balans verwerkt en gewaardeerd. Zodra de derivaten zijn gekoppeld aan onderliggende 
waarden worden zij binnen de balans gewaardeerd. Nadat derivaten voor het eerst in de balans zijn opgenomen, vindt waar-
dering tegen reële waarde plaats. Zoals toegelicht bij de grondslagen, onderdeel langlopende schulden past deltaWonen hedge 
accounting toe, er is geen sprake van on balance waardering van derivaten.
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2.4.3.8 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. In dit model worden de werkelijke kasstromen weerge-
geven. Die geven daardoor een goed zicht op de herkomst en de besteding van de geldmiddelen. In het kasstroomoverzicht 
wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

2.4.3.9 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening wordt overeenkomstig BW2 Titel 9 opgesteld. De directie dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schat-
tingen te maken die van invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage 
van voorwaardelijke activa en verplichtingen. 

Vastgoedbeleggingen
Vanaf 2012 wordt het vastgoed tegen actuele waarde gewaardeerd. Bij het bepalen van de actuele waarde worden inschattin-
gen gemaakt voor de restwaarde, de disconteringsvoet (complex specifieke risico-opslagen), mutatiegraad enz. De gemaakte 
aannames worden door een externe taxateur gevalideerd.

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
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. Vanaf 2009 neemt deltaWonen de onrendabele investering 
op het moment dat de realisatiefase intern wordt goedgekeurd. De aannames gedaan bij de financiële impact van bovenge-
noemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan ondermeer 
wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen 
in de voorgenomen bouwproductie.

Verwerking fiscaliteit
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft deltaWonen een aantal standpunten 
ingenomen. Inmiddels hebben wij de aangiftes 2006 tot en met 2011 vastgesteld gekregen. Hieruit zijn geen materiële 
aanpassingen naar voren gekomen. De fiscale verwerking voor de jaren 2012 tot en met 2014 heeft op een consistente 
werkwijze, conform de aangifte 2008 tot en met 2011, plaatsgevonden. Inschattingen die mogelijk een punt van discussie 
kunnen worden met de fiscus betreffen:
• de inschatting van het onderscheid tussen verbeteringen en onderhoudslasten
• de verwerking van projectresultaten.
Dientengevolge kan de fiscale last over 2012 en verdere jaren nog wijzigingen ondergaan en belastinglatenties een andere 
waarde kennen. 
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(Na resultaatbestemming)

Balans
Activa

2.4.4.1 Materiële vaste activa
(x € 1.000) Activa ten 

dienste van de
exploitatie

1 januari 2014

Verkrijgingsprijzen  13.498 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen  - 9.565

Boekwaarde per 1 januari 2014  3.933 

Mutaties 2014

Investeringen  2.484 

Desinvesteringen  - 12

Afschrijvingen - 757

Niet gerealiseerde waardeverandering 0

Mutatie voorraad koopwoningen bestaand bezit 0

Overboekingen (inclusief ORT)  1.032 

Terugboeking waardevermindering 1-1 0

Saldering met voorziening ORT 0

Totaal mutaties 2014  2.747 

31 december 2014

Verkrijgingsprijzen  16.896 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen  - 10.217

Boekwaarde per 31 december 2014  6.680 

De activa ten dienste van de exploitatie worden lineair afgeschreven op basis van economische of technische levensduur.
 

2.4.4 Toelichting geconsolideerde balans
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2.4.4.2 Vastgoedbeleggingen

Commercieel
vastgoed in
exploitatie

Sociaal 
vastgoed

in exploitatie
gekwalificeerd 
als vastgoed-

belegging

Onroerende 
zaken ver-

kocht onder 
voorwaarden

Activa in
ontwikkeling

Totaal

1 januari 2014

Verkrijgingsprijzen 30.572  769.994  23.092  29.125  852.782 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen - 4.776  476.484 - 2.459 - 18.289  450.960 

Boekwaarde per 1 januari 2014 25.797  1.246.478  20.633  10.836  1.303.743 

Mutaties 2014

Investeringen 0  8.486  148  49.796  58.430 

Desinvesteringen - 2.133 - 6.119 - 784  0 - 9.036

Afschrijvingen 0  0  0  0  0 

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan - 95  50.157  249  0  50.310 

Mutatie voorraad koopwoningen bestaand/VOV in bezit 0 - 1.073 - 405  0 - 1.478

Overboekingen activa IE en IO 0  57.060 0 - 57.060  0 

Overboeking naar IO koop, voorraad grondposities en MVA TDV 0  0 0 - 5.248 - 5.248

Terugboeking waardevermindering 1-1 0  0 0  18.289  18.289 

Saldering met voorziening ORT 0 - 13.225 0 - 13.086 - 26.311

Totaal mutaties 2014 - 2.229  95.285 - 792 - 7.308  84.956 

31 december 2014

Verkrijgingsprijzen 25.210  831.920  21.989  16.614  895.732 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen - 1.642  509.843 - 2.148 - 13.086  492.967 

Boekwaarde per 31 december 2014 23.568  1.341.763  19.841  3.528  1.388.699 

Om het inzicht te verbeteren is de activa in exploitatie vanaf 2014 uitgesplitst in commercieel vastgoed in exploitatie en soci-
aal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoed-belegging. Tevens is op de onderdelen verkrijgingsprijzen en cumulatie-
ve waardeveranderingen een zuiverder splitsing aangebracht tussen de oorspronkelijke verkrijgingsprijzen en cumulatieve 
waardeveranderingen. De vergelijkende cijfers per 1 januari 2014 zijn hierop aangepast, maar wijken op totaal niveau niet af.

Alle activa is verzekerd tegen aanschaf- en/of voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de waarde aangepast aan het indexcijfer
voor nieuwbouwwoningen, zoals dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde waarde op balansdatum bedraagt circa 
€ 1,4 miljard.

De onroerende zaken zijn nagenoeg geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder garantie.
Het WSW verleent borgstelling voor 99% van de leningportefeuille.
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DeltaWonen waardeert haar sociaal vastgoed als vastgoedbelegging op basis van marktwaarde in verhuurde staat. De markt-
waarde is gebaseerd op een 15-jaars DCF-model waarbij is uitgegaan van marktconforme uitgangspunten. De marktwaarde-
ringen zijn gevalideerd door een extern taxateur. 
De externe taxateur heeft daarbij de aannames getoetst op marktconformiteit voor wat betreft de leegwaardes, de leegwaar-
deontwikkelingen, disconteringsvoeten, exit-yields en overige exploitatieparameters.

Als gevolg van de lage rentestand is het voor beleggers interessant om te beleggen in vastgoed in verhuurde staat. Relatief 
hoge (en zekere)  exploitatierendementen in combinatie met verwachte positievere leegwaardeontwikkelingen dan een jaar 
geleden hebben geleid tot een autonome waardestijging van het bezit van ruim 5%.

Het verloop van de marktwaarde in 2014 in euro’s ziet er als volgt uit (x € 1.000)
2014 2013

Saldo marktwaarde 1-1 1.272.274  1.360.277 

Bij: opleveringen nieuwbouw 36.897  28.246 

Bij: aankopen 309 0

Bij: autonome mutatie 66.844  -46.423 

Af: verkochte woningen 8.098  53.535 

Af: sloop/herontwikkeling  1.445  15.913 

Af: naar voorraad koopwoningen op 31-12 1.451  378 

Saldo marktwaarde 31-12 1.365.330  1.272.274 

De verdeling van de marktwaardes ultimo 2014 is als volgt (x € 1.000)
2014 2013

Woningen 1.301.521  1.206.233 

BOG/MOG 8.008  7.838 

Parkeren 55.801  58.203 

Saldo 1.365.330  1.272.274 

De reële waarde (marktwaarde) van het vastgoed is ultimo 2014 € 93,1 miljoen hoger dan ultimo 2013. Hiervan wordt een 
bedrag van € 26,3 miljoen veroorzaakt door mutaties in de samenstelling van het vastgoed gedurende 2014 (investeringen, 
sloop, verkoop). Het resterende bedrag, de autonome mutatie (€ 66,8 miljoen) wordt in het schema hieronder toegelicht.
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Mutatie marktwaarde 66.844

Mutaties marktbeleid/marktverwachtingen

Mutatie leegwaarde 12.465

Mutatie huur en max. redelijke huur 30.796

Mutatie mutatiegraden - 4.476

Mutatie beheerlasten - 1.963

Totaal mutaties marktbeleid/marktverwachtingen 36.822

Parametermutaties

Mutatie disconteringsvoet - 4.193

Mutatie inflatie 1.916

Mutatie exit yield 29.792

Mutatie vrije verkoopwaardestijging 32.318

Mutatie markthuurstijging - 929

Totaal parametermutaties 58.904

Overige mutaties

Effect verhuurderheffing en huurverhoging boven inflatie - 27.110

Mutatie huur-/leegwaardeverhouding BOG - 2.196

Overig 424

Totaal overige mutaties - 28.882

Totaal autonome mutatie 66.844

Toelichting op het verloop

Leegwaarde (stijging van € 12.465.000,-)
De leegwaarde is gemiddeld toegenomen per VHE van € 143.525,- (2013) naar € 146.100,- (2014). De toegenomen intres-
se op de woningmarkt geeft een stijging van leegwaardes, hierdoor worden de door de taxateur ingeschatte opbrengsten bij 
mutatie hoger. Voor ons bezit werkt deze leegwaardestijging door in een stijging van de marktwaarde met € 12,5 miljoen.

Huur en maximaal redelijke huur (stijging van € 30.796.000,-)
De huurinkomsten bedroegen ultimo 2013 € 73,2 miljoen tegen € 78,2 miljoen ultimo 2014. Tevens is de maximaal redelijke 
huur gestegen van gemiddeld € 8.132,- naar € 8.400,- ultimo 2014. Dit resulteert in een hoger huurpotentieel van € 3,5 
miljoen op jaarbasis. Het effect van de netto huurstijging plus de toename van de maximaal redelijke huur werkt door in de 
gehele DCF-periode van vijftien jaar.
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Mutatie mutatiegraden (daling van € 4.476.000,-)
Omdat de werkelijke mutatiegraden in 2014 iets zijn achtergebleven bij de verwachte mutatiegraden leidt dit tot een lichte 
afname van de marktwaarde. Omdat bij mutatie bij de waarderingen wordt uitgepond of de huur verhoogd naar markthuur 
leidt een lagere mutatiegraad tot een lager tempo van verkopen en/of verhogen van de huur naar markthuur.

Mutatie disconteringsvoet (daling van € 4.193.000,-)
De IRS (risico vrije rente) is gedaald van 1,91% eind 2013 naar 1,76% ultimo 2014. Dit heeft voor het gehele bezit een daling 
van de ‘disconteringsvoeten’ (zowel doorexploiteren als uitponden) tot gevolg.
Op basis hiervan zijn de disconteringsvoeten aangepast. Dit heeft geresulteerd in een risico-opslag doorexploiteren van 5,77% 
(ultimo 2013) naar 6,06% (ultimo 2014) en een risicoopslag uitponden van 6,33% (ultimo 2013) naar 6,51% (ultimo 2014). 
Hiermee is de totale disconteringsvoet licht gestegen vergeleken met 2013. Dit heeft een licht drukkend effect op de waarde-
ontwikkeling.

Effect verhuurderheffing en huurverhoging boven inflatie (daling van € 27.110.000,-) 
De verhuurderheffing is ingerekend voor een periode van 3 jaar. Dat was in 2013 nog 4 jaar. Voor de periode vanaf jaar drie is 
de heffing verdisconteerd in een risico-opslag op de disconteringsvoet.
De huurverhoging boven inflatie is marktconform meegenomen in relatie tot de verhouding maximaal redelijk en markthuur.
In tegenstelling tot 2013 waar nog met 4 jaar inkomensafhankelijke huurverhoging is gerekend is deze in 2014 nog slechts 
voor één jaar ingerekend. Dit heeft te maken met onzekerheid omtrent kabinetsbeleid voor wat betreft de aangekondigde 
huursombenadering.

Mutatie exit-yield (stijging van € 29.792.000,-)
De rendementen op woningcomplexen stijgen. Woningbeleggingen genieten een hoge mate van belangstelling en dat is terug 
te zien in de ontwikkeling van het rendement tussen 2013 en 2014. Derhalve is de exit yield doorexploiteren van 8,1% ultimo 
2013 gedaald naar 6,97% ultimo 2014. De exit yield uitponden is gedaald van 7,04% naar 6,36%. Hiermee zijn de eindwaar-
den van de waarderingen verhoogd.

Mutatie ontwikkeling vrije verkoopwaarde (stijging van € 32.318.000,-)
De inschatting van de leegwaardeindexering in de DCF voor de jaren een tot en met vijftien is positiever ingeschat naar aan-
leiding van de ontwikkelingen in de woningmarkt in 2014. Per ultimo 2013 was er op portefeuilleniveau een ontwikkeling van 
de vrije verkoopwaarde van gemiddeld 0,25% ten opzichte van 1,3% ultimo 2014. Deze ontwikkeling leidt tot hogere opbreng-
sten bij mutatie als er sprake is van uitponden.

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde van de toegelaten instelling bedraagt € 663 miljoen (2013: € 634 miljoen). De mutatie wordt veroorzaakt 
door oplevering van nieuwbouw met een bedrijfswaarde van € 30 miljoen. Door het niet meer inrekenen van de sanerings-
heffing en een meer definitieve berekening van de verhuurderheffing stijgt de bedrijfswaarde met € 12 miljoen. De lager 
verwachte inflatie voor de komende jaren met daardoor minder huuropbrengsten geven een negatief effect van € 20 miljoen. 
De voorgeschreven minimale levensduur van vijftien jaar heeft een positief effect van € 7 miljoen. Daarnaast zorgen overige 
aanpassingen voor diverse mutaties met saldo van € 0,-. In de bedrijfswaarde is rekening gehouden met ons verkooppro-
gramma. Voor de komende vijf jaar is rekening gehouden met de verkoop van circa 250 woningen (jaarlijks 50). De geschatte 
verkoopprijs is een afgeleide van de WOZ-waarde.
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2.4.4.3 Financiële vaste activa
Deelnemingen Latente 

belasting-
vordering

Leningen u/g Overige
vorderingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014  8  17.784 625  0  18.416 

Correctie 0 0 0 0 0 

Toevoegingen  0  - 7.652 0  310  - 7.342

Resultaat deelnemingen 0 0 0 0  0 

Aflossingen 0 0 -208 0  - 208

Afboeking/voorziening voor oninbaarheid 0 0 0 0  0 

Overboeking naar kortlopende vorderingen 0 0 0  - 78  - 78

Boekwaarde per 31 december 2014  8  10.131 416  233  10.788 

De reële waarde van de financiële vaste activa per ultimo 2014 bedraagt € 416.000,- (exclusief deelnemingen, latente belas-
ting en overige vorderingen). Dit betreft de reële waarde van de verstrekte leningen u/g aan de Stichting Gereglementeerd
Eigendom van € 416.000,-. In 2014 hebben wij van de Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bou-
wen vernomen dat voor deze lening geen rente in rekening gebracht hoeft te worden aan de Stichting GE. 
De overige vordering betreft een vordering op het DIGH van € 310.000,-. Tot 24 oktober 2014 stond deltaWonen garant voor 
een BNG lening van € 1,3 miljoen van het Dutch International Guarantees for Housing (DIGH). Per genoemde datum heeft
deltaWonen de lening overgenomen. Van het DIGH is een eenmalige aflossing ontvangen van € 997.000,-. Het resterende 
bedrag van € 310.000,- lost het DIGH ingaande 24 oktober 2015 in vier gelijke jaarlijkse termijnen af. De eerste aflossing van 
€ 77.505,- is verantwoord onder de kortlopende vorderingen.

Voor de lening verstrekt aan het WoningInvesteringsFonds is een voorziening voor oninbaarheid getroffen van € 5.225.000,-
(2013: € 5.225.000,-). Daarnaast is een rentecomponent op deze participatie voorzien van € 233.725,-, hetgeen bestaat uit 
niet ontvangen rente over de boekjaren 2012 en 2013. Eind 2012 is het WoonInvesteringsFonds door het CFV onder ver-
scherpt toezicht gesteld, een ingediend herstelplan is onvoldoende om de financiële problemen op te lossen en de herfinancie-
ring veilig te stellen. In 2014 is door het WIF verder gewerkt aan het oplossen van de financiële problemen. Per balansdatum 
is nog niet duidelijk of de verkoop van het volledige bezit in 2015 definitief door zal gaan. Het is te onzeker of er in de toe-
komst op enig moment nog gelden vrij zullen komen, deltaWonen heeft er daarom voor gekozen om de participatie en niet 
ontvangen rente volledig te voorzien.

De onderstaande waarderingen van de deelnemingen zijn berekend onder aftrek van eventuele afwaarderingen.

De deelnemingen betreffen Aandeel Mutatie
boekjaar

Netto Vermogenswaarde

2014 2013

N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle 50,00% 0 0

Tussen de Verlaten B.V. 33,30%  8  8 

Totaal deelnemingen financiële vaste activa  8  8 

De deelnemingen zijn toegelicht bij het onderdeel verbindingen/deelnemingen in het financieel jaarverslag.
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Uiterlijk in 2017 moet de verliescompensatie uit 2008 verrekend zijn, dit betreft een bedrag van € 4,8 miljoen. Op dit moment 
is reeds € 2,3 miljoen van dit bedrag verrekend. Op basis van de laatste prognose is de verwachting dat het restant ad. € 2,5 
miljoen tijdig verrekend zal zijn. Voor de latentie als gevolg van tijdelijke verrekenbare verschillen, is het gedeelte dat naar 
verwachting in 2015 afgewikkeld zal worden, opgenomen onder de kortlopende activa. 

Vlottende activa

2.4.4.4 Voorraden
2014 2013

Overige voorraden

Voorraad grondposities  735 414

Onderhoudsmaterialen etcetera  193  198 

Af: voorziening wegens incourantheid  0  0

Totaal overige voorraden  928  612 

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Per 31-12 leegstaande te verkopen huurwoningen en woningen koopgarant (18 woningen)  2.899  845 

Per 31-12 leegstaande te verkopen woningen nieuwbouw (2 woningen)  210 0 

Totaal vastgoed bestemd voor de verkoop  3.109  845 

2010 2011 2012 2013 2014

Boekwaarde 1 januari  4.778  4.778  4.778  4.540  9.438 

Mutatie  0 0  - 238  4.898  - 2.077

Boekwaarde 31 december  4.778  4.778  4.540  9.438  7.360 

Latente belastingvordering Tijdelijk 
verrekenbare 

verschillen

Compensabe-
le verliezen

Boekwaarde 1 januari 2014  8.346  9.438 

Mutatie in het boekjaar - 1.236 - 2.077

Naar kortlopend  - 4.338 0

Boekwaarde 31 december 2014  2.771  7.360 

De latenties bestaat uit verschillen in de fiscale waardering en de waardering van de jaarrekening van de posten grond-
posities, projecten en financiële vaste activa en passiva. Bij het bepalen van de latentie is geen rekening gehouden met de 
herwaardering van het vastgoed naar marktwaarde. Alleen bij de bepaling van de latentie voor de verkoopvijver speelt de 
marktwaarde een rol.

De verliezen uit voorgaande jaren zijn volledig gewaardeerd in de latentie. Op basis van de laatst vastgestelde meerjaren- 
begroting is het de verwachting dat de verliezen volledig en tijdig verrekend kunnen worden met de winsten in de toekomst.

De opbouw van de compensabele verliezen ziet er als volgt uit:  
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

Bestede kosten projecten (voor verkoop) in ontwikkeling  5.949  7.335 

Af: reeds gefactureerde termijnen  - 2.347  - 2.250 

Resultaatneming tussentijds  0  0 

Totaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop  3.603  5.085 

De voorraad koopwoningen bestaat uit

Onderhanden projecten verkocht/in ontwikkeling 0

Voorraad onderhanden werk (127 woningen) onverkocht/in ontwikkeling  3.603 

Voorraad koopwoningen onverkocht/gereed  210 

Totaal voorraad koopwoningen  3.813 

In 2015 worden naar verwachting 53 koopwoningen verkocht. De woningen hebben een verwachte opbrengstwaarde van  
€ 8,6 miljoen en stichtingskosten van € 8,9 miljoen. Door het werken met deelprojecten kan het voorkomen dat er een 
ontwikkelingsverlies ontstaat in een boekjaar, op totaal projectniveau is er altijd sprake van ontwikkelingswinst bij vastgoed 
bestemd voor de verkoop.  

2.4.4.5 Huurdebiteuren
2014 2013

Boekwaarde 31 december  1.235  1.030 

Af: voorziening wegens oninbaarheid  - 734  - 599

Totaal debiteuren  502  431 

Mutatieoverzicht voorziening debiteuren

Balans 1 januari  599  612 

Dotatie  471  474

Onttrekkingen  -  336 - 486

Boekwaarde 31 december  734  599 

2.4.4.6 Gemeenten
2014 2013

Gemeenten  563  742 

2.4.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2014 2013

Omzetbelasting  2  7 

Loonheffing en premies sociale verzekering  0 0

Vennootschapbelasting  5.607  1.844 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  5.609  1.851 

Het hierboven gepresenteerde bedrag inzake de vennootschapsbelasting van € 5,6 miljoen heeft betrekking op het kortlopen-
de deel van de latentie belastingvordering.
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2.4.4.11 Voorzieningen

Voorziening onrendabele toppen
Het verloop van de voorziening onrendabele toppen is als volgt.

2014 2013

Boekwaarde per 1 januari  11.581  13.121 

Vrijval - 13.465 - 15.426

Dotatie  8.109  13.885 

Boekwaarde per 31 december  6.225  11.581 

De voorziening onrendabele toppen bestaat uit de onrendabele toppen van nieuwbouwprojecten waarbij het saldo van de 
investeringen lager is dan de geprognosticeerde onrendabele top. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum een 
bedrag van € 4,7 miljoen binnen een jaar wordt gerealiseerd. Het restant bedrag ( € 1,5 miljoen) zal binnen een periode van 
vijf jaar worden gerealiseerd.

Voorziening jubileumuitkeringen
Het verloop van de voorziening jubileumuitkeringen is als volgt:

2014 2013

Boekwaarde per 1 januari  392  365 

Dotaties - 24  103 

Onttrekkingen - 18 - 76

Boekwaarde per 31 december  350  392 

Het cumulatieve bedrag aan ongerealiseerde waardestijging in het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt circa
€ 765 miljoen (2013: € 711 miljoen).

2.4.4.9 Liquide middelen
2014 2013

Kas en bank (direct opvraagbaar)  1.511  17.969 

Totaal liquide middelen  1.511  17.969 

Passiva

2.4.4.10 Eigen vermogen
2014 2013

Boekwaarde per 1 januari  866.639  922.423 

Resultaat boekjaar  65.023 - 55.780

Boekwaarde per 31 december  931.658  866.639 

2.4.4.8 Overige vorderingen
2014 2013

Overige vorderingen  1.639  1.219 

De voorziening voor jubileumuitkeringen is overwegend langlopend van aard. Verwacht wordt dat van dit bedrag op balansdatum 
een bedrag van € 16.000,-, binnen een jaar wordt gerealiseerd (2013: € 3.000,-) en een bedrag van € 272.000,- na vijf jaar.
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Leningen
overheid

Leningen
krediet-

instellingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014  24.760  408.240  433.000 

Bij: nieuwe leningen 0  16.307  16.307 

Bij: opname tijdelijk op roll-over financiering 0  8.000  8.000 

Af: aflossingen conform contracten  - 3.082 - 17.062 - 20.144   

Boekwaarde per 31 december 2014  21.678  415.485  437.163 

DeltaWonen heeft per 31 december 2014 de beschikking over vijf payer swaps, die al voor 2008 met verschillende ingangsda-
ta zijn afgesloten bij diverse banken. Met deze swaps zijn renteafspraken gemaakt, waarbij de hoogte van de rente voor delta-
Wonen is vastgelegd. Hierdoor wordt het (toekomstig) renterisico verminderd. Per ultimo 2014 hebben alle door deltaWonen 
afgesloten payers-swaps een onderliggende waarde in de vorm van roll-over leningen met identieke modaliteiten. 
Een payer swap is een rente-instrument met een waardeontwikkeling, afhankelijk van de renteontwikkeling kan dit resulteren 
in een positieve of een negatieve marktwaarde. Voor één van de afgesloten payer swaps geldt een verplichting tot het bijstor-
ten c.q.aanhouden van liquide middelen als gevolg van te grote afwijking tussen markt- en swaprente. Kort gezegd zal bij een 
stijgende rente de swap een positieve waarde krijgen en bij een dalende rente een negatieve waarde. De belangrijkste modali-
teiten van de afgesloten swaps zijn weergegeven.

De totale gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt 4,07%. (2013: 4,21%) Van de leningen met een resterende 
looptijd korter dan 5 jaar bedraagt het saldo € 185,9 miljoen. Op balansdatum zijn er twee leningen van in totaal € 20 miljoen, 
waarbij de rentevoet afhankelijk is gesteld van het Euribor rentetarief (1-maands, respectievelijk 3-maands Euribor). 

Langlopende schulden

2.4.4.12 Leningen overheid en kredietinstellingen
Totaal 2014 Rentevoet 

2014
Totaal 2013  Rentevoet 

2013

Leningen overheid  21.678 3,43%  24.760 3,51%

Leningen kredietinstellingen  415.485 4,11%  408.240 4,25%

 437.163  433.000 

Aflossingen komend boekjaar - 47.115 - 17.599

Boekwaarde per 31 december  390.048  415.401 

De mutaties in 2014 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:
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2.4.4.13 Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden
2014 2013

Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden  19.524  20.301 

Kortlopende schulden

2.4.4.14 Schulden aan kredietinstellingen
2014 2013

Rekening courant bank en kasgeldleningen 5.078  0 

Aflossing leningen komend boekjaar  47.115  17.599 

Totaal schulden aan kredietinstellingen 52.193  17.599 
 
DeltaWonen beschikt over een kredietfaciliteit in rekening courant bij de Rabobank tot een maximum van € 25 miljoen.
Voor deze kredietfaciliteit zijn geen zekerheden afgegeven.

2.4.4.15 Schulden aan leveranciers
2014 2013

Schulden aan leveranciers  6.358  6.538 

2.4.4.16 Schulden aan gemeenten
2014 2013

Schulden aan gemeenten  65  457 

Tegenpartij Hoofdsom Startdatum Einddatum Te betalen 
vaste rente

Marktwaarde 
31-12-2014

FORTIS € 15 mln. 03-12-07 02-12-19 3,8025% - € 2,6 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 01-12-06 03-12-18 3,6975% - € 2,1 mln.

ABN-AMRO € 15 mln. 01-09-08 01-09-20 3,8575% - € 3,2 mln.

BNG € 15 mln. 01-11-09 01-11-27 4,9970% - € 7,8 mln.

BNG € 15 mln. 01-06-10 01-06-29 4,9950% - € 8,7 mln.

Totaal € 75 mln. - € 24,4 mln.

Verloop renterisico leningen 2015 2016 2017 2018 2019

Aflossing leningen (excl. regulier)  42.608  37.000  40.000  45.500  19.000 

Renteconversies (excl. roll-overs)  1.046  12.433  8.466  0  0 

Renterisico leningen  43.654  49.433  48.466  45.500  19.000 

In % schuldrestant 2014 10,0% 11,3% 11,1% 10,4% 4,3%
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2.4.4.17 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2014 2013

Loonbelasting en premies sociale verzekeringen  487  540 

Omzetbelasting  4.279  2.868 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  4.766  3.409 

2.4.4.18 Schulden ter zake van pensioenen
2014 2013

Schulden ter zake van pensioenen  55  291 

2.4.4.19 Overige schulden
2014 2013

Vooruitontvangen huur  982  913 

Waarborgsommen  36  73 

Overige schulden 0  3 

Totaal overige schulden  1.018  990 

2.4.4.20 Overlopende passiva
2014 2013

Niet vervallen rente op leningen  8.648  9.087 

Reservering vakantiedagen  385  346 

Af te wikkelen energie- en servicekosten  960  489 

Overige overlopende passiva  1.378  1.326 

Totaal overlopende passiva  11.370  11.248 
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2.4.4.21 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met financiers overeengekomen leningen
Ultimo 2014 zijn twee overeenkomsten tot geldlening afgesloten met een storting na balansdatum:
• € 15 miljoen 2,10% fixe-lening met een stortingsdatum van 5 januari 2015 en een looptijd van 27 jaar en 148 dagen
• € 15 miljoen 3,00% fixe-lening met een stortingsdatum van 30 januari 2015 en een looptijd van bijna veertien jaar en 11 

maanden.

Obligo Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Met betrekking tot de leningen onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), totaal oorspronkelijk 
bedrag of het schuldrestant bij overname directe overheidsrisico’s, samen € 477 miljoen, dient aan obligo 3,85%, zijnde circa
€ 18,4 miljoen, gereserveerd te worden. 

Herstructurering Hanzewijk
In de periode tot en met 2016 zijn en worden in de Hanzewijk in Kampen 940 portiekflats en 15 winkelpanden gesloopt. Op 
het beschikbaar komend terrein en op toegevoegd gebied aan de rand van de wijk worden ongeveer 740 huur- en koopwonin-
gen teruggebouwd. Dat vindt plaats in meerdere deelplannen. In april 2005 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
tussen de gemeente Kampen en deltaWonen. Een wijziging in de stedebouwkundige opzet gaf in augustus 2008 aanleiding tot 
het maken van aanvulling op de overeenkomst. Bij de samenwerking zijn geen andere partijen betrokken. Vanwege gewijzigde
marktomstandigheden zijn medio 2012 diverse deelplannen bijgesteld. Het totale programma bestaat nu uit 57% huur- en
43% koopwoningen. Afhankelijk van de omstandigheden in de komende jaren blijft per deelplan bijsturing in de programme-
ring mogelijk. De projectresultaten worden in de genoemde periode gefaseerd ten laste en/of ten gunste van de resultaten 
gebracht. In 2014 heeft in samenwerking met de gemeente Kampen een optimalisatie van de grondexploitatie plaatsgevon-
den. In 2015 zal sprake zijn van verdere optimalisatie op projectniveau.   

Verplichtingen Planmatig Onderhoud
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor uitvoering onderhoudsactiviteiten tot een bedrag van circa  
€ 570.000,-.

Verplichtingen Nieuwbouwprojecten
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor nieuwbouwprojecten tot een bedrag van circa € 27 miljoen.

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerend goed bedraagt in totaal circa € 476.000,-. 
De huurverplichtingen lopen nog zes jaar.

2.4.4.22 Verbonden partijen
Met de meeste van haar deelnemingen heeft deltaWonen naast haar aandelenbelang ook een zakelijke relatie, waarbij produc-
ten (veelal onroerende zaken bestemd voor de verhuur) en/of diensten van de betreffende deelnemingen worden afgenomen.
Deze transacties zijn gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn overeengekomen.
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2014 2013

Gemeente Zwolle  46.249  43.929 

Gemeente Oldebroek  9.036  8.485 

Gemeente Kampen  25.908  24.012 

Totaal  81.192  76.427 

2.4.5.2 Opbrengst servicecontracten
2014 2013

Overige goederen, leveringen en diensten  4.518  5.315 

Af te rekenen servicekosten - 721 - 802

 3.797  4.513 

Af: vergoedingsderving

- wegens leegstand en oninbaarheid - 89 - 208

- 89 - 208

Totaal opbrengst servicecontracten  3.709  4.305 

De geografische onderverdeling van de nettohuuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:

De ‘te ontvangen netto huur’ is gewijzigd als gevolg van:
- verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging .......................................................................................... € 3,1 miljoen
- aanpassing tot streefhuur bij mutatie  ............................................................................................................................. € 0,4 miljoen
- het in exploitatie komen van nieuw of aangekocht bezit  ............................................................................................. € 1,9 miljoen
- verkoop van woningen et cetera  ....................................................................................................................................  - € 0,2 miljoen
- het (voornemen tot) slopen van woningen et cetera  .................................................................................................  - € 0,1 miljoen
- het verkopen van woningen aan Omnia et cetera .......................................................................................................  - € 0,1 miljoen
- overige mutaties  ...............................................................................................................................................................  - € 0,3 miljoen
De gemiddelde huurstijging per 1 juli 2014 voor woningen en woongebouwen bedroeg 4,17%. De verhogingen voor de be-
drijfsruimten bedroegen 2,5% op basis van prijsindexcijfers of een aanpassing volgens overeenkomst. De huren van woonwa-
gens en standplaatsen zijn per 1 juli verhoogd met 2,5%. De huurderving over 2014 bedraagt 1,6% (in 2013 1,8%).

2.4.5 Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening
Bedrijfsopbrengsten

2.4.5.1 Huren
(x € 1.000) 2014 2013

Te ontvangen netto huur:

- Woningen en woongebouwen  78.243 73.202

- Onroerende en roerende zaken niet zijnde woningen  2.948 3.224

 81.192  76.427 

Huurafdracht Beheercomplexen  -16  -16

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid - 1.287 - 1.348

Totaal derving - 1.287 - 1.348

Totaal huren  79.888  75.062 
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2.4.5.3 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
2014 2013

Opbrengst verkoop bestaand bezit  7.411  54.299 

Opbrengst verkoop bedrijfsruimten/garages/grond 3.669  588 

Af: direct toerekenbare kosten - 205 - 88

10.815  54.798 

Af: boekwaarde - 8.564 - 54.220

Verkoopresultaat bestaand bezit 2.311  579 

Netto verkoopopbrengst Vastgoed bestemd voor de verkoop  154 - 203

Netto verkoopopbrengst Onderhanden projecten  1.762 - 81

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  4.227  295 

Specificatie resultaat verkopen bestaand bezit:

- 19 woningen Gemeente Zwolle (2013: 16 woningen)  2.949  2.154 

- 16 woningen Gemeente Oldebroek (2013: 555 woningen)  2.508  51.802 

- 13 woningen Gemeente Kampen (2013: 2 woningen)  1.954  342 

 7.411  54.299 

De tarieven van de diverse servicekostencomponenten zijn aangepast per 1 juli 2014. De wijzigingen van de tarieven zijn 
gebaseerd op de schatting van de kosten over 2013. Jaarlijks vindt afrekening plaats op basis van de werkelijke kosten.  
De opbrengsten- en lasten servicecontracten komen ten opzichte van voorgaand boekjaar ongeveer € 755.000,- lager uit door 
het overdragen van de studentenhuisvesting aan Stichting Studenten Huisvesting, de servicekosten lopen niet meer via delta-
Wonen. Voor 2014 hebben wij geen kosten gemaakt die verrekend zouden moeten worden met deze opbrengst.

2.4.5.4 Geactiveerde productie
2014 2013

Geactiveerde kosten werkorganisatie  1.123  1.050 

2.4.5.5 Overige bedrijfsopbrengsten
2014 2013

Administratie/systeembeheer derden + toezicht Vve  8  15 

BTW-teruggave pro-rataregeling  71  185 

Opbrengst verhuur eigen kantoorpanden  90  88 

Overige exploitatieopbrengsten  229  258 

Doorberekende kosten toezicht technische dienst  27  29 

Exploitatie roerende zaken  54  53 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 479 627 
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Bedrijfslasten

2.4.5.6 Afschrijvingen op materiële vaste activa
2014 2013

Onroerende en roerende zaken in exploitatie  0  44 

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie  770  802 

Totaal afschrijvingen  770  846 

2.4.5.7 Overige waardeveranderingen van vaste activa
2014 2013

Waardeverandering (im)materiële zaken  1.796  5.882 

 1.796  5.882 

Nadere specificatie overige waardeveranderingen:

Nieuwbouw  1.796  5.882 

Totaal overige waardeveranderingen  1.796  5.882 

In 2014 is voor vijf projecten de goedkeuring gegeven aan het fasedocument realisatie. Het bijbehorende totaal bedraagt  
€ 3,8 miljoen. De waardeverandering op de opgeleverde projecten komt voor 2014 uit op € 2,0 miljoen (positief). Dit betreft 
een resultaat van € 0,9 miljoen op de afwikkeling aandeel grondbank en oude projecten. Daarnaast € 1,2 miljoen op in 2014 
opgeleverde projecten. Het resultaat is ontstaan door een hogere marktwaarde in verhuurde staat bij oplevering vergeleken 
met de marktwaarde op het moment van fasedocument realisatie en lager uitgevallen stichtingskosten dan begroot. 

2.4.5.8 Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
2014 2013

Salarissen  8.769  9.036 

Sociale lasten  1.367  1.218 

Pensioenlasten  1.588  1.780 

Totaal personeelskosten  11.723  12.035 

2.4.5.9 Lasten onderhoud
2014 2013

Dagelijks onderhoud  5.023  5.215 

Planmatig onderhoud  7.958  7.482 

Contractonderhoud  2.405  2.047 

Af: onderhoud in eigen beheer - 2.054 - 2.088

Totaal lasten onderhoud  13.332  12.657 

2014 2013

De onderhoudslasten zijn te verdelen in

Vastgoedgestuurd onderhoud  10.363  9.529 

Mutatie-onderhoud  2.175  2.157 

Klachtenonderhoud  2.848  3.058 

Totaal  15.386  14.744 

De onderhoudsuitgaven (cyclisch) vastgoedgestuurd worden vanaf 2014 uitgesplitst in kosten planmatig onderhoud en con-
tractonderhoud, de vergelijkende cijfers 2013 zijn hierop aangepast. 
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Dagelijks onderhoud
Onder dagelijks onderhoud zijn de kosten gepresenteerd van ons mutatie-onderhoud en klachtenonderhoud. In 2014 zijn er 
bij 1.064 mutaties (2013: 1.153) kosten gemaakt in het kader van mutatie-onderhoud. Daarnaast zijn er 15.211 reparatie-
verzoeken uitgevoerd (2013: 15.937).

Van het klachtenonderhoud is in 2014 71% uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst. Van het mutatieonderhoud is in 2014 
48% uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst.

De gemiddelde kosten per klacht waren in 2014 € 187,- (2013: € 192,-).
De gemiddelde kosten per mutatie waren in 2014 € 2.044,- (2013: € 1.871,-).

De kosten voor contractonderhoud komen ten opzichte van 2013 € 358.000,- hoger uit.

Planmatig onderhoud
In 2014 zijn er 304 projecten in opdracht gegeven voor planmatig onderhoud (2013: 252). In 2014 zijn er 201
woningen opgeleverd na een E-renovatie (2013: 270). Daarnaast zijn bij ongeveer 275 woningen zonnepanelen
geplaatst in het kader van zonnig huren. Met de uitvoering van deze projecten hebben wij voldaan aan ons 
meerjarenonderhoudsbeleidsplan, jaarschijf 2014. 

Ten opzichte van 2013 zijn de lasten planmatig onderhoud € 476.000,- hoger. De werkelijke uitgaven planmatig onderhoud 
zien er vergeleken met 2013 echter als volgt uit:

2014 2013

Planmatig onderhoud  9.491  10.252 

E-renovatie 6.540 3.975

Saldo uitgaven 16.031 14.227

Geactiveerde onderhoudskosten - 8.073 - 6.745

Planmatig onderhoud ten laste van het resultaat 7.958 7.482

Vanaf 2013 zijn er diverse acties ingezet zoals procesverbetering (totstandkoming begroting en voorbereiding realisatie) om de 
realisatie beter te laten aansluiten op de begroting. In 2013 en 2014 is ook gebleken dat begroting en realisatie dicht bij elkaar 
zijn uitgekomen. De afwijkingen die er dan nog zijn, betreffen onder andere: overlopen en minder deelname aan renovatie.

Het verschil in uitgaven van € 700.000,- tussen 2013 en 2014 wordt veroorzaakt door de uitgaven binnen Planmatig Onder- 
houd. Hier wordt namelijk het onderhoudsbeleid van deltaWonen gevolgd, waarbij is gesteld dat al onze complexen aan 
conditie score 3 van de NEN 2767 dienen te voldoen. Het gehele bezit van deltaWonen wordt al vijftien jaar in beeld gebracht 
middels deze conditiemethodiek. Zo wordt de kwaliteit van het onderhoudsniveau over de gehele portefeuille gewaarborgd. 
Hierdoor zullen -ook in de toekomst- de uitgaven per jaar fluctueren.

Daarnaast zijn er een aantal beleidsmatige keuzes gemaakt die leiden tot de bijstellingen van de MJOB over de jaren. Deze 
bijstellingen zijn onder andere: het verhogen van het duurzaamheidsniveau (alles naar Label B in 2023) en het bundelen van de 
werkzaamheden E-renovatie en Planmatig Onderhoud, in verband met een efficiency- slag. Deze efficiency-slag en beleidskeu-
zes zien we terug in de werkelijke uitgaven E-renovatie, waarin we een toename zien in deze kosten ten opzichte van voor-
gaand jaar. De hogere uitgaven voor E-renovatie ten opzichte van 2013, leveren een hoger te activeren bedrag op in 2014.
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2.4.5.10 Leefbaarheid 

2014 2013

Kosten leefbaarheid  496  408 

2.4.5.11 Lasten servicecontracten
2014 2013

Lasten servicecontracten  3.942  4.392 

2.4.5.12 Overige bedrijfslasten
2014 2013

Beheerkosten

Algemene beheer- en administratiekosten *)  3.676  3.866 

Huisvestingskosten  912  1.029 

Automatiseringskosten  990  855 

Subtotaal beheerkosten  5.578  5.751 

Heffingen

Belastingen  3.912  3.951 

Verzekeringen  275  277 

Sectorspecifieke heffing  2.679  3.115 

Verhuurderheffing  6.759  260 

Contributie Aedes  84  99 

Subtotaal heffingen  13.709  7.701 

Overige bedrijfslasten

Oninbare debiteuren  637  465 

Bijdrage bijzondere doelgroepen  411  406 

Uitverhuis- en sloopkosten herstructurering  423  244 

Bijdrage goede doelen  2  14 

Overige exploitatie- en bedrijfskosten 699  481 

Subtotaal overige bedrijfslasten  2.173  1.610 

Totaal overige bedrijfslasten  21.460  15.061 

*) inclusief overige personeelskosten.
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2.4.5.13 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2014 2013

Niet gerealiseerde waardeveranderingen  50.070 - 69.202

De niet-gerealiseerde waardeverandering is in 2014 € 50 miljoen positief, de belangrijkste factor in deze betreft de autonome 
mutatie. De waardeverandering komt € 119,3 miljoen hoger uit dan in 2013. De belangrijkste factor in de niet-gerealiseerde 
waardeverandering betreft de autonome mutatie. De autonome mutatie is de waardeverandering van het vastgoed dat op  
1 januari 2014 en op 31 december 2014 in bezit was van deltaWonen. Voor 2014 was dit een bedrag van € 65,4 miljoen 
positief (2013 € 45,8 miljoen negatief).Van invloed op de waardeverandering zijn onder meer: de leegwaarde, mutatiegraad, 
restwaarde (op basis van een exit yield), huuropbrengst, VEX-norm voor onderhouds- en beheerlasten en de disconterings-
voet. De sterk positievere waardeverandering wordt met name veroorzaakt door hogere leegwaardes, hogere verwachting 
leegwaardeontwikkeling en lage bankrentes. Beleggen in verhuurd vastgoed is derhalve in 2014 interessanter voor beleggers 
dan in 2013.

2.4.5.14 Rentebaten
2014 2013

Rente financiële vaste activa  16  37 

Rente op vorderingen:

Rente op overige vorderingen  119  0 

Rente op liquide middelen  45  130 

Totaal rentebaten  179  167 

2.4.5.15 Waardeverandering financiële vaste activa en effecten
2014 2013

Waardeverandering financiële vaste activa en effecten  0  - 5.225

In 2013 hebben wij onze certificaten WoonInvesteringsFonds naar nihil afgewaardeerd. 

2.4.5.16 Rentelasten
2014 2013

Rente op langlopende schulden:

- Rente leningen overheid en kredietinstellingen  17.309  18.076 

Overige schulden  165  164 

Totaal rentelasten  17.474  18.240 

Als gevolg van een positieve renteontwikkeling zien wij in 2014 de rentelasten afnemen. De gemiddelde rentevoet is ten 
opzichte van 2013 gedaald met circa viertien basispunten.
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2.4.5.17 Belastingen
2014 2013

De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd

Acute belastingen  0  0

Latente belastingvordering - 3.314  6.663 

Totaal belastingen - 3.314  6.663 

De fiscale winst voor 2014 bedraagt € 8,3 miljoen. De fiscale winst wordt verrekend met compensabele verliezen vanuit voor-
gaande jaren. Hiervoor is vanuit voorgaande jaren een latentie gevormd. De acute belastinglast voor 2014 bedraagt hierdoor 
derhalve nihil.

Het fiscale verlies is als volgt bepaald

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  68.683 

- effecten mutatie vastgoedportefeuille - 60.271

- tijdelijke verschillen als gevolg van waardering financiële vaste activa en passiva  1.724 

- onderhoudslasten - 4.522

- sectorspecifieke heffingen niet fiscaal aftrekbaar  2.679 

- overige verschillen  34 

 8.327 

Het effectieve tarief is 5% en het toepasselijke tarief bedraagt 25%.

2.4.5.18 Resultaat deelnemingen
2014 2013

Bijstorting deelneming N.V. Wonen boven Winkels Zwolle - 346  0 

Totaal resultaat deelnemingen - 346  0 

In 2014 hebben de aandeelhouders van de N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle in liquidatie een aanvullende storting gedaan in 
verband met de liquidatie. DeltaWonen heeft een groter aandeel in de storting in 2014 gedaan. In 2015 zal dit nadeel gecom-
penseerd worden door de verliescompensatieregeling in de vennootschapsbelasting.
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING
19 juni 2015
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2.5 Enkelvoudige balans 2014
Per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

(x € 1.000) ref. 2014 2013

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 2.4.4.1  6.680  3.933 

 6.680  3.933 

Vastgoedbeleggingen 2.7.1.1 

Commercieel vastgoed in exploitatie  23.568  24.488 

Sociaal vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoedbelegging  1.341.763  1.246.478 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden  19.841  20.633 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  3.528  10.836 

1.388.699  1.302.435 

Financiële vaste activa 2.7.1.2

Deelnemingen  11  8 

Latente belastingvordering  10.131  17.784 

Leningen u/g  416  625 

Overige vorderingen  233  0

 10.791  18.416 

Som der vaste activa  1.406.170  1.324.784 

Vlottende activa

Voorraden 2.4.4.4

Overige voorraden  928  612 

Vastgoed bestemd voor de verkoop  3.109  845 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop  3.603  5.085 

 7.639  6.542 

Vorderingen

Huurdebiteuren 2.7.1.3  502  420 

Gemeenten 2.4.4.6  563  742 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.7.1.4  5.607  1.844 

Overige vorderingen 2.4.4.8  1.639  1.219 

 8.311  4.225 

Liquide middelen 2.7.1.5  1.511  17.865 

Totaal vlottende activa 17.461  28.632 

Totaal generaal  1.423.631  1.353.416 
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(x € 1.000) ref. 2014 2013

PASSIVA
Eigen vermogen 2.7.1.6

Overige reserves  931.658  866.573 

Voorzieningen

Voorziening onrendabele investeringen 2.4.4.11  6.225  11.581 

Voorziening deelnemingen 2.7.1.7  0  1.479 

Voorziening jubileumuitkeringen 2.4.4.11  350  392 

 6.575  13.452 

Langlopende schulden

Leningen overheid en kredietinstellingen 2.7.1.8  390.048  412.853 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2.4.4.13  19.524  20.301 

 409.572  433.154 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 2.7.1.9  52.193  17.599 

Schulden aan leveranciers 2.7.1.10  6.358  6.538 

Schulden aan gemeenten 2.7.1.11  65  351 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.7.1.12  4.766  3.236 

Schulden ter zake van pensioenen 2.4.4.18  55  291 

Overige schulden 2.7.1.13  1.018  987 

Overlopende passiva 2.7.1.14  11.370  11.235 

 75.826  40.236 

Totaal generaal  1.423.631  1.353.416 
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(x € 1.000) ref. 2014 2013

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 2.7.2.1  79.814  74.964 

Opbrengsten servicecontracten 2.4.5.2  3.709  4.305 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.7.2.2  4.479  295 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 2.4.5.4  1.123  1.050 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.7.2.3  540  627 

Som der bedrijfsopbrengsten  89.664  81.241 

Bedrijfslasten

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 2.7.2.4  763  839 

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille 2.4.5.7  1.796  5.882 

Lonen en salarissen 2.4.5.8  8.769  9.036 

Sociale lasten  1.367  1.218 

Pensioenlasten  1.588  1.780 

Onderhoudslasten 2.4.5.9  13.332  12.657 

Leefbaarheid 2.4.5.10  496  408 

Lasten servicecontracten 2.4.5.11  3.942  4.392 

Overige bedrijfslasten 2.7.2.5  21.414  14.988 

Som der bedrijfslasten  53.466  51.200 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.7.2.6  50.070  - 68.992

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.7.2.7  179  166 

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 2.4.5.15  0  - 5.225

Rentelasten en soortgelijke kosten 2.7.2.8  - 17.362  - 18.109

Saldo financiële baten en lasten  - 17.183  - 23.168

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  69.085 - 62.119

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.4.5.17  - 3.314  6.663 

Resultaat deelnemingen 2.7.2.9  - 687  - 275

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  65.084 - 55.731

2.6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2014
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2.7 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 

2.7.1.1 Vastgoedbeleggingen

(x € 1000) Commercieel
vastgoed in
exploitatie

Sociaal 
vastgoed

in exploitatie
gekwalificeerd 
als vastgoed-

belegging

Onroerende 
zaken 

verkocht 
onder 

voorwaarden

Activa in
ontwikkeling

Totaal

1 januari 2014

Verkrijgingsprijzen  27.395  769.994  23.092  29.125  849.605 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen  - 2.907  476.484  - 2.459  - 18.289  452.829 

Boekwaarde per 1 januari 2014  24.488  1.246.477  20.633  10.836  1.302.435 

Mutaties 2014

Investeringen  0  8.486  148  49.796  58.430 

Desinvesteringen  - 825  - 6.119  - 784  0  - 7.728

Afschrijvingen  0  0  0  0  0 

Overige waardeverminderingen en terugnemingen daarvan  - 95  50.157  249  0  50.310 

Mutatie voorraad koopwoningen bestaand/VOV in bezit  0  - 1.073  - 405  0  - 1.478

Overboekingen activa IE en IO  0  57.060  0  - 57.060  0 

Overboeking naar IO koop, voorraad grondposities en MVA TDV  0  0  0  - 5.248  - 5.248

Terugboeking waardevermindering 1-1  0  0  0  18.289  18.289 

Saldering met voorziening ORT  0  - 13.225 0  - 13.086  - 26.311

Totaal mutaties 2014  - 920  95.285  - 792  - 7.308  86.265 

Stand per 31 december 2014

Verkrijgingsprijzen  25.209  831.920  21.989  16.614  895.732 

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen  - 1.642  509.843  - 2.148  - 13.086  492.967 

Boekwaarde per 31 december 2014  23.568  1.341.763  19.841  3.528  1.388.699 

De toelichting op de afzonderlijke posten zijn opgenomen voorzover deze cijfers afwijken van de toelichting op de geconsoli-
deerde cijfers. Wijzigingen in systematiek staan in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

Algemeen
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde
jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde.
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de 
toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en verliesrekening. 

Balans
Activa

(Na resultaatbestemming)

2.7.1 Toelichting enkelvoudige balans
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2.7.1.2 Financiële vaste activa

Deelnemin-
gen

Latente 
belasting-
vordering

Leningen u/g Overige
vorderingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014  8  17.784 625  0  18.416 

Correctie 0 0 0  0  0

Toevoegingen 3  - 7.652 0  310 - 7.340

Resultaat deelnemingen 0 0 0  0 0

Aflossing 0 0 - 208 0  - 208 

Afboeking/voorziening voor oninbaarheid 0 0 0  0 0

Overboeking naar kortlopende vorderingen 0 0 0 - 78 0

Boekwaarde per 31 december 2014  11  10.131 416  233  10.791 

De onderstaande waarderingen van de deelnemingen zijn berekend onder aftrek van eventuele afwaarderingen.

De deelnemingen betreffen Aandeel Mutatie
boekjaar

Netto Vermogenswaarde

2014 2013

N.V. Wonen Boven Winkels Zwolle 50,00% 3 0

Tussen de Verlaten B.V. 33,30%  8  8 

Totaal deelnemingen financiële vaste activa  11  8

De deelnemingen zijn toegelicht bij het onderdeel verbindingen/deelnemingen in het financieel jaarverslag.

2.7.1.3 Huurdebiteuren
2014 2013

Boekwaarde per 31 december  1.235  1.019 

Af: voorziening wegens oninbaarheid - 734 - 599

Totaal debiteuren  502  420 

Mutatieoverzicht voorziening debiteuren:

Boekwaarde per 1 januari  599  612 

Dotatie  471 474

Onttrekkingen  - 336  - 486 

Boekwaarde per 31 december  734  599 

Om het inzicht te verbeteren is de activa in exploitatie vanaf 2014 uitgesplits in commercieel vastgoed in exploitatie en sociaal
vastgoed in exploitatie gekwalificeerd als vastgoed-belegging. Tevens is op de onderdelen verkrijgingsprijzen en cumulatieve 
waardeveranderingen een zuiverdere splitsing aangebracht tussen de oorspronkelijke verkrijgingsprijzen en cumulatieve 
waardeveranderingen. De vergelijkende cijfers per 1 januari 2014 zijn hierop aangepast, maar wijken op totaal niveau niet af.
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2.7.1.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2014 2013

Omzetbelasting  0  0 

Loonheffing en premies sociale verzekering  0  0 

Vennootschapsbelasting  5.607  1.844 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  5.607  1.844 

Het hierboven gepresenteerde bedrag inzake de vennootschapsbelasting van € 5,6 miljoen heeft betrekking op het kortlopen-
de deel van de latentie belastingvordering.

2.7.1.5 Liquide middelen
2014 2013

Kas en bank (direct opvraagbaar)  1.511  17.865 

Totaal liquide middelen  1.511  17.865 

Pasiva

2.7.1.6 Eigen vermogen
2014 2013

Boekwaarde per 1 januari  866.573  922.307 

Resultaat boekjaar  65.084 - 55.731

Boekwaarde per 31 december  931.658  866.573 

 
Het cumulatieve bedrag aan ongerealiseerde waardestijging in het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt circa
€ 765 miljoen (2013: € 711 miljoen).

2.7.1.7 Voorzieningen
2014 2013

Boekwaarde per 1 januari  1.479  1.204 

Dotatie  687  275 

Onttrekkingen - 2.166  0 

Boekwaarde per 31 december  0  1.479 

Betreft de deelneming in de NV Wonen boven Winkels Zwolle.
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De totale gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt 4,07%. (2013: 4,21%) Van de leningen met een reste-
rende looptijd korter dan vijf jaar bedraagt het saldo € 185,9 miljoen. Op balansdatum zijn er twee leningen van in totaal € 20 
miljoen, waarbij de rentevoet afhankelijk is gesteld van het Euribor rentetarief (1-maands, respectievelijk 3-maands Euribor).

De mutaties in 2014 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:

Leningen
overheid

Leningen
krediet-

instellingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014  22.213  408.240  430.452 

Bij: nieuwe leningen 0  16.307  16.307 

Bij: opname tijdelijk op roll-over financiering 0  8.000  8.000 

Af: aflossingen conform contracten - 534 - 17.062 - 17.596

Boekwaarde per 31 december 2014  21.678  415.485  437.163 

2.7.1.8 Langlopende schulden
Leningen overheid en kredietinstellingen

Totaal 
2014

Rentevoet 
2014

Totaal 
2013

Rentevoet 
2013

Leningen overheid  21.678 3,43%  22.213 3,51%

Leningen kredietinstellingen  415.485 4,11%  408.240 4,25%

 437.163   430.452

Aflossingen komend boekjaar - 47.115 - 17.599

Boekwaarde per 31 december  390.048  412.853 
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Kortlopende schulden

2.7.1.9 Schulden aan kredietinstellingen
2014 2013

Rekening courant bank en kasgeldleningen 5.078 0

Aflossing leningen komend boekjaar  47.115  17.599 

Totaal schulden aan kredietinstellingen 52.193  17.599 

DeltaWonen beschikt over een kredietfaciliteit in rekening courant bij de Rabobank tot een maximum van € 25 miljoen.
Voor deze kredietfaciliteit zijn geen zekerheden afgegeven.

2.7.1.10 Schulden aan leveranciers
2014 2013

Schulden aan leveranciers  6.358  6.538 

2.7.1.11 Schulden aan gemeenten
2014 2013

Schulden aan gemeenten  65  351 

2.7.1.12 Belastingen en premies sociale verzekeringen/pensioenen
2014 2013

Loonheffing en premies sociale verzekeringen  487  540 

Omzetbelasting  4.279  2.695 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen  4.766  2.594 

2.7.1.13 Overige schulden
2014 2013

Vooruitontvangen huur  982  913 

Waarborgsommen  36  73 

Overige schulden 0 0

Totaal overige schulden  1.018  987 

2.7.1.14 Overlopende passiva
2014 2013

Niet vervallen rente op leningen  8.648  9.087 

Reservering vakantiedagen  385  346 

Af te wikkelen energie- en servicekosten  960  489 

Overige overlopende passiva  1.378  1.313 

Totaal overlopende passiva  11.370  11.235 
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 2.7.2.1 Huren
(x € 1000) 2014 2013

Te ontvangen netto huur:

- Woningen en woongebouwen  78.243  73.202 

- Onroerende en roerende zaken niet zijnde woningen  2.874  3.127 

 81.117  76.329 

Huurafdracht Beheercomplexen  - 16  - 16

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid - 1.287 - 1.348

Totaal derving - 1.287 - 1.348

Totaal huren  79.814  74.964 

De ‘te ontvangen netto huur’ is gewijzigd als gevolg van:
- verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging:  ........................................................................... € 3,1 miljoen
- aanpassing tot streefhuur bij mutatie:  .......................................................................................................... € 0,4 miljoen
- het in exploitatie komen van nieuw of aangekocht bezit:  ............................................................................... € 1,9 miljoen
- verkoop van woningen etcetera:  ................................................................................................................  - € 0,2 miljoen
- het (voornemen tot) slopen van woningen etcetera:  ..................................................................................  - € 0,1 miljoen
- het verkopen van woningen aan Omnia etcetera:  ......................................................................................  - € 0,1 miljoen
- overige mutaties:  ......................................................................................................................................  - € 0,3 miljoen

De gemiddelde huurstijging per 1 juli 2014 voor woningen en woongebouwen bedroeg 4,17 %. De verhogingen voor de be-
drijfsruimten bedroegen 2,5% op basis van prijsindexcijfers of een aanpassing volgens overeenkomst. De huren van woonwa-
gens en standplaatsen zijn per 1 juli verhoogd met 2,5%. De huurderving over 2014 bedraagt 1,6% (in 2013 1,8%).

De geografische onderverdeling van de nettohuuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:

2014 2013

Gemeente Zwolle  46.174  43.832 

Gemeente Oldebroek  9.036  8.485 

Gemeente Kampen  25.908  24.012 

Totaal  81.117  76.329 

2.7.2 Toelichting enkelvoudige winst- en verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten
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2.7.2.2 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
2014 2013

Opbrengst verkoop bestaand bezit  7.411  54.299 

Opbrengst verkoop bedrijfsruimten/garages/grond  2.619  588 

Af: direct toerekenbare kosten - 205 - 88

 9.825  54.798 

Af: boekwaarde - 7.262 - 54.220

Verkoopresultaat bestaand bezit  2.563  579 

Netto verkoopopbrengst Vastgoed bestemd voor de verkoop  154 - 203

Netto verkoopopbrengst Onderhanden projecten  1.762 - 81

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  4.479  295 

Specificatie resultaat verkopen bestaand bezit:

- 19 woningen Gemeente Zwolle (2013: 16 woningen)  2.949  2.154 

- 16 woningen Gemeente Oldebroek (2013: 555 woningen)  2.508  51.802 

- 13 woningen Gemeente Kampen (2013: 2 woningen)  1.954  342 

 7.411  54.299 

2.7.2.3 Overige bedrijfsopbrengsten
2014 2013

Administratie/systeembeheer derden + toezicht Vve  8  15 

BTW-teruggave pro-rataregeling  71  185 

Opbrengst verhuur eigen kantoorpanden  90  88 

Overige exploitatieopbrengsten  290  258 

Doorberekende kosten toezicht technische dienst  27  29 

Exploitatie roerende zaken  54  53 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten  540  627 
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2.7.2.5 Overige bedrijfslasten
2014 2013

Beheerkosten

Algemene beheer- en administratiekosten*  3.676  3.866 

Huisvestingskosten  912  1.029 

Automatiseringskosten  990  855 

Subtotaal beheerkosten  5.578  5.751 

Heffingen

Belastingen  3.912  3.951 

Verzekeringen  275  277 

Sectorspecifieke heffing  2.679  3.115 

Verhuurderheffing  6.759  260 

Contributie Aedes  84  99 

Subtotaal heffingen  13.709  7.701 

Overige bedrijfslasten

Oninbare debiteuren  637  465 

Bijdrage bijzondere doelgroepen  411  406 

Uitverhuis- en sloopkosten herstructurering  423  244 

Bijdrage goede doelen  2  14 

Overige exploitatie- en bedrijfskosten  652  407 

Subtotaal overige bedrijfslasten  2.127  1.536 

Totaal overige bedrijfslasten  21.414  14.988 

Accountantshonorarium 2014 o.b.v. art. 2:382a bW
(x € 1000) 2014 2013

Onderzoek van de jaarrekening 102 0

Andere controleopdrachten 12 0

Fiscale advies 28 3

Andere adviesopdrachten 26 3

Totaal 168 6

*) inclusief overige personeelskosten

Bedrijfslasten

2.7.2.4 Afschrijvingen op materiële vaste activa
2014 2013

Onroerende en roerende zaken in exploitatie 0  44 

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie  763  796 

Totaal afschrijvingen  763  839 
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2.7.2.6 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2014 2013

Niet gerealiseerde waardeveranderingen  50.070 - 68.992

2.7.2.7 Rentebaten
2014 2013

Rente financiële vaste activa  16  37 

Rente op vorderingen:

Rente op overige vorderingen  119 0 

Rente op liquide middelen  45  129 

Totaal rentebaten  179  166 

2.7.2.8 Rentelasten
2014 2013

Rente op langlopende schulden:

- Rente leningen overheid en kredietinstellingen  17.197  17.945 

Overige schulden  165  164 

Totaal rentelasten  17.362  18.109 

2.7.2.9 Resultaat deelnemingen
2014 2013

Resultaat deelneming N.V. Wonen boven Winkels Zwolle - 687 - 275

Totaal resultaat deelnemingen - 687 - 275
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De bezoldiging van de Raad van Commissarissen (Toezicht) kan als volgt worden gespecificeerd:

Bezoldiging 2014: Datum benoe-

ming (datum 

aantreden)

Datum herbe-

noeming (max. 

4 jaar)

Datum aftreden 

(uiterlijk)

Bruto beloning Kostenvergoe-

ding

Totaal

De heer J. Franssen 01/01/2007 01/01/2011 01/01/2015  15.518  -    15.518 

De heer L. Dragt 01/01/2009 01/01/2013 01/01/2016  11.379  -    11.379 

De heer A. Vroon 11/09/2006 11/09/2010 11/09/2014  7.210  -    7.210 

De heer E.L.M. de Bruijn 01/09/2009 01/09/2013 01/09/2017  8.350  -    8.350 

De heer B. Hammer 03/11/2009 03/11/2013 03/11/2017  8.350  -    8.350 

Mevrouw J. Braam 01/01/2014 01/01/2018 01/01/2022  8.350  -    8.350 

De heer G.J. Dezentjé 11/09/2014 11/09/2018 11/09/2022  2.530  -    2.530 

De heer B.L.M.T. van Moerkerk 01/03/2014 01/03/2018 01/03/2022  6.958  -    6.958 

Totaal commissarissen  68.646  -    68.646 

De bezoldiging van de heren De Bruijn, Dezentjé, de heer Van Moerkerk, de heer Hammer en mevrouw Braam is in lijn met 
de WNT en de daarop gebaseerde staffel. De heren Franssen, Dragt en Vroon maakten gebruik van het overgangsrecht van 
de WNT. De vergoeding van deze commissarissen is gelijk aan het maximum van de Honoreringscode (schaal F) vermeerderd 
met opslagen voor de voorzitter (50%), de vice-voorzitter (10%) en de voorzitter van de auditcommissie (25%). De hoogte 
van de honorering is afhankelijk van de functiezwaarte en de werkbelasting en is niet gekoppeld aan de prestaties van delta-
Wonen.

Overige informatie

Werknemers
Op 31 december 2014 had de corporatie 151 werknemers in dienst (2013: 167). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime 
equivalenten. Het aantal fulltime medewerkers ultimo 2014 is exclusief zes fte’s aan vacatures. Inclusief vacatures komt het 
totaal op 157 werknemers.

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:
DeltaWonen valt conform de WNT in de bezoldigingsklasse G (maximale bezoldiging € 167.000,-). De directeur-bestuurder 
maakt gebruik van het overgangsrecht van de WNT.

Functie directeur-bestuurder

Duur dienstverband 1-1-2014 tot en met 31-12-2014

Omvang dienstverband 1 fte

Looptijd actuele dienstbetrekking Onbepaalde tijd

Beloning € 153.559 

Belastbare kostenvergoeding € 5.988

Voorzieningen betaalbaar op termijn € 36.153 

Totaal € 195.700 
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Zwolle, 19 juni 2015
De heer E. Leideman                          
directeur-bestuurder deltaWonen 

Zwolle, 19 juni 2015
De heer E.L.M. de Bruijn
commissaris

Zwolle, 19 juni 2015
Mevrouw J. Braam
commissaris

Zwolle, 19 juni 2015
De heer G.J. Dezentjé
commissaris

Zwolle, 19 juni 2015
De heer B.L.M.T. van Moerkerk
commissaris

Zwolle, 19 juni 2015
De heer B. Hammer
vice-voorzitter Raad van Commissarissen

Zwolle, 19 juni 2015
De heer L. Dragt
commissaris
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3. Overige gegevens
19 juni 2015
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3.1 Bestuurders en commissarissen
Ter zake van beloning van bestuurder wordt verwezen naar het onderdeel evaluatie en bezoldiging 
bestuur in het Governance jaarverslag.

3.2 Voorstel resultaatsbestemming
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad 
van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke 
      accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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