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Voorwoord
Het jaar 2018 kenmerkt zich door veel veranderingen. Het was het tweede jaar van de transitieperiode. Het
jaar van veel personele mutaties en weer opbouwen van de organisatie. We hebben een aantal nieuwe functionarissen aan boord gekregen: de portefeuillemanager, de inkoper en de businesscontroller. In het voorjaar is
een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Daar kwam duidelijk uit naar voren dat de reorganisatie
zijn sporen had nagelaten en dat we werk moeten maken van duidelijke werkwijzen, werkplezier en zorg om
werkdruk.
Ondanks deze voor alle medewerkers lastige periode is er enorm veel werk verzet. Er zijn 103 nieuwbouwwoningen opgeleverd en verhuurd en er is in 25 complexen planmatig onderhoud uitgevoerd.
In 2018 is de derde visitaite uitgevoerd. We zijn blij met de uitkomsten en de hoge waardering van stakeholders voor het werk van Tablis Wonen. De aandachtspunten die er natuurlijk ook uitkomen pakken we op.
We hebben veel werk gemaakt van het op orde brengen van een aantal zaken. Zo is het portefeuillebeleid herijkt, is het duurzaamheidsbeleid vastgesteld, hebben we een nieuw investeringsstatuut met een daarop geënte
rekentool, hebben we het verkoopbeleid vastgesteld evenals het inkoopbeleid en is de ketensamenwerking
met drie onderhoudspartners voorbereid. Het procesmanagement is nieuw leven ingeblazen en er zijn interne
controles uitgevoerd op drie processen. De cultuurwerkgroep heeft de kernwaarden benoemd die richtsnoer
zijn bij ons dagelijks handelen: betrokken, helder en plezier.
We hadden ook de ambitie om in 2018 ons verhuurproces en reparatieproces vergaand te ondersteunen met
automatisering. Dat is helaas niet gelukt omdat de producten van NCCW nog steeds niet rijp zijn voor implementatie. Wel is in de zomer de website venieuwd maar het huurdersportaal en het medewerkersportaal zijn
nog niet gereed. De nieuwe website is ook de aanleiding geweest om de huisstijl te actualiseren.
Om de huurderstevredenheid te verbeteren is eind 2018 gestart met het houden van luisterpanels: huurders
vertellen over hun ervaringen met Tablis Wonen en medewerkers luisteren live mee. Een indringende wijze
om inzicht te krijgen in onze dienstverlening en vooral ook in dat wat we moeten verbeteren. We zijn daarmee
actief aan de slag.
Zowel in Molenlanden (voorheen Molenwaard) als in Sliedrecht zijn nieuwe gemeenteraden en colleges van
B&W geïnstalleerd. Dat heeft tot gevolg dat 2018 een relatief beleidsarme periode is geweest.
In 2018 heeft de samenwerking met de corporaties in de Drechtsteden vorm gekregen. We hebben gezamenlijk de Routekaart CO2-neutraal in 2050 ingevuld en onderhandelen gezamenlijk met HVC over de aansluitvoorwaarden voor het warmtenet. Op het gebied van inkoop hebben we het onderhoud aan hydroforen en aan
automatische deuren opnieuw aanbesteed. Dit resulteerde in een inkoopvoordeel van ruim € 500.000. Reden
om door te gaan met andere produktgroepen.
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Gedurende het gehele jaar zijn we met onze huurdersorganisatie SliM Wonen in gesprek over onze beleidsvoornemens. Ze pakken hun verantwoordelijkheid goed op en zijn voor ons een kritische sparringpartner. Een
resultaat van hun inspanning is dat we in 2018 voor het eerst geen inkomensafhankelijke huurverhoging hebben toegepast.
Als we kijken naar het financieel resultaat dan realiseren we een resultaat na belasting van € 44,7 mln. Bijna
€ 40,8 mln wordt veroorzaakt door waardeverandering van de vastgoedportefeuille en is niet beinvloedbaar
door de organisatie. De kasstroom uit operationele activiteiten is hier een betere graadmeter voor en die
bedroeg in 2018 € 5,0 mln versus € 5,6 mln in 2017. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een
hogere verhuurdersheffing, saneringsheffing en hogere onderhoudsuitgaven in 2018.
Kortom 2018 is een productief jaar geweest en met recht een eindsprint: we zijn nog niet klaar met het beleidsplan maar de beweging naar het einddoel is in gang gezet. Er is veel werk verzet waarvoor ik alle medewerkers van Tablis Wonen, de leden van de Raad van Commissarissen en SliM Wonen heel dankbaar ben.

Liesbeth Marchesini-Franso
Directeur-bestuurder
18 juni 2019
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Governance
In Nederland hebben we de Engelse term ‘governance’ voor de manier waarop bestuur en toezicht in de volkshuisvesting geregeld is. Als dit goed wordt uitgevoerd dan komt dit neer op:
• Het goed besturen van Tablis Wonen.
• Het invloed geven aan belanghouders.
• Verantwoording afleggen aan de interne (Raad van Commissarissen (RvC)) en externe toezichthouders
(Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Autoriteit woningcorporaties (Aw)).

Taken en verantwoordelijkheden
Tablis Wonen hanteert het zogenaamde twee-lagen directeur-bestuurdersmodel: de directeur-bestuurder en
de RvC. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Tablis Wonen,
de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De directeur-bestuurder is verder
verantwoordelijk voor:
• De naleving van alle relevante wet- en regelgeving.
• Het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie.
• De naleving van de governancecode voor corporaties.
De directeur-bestuurder richt zich primair op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van
Tablis Wonen. Besluiten worden door de directeur-bestuurder genomen. De managers en medewerkers hebben hierin een adviserende rol. Zij geven advies vanuit de eigen discipline op de voorstellen waarover de
directeur-bestuurder besluit. In de statuten van Tablis Wonen staat precies omschreven wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn. Een aantal in de statuten genoemde
besluiten is onderhevig aan voorafgaande goedkeuring door de RvC. Het toezicht wordt uitgeoefend door de
RvC. Verdere uitwerking van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden is te vinden in het reglement van de
RvC en het reglement bestuur van Tablis Wonen. De directeur-bestuurder legt in het bestuursverslag verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018.

Belanghouders
Tablis Wonen is een organisatie die werkt met maatschappelijk geld. Daarom hecht Tablis Wonen groot belang
aan de inbreng van de belanghouders waarmee wordt samengewerkt. Dat is allereerst de huurdersorganisatie
SliM Wonen1. Daarnaast zijn het de gemeenten Sliedrecht en Molenwaard (vanaf 1 januari 2019 vanwege
fusie gewijzigd in de gemeente Molenlanden) waarin wij actief zijn en de lokale maatschappelijke partners. De
huurdersorganisatie en de gemeenten hebben een wettelijk verankerde rol in de beleidsvorming van Tablis
Wonen. Met alle belanghouders wordt regelmatig overleg gevoerd. In 2018 heeft Tablis Wonen de visitatie
over de jaren 2013 t/m 2017 laten uitvoeren.

1.

Voor meer informatie over de rol en bevoegdheden van de huurdersorganisatie SliM Wonen wordt verwezen
naar www.slimwonen.eu.
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Raad van Commissarissen
De RvC oefent toezicht uit op de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvC doet
dit door periodiek met de directeur-bestuurder te overleggen en jaarlijks het functioneren van de directeurbestuurder te bespreken en te beoordelen. Dit wordt gedaan door de voorzitter en een lid van de RvC. De
RvC heeft geen aparte remuneratiecommissie en ook geen aparte auditcommissie. De RvC onderschrijft de
governancecode voor woningcorporaties. Dat betekent onder meer dat de maximale zittingstermijn in acht
wordt genomen. De RvC legt in het hoofdstuk Verslag van de Raad van Commissarissen’ zoals opgenomen
in dit jaarverslag verantwoording af over de manier waarop het toezicht en de diverse rollen zijn uitgeoefend.
De RvC treedt op als opdrachtgever voor de accountant. De accountant informeert de RvC over zijn bevindingen in het kader van de interim-controle en de jaarverslaggeving. De interim-controle 2018 heeft plaatsgevonden in november 2018.

Codes, klokkenluidersregeling en regeling nevenwerkzaamheden
Tablis Wonen heeft een integriteit/gedragscode en een klokkenluidersregeling. Ook heeft Tablis Wonen een
vertrouwenspersoon waarmee medewerkers in gesprek kunnen gaan als zij daar aanleiding voor zien.
Tablis Wonen wil elke vorm van belangenverstrengeling vermijden. Om die reden moet de RvC altijd goedkeuring geven voor transacties waarbij mogelijk tegenstrijdige belangen van de directeur-bestuurder spelen.
Alle medewerkers doen opgave van hun nevenwerkzaamheden. Daardoor is het mogelijk te beoordelen of
er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling. Als wordt vastgesteld dat belangenverstrengeling aan de
orde kan zijn, moeten de nevenwerkzaamheden worden opgeheven. De directeur-bestuurder verklaart dat
zich in 2018 geen tegenstrijdige belangen hebben voorgedaan.
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Bestuursverslag
Integraal toezicht door Inspectie Leefomgeving en Transport
De Aw, onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ziet er op toe dat woningcorporaties zich
concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.
Nu en in de toekomst. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financieel beheer. De
Aw kan sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder.
Zij rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel.

Volkshuisvestelijke ontwikkelingen rond Tablis Wonen
Het jaar 2018 stond in het teken van veel veranderingen. Naast veel personele mutaties, had Tablis Wonen
te maken met externe veranderingen op bestuurlijk vlak. In Sliedrecht vonden in maart en in Molenwaard2 ,
vanwege de fusie met Giessenlanden, in november gemeenteraadsverkiezingen plaats. De vorming van nieuwe colleges heeft zeker invloed gehad op de monitoring en totstandkoming van de prestatieafspraken. De
uitwerking van de regionale woonvisie Drechtsteden naar een lokale uitvoeringsparagraaf wordt niet eerder
dan medio 2019 verwacht.
De actualisatie van de portefeuillestrategieën heeft geresulteerd in de herijking van het verkoopbeleid van
Tablis Wonen. In Sliedrecht verkopen we minder woningen om bij te dragen aan een groei naar een wensporteuille van 4.000 sociale huurwoningen. In Molenwaard worden iets meer afgelegen woningen en ‘versnipperd’
bezit verkocht. De oplevering van ruim 100 nieuwbouwwoningen, in Molenaarsgraaf en vooral in de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht, geven een flinke impuls aan de verjonging van ons woningbezit en dragen bij om te
komen tot onze wensportefeuilles in beide gemeenten.
In goed overleg met SliM Wonen ziet Tablis Wonen per 1 juli 2018 voor het eerst af van gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
In 2018 is veel tijd gestoken in de verduurzaming van het woningbezit naar CO-2 neutraliteit in 2050. Het
duurzaamheidsbeleid is eind 2018 opgesteld en in januari 2019 goedgekeurd door de RvC. Voor Sliedrecht
rekenen we op de komst van het warmtenet en isoleren we de woningen tot gemiddeld energielabel B. In Molenwaard is er geen kans op een warmtenet. Uiteindelijk zullen we onze woningen daar ‘all-electric’ (zonder
gas en alles op elektriciteit) moeten maken. Vooralsnog isoleren we onze woningen ook in Molenwaard tot
gemiddeld energielabel B. We hopen voor de periode vanaf 2030 op innovaties en kostenbesparingen om de
eindstap naar CO-2 neutraal te kunnen maken.

2. Vanaf 1 januari 2019 gaat de gemeente Molenwaard, na de fusie, verder als gemeente Molenlanden. In dit verslag wordt nog
de oude gemeentenaam gehanteerd.
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Samen met regiocorporaties en ondersteund door Atriensis3 werken we aan de komst van het warmtenet in de
Drechtsteden. Na de Staatsliedenbuurt willen we doorpakken naar onze vijf- en tien-hoogflats in de Vogelbuurt.
De inspanningen voor het warmtenet in Sliedrecht hebben er toe bijgedragen dat Sliedrecht als één van 27
gemeenten subsidie heeft verworven om te experimenteren om de wijk Sliedrecht-Oost aardgasvrij te maken.
In december 2018 hebben de Woonbond en Aedes op bestuursniveau een onderhandelingsakkoord bereikt
over een nieuw sociaal huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. De gemiddelde huurprijs
van sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt de komende jaren gemiddeld met niet meer verhoogd
dan het inflatiepercentage.
De Woonbond en Aedes hebben gekozen voor een landelijk kader voor het huurbeleid, waarbinnen enige
ruimte is om lokaal te variëren. Dat kan alleen als lokale partijen (huurders, corporaties en gemeenten) daar in
overleg voor kiezen op basis van de situatie van de woningmarkt in de regio.

Belangrijkste bestuursbesluiten
• Herijking verkoopbeleid huurwoningen
• Huurrpijzen nieuwbouw
• 8 appartementen ‘De Wetering’ Molenaarsgraaf
• 77 appartementen Staatsliedenbuurt
• 18 beneden- en bovenwoningen Staatliedenbuurt
• Huurverhoging per 1 juli 2018
• Actualisatie portefeuillestrategieën
• Startbesluiten renovaties Sliedrecht:
o eengezinswoningen Trompstraat en omstreken
o portiekflat J. Catsstraat
o Eengezinswoningen Chr. Huygensstraat en omstreken

Analyse marktwaarde
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2017.
Zowel in de koop- als de huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de woningportefeuille van
Tablis Wonen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde geleid. Per 31 december 2018 bedraagt de marktwaarde van het DAEB en niet-DAEB vastgoed in totaal € 516 miljoen (2017: € 461 miljoen). Dit betreft een
waardegroei van 11,9%.
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei van de vastgoedportefeuille. De lage rentestand
is hier mede een bepalende factor in.
3. Vanaf 2006 ondersteunt Atriensis woningcorporaties en hun ketenpartners als onafhankelijk adviesbureau voor vraagstukken
binnen de sociale huursector, met sinds 2010 specifieke aandacht voor energie- en verduurzamingsvraagstukken..
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De matige huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft de waardestijging beperkt. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. Hiermee geeft Tablis Wonen invulling aan de maatschappelijke taak op het gebied
van betaalbaarheid.
Het verschil tussen de marktwaarde van het vastgoed en de kostprijs is opgenomen in de herwaarderingsreserve voor die waarderingscomplexen waarbij de marktwaarde hoger is dan de kostprijs. De waardering tegen
marktwaarde van het vastgoed is in overeenstemming met het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ bepaald, waarbij is uitgegaan van de basisversie voor het merendeel van het vastgoed in exploitatie.

Ontwikkeling van de marktwaarde vastgoed in exploitatie
Hieronder is een verloopoverzicht van de mutatie van het vastgoed in exploitatie opgenomen:
(bedragen x € 1.000)

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

443.007

18.330

461.337

Voorraadmutaties

11.623

- 17

11.606

Mutatie objectgegevens

20.168

859

21.027

Stand per 1 januari 2018

Methodische wijzigingen handboek en software

- 2.167

4

- 2.163

- 32.519

- 997

- 33.516

Parameteraanpassingen marktontwikkelingen

59.183

1.243

60.426

Mutatie sloop

- 2.274

-

- 2.274

497.021

19.422

516 .443

Parameteraanpassingen validatie handboek

Stand per 31 december 2018

Het saldo is met € 55,1 miljoen gestegen ten opzichte van 2017. Deze waardestijging komt vooral door aanpassingen in het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ en door ontwikkelingen op de woningmarkt.

Analyse beleidswaarde
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met ingang van
het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden m.i.v. het jaarverslag 2018 de beleidswaarde in plaats
van de bedrijfswaarde in de toelichting van de jaarrekening. In dit bestuursverslag wordt een beleidsmatige
beschouwing opgenomen.
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beinvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in
verhuurde staat, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt.
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De beleidswaarde vormt een onderdeel van het verticaal toezichtsmodel van de Aw en WSW. Het jaar 2019
is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten van de beleidswaarde in het jaarverslag
2018 van alle corporaties zal voor de Aw en WSW als input dienen om een definitieve sectornorm voor LTV
en solvabiliteit vast te stellen. WSW en de Aw hebben aangegeven dat gedurende 2019 de voorlopige norm
voor de Loan To Value (LTV) 75% blijft en voor de solvabiliteit 20%. Bovendien is er een overgangsregime van
Aw en WSW van toepassing voor het proces van borging dat de borgingsruimte gedurende dit overgangsjaar
bepaalt. De borgingsruimte wordt in deze overgangsfase dan ook o.b.v. een bredere analyse van de financiële
positie van de individuele corporatie bepaald.
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is inherent aan
het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het
vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft
dit de grootste schattingspost waarover het bestuur een inschatting moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van Tablis Wonen
in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel
van de waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van
het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.
Overeenkomstig de regelgeving is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017 bepaald, reden waarom in het overgangsjaar 2018 geen ontwikkeling in de beleidswaarde kan worden toegelicht. Op basis van ervaringen uit
dit boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere invulling te geven aan het begrip beleidswaarde.
Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, onder meer samenhangend
met:
• Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie van de
woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een schatting van de
nieuwe huur bij mutatie, mede rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de huurdersorganisatie over huursomstijging en de huursom. In de praktijk
kunnen de huurstijging, de streefhuur en de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde
vanwege onder andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het passend toewijzen en het huursombeleid.
• Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2018 in de beleidswaardebepaling gelijk is
aan de in het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018’ opgenomen disconteringsvoet voor
het type vastgoedbezit en regio waarin Tablis Wonen actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel worden
verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de
bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet de
komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken.
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• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investeringen en/of
toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde bedrijfslasten.
• Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en
de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie

Het bestuur van Tablis Wonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij
ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil
tussen enerzijds de beleidswaarde van het DAEB-bezit en het niet-DAEB-bezit in exploitatie en anderzijds de
marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 223 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:
Bedragen x € 1.000
Marktwaarde in verhuurde staat
Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Subtotaal
Beleidswaarde

516.443
69.059 -/112.332 -/38.292 -/2.881 -/222.564 -/293.879

Dit impliceert dat circa 57% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.
Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde fluctueert de waarde van het eigen vermogen.

Strategische doelen
Voor de periode 2016-2019 heeft Tablis Wonen een beleidsplan opgesteld. Het is tot stand gekomen na intensief overleg en in samenwerking met onze belangrijkste netwerkpartners, RvC, huurdersvertegenwoordigers
en medewerkers. De titel van ons beleidsplan is: ‘Goed wonen = samen doen!’
In onze missie stellen we:

“Tablis Wonen biedt vandaag en morgen passende huisvesting voor wie ondersteuning
nodig heeft op de woningmarkt, met de focus op Sliedrecht en Molenwaard. Wij zijn een
netwerkspeler die uitgaat van de eigen kracht van mensen en organisaties.”
Sinds de start van de huidige beleidsperiode monitoren we de voortgang van de negen strategische doelen.
Dit rapporteren we in de tertiaalrapportages. Aan het einde van 2018 ligt de voortgang van vrijwel alle doelen
nog op koers. De strategische doelen en de stand van zaken zijn als bijlage 1 opgenomen. De stand van zaken
t.a.v. de projecten is hier niet opgenomen omdat deze separaat in paragraaf 3.1. worden beschreven.
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Risicomanagement
“Risicomanagement kan worden omschreven als een proces gericht op het identificeren en beoordelen van
potentiële gebeurtenissen die invloed hebben op de corporatie en deze risico’s zodanig te beheersen dat deze
binnen de risicobereidheid van corporaties vallen, zodat een redelijke zekerheid bestaat ten aanzien van het
behalen van de doelstellingen van de corporatie.”4
Het beheersen van de risico’s is bij Tablis Wonen georganiseerd rond de strategische risico’s, de planning- en
controlcyclus, de inrichting van de processen en de interne controle.
Strategische risico’s
In 2017 zijn in gesprek met de RvC en het managementmeam (MT) de strategische risico’s geëvalueerd.
Dit heeft geleid tot het benoemen van de volgende strategische risico’s:
• Samenstelling van de woningportefeuille naar prijs, grootte, kwaliteit en type.
• Huurprijsbeleid.
• Politiek en regelgeving.
• Concentratie van maatschappelijk zwakkeren in corporatiebezit.
Om de strategische risico’s te beheersen zijn maatregelen benoemd. Deze worden via de tertiaalrapportages
bewaakt.
De planning- en controlcyclus
Bij Tablis Wonen wordt er o.a. gewerkt met een beleidsplan en een portefeuillestrategie.
In het beleidsplan geef je aan waar je als organisatie naar toe wil. In het huidige beleidsplan, 2016-2019, zijn er
o.a. uitspraken gedaan over Tablis Wonen in relatie tot de klant en de maatschappij, wat we met ons vastgoed
gaan doen, welke richting we op willen met de organisatie en waar we financieel op uit willen komen. In 2019
wordt een nieuw beleidsplan opgesteld.
De portefeuillestrategie is een nadere uitwerking van het beleidsplan op het terrein van vastgoed. Het geeft
inzicht in de vraag naar het gewenst aantal woningen, de gewenste woonvormen in relatie tot de woonwensen
van de doelgroepen en de verdeling van de gewenste huurniveaus. Ook de gewenste vernieuwing van het
bezit en het duurzaamheidsbeleid worden meegenomen. Een onderdeel van de portefeuillestrategie is een
onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de wensen.  Onze portefeuillestrategie is in november 2017
vastgesteld en in 2018 herijkt. De vastgestelde portefeuillestrategie is de basis en het toetsingskader voor de
investeringsplannen en de jaarlijks op te stellen (meerjarige) onderhoudsbegroting. Deze begroting is onderdeel van de jaarlijkse totaalbegroting die door de RvC wordt goedgekeurd.

4. Ontleend aan het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW van 12 november 2018.
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De in een bepaald jaar lopende en op te starten investeringsprojecten (nieuwbouw en renovatie) worden uitgevoerd volgens een door de RvC vastgesteld investeringsstatuut. Dit statuut is in april 2018 vastgesteld. Bij het
opstellen van de investeringsbeslissing wordt gebruik gemaakt van een standaardrekentool om de investering
door te rekenen. Voordat de investeringsbeslissingen ter besluitvorming worden voorgelegd aan het MT en de
RvC worden deze door de, in de woningwet genoemde, onafhankelijke controller getoetst.
Periodiek (eens in de vier maanden) wordt er over de voortgang van het jaarplan en de daarin opgenomen
doelen van het huidige beleidsplan gerapporteerd aan de RvC. Voor de interne rapportage en sturing wordt
gebruik gemaakt van maandelijkse interne rapportages.
Het sluitstuk van de planning- en controlcyclus is de door de accountant gecontroleerde jaarrekening.
De inrichting van de processen
In 2018 is een start gemaakt met het opnieuw beschrijven van de processen en het benoemen van proceseigenaren (MT leden) en procesmanagers (medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de werking van een
proces binnen de gestelde spelregels). De beschreven en te beschrijven processen zijn onderverdeeld in een
drietal hoofdcategorieën, te weten
• Sturende processen.
• Primaire processen.
• Ondersteunende processen.
Interne controle
In 2018 zijn drie audits uitgevoerd te weten:
• Interne controle project Staatsliedenbuurt: dit is voor Tablis Wonen een groot renovatie- en nieuwbouwproject.
• Interne controle van de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) 2018-2019.
• Een audit op het niet-planmatig onderhoud.
De adviezen van deze audits zijn inmiddels geïmplementeerd of er wordt gewerkt aan de implementatie van
de overgenomen adviezen. De monitoring van de voortgang van de te nemen acties is belegd bij de manager
Vastgoed. Deze rapporteert periodiek aan het MT.
Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In mei 2018 is deze wet, waarin de belangrijkste regels voor de omgang met persoongegevens zijn geregeld,
van kracht geworden. We hebben de nodige acties genomen om aan deze wet te kunnen voldoen. Dit is met
externe ondersteuning op tijd gelukt. Om ook in de toekomst aan de AVG te kunnen blijven voldoen laat Tablis
Wonen zich adviseren door een onafhankelijke derde.
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De organisatie en toekomst(visie)
In 2017 is een reorganisatie doorgevoerd. De daadwerkelijke uitvoering van alle aspecten van de reorganisatie loopt door tot in 2019. De reorganisatie heeft enerzijds tot doel de bedrijfslasten te verlagen en de
dienstverlening te verbeteren en anderzijds de vastgoedsturing te professionaliseren en de transparantie te
vergroten. Dat betekent concreet dat we in de uitvoering van de reguliere beheerprocessen mede met behulp
van de automatisering teruggaan in fte’s en bij portefeuillemanagement, control en inkoop uitbreiden. In 2018
zijn daartoe een portefeuillemanager, businesscontroller en inkoper aangenomen. Eind 2019 bedraagt de formatie 41 fte versus 49 fte in 2017.

Verklaring governancecode
De directeur-bestuurder verklaart dat in 2018 de uitgangspunten uit de governancecode zijn gevolgd.

Opgave nevenfuncties directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is vanuit haar rol als bestuurder van Tablis Wonen tevens voorzitter van de Raad van
Toezicht van Stichting Woonkeus. Woonkeus is de organisatie die voor de corporaties in de Drechtsteden de
woonruimteverdeling uitvoert. Daarnaast is zij lid van de RvC van B.V. Exploitatiemaatschappij Golfstein te
Maarsbergen.

Behaalde PE-punten directeur-bestuurder
Over de periode 01-01-2016 t/m 31-12-2018 dient een directeur-bestuurder 108 PE-punten te hebben behaald. Omdat mevrouw Marchesini in 2016 acht en geen 12 maanden directeur-bestuurder is geweest, wordt
het aantal te behalen PE-punten verlaagd naar 96. Onderstaand een overzicht van het door mevrouw Marchesini aantal behaalde PE-punten uitgesplitst naar de betreffende jaren en totaal.
Jaar

PE-punten

2016

0,0

2017

110,0

2018

41,5

Totaal

151,5

Een in 2016 gestarte opleiding is in 2017 afgerond. De 60 PE-punten voor deze opleiding zijn in 2017 opgenomen. Het totaal van 151,5 punten ligt ver boven de norm van 96 punten.
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Opgave nevenfuncties leden RvC
Naam

Nevenfuncties

De heer J. van Leeuwen

• Voorzitter bestuur stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost
•

Voorzitter omroep Midland

• Bestuurslid stichting Buitenzorg
• Voorzitter bestuur Stichting Beheer Cultuurcluster Veenendaal
• Directeur Van Leeuwen Interim Management & Consultancy
• Directeur Noorderkroon Lions B.V.
De heer R. van Oostveen

• Directeur/eigenaar Rob van Oostveen Holding B.V.
• Directeur/eigenaar Rob van Oostveen Management en Advies BV
• Lid Raad van Commissarissen Trifolium Woondiensten, Boskoop
(tot 1 april)
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht RIBW Fonteynenburg, Rijswijk
• Lid Raad van Toezicht De Gelderhorst, Ede
• Lid Raad van Commissarissen Van Alckmaer voor Wonen (vanaf 1 juni)

De heer R.J. Lievaart

• Eigenaar en directeur van Lievaart Juridisch Advies te Culemborg
• Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het Plassenschap
Loosdrecht (tot 1 juli 2018)
• Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het Recreatieschap
Vinkeveense Plassen (tot 1 juli 2018)
• Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Zeist
• Lid van de gezamenlijke bezwaarschriftencommissie van de gemeenten
Zaltbommel en Maasdriel
• Plv. secretaris van het West Betuwe Beraad (tot 1 januari 2019)

De heer R. Boxman

• Zelfstandig financieel adviseur
• Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Wonen
   Midden-Delfland
• Lid van het bestuur van de VVD Haarlemmermeer
• Adviesopdracht bij ING

Mevrouw D.R.E. van Wezel • Eigenaar en directeur van Reset Mediation te Roosendaal
• Lid van de Raad van Toezicht van Tiwos Wonen te Tilburg
• Buurtbemiddelaar voor Wij Zijn Traversegroep te Roosendaal
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Verklaring besteding gelden
In 2018 hebben er geen tegenstrijdige belangen of transacties gespeeld met betrekking tot de directeurbestuurder. Ook heeft Tablis Wonen in 2018 de relevante wet- en regelgeving nageleefd.
De directeur-bestuurder verklaart dat alle middelen van Tablis Wonen uitsluitend zijn gebruikt en ingezet in het
belang van de volkshuisvesting.
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1 Samen met de klant
1.1 Service en dienstverlening
Niet alleen onze klanten hebben belang bij een goede dienstverlening, maar ook Tablis Wonen zelf, want tevreden klanten dragen uiteindelijk bij aan een efficiënte werkwijze van de organisatie.
Dat is ook de reden dat wij onze kwaliteit van dienstverlening laten meten. Dit laten wij uitvoeren door
het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Deze meting vindt plaats door middel van steekproeven op de onderdelen contact, woning zoeken, nieuwe woning, huur opzeggen, reparaties en onderhoud.
(sub)onderdeel

Score 2016

Score 2017

Score 2018

Jaardoel 2018

7,9

7,1

7,2

7,4

Woning zoeken

7,3

7,5

7,6

7,4

Nieuwe woning

7,3

7,6

7,6

7,8

Huur opzeggen

7,6

7,6

7,7

7,4

Reparaties

8,0

7,9

7,8

7,9

Onderhoud

8,3

8,2

7,9

7,7

Totaalscore

7,7

7,7

7,6

7,4

Klantcontact
Contact
Verhuizen

Onderhoud

In de rangorde geeft de eindscoremeting 2018 het volgende beeld:
Tablis Wonen t.o.v.

Rangorde in klasse

Aantal in klasse

Gemiddelde klasse

KWH landelijk

80

119

7,7

Onze regio

29

51

7,7

Onze grootteklasse

19

28

7,7

Onze stedelijkheidsklasse

19

39

7,8

Het huurdersoordeel over de processen contact, nieuwe huurder en reparaties is niet goed genoeg in relatie tot onze ambitie. Vanaf medio 2018 is de organisatie druk aan de slag gegaan met een plan van aanpak
voor het verbeteren van het huurdersoordeel. In oktober en in januari 2019 heeft de gehele organisatie luisterpanels bijgewoond. Tijdens een luisterpanel worden 10-15 huurders bevraagd over de ervaringen met de
dienstverlening. Dit resulteert in een plan van aanpak met verbetermaatregelen. Ook wordt verwacht dat het
digitaliseren van klantprocessen positief zal bijdragen aan het huurdersoordeel op deze punten. In 2019 vindt
de implementatie plaats.
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Voor het jaar 2018 zijn de eisen om in aanmerking te komen voor het KWH huurlabel verscherpt. Naast een
minimale onderdeelscore van een 7 telt ook mee dat het percentage huurders dat per onderdeel een score
van 5,5 of hoger geeft minimaal 85% moet zijn. Dit hebben we voor 2018 behaald. Hierdoor behouden we het
KWH-label.
In de Aedes benchmark zit ook een cijfer voor het huurdersoordeel. Dit cijfer wordt gebaseerd op de KWH
onderdelen reparaties, nieuwe woning en huur opzeggen. In 2017 heeft Tablis Wonen de ambitie zodanig
naar boven bijgesteld dat zij voor het huurdersoordeel, uiterlijk aan het einde van de beleidsperiode, tot de Acategorie wil behoren. Tablis Wonen heeft haar doelstelling A score in de Aedes benchmark vertaald naar de
volgende doelen: reparatieverzoeken 8, huur opzeggen 7,5 en nieuwe woning 8 in 2019.

1.2. Klachtenmanagement
In 2018 zijn we gestart met het registreren van de meldingen die wij van KWH ontvangen. KWH stuurt enquêtes naar huurders en als een huurder een 5 of lager geeft op bepaalde onderdelen, ontvangt Tablis Wonen de
melding. Naast deze KWH meldingen hebben we de individuele ontevredenheidsmeldingen (OTM’s) die Tablis
Wonen rechtstreeks van de huurder ontvangt.
Hieronder een overzicht van de OTM’s en de KWH-meldingen.
Individuele ontevredenheidsmeldingen
In 2018 zijn in totaal 27 OTM’s ontvangen. De onderverdeling is als volgt:
Afdeling

2015

2016

2017

2018

Vastgoed

12

14

17

9

Wonen

38

24

17

16

Klant Service Team

-

1

3

2

Bedrijfsvoering

3

4

5

0

Projecten

8

2

0

0

Strategie

0

0

0

0

61

45

42

27

Totaal

KWH meldingen
In 2018 heeft Tablis Wonen 91 meldingen van KWH ontvangen.
Afdeling

2018

Vastgoed

10

Technische Dienst

17

Woonservice

51

Klant Service Team

12

Bedrijfsvoering

1

Strategie

0

Totaal
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Voor de situaties waar Tablis Wonen er niet met haar bewoner(s) uitkomt is Tablis Wonen aangesloten bij
de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Dit is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van
woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen
voorleggen. In 2018 is geen klacht over Tablis Wonen bij de Geschillencommissie ingediend.

1.3. Onze communicatiekanalen
Telefoon
De meeste vragen kwamen ook in 2018 binnen via de telefoon. In vergelijking met 2017 is het aantal binnenkomende telefoongesprekken gelijk gebleven. In 2017 is gestart met het inventariseren van de communicatievoorkeur van onze huurders als voorbereiding op de komende digitalisering van diverse huurdersprocessen.
Eind 2018 is bij ongeveer 3.000 huurders de communicatievoorkeur bepaald. Ruim 70% van deze groep
huurders heeft de voorkeur aangegeven om digitaal te worden geinformeerd. Zo’n 30% heeft de voorkeur
uitgesproken voor niet-digitaal (dus via reguliere post).
Balie
Sinds 1 oktober is het kantoor van Tablis Wonen open van 8.30 uur tot 12.30 uur. Wel is de balie tot 17.00
geopend op afspraak. Veel van deze afspraken gaan over het betrekken óf verlaten van een woning, huurachterstand óf betreffen een zakelijk bezoek. In een klein aantal gevallen komen er bezoekers die (nog) niet op de
hoogte zijn van de gewijzigde openingstijden.
Website
Op dinsdag 17 juli introduceerde Tablis Wonen een nieuwe website. Het doel van de website is om de huurder
zo goed mogelijk te informeren. De website heeft een kennisbank met meer dan 500 vragen en antwoorden.
Door de optimale zoekfunctie krijgt de bezoeker al snel een antwoord op zijn of haar vraag.
Van 1 augustus tot en met 31 december 2018 hebben in totaal 8.077 bezoekers de website bezocht. 6.522
daarvan waren nieuwe bezoekers. In dezelfde periode in 2017 waren dat in totaal 8.518 bezoekers waarvan
6.962 nieuwe bezoekers. Dit is een kleine vermindering, maar daarentegen is het aantal sessies met een zoekopdracht fors toegenomen. Van 1 augustus tot en met 31 december 2018 waren dat 1.077 zoekopdrachten
en in 2017 254 zoekopdrachten.
Social media
Tablis Wonen heeft accounts bij LinkedIn, Twitter en Facebook. Via Facebook hebben we vorig jaar een paar
berichten ontvangen. LinkedIn werd met name ingezet voor de werving van personeel. In 2018 hebben we
afgesproken dat we ons in 2019 meer profileren via social media.
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1.4. Onze prestatiedoelen
Digitalisering dienstverlening
De leverancier van ons primaire bedrijfssysteem (NCCW) heeft in 2017 de opdracht gekregen onze huurdersprocessen te gaan digitaliseren. Het project bestaat uit de implementatie van een woningcartotheek, inspectieapp, medewerkersportaal, kennisbank, website en huurdersportaal. In 2017 is gestart met de implementatie
van de eerste systemen. Dit traject had eind 2018 afgerond moeten zijn. Helaas heeft het project vanwege
technische en capaciteitsproblemen bij NCCW vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt het traject nu
medio 2019 afgerond. SliM Wonen wordt op gezette momenten betrokken bij dit project. De in 2018 en 2019
beoogde besparing op de bedrijfskosten, vooral op de personeelslasten, loopt daarmee ook vertraging op. De
extra kosten van de externe projectleider worden voor rekening van NCCW genomen.
Persoonlijk contact op maat
Ook in 2018 bezochten medewerkers van het woonserviceteam, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren
van het convenant Preventie Huisuitzetting Drechtsteden (PHD), alle huurders die een huurachterstand hadden van tenminste één maand. Door aan de ene kant dus in te zetten op meer digitale contacten voor standaard en/of veel voorkomende vragen, kan aan de andere kant meer tijd worden besteed aan kwalitatieve
gesprekken met huurders die onze zorg en aandacht meer dan gemiddeld nodig hebben.
Geen voorrang verlenen aan huurders binnen ons eigen bezit
Er is in 2018 onderzocht om onze huidige bewoners voorrang te geven binnen het eigen bezit die willen verhuizen om goedkoper te kunnen wonen.Omdat we met andere corporaties samenwerken in hetzelfde woonruimteverdeelsysteem (Woonkeus en Woongaard) is het van belang om hierin samen op te trekken met de andere
aangesloten corporaties. Na overleg met andere corporaties is geconstateerd dat er geen gezamenlijke behoefte is om voorrang te verlenen aan huidige huurders binnen ons eigen bezit. Om die reden is er besloten
dat we hiervoor geen beleid gaan formuleren.
Niet gerealiseerde doelen 2018
• Energiegebruik van woningen gaan we bij de woonruimteverdeling ook weergeven in bedragen. Alleen het
energielabel vermelden is niet genoeg. We gaan onderzoeken hoe we huurders beter kunnen informeren
over hun eigen woonlasten.
Vanwege een nieuwe livegang van het woonruimteverdeelsysteem in januari 2019 is ervoor gekozen dit
onderzoek, samen met de andere aangesloten corporaties, uit te stellen tot na de livegang. Dit punt is doorgeschoven naar 2019.
• Ook onze huurders leveren een bijdrage om de huurverhoging beperkt te houden. Het huurdersonderhoud
kan bijvoorbeeld meer voor rekening van de huurders zelf komen of we maken er een betaald abonnement
van.
Door de keuze om de basisdienstverlening aan onze huurders prioriteit te geven, is dit punt niet gerealiseerd in 2018. Dit punt is doorgeschoven naar 2019.
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• We starten een onderzoek naar een alternatief voor KWH.
Deze beleidsperiode zullen wij gebruik blijven maken van de KWH-metingen. Wisseling van systematiek
kost veel energie en maakt dat resultaten onvergelijkbaar worden. We hebben onze doelen geformuleerd in
KWH-termen dus switchen in deze beleidsperiode is niet opportuun.
• We nemen actief deel aan experimenten voor extra huurverhoging bij inkomensstijging.
Het gaat hier om de groep huurders die bij aanvang van huurcontract een woning betrekt met gereduceerde
huurprijs. Platform31 werkt aan een experiment rond tijdelijke huurkorting. Naast Aedes en de Woonbond is
hierbij een tiental corporaties betrokken. We wachten de resultaten af. Dus vooralsnog geen actie.
• Tablis Wonen draagt bij aan een regionaal verdiepend onderzoek in Molenwaard naar omvang doelgroepen
per inkomensklasse.
Onder de collegacorporaties blijkt geen draagvlak te zijn voor dit onderzoek.
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2 Tablis Wonen in de samenleving
Tablis Wonen investeert in woningen, in maatschappelijk vastgoed en in de leefbaarheid in haar werkgebied.
Want prettig wonen is ook afhankelijk van het voorzieningenniveau en een schone en veilige woonomgeving.
Tablis Wonen stelt zich proactief op bij het huisvesten van mensen met speciale begeleiding of met een zorgvraag.
Begin juli 2017 heeft het Drechtstedenbestuur de concept Woonvisie vastgesteld. De woningcorporaties hebben met een gezamenlijke brief commentaar geleverd. Dinsdag 12 december heeft de Drechtraad de Woonvisie 2017-2031 ‘Goed wonen in de Drechtsteden’ vastgesteld. De woningcorporaties zijn vooral van mening dat
de resultaten van het woningmarktonderzoek dat RIGO Research en Advies voor gemeenten en corporaties
heeft uitgevoerd, niet goed zijn verwerkt. De Drechtsteden willen de voorraad sociale voorraad op het niveau
houden zoals het nu is. Het RIGO-onderzoek laat echter een groei zien van het aantal huishoudens dat een
beroep doet op een sociale huurwoning. De corporaties willen om die reden een lichte groei van de sociale
voorraad.
Tablis Wonen blijft bij de onderhandelingen over lokale uitwerking van de regionale woonvisie inzetten op
betaalbare woonlasten, beschikbaarheid van voldoende en goede huisvesting voor de primaire en bijzondere
doelgroepen en de verbetering van de duurzaamheid van de woningen.

2.1. Passend huisvesten van doelgroepen
Passend toewijzen regels
Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties hun woningen passend toewijzen. Ook als het zorgwoningen betreft.
Dit houdt in dat corporaties aan minimaal 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag alleen een woning mogen toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens. Ontvangers van huurtoeslag krijgen dan een
woning aangeboden tot € 597,30 (prijspeil 2018 voor één- en tweepersoonshuishoudens) of € 640,14 (prijspeil
2018 voor drie of meer personen). De grens heet aftoppingsgrens omdat huurtoeslagontvangers het gedeelte
van de huur dat boven deze grens ligt grotendeels zelf moeten betalen.
In 2018 heeft Tablis Wonen 99% passend gehuisvest. De wettelijke norm van 95% is daarmee ruim gehaald.
Incidenteel is er huurkorting verleend: de huur wordt passend gemaakt aan de financiële situatie van de
nieuwe huurder.
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Streefhuurbeleid
In de lijn van haar beleidsplan en de portefeuillestrategie voor zowel Molenwaard als Sliedrecht heeft Tablis
Wonen uitgangspunten geformuleerd voor haar streefhuurbeleid:
• Zodanig streefhuurbeleid dat 75% van bezit toegankelijk blijft voor primaire doelgroep met recht op huurtoeslag.
• De streefhuur in Molenwaard is 75% van de maximaal redelijke huur en in Sliedrecht 80%.
• Huurkorting mogelijk voor deel woningbezit ten behoeve van doelgroep met recht op huurtoeslag.
• Huurkorting altijd mogelijk bij Mindervalide (MIVA) woningen en woningen voor bijzondere doelgroepen en
toewijzingen met zorgindicatie.
Staatssteunregels
Huurders met een inkomen boven € 41.056 (prijspeil 2018) komen in principe niet in aanmerking voor een
huurwoning met een huurprijs onder € 710,68 (prijspeil 2018). Een corporatie mag tot 10% van het aantal
woningen nog toewijzen aan een huurder met een inkomen boven deze gestelde inkomensgrens. Deze toewijzingsregel van 90% is tot 1 januari 2021 gewijzigd in de 80-10-10-regel:
• minimaal 80% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen tot € 36.798 (de primaire doelgroep);
• maximaal 10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen van € 36.798 tot € 41.056 (de
middeninkomens);
• maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor huurders met een urgentieverklaring.
Ten aanzien van deze regel heeft Tablis Wonen in 2018 de volgende toewijzingen gedaan:
• 92,3% woningzoekenden met een inkomen tot € 36.798;
• 3,1% woningzoekenden met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056;
• 4,6% woningzoekenden met een inkomen boven € 41.056.
Tablis Wonen heeft dus ruim binnen de geldende Europese toewijzingsnorm geopereerd. In 2018 is er beleid opgesteld voor een betere invulling van de vrije toewijzingsruimte. Hierin is opgenomen dat in Sliedrecht
woningen deels inkomensvrij geadverteerd en in gemeente Molenwaard alle woningen inkomensvrij geadverteerd gaan worden. In november is hiermee van start gegaan. In 2019 wordt op dezelfde koers verder gegaan.

Bewoners betrekken bij beleid en beheer
(waaronder huurdersorganisatie, bewonerscommissie, initiatieven van bewoners)
De huurdersvertegenwoordiging
Tablis Wonen beschouwt SliM Wonen samen met de gemeenten Molenwaard en Sliedrecht als haar primaire
belanghouders.
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De directeur-bestuurder voert regulier overleg met het bestuur van de huurdersorganisatie. Van beide kanten
worden daartoe agendapunten ingediend. In 2018 zijn de volgende zaken aan SliM Wonen ter advisering
voorgelegd:
• Beter benutten van de vrije toewijzingsruimte.
• De wijze van afrekening van de warmtekosten.
• Het verkoopbeleid.
• De huurverhoging per 1 juli 2018.
Het bestuur van SliM Wonen heeft werkgroepen gevormd, gericht op verschillende aandachtspunten van
beleid, zoals huurbeleid, digitalisering, duurzaamheid, prestatieafspraken, jaarrekening en begroting, bewonerscommissies enz. Tablis Wonen overlegt en informeert dan in de voorfase van beleidsplannen en adviesaanvragen met de werkgroepen. In dit verslagjaar is men hier wederzijds positief over gestemd.
Verstevigen bewonersparticipatie
In 2018 hebben SliM Wonen en Tablis Wonen samen aan een externe adviseur (Opstaan & Opvallen) opdracht gegeven in de periode 2018-2019 het onderstaande te begeleiden:
• Het verstevigen van de bestaande, formele participatie.
• Het verkennen van de behoefte aan nieuwe, informele vormen van participatie onder onze huurders.
Netwerkspeler
Conform ons beleidsplan ‘Goed wonen = samen doen!’ handelt Tablis Wonen strikt vanuit de rol van verhuurder en wijst actief en correct door naar andere netwerkspelers, zoals gemeenten en zorgpartijen. Tablis Wonen
is hiertoe goed vertegenwoordigd in diverse lokale en regionale overlegstructuren.
In 2018 zijn we gevisiteerd en daarbij zijn onze belanghouders goed betrokken. Tablis Wonen heeft voor deze
visitatie deelgenomen aan een experiment. Hierbij heeft een live-dialoog plaatsgehad met onze belanghouders. De gemeenten en huurdersorganisaties hebben de onderwerpen voor deze dialoog bepaald. In december heeft Tablis Wonen met een deel van haar netwerkpartners een bijeenkomst gehouden over het thema
‘beschermd thuis’.
Tablis Wonen is samen met stichting Waardeburgh, Rivas, Platform Vereniging van Eigenaren (VvE’s) Sliedrecht e.o. en SliM Wonen in overleg over de mogelijkheid om gezamenlijke afspraken te maken over de toegang van zorgpartijen in complexen van Tablis Wonen en VvE’s. In diverse bijeenkomsten zijn de praktische
problemen en het gezamenlijke pakket van eisen besproken. In 2018 zal gekeken worden naar technische
oplossingen voor dit probleem en hoe dit gefinancierd zou moeten worden door betrokkenen.
Huisvesten statushouders
De gemeente Molenwaard moest in 2018 totaal 41 statushouders huisvesten. De gemeente bewaakt de verdeling over de woningcorporaties. Tablis Wonen heeft in Molenlanden 15 statushouders van een woning voorzien.
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In de gemeente Sliedrecht moesten in 2018 eigenlijk 35 statushouders gehuisvest worden. Omdat Tablis Wonen in 2017 echter 16 personen meer had gehuisvest dan was afgesproken, is dit aantal in mindering gebracht
op het aantal voor 2018. Het aantal te huisvesten statushouders in 2018 kwam daarmee op 19. We hebben 12
personen gehuisvest, waardoor een achterstand is ontstaan van zeven personen. Deze zijn meegenomen in
het aantal te huisvesten statushouders in 2019.

2.2. Investeren in behoud van leefbaarheid van wijken en buurten
Tablis Wonen is juridisch verplicht al haar huurders woongenot te bieden. Bewoners hebben verschillende
waarden, normen en leefstijlen. Hierdoor ontstaat in sommige complexen in ons woningbezit druk op de
leefbaarheid. Om de leefbaarheid te vergroten zoeken we actief de samenwerking op met lokale partijen. In
onderstaande paragrafen wordt een opsomming gegeven van een aantal acties die zijn ondernomen.
Buurthuiskamer
Als onderdeel uit het plan van aanpak Vogelbuurt-Noord stelt Tablis Wonen binnen het wooncomplex aan de
Havikstraat een appartement beschikbaar als buurthuiskamer. Deze woning wordt beheerd door Stichting
Welzijn Sliedrecht. Vanuit de woning worden tal van activiteiten georganiseerd voor de bewoners zoals een
kinder- en een eetclub. Ook tal van aan de stichting gerelateerde organen maken gebruik van deze ruimte,
zoals Financieel café en het Bureau Sociaal Raadslieden.
Ontmoetingsruimte wooncomplex De Bonkelaar
Vanuit het Wensfonds is een bijdrage verstrekt voor de inrichting van een ontmoetingsruimte in het wooncomplex De Bonkelaar. In deze ruimte kunnen bewoners samenkomen onder meer om daar te biljarten.
Buurtbemiddeling
Tablis Wonen participeert in de gemeenten Molenwaard en Sliedrecht in het project Buurtbemiddeling. De coördinatie van het project ligt bij de gemeenten. De Buurtbemiddeling wordt verzorgd door Meeplus. Vanuit Tablis Wonen zijn diverse zaken voor Buurtbemiddeling aangemeld. De resultaten van de bemiddeling variëren.
Uitstraling woongebouwen
Hoe de woonomgeving wordt ervaren, is mede afhankelijk van de uitstraling van het woningbezit in de wijk of
buurt. De balustraden van de galerijen en/of balkons van de appartementen aan de Sperwerstraat en Valkhof
waren ernstig vervuild door mos- en vuilaanslag. Om het aanzicht van deze complexen te verbeteren zijn deze
hekwerken gereinigd en schoongemaakt. Ook in diverse andere complexen zijn extra en aanvullende schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd om de uitstraling van gemeenschappelijke ruimten te verbeteren.
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Portieken
Bewoners voelen zich steeds minder verantwoordelijk voor het schoonhouden van de eigen portieken. Acties
zijn ondernomen om het schoonmaakwerk uit te besteden aan een schoonmaakbedrijf. Bewoners zijn benaderd om hiermee in te stemmen. Om het schoonmaken uit te besteden moet 70% van de bewoners in een
portiek hiermee akkoord gaan. Het is ons gelukt in een aantal portieken deze vereiste meerderheid te behalen.
Bij mutatie tekent de nieuwe huurder op voorhand om het schoonmaakwerk uit te besteden.
Als pilot zijn twee portieken in de Rembrandtlaan opgewaardeerd. De traptreden en de algemene bergingsgangen zijn bekleed met een coating. De loze ruimte onder de trap is dichtgemaakt zodat daar geen spullen
of grof vuil meer neergezet kunnen worden. De bewoners hebben deze opwaardering zeer gewaardeerd. Op
basis van deze pilot gaan we in de komende jaren ook in andere portieken aan de slag. Ook wordt in 2019 een
leefbaarheidsonderzoek onder de bewoners van portiekwoningen gehouden.
Groenvoorzieningen
Met de Sociale Moestuin Sliedrecht is een samenwerkingsverband aangegaan. Vrijwilligers van de moestuin onderhouden de tuinen van leegstaande herstructurerings- en koopwoningen. Hiermee wordt voorkomen
dat deze tuinen verwilderen, ongedierte zich in de tuinen gaat nestelen en het straatbeeld wordt aangetast.
Daarnaast zijn tal van onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen uitgevoerd, zoals het kappen van
bomen die hinder en overlast veroorzaken, aanplant van nieuw groen en de aanleg van een sproei- installatie
bij de groenstrook onder de galerij van de Reigerflat.
Wensfonds
Een aantal keer is een beroep gedaan op het Wensfonds. De aanvragen hebben voornamelijk betrekking op
het inrichten en opfleuren van gemeenschappelijke ruimten, bijvoorbeeld het aankleden van de ruimte met
planten of schilderijen.
Diverse maatregelen
Bij de parkeergarage aan de Wilhelminastraat hebben wij om de verkeersveiligheid te vergroten een uitrijspiegel geplaatst. Uitrijdende automobilisten hebben nu goed zicht op het straatverkeer. Ook zijn er bij dit
wooncomplex aan de overkant van de straat fietsbeugels geplaatst en is tegen de muur van het gebouw een
verbodsbord geplaatst om fietsen te plaatsen.
Op het Julianaplein is als aankleding en inrichting van het plein een sociale mozaïekzitbank geplaatst. Deze
bank was op een aantal plekken storend beschadigd. Vanuit Tablis Wonen is een bijdrage geleverd om de
beschadigingen te herstellen.
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2.3. Investeren in wonen en zorg
Tablis Wonen heeft zich sinds 2015 steeds meer als verbinder opgesteld in het beleidsveld wonen-zorg-welzijn. Met het huidige politieke klimaat is het niet zonder meer mogelijk voor Tablis Wonen om hierin binnen de
nieuwe wet- en regelgeving vastgoedgerelateerd te investeren.
Op de volgende gebieden investeert Tablis Wonen in wonen en zorg:
• Woonprojecten bijzondere doelgroepen
• Samenwerking zorg- en welzijnsorganisaties
• Verbetering toegankelijkheid woongebouwen
• Leerwerkplekken school voor speciaal onderwijs de Sprong
• Leerwerkplekken Griendencollege
• Ruimte als uitvalbasis buurttoezicht Sliedrecht-Oost
Woonprojecten bijzondere doelgroepen
We hebben in opdracht van een commerciële partij, Woonzorgnet, het zorgcomplex dat achter was gelaten
door Yulius verbouwd tot 12 zelfstandige woningen die kunnen dienen voor begeleid wonen voor cliënten van
Woonzorgnet. Twee maanden voor het tekenen van het huurcontract heeft Woonzorgnet echter aangegeven
dat zij niet aan haar verplichting tot huur van de woningen kan voldoen. Yulius bleek toen, voor een andere
doelgroep dan in het verleden, interesse te hebben voor de woningen. Per 15 maart 2019 zijn de woningen
aan Yulius verhuurd.
Samenwerking zorg- en welzijnsorganisaties
Met stichting Waardeburgh wordt samengewerkt op basis van een kaderovereenkomst en enkele beheerovereenkomsten voor specifieke ruimten.  
Sociaal team Sliedrecht en Molenwaard
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht heeft in opdracht van de gemeente Sliedrecht en in samenspraak met alle
betrokken partijen een sociaal team Sliedrecht samengesteld. Tablis Wonen participeert binnen dit team in de
cirkel Huisvesting. Het sociaal team Sliedrecht geeft uitvoering en vorm aan de zorgtaken en de taken zoals
verwoord in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tablis Wonen is één van de vaste participanten.
Sinds 2018 nemen we ook deel aan het sociaal team in Molenwaard.
Verbetering toegankelijkheid woongebouwen
Tablis Wonen voert een beleid om woongebouwen geschikt te maken en te houden voor de huisvesting van
ouderen. In 2017 is gestart met het beschikbaar maken van een scootmobielruimte met drie plaatsen in de
Lijsterhof. Deze extra plaatsen zijn in 2018 opgeleverd.
Ook hebben we samen met enkele VvE’s en zorgaanbieders in Sliedrecht een pilot opgezet om het gebruik
van sleutelkluisjes zoveel mogelijk te beperken. Alle noodzakelijke (zorg-)partijen krijgen op een andere manier toegang tot de complexen, bijv. met pasjes of codes.
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Leerwerkplekken school voor speciaal onderwijs
De Sprong is een school voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Deze leerlingen hebben een kwetsbare positie in de samenleving en binnen het reguliere arbeidsproces. De school hanteert het concept van
contextrijk leren. De school wil de leerlingen uit de bovenbouw binnen hun mogelijkheden leerwerktrajecten
aanbieden. Dit houdt in dat wat zij op school leren in de praktijk wordt toegepast.
Tablis Wonen biedt de school en deze leerlingen daartoe de mogelijkheid. Binnen het seniorencomplex de
Elzenhof is een praktijkwoning ingericht waar de leerlingen huishoudelijke vaardigheden zoals ramen wassen
en koken in de praktijk kunnen oefenen. In 2018 bleek dat de woning nauwelijks meer door de school gebruikt
wordt. Het gebruik door de school wordt daarom per medio 2019 gestopt. De woning zal weer in reguliere
verhuur worden genomen.
Leerwerkplekken Griendencollege
Binnen het wooncomplex Griendenborgh wordt aan leerlingen van het Griendencollege de mogelijkheid geboden op het terrein van zorg en welzijn praktijkervaring op te doen. Leerlingen verrichten als stagiaire zorgwerkzaamheden bij de huurders van onze appartementen. Dit gebeurt onder begeleiding van professionele
medewerkers van stichting Waardeburgh, de zorgleverancier. Zo kunnen bewoners een afspraak maken om
hun haar te laten wassen en watergolven. Leerlingen kunnen boodschappen doen voor zieke bewoners. Daarnaast zijn de leerlingen van de technische afdeling beschikbaar voor extra hulp.
Ruimte uitvalbasis buurttoezicht Sliedrecht Oost
Op initiatief van de gemeente en de politie maakt een vaste groep buurtbewoners een aantal avonden in de
week een rondgang door Sliedrecht-Oost. Tijdens hun rondgang spreken zij hangjeugd aan op hun gedrag en
adviseren zij bewoners over inbraakbeveiliging van hun woning. Om op een centrale plaats te kunnen verzamelen en terugkoppeling te doen van hun wijkronden stelt Tablis Wonen kosteloos haar huismeesterpost in de
Valkhof beschikbaar.

2.4. Investeren in milieu en duurzaamheid
De (wereldwijde) temperatuurstijging door CO2-uitstoot is een groot probleem. De overheid heeft een duidelijke stip op de horizon gezet: Nederland is in 2050 energie- en grondstoffenneutraal. De verduurzaming van
Nederland is daarom een van de grootste opgaven uit het regeerakkoord 2017-2021. Er ligt een speciale nadruk op het feit dat in Nederland voor 2030 twee miljoen huizen van het aardgas af moeten.
De gebouwde omgeving als geheel levert in Nederland een bijdrage van circa 40% aan de CO2 uitstoot en
draagt voor ongeveer 30% bij aan het energieverbruik. Voor Tablis Wonen is het een grote uitdaging om de
juiste uitgangspunten te hanteren bij de keuzes op het gebied van de duurzaamheid. Bij haar investeringen
moet Tablis Wonen afwegen welke bijdrage aan betaalbaarheid, beschikbaarheid maar ook aan duurzaamheid wordt geleverd. Eind 2018 hebben wij ons duurzaamheidsbeleid opgesteld. Daarin beschrijven we hoe
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Tablis Wonen naar ontwikkelingen kijkt en welke keuzes worden gemaakt. Tablis Wonen gedraagt zich niet als
de pionier maar als de slimme volger!
We hebben ons duurzaamheidsbeleid langs de volgende 4 pijlers geformuleerd:
1. De buitenschil van onze woningen isoleren we in de basis steeds naar energielabel B.
2. We kiezen voor duurzame energieopwekking middels warmtenetten of all-electric woningen.
3. We werken met duurzame (bouw) materialen en we ontzien het milieu zoveel als mogelijk. Uitgangspunt is
steeds gebruik van duurzame materialen, tenzij!
4. We stimuleren duurzaam gedrag, zowel van onze organisatie als onze bewoners.
Dit beleid hebben we verwerkt in ons portefeuilleplan en een aantal andere maatregelen.
Betaalbaarheid van de verduurzaming voor onze huurders is ook erg belangrijk. We hanteren het uitgangspunt
dat een huurverhoging als gevolg van verduurzaming maximaal 50% van de gemiddelde besparing bedraagt.
Het uiteindelijke energielabel bepaalt de huurverhoging. In 2019 gaan we ons duurzaamheidsbeleid vooral op
het gebied van duurzaam gedrag nog verder vormgeven.
In navolging van de vorige jaren is het verduurzamen van het woningbezit doorgezet. Op 31 december 2018
komt de gemiddelde Energie-Index (EI) uit op 1,61. Voorheen was dat label C.
In onderstaand overzicht wordt de vergelijking tussen de EI en de labels gemaakt, waarbij A een erg goede
score is en G een erg slechte.

Het doel uit het beleidsplan om te komen tot een gemiddelde Energie-Index van 1,6 blijft haalbaar.
In 2018 is er sprake van vele ontwikkelingen op sector, regionaal en lokaal niveau. In vogelvlucht gaat het om
de volgende ontwikkelingen:
• Januari 2018. Europees parlement verhoging energiebesparing in 2030 naar 35% (was 30%).
• Januari 2018. Uitwerking businesscase voor aansluiting van 863 woningen op het restwarmtenet.
• Februari 2018. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst en agenda door partners energietransitie
Drechtsteden.
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• April 2018. Corporaties vullen de zogenaamde Aedes routekaart. De verduurzaming van de sociale huursector vergt een investering van € 108 miljard.
• Mei 2018. Corporaties Drechtsteden schakelen gezamenlijk bureau Atriensis in ten behoeve van de regionale verduurzamingsopgave.
• Oktober 2018. Sliedrecht-Oost krijgt subsidie in het kader van de proeftuin voor 27 aardgasvrije wijken. Het
plan bevat vooral particuliere en een 100-talgrondgebonden sociale huurwoningen.
• December 2018. Tablis Wonen stelt haar duurzaamheidsbeleidsplan op. In de RvC-vergadering van 29
januari 2019 is het plan goedgekeurd.
We hebben met Atriensis een routekaart gemaakt om in 2050 CO2 neutraal te zijn. In Sliedrecht gaan wij uit
van de realisatie van een warmtenet en zorgen wij ervoor dat de schil van onze woningen geïsoleerd is op het
niveau van label B. In Molenwaard zijn wij waarschijnlijk aangewezen op een all-electric strategie. Dat is op
dit moment nog erg duur en daarnaast worden er nog innovaties verwacht. Daarom zetten wij in Molenwaard
in eerste instantie ook in op isolatie van de schil op het niveau van label B. In augustus 2018 hebben we onze
wensportefeuille en het transitieplan geactualiseerd doordat we de routekaart in de investeringsbegroting hebben opgenomen. Volgens de huidige prognose bij deze routekaart zal onze woningvoorraad in 2021 gemiddeld op label B uitkomen.
In 2018 zijn de onderstaande maatregelen op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd:
Complex 402, Molenaarsgraaf 6 Woningen, Van Arkelstraat 31 t/m 41
• Dakisolatie hellend dak.
• PV-panelen.
Complex 910, Sliedrecht, 24 Woningen, Karekietstraat 1 t/m 11, Merelstraat 2 t/m 12,
Rietzangerstraat 1 t/m 11, Vinkenstraat 2 t/m 12
• Dakisolatie hellend dak.
• Spouwmuurisolatie.
• PV-panelen.
Natuurlijk is er ook door zogenaamde klimaattafels gewerkt aan de hoofdlijnen van een klimaatakkoord. Het is
duidelijk dat de corporaties als startmotor in de energietransitie voor de gebouwde omgeving worden gezien.
De impact van alle voorstellen wordt doorgerekend, daarna is de politiek aan zet.

2.5. Maken en monitoren prestatieafspraken met gemeenten en regio’s
Een van de belangrijke wijzigingen van de woningwet 2015 betreft de toegenomen invloed van de gemeenten
en huurdersorganisaties op het beleid van de woningcorporaties. Van de corporaties mag verwacht worden
dat ze naar redelijkheid bijdragen aan volkshuisvestingsbeleid in de gemeente.
Ook in 2018 heeft Tablis Wonen, in overleg met SliM Wonen, voor 1 juli een bieding met voorgenomen activiteiten gedaan aan zowel de gemeente Sliedrecht als de gemeente Molenwaard. Voor Molenwaard hebben de
drie corporaties een gezamenlijk bod uitgebracht.
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De gemeente Molenwaard is op 1 januari gefuseerd met de gemeente Giessenlanden tot de nieuwe gemeente
Molenlanden. In Molenlanden worden in 2019 nieuwe prestatieafspraken gemaakt met alle corporaties in het
werkgebied, op basis van de nieuwe woonvisie die Molenlanden gaat maken.
De afspraken in Molenwaard zijn een uitwerking van eerder gemaakte afspraken; vanwege de herindeling is
er in Molenwaard voor gekozen om de afspraken voor 2019 beleidsarm te maken en voort te zetten wat er
voor 2018 al was afgesproken. De belangrijkste thema’s zijn: verduurzaming, betaalbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen Op 3 december zijn de nieuwe prestatieafspraken tussen de
corporaties, de gemeente Molenwaard en de huurdersorganisaties ondertekend.
Het eerste halfjaar van 2018 stond in de Drechtsteden vooral in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen
en de daarop volgende collegevormingen. Daarnaast was er door personeelswisselingen minder capaciteit
beschikbaar om gezamenlijk invulling aan Prestatieafspraken Lange Termijn (PALT) te geven. Samen met
vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties, de beleidsambtenaren Wonen van de gemeenten en corporatiemedewerkers is in de Drechtsteden één keer een PALT-werkgroepoverleg geweest. Belangrijk bespreekpunt vormt de beschikbaarheidsmonitor. Door het gebrek aan capaciteit is in 2018 besloten om de ondertekening van prestatieafsprakken niet gezamenlijk te laten plaatsvinden.
Voor de prestatieafspreken in Sliedrecht hebben we in korte tijd intensief maar vooral constructief overleg gevoerd. Partijen erkennen de verschillende inzichten. Met elkaar hebben we met name afspraken gemaakt over
de wijze waarop in 2019 de regionale woonvisie wordt vertaald naar de Sliedrechtse situatie. Wij zijn trots op
de inbreng die SliM Wonen in dit proces heeft geleverd. De lokale invulling Sliedrecht van de PALT-afspraken
is op 11 december ondertekend door de gemeente, SliM Wonen en onze directeur-bestuurder.

2.6. Visitatie
In 2018 heeft Tablis Wonen zich voor de derde maal laten visiteren. Sinds de invoering van de woningwet 2015
zijn vierjaarlijkse visitaties verplicht voor alle corporaties. Het doel van de visitatie is het kunnen geven van
een (gestructureerde) beoordeling over het maatschappelijk presteren van de corporatie. Bureau Pentascope
heeft de visitatie uitgevoerd. Tablis Wonen deed met dit burau en nog twee andere corporaties mee aan een
experiment. Het experiment ging met name om een andere manier van ophalen van het oordeel van onze
belanghouders. Daarnaast is ook bij het experiment dubbel werk voorkomen.
Bij het perspectief governance betekent het dat de visitatiecommissie de governance-iInspectie van de Aw
heeft betrokken in haar oordeel. Bij het perspectief presteren naar vermogen heeft de visitatiecommissie zich
op de onderdelen financiële continuïteit en doelmatigheid gebaseerd op de oordelen van WSW en de Aw.

Jaarverslag 2018

Tablis Wonen 34

Onderstaand een overzicht van de behaalde scores van de laatste 3 visitaties.
Perspectief

2010

2014

2018

Presteren naar opgaven

6,6

7,2

6,9

Presteren volgens belanghouders

7,2

7,2

7,5

Presteren naar vermogen

6,2

7,3

6,0

Governance

6,8

7,2

6,8

Methodiek visitatie

3.0

4.0

5.0*

* experiment			
Tablis Wonen is blij met en trots op de goede visitatiescore. Doordat er sprake is van steeds andere methodieken en normering zijn de cijfers niet vergelijkbaar met voorgaande visitaties. De visitatiecommissie herkent de
verbeteringen die in gang zijn gezet en geeft een aantal handvatten mee om het nog beter te doen.
Verbeterpunten
• Tablis Wonen heeft nieuwe ambities geformuleerd voor huurderstevredenheid, efficiency, lage bedrijfslasten
en samenwerking. Daar moeten wij nog steviger op inzetten.
• De relatie tussen strategie en de doelen en de niveaus waarop die geformuleerd worden kan veel explicieter. Wij gaan hiervoor inzetten op verbetering van de plan-do-check-act cyclus.
• Tablis Wonen zal ook haar belanghouders eerder en beter betrekken bij keuzes omtrent de vermogensinzet.
• Tablis Wonen doet meer dan waarover ze rapporteert. Dit is, naast een compliment, een oproep om de
prestaties meer voor het voetlicht te brengen.
• Open de deuren binnen en buiten. Tablis Wonen heeft een reorganisatie ondergaan. Het gaat er nu om
beleid om te zetten in concrete resultaten voor onze huurders. Dat betekent monitoren, evalueren, concluderen en zo nodig bijstellen van onze manier van werken.
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3 Vastgoed
Tablis Wonen investeert in woningen en maatschappelijk vastgoed. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van onze projecten en de fase waarin het zich bevindt.

3.1. Realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten
Projecten
Divers
Nr.

Projectnaam

Aantal woningen
(incl. differentiatie)

Beoogde
doelgroep

Stand van zaken

968

Atelier locatie

Nader te bepalen
ontwikkellocatie

Algemeen

Op te starten

013

Baanhoek West fase 2

20 appartementen

Algemeen

Uitgesteld

750

Dorpstraat/Wijngaarden

3 woningen

Algemeen

Gestopt

815

Elzenhof (1-105)

Het samenvoegen van 3
naar 2 appartementen

Senioren

Gestopt

880

Tuinfluiter (1-135)

Het samenvoegen van 3
naar 2 appartementen

Senioren

Gestopt

910

Merelstraat/
Rietzangerstraat,
Sliedrecht

Groot onderhoud en
energie-aanpak 16
woningen

Algemeen

Gestopt

909 / 921

5 Hoogflats Merel en
Lijster

Inventarisatie strategie
Algemeen
voor aanpak van deze 160
appartementen

Gestopt

Nr.

Projectnaam

Aantal woningen
(incl. differentiatie)

Beoogde
doelgroep

Stand van zaken

601

Oud-Alblas West

12 nieuwbouw woningen
en 3 te renoveren
woningen

Algemeen

In onderzoek

908 / 920

5 Hoogflats Reiger en
Nachtegaal

Instandhouding 160
appartementen 15 jaar in
overleg met bewoners

Algemeen

Afgerond

Initiatieffase
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Definitiefase
Nr.

Projectnaam

Aantal woningen
(incl. differentiatie)

Beoogde
doelgroep

Stand van zaken

010

Staatsliedenbuurt
Sliedrecht fase 2

Nieuwbouw 38 woningen
en nieuwbouw 21 bebo’s

Algemeen

In voorbereiding

010

Staatsliedenbuurt
Sliedrecht fase 3

Renovatie 78 woningen
fase 3

Algemeen

In voorbereiding

101

Graafstroomstraat e.o.
Bleskensgraaf

Herstructurering of
renovatie 23 woningen

Algemeen

In voorbereiding

805

J. Catsstraat Sliedrecht

Renovatie 15
appartementen

Algemeen

In voorbereiding

881

Genestetstraat Sliedrecht

Herstructurering of
instandhouding 8

Algemeen

In voorbereiding

woningen
912

Trompstraat e.o.
Sliedrecht

Renovatie 55 woningen

Algemeen

In voorbereiding

C. Huygensstraat en Van
Leeuwenhoekstraat

Renovatie en energieaanpak 81 woningen

Algemeen

In voorbereiding

Aantal woningen

Beoogde
doelgroep

Stand van zaken

Herontwikkeling 13
appartementen met
Woonzorgnet

Zorg

In uitvoering

917

Realisatiefase
Nr.

Projectnaam

934

Herontwikkeling
Wilhelminastraat 80-86 te
Sliedrecht

(incl. differentiatie)

Levering en nazorgfase
Nr.

Projectnaam

Aantal woningen
(incl. differentiatie)

Beoogde
doelgroep

Stand van zaken

010

Staatsliedenbuurt fase 1

Nieuwbouw 77
appartementen en 18
bebo’s

Algemeen

Opgeleverd

015

Molenhoek / De Wetering

Aankoop 8 appartementen Algemeen
plan de Wetering
Molenaarsgraaf

Opgeleverd
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Kasstroom nieuwbouw 2018
In de begroting 2018 is € 11,6 miljoen opgenomen voor het bouwen van nieuwe huurwoningen, waarvan in
2018 voor € 10,0 miljoen is gerealiseerd. Het merendeel betreft woningen in de Staatsliedenbuurt (fase 1).
Deze woningen zijn eind 2018 opgeleverd. De sloop van de woningen in fase 2 vindt, iets later dan gepland,
begin 2019 plaats. De uitgaven voor fase 2 schuiven daarmee door. Ook zijn de projecten Jacob Catsstraat
en Winklerplein nog steeds niet in uitvoering.

3.2. Kwaliteit huidig woningbezit
Tablis Wonen vindt het belangrijk dat haar woningbezit voldoende kwaliteit heeft. Daarom wordt dagelijks onderhoud uitgevoerd, maar ook planmatig onderhoud en worden investeringen voor de lange termijn gedaan.
Hiermee wordt zorg gedragen voor het behoud van de vastgoedwaarde en de functionaliteit van onze woningen. Het onderhoudsbudget van Tablis Wonen is onderverdeeld in de volgende deelbudgetten:
• dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken en mutatieonderhoud);
• planmatig onderhoud (inclusief contractonderhoud);
• Investeringsmaatregelen.
Het dagelijks onderhoud aan onze woningen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door allround vaklieden van de
eigen Technische Dienst. Wij beschouwen het uitvoeren van planmatig onderhoud en het uitvoeren van investeringsmaatregelen als een geschikt instrument om de gewenste technische kwaliteit in onze complexen te
handhaven of te verbeteren, dit in samenhang met de verhuurbaarheid en het vigerende portefeuilleplan. Het
planmatig onderhoud heeft een cyclisch en preventief karakter. Dit laatste betekent dat we werkzaamheden
aan onze complexen uitvoeren, voordat overlast ontstaat. Dit besteden we uit aan externe partijen.
Tablis Wonen maakt gebruik van het instrument conditiemeting conform de NEN 2767 om de kwaliteit van haar
woningbezit te waarborgen. Bij conditiemeting worden alle bouwelementen van de buitenschil en algemene
ruimten conform de NEN-normering beoordeeld. Deze beoordeling heeft een reikwijdte van ‘zeer goede conditie’ tot ‘acuut onderhoud noodzakelijk’. Tablis Wonen hanteert gemiddeld voor het hele bezit als norm een
score van 3 (op een schaal van 6). Naast deze input conform de NEN 2767 wordt er ook rekening gehouden
met de input van onze medewerkers, zoals huismeesters en woonconsulenten die dagelijks ‘op de weg zijn’
binnen onze complexen. Ook worden de reparatieverzoeken geanalyseerd.
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In de onderstaande tabel wordt op hoofdlijnen het planmatig onderhoud dat in 2018 is uitgevoerd aangegeven.
Complexnr. Naam complex

Uitgevoerde werkzaamheden

Divers

Divers

Schilderwerk in 16 complexen

920

Merelnest

RGS (concept overeenkomst in bezit)

402

Molenaarsgraaf, Van Arkelstraat

Dakpannen, dakisolatie, PV-panelen

910

Rietzanger- en Merelstraat

Dakpannen, dakisolatie, PV-panelen,
voegwerk, spouwmuurisolatie

805

Rembrandtlaan etc.

Schoorstenen voegwerk en lood vervangen

819

Zuiderzeestraat

Gevelstucwerk en schilderwerk

825

Zoutstoep

Schilderwerk en voegwerk

825

Zoutstoep

Kitwerk badkamer / keuken / toiletruimte

906

Zeeman- en Snelliusweg

Voordeuren woningen vervangen

908*

Lijsterhofflat

Badkamer, keuken, toiletruimte vervangen

In 2017 is een actieplan opgesteld om de kwaliteit van de onderhoudsbegroting te verbeteren met als doelstelling om in het voorjaar van 2018 te beschikken over een kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsbegroting.
In 2018 is bij bijna alle complexen opnieuw een conditiemeting uitgevoerd door Rader Advies (een adviesbureau op het gebied van onderhoud en beheer) en deze gegevens zijn verwerkt in ons computerprogramma
Homerun om de onderhoudsbegroting op te stellen. Een aantal complexen is niet meegenomen, omdat daar
bijvoorbeeld groot onderhoud plaatsvindt. Alle conditiemetingen zijn per complex doorgenomen. Bij een aantal
complexen is ter plekke gekeken en vervolgens zijn alle aanpassingen verwerkt door Rader Advies. Alle werkzaamheden die uit de conditiemetingen naar voren kwamen die eigenlijk geen planmatig onderhoud zijn of die
niet langer kunnen wachten, hebben wij verwerkt in reparatieverzoeken. Dit gaat dan om risicovolle zaken of
bijvoorbeeld loszittende hemelwaterafvoeren.
In 2018 is een verkennend onderzoek opgestart naar de eigen huisvesting. Momenteel beschikt Tablis Wonen
over twee locaties; Zuiderzeesstraat en Leeghwaterstraat. Doelstelling van het onderzoek is het mogelijk realiseren van een kostenbesparing en om de interne samenwerking te bevorderen. In 2019 wordt het onderzoek
voortgezet.

3.3. Vastgoedsturing
We hebben assetmanagement geïntroduceerd om betere beslissingen over ons vastgoed te kunnen nemen.
Assetmanagement houdt in dat vastgoedbeslissingen vanuit markt-, maatschappelijk, rendements- en technisch perspectief worden beoordeeld. In het strategisch voorraadbeheer (SVB)- overleg werken de afdelingen
Strategie, Vastgoed en Wonen samen aan de uitwerking van ons portefeuilleplan. Dit doen we ook op complexniveau. We maken samen de afweging wat de beste toekomststrategie voor een complex is en werken dit
vervolgens gezamenlijk uit in de verdere besluitvorming. Met de SVB-groep is een eerste opzet gemaakt voor
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een complexmonitor. We hebben met Fien Wonen en Poort6, onze collegacorporaties in de regio, ons investeringsstatuut geactualiseerd en een rekenmodel geselecteerd om afwegingen op complexniveau te kunnen
maken. In 2019 werken we het assetmanagement verder uit.
Samen met de corporaties in de Drechtsteden bundelen we onze krachten bij de inkoop. Samen hebben we
het onderhoud van hydroforen en automatische deuren opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot een besparing van ongeveer 50% op de onderhoudskosten. In 2019 gaan we aan de slag met het terreinonderhoud bij
onze complexen.
Per 1 april 2018 is met het aantrekken van een externe projectleider een aanvang gemaakt met regisserend
opdrachtgeverschap (RGS). Op 10 april 2018 is in het MT het plan van aanpak besproken en vervolgens is
een interne projectgroep samengesteld. Eind 2018 is een inkoopplan opgeleverd en zijn drie onderhoudspartijen geselecteerd waarmee afspraken worden gemaakt over eenheidsprijzen, contractvorm en onderhoudscenario’s. Met ingang van 2019 is de interne werkgroep verantwoordelijk gemaakt voor de daadwerkelijke
implementatie van RGS met als doelstelling in 2020 volledig op deze wijze te werken.
We starten in 2019 met het maken van complexbeheerplannen. Daarin stellen we de kwaliteitsnorm onderhoud per complex vast. Dit is nog niet gebeurd. Veel informatie die in een complexbeheerplan zou passen is
echter al vastgelegd in Intrawis, maar dan op vhe-niveau.
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4 Organisatie
4.1. Ontwikkeling organisatie
In 2018 hebben we weer stappen gezet in de organisatieontwikkeling. Openstaande nieuwe functies zijn
op één na allemaal ingevuld, waardoor we op strategische gebieden als inkoop en portefeuillestrategie een
professionaliseringsslag maken. Tevens hebben we projecten opgestart op het gebied van personeel en organisatie, zoals een medewerkersonderzoek, het bepalen van kernwaarden, in kaart brengen van benodigde
opleidingen per functie en het aanpassen van het beoordelingssysteem.
Personeelsdag
Er is in 2018 een personeelsdag georganiseerd. Deze stond in het teken van onze kernwaarde ‘plezier’. In
groepsverband hebben medewerkers een film gemaakt en in beeld gebracht wat plezier voor hen betekent.
Samenwerking en verantwoordelijkheid nemen waren daarin belangrijke elementen. Doordat medewerkers
willekeurig een rol toebedeeld kregen, ontstonden verrassende inzichten in de kwaliteiten van medewerkers.
In- en uitstroom personeel
In 2018 hebben tien medewerkers de organisatie verlaten. Eén medewerker is met pensioen gegaan, vijf
medewerkers hebben de organisatie verlaten vanwege een andere baan. Twee medewerkers hebben in goed
overleg afscheid genomen, één medewerker heeft geen contractverlenging gekregen en één medewerker is
uitgestroomd als gevolg van de organisatieontwikkeling.
Er zijn negen nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Door krapte op de arbeidsmarkt bij met name Vastgoed
was het een uitdaging om medewerkers te vinden met de juiste kennis, kwaliteiten en vaardigheden. Verschillende wervingskanalen hebben wij ingezet: werkaanwonen.nl (Aedes), Indeed, de website van Tablis Wonen,
het P&O netwerk, Facebook, LinkedIn, wervings- en detacheringsbureaus en bij uitzondering de lokale krant.
Op 31 december 2018 hadden wij 54 medewerkers in dienst, waarvan 28 mannen en 26 vrouwen.
Ontwikkelen competenties en vaardigheden
In loopbaan-, functionerings- en beoordelingsgesprekken is aandacht besteed aan de competenties en vaardigheden die nodig zijn om het reguliere werk uit te voeren. Verschillende medewerkers hebben een training
gevolgd om het eigen werk beter te kunnen structureren, de zogenaamde CiEP-training. Er is gewezen op
het individuele loopbaanontwikkelingsbudget dat gebruikt kan worden voor persoonlijke ontwikkeling. In 2018
hebben we besloten dat we gebruik gaan maken van de Corporatie Academie, zodat meer gestuurd kan worden op persoonlijke ontwikkeling. In 2018 hebben de eerste voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden
om de Corporatie Academie succesvol te laten starten in 2019.
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Kernwaarden
In 2018 zijn onze nieuwe kernwaarden geformuleerd: plezier, betrokken en helder. Alle medewerkers zijn betrokken in de totstandkoming van de kernwaarden. Ook de input van onze stakeholders is meegenomen. De
werkgroep ‘Goed werken = samen doen’ heeft de ideeën verzameld en verder uitgewerkt. Op een interactieve
manier is dit gepresenteerd, zodat de kernwaarden niet alleen deel uitmaken van een visie, maar betekenis
krijgen voor iedere medewerker. In 2019 loopt dit traject verder om de kernwaarden te verankeren in het dagelijks handelen van onze medewerkers.
Medewerkersonderzoek
Begin 2018 hebben we een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Om de onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen en een benchmark mogelijk te maken heeft Effectory het onderzoek uitgevoerd. De respons lag met
90,7% boven het sectorgemiddelde. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek zijn besproken met het
personeel, de ondernemingsraad (OR), het MT en de RvC. Op basis van de uitkomsten zijn verdiepingssessies gehouden op teamniveau. Hierdoor konden we gerichter aan de slag met de verbeterpunten en hebben
we een actieplan opgesteld.
Een half jaar later, eind 2018, hebben opnieuw sessies op teamniveau plaatsgevonden om de voortgang te
bespreken en mogelijk nieuwe punten te inventariseren. In deze ronde bleek dat de betrokkenheid over de
gehele lijn hoger lag dan tijdens het uitvoeren van het medewerkersonderzoek.
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
In het tweede kwartaal van 2018 is er een RI&E uitgevoerd. Zowel bij de Technische Dienst als op het kantoor
aan de Zuiderzeestraat. Alle risico’s zijn in kaart gebracht. Er is een plan van aanpak gemaakt en elk kwartaal
wordt dit geëvalueerd door de Arbocommissie. De OR maakt daar onderdeel van uit. Het doel van deze overleggen is het elkaar scherp houden op de actiepunten die er liggen ten aanzien van de RI&E en de herhaling
BHV en EHBO.
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4.2. Organogram, formatie en bezetting
Tablis Wonen hanteert een tweelagenstructuur als bestuursmodel. Het bestuur wordt gevormd door een eenRaad
van wordt aangesteld door de RvC. Deze bestond op 31
hoofdige directie, de directeur-bestuurder. Het
bestuur
Commissarissen
december 2018 uit vijf leden. De huurdersorganisatie SliM Wonen is direct gesprekspartner van de directeurbestuurder en de RvC.
Directeur-bestuurder

Strategie
Beleidsmedewerker
Communicatieadviseur
Portefeuillemanager
Inkoper

Bedrijfsvoering

Vastgoed

Manager Bedrijfsvoering

Manager Vastgoed

Bestuur- en Managementsecretaresse
Ict-adviseur
Medewerker Personeelsadministratie
Business Controller
Interieurverzorgster

Bedrijfscontrol
Controller

Medewerker Onderhoud
Opzichter Niet Planmatig Onderhoud
Projectleider Onderhoud
Projectmanager

Wonen

Manager Wonen

Medewerker Klantenservice A
Medewerker Klantenservice B
Huismeester
Medewerker Woonservice A
Medewerker Woonservice B

Teamleider Technische Dienst
Teamleider Bedrijfsvoering
Allround Onderhoudsmedewerker
Huuradministrateur
Medewerker Financiën
Medewerker Financiën A
Medewerker Stook- en Servicekosten
Administratief Facilitair Medewerker

De formatie per 31 december 2018 is 47,3 fte (in onderstaand plaatje zijn de fte’s per afdeling afgerond
waardoor de optelsom 0,1 afwijkt).

17,0

1,0

Directie

3,8

Strategie
Bedrijfsvoering
Vastgoed

12

Wonen

13,6
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13,6

Gemiddelde formatie over 2018 = 44,3 fte (ook hier een verschil van 0,1 door afronding).

14,1

1,0

Directie

3,8

Strategie
Bedrijfsvoering
Vastgoed

10,6

Wonen

14,9

4.3. Ontwikkeling medewerkers
Jaarlijks voeren we plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers.
Voor 2018 was € 110.000 aan opleidingskosten begroot, daarvan is bijna € 109.000 besteed. Daarvan is bijna
€ 12.000 besteed van het individuele loopbaanontwikkelingsbudget.

4.4. Ziekteverzuim
Het totale ziekteverzuim (kort- en langdurend) in 2018 is 7,04%. Daarvan heeft 1,31% betrekking op kort en
middellang verzuim (korter dan 30 dagen) en 5,73% op lang verzuim. Er is gewezen op de mogelijkheid om
preventief het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Ook is er aandacht geweest voor werkplekonderzoek.

4.5. Arbobeleid
In 2018 is opnieuw een Arbo jaarplan opgesteld en voor advies aan de OR voorgelegd. Er is een Arbo beleidsplan gemaakt voor de komende vijf jaar. Dit ligt ter instemming bij de OR.

4.6. Integriteitsbeleid
In 2018 zijn er geen meldingen geweest van mogelijke integriteitsschending. In een personeelsbijeenkomst is
toegelicht wat integriteit is en wat Tablis Wonen verwacht van haar medewerkers. De medewerkers zijn gewezen op onze integriteitscode en de regeling ‘melden vermoeden misstanden’.
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4.7. Ondernemingsraad
In 2018 is de samenstelling van de OR gewijzigd. Een OR-lid is uit dienst gegaan en twee OR-leden zijn toegetreden. Per 31 december 2018 bestaat de OR uit vijf leden en is daarmee voltallig.
De OR heeft één keer per vier weken overleg gehad met de directeur-bestuurder. De belangrijkste gesprekonderwerpen waren:
• Organisatieontwikkelingen
• Aanpassingen handboek Personeel en organisatie
• RI&E
• Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
• Afbouw boven CAO-regelingen

4.8. Relatie met andere rechtspersonen
Aedes
Tablis Wonen is lid van Aedes, Vereniging van woningcorporaties, en heeft de Aedescode ondertekend. Ook
past Tablis Wonen de principes van de door Aedes en de VTW opgestelde governancecode woningcorporaties
toe.
MKW (Middelgrote en Kleine Woningcorporaties)
Binnen Aedes is MKW het platform voor middelgrote en kleine woningcorporaties.
Woongaard
In de gemeenten Molenwaard en de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben de corporaties zich
aangesloten bij Woongaard voor de verhuur van leeggekomen woningen.
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)
Tablis Wonen laat de kwaliteit van haar dienstverlening meten door KWH. KWH als vereniging voor, door en
met corporaties wordt breed herkend en erkend in de corporatiesector.
Gemeenten en regio’s
Uiteraard wordt ook nauw samengewerkt met de gemeenten Sliedrecht en Molenwaard en met andere corporaties en belanghouders, zoals zorg- en welzijnsinstellingen.
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5 Verbindingen
Tablis Wonen werkt in het belang van de volkshuisvesting samen met verschillende instellingen en organisaties. Hieronder wordt een overzicht van de huidige verbindingen met de mogelijke financiële risico’s gegeven.
Ook wordt een opsomming gegeven van de vve’s van complexen waarin Tablis Wonen bezit heeft.

5.1. Stichting Woonkeus Drechtsteden
De deelnemende corporaties hebben stichting Woonkeus Drechtsteden opgericht om de administratieve
zaken rondom de regionale woonruimteverdeling te coördineren. Woonkeus zorgt ervoor dat wekelijks alle
leegkomende woningen worden gepubliceerd op de website. Het verzamelen van de reacties van woningzoekenden is geautomatiseerd. De software van Woonkeus zorgt ervoor dat de reacties op volgorde worden
gezet. Woonkeus is sinds 1 januari 2000 actief. Stichting Woonkeus is opgericht door en werkzaam voor zes
woningcorporaties in de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht,
Heerjansdam en Zwijndrecht. Iedere deelnemende corporatie heeft een afgevaardigde in de Raad van Toezicht. Voor Tablis Wonen is dit de directeur-bestuurder. De kosten worden naar rato van het aantal woningen
over de deelnemende corporaties verdeeld. Stichting Woonkeus heeft in 2018 het klantcontact en de administratie overgedragen aan WoningNet. Daardoor zijn alle werknemers van de stichting boventallig geworden.
Daarvoor in de plaats is de functie van regiocoördinator ontstaan. Deze is in november 2018 ingevuld.

5.2. Deelname Woningnet N.V.
Woningnet N.V. verzorgt de automatisering van de woonruimteverdeling in verschillende regio’s van Nederland. Sinds december 2004 wordt in het kapitaal van Woningnet deelgenomen in de vorm van honderd aandelen, tegen een nominale waarde van € 11,95 per stuk. Van deze nominale waarde is 75% gestort. Via het
regionale woonruimteverdeelsysteem wordt gebruik gemaakt van de diensten van Woningnet. Bestuurlijk zijn
wij niet betrokken bij Woningnet.

5.3. Stadsherstel Drechtsteden N.V.
In de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 februari 2018 is de vergadering akkoord gegaan
met de verkoop van het pand aan de Nieuwe Haven 32 in Dordrecht aan woningcorporatie Trivire. Met de
verkoop is al het vastgoed van Stadsherstel verkocht en worden er in de vennootschap geen activiteiten meer
ondernomen. Om die reden is besloten de vennootschap te ontbinden. Dit is op 20 december 2018 gebeurd.
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5.4. Vereniging van Eigenaren
Tablis Wonen is vanwege bezit lid van de volgende verenigingen van eigenaren:
Vereniging
van Eigenaren

Eenheden in VvE

Van Tablis Wonen
1-1-2018

31-12-2018

Dorlandsweer en
omstreken

135 woningen

6 woningen

6 woningen

Hobbemastraat

32 woningen

16 woningen

16 woningen

Sperwerstraat

80 woningen

13 woningen

11 woningen

Amandelhof

47 appartementen

32 appartementen

32 appartementen

Rondeel

102 appartementen
1 kantoor

51 appartementen
1 kantoor

51 appartementen
1 kantoor

90 parkeerplaatsen

38 parkeerplaatsen

38 parkeerplaatsen

Thorbeckehof

44 appartementen

22 appartementen

22 appartementen

Griendencollege

20 appartementen
4 commerciële ruimten

20 appartementen

20 appartementen

Ondersplitsing
parkeerplaatsen
Wilhelminastraat

60 parkeerplaatsen
technische ruimten

60 parkeerplaatsen
technische ruimten

60 parkeerplaatsen
technische ruimten

Ondersplitsing
parkeerplaatsen
Julianastraat

53 parkeerplaatsen

26 parkeerplaatsen

26 parkeerplaatsen

Havenstraat

21 koop- en 19
huurappartementen

19 appartementen

19 appartementen

Dorpsstraat Oud-Alblas 16 appartementen
14 koopwoningen

16 appartementen

16 appartementen

Dorpshart
Bleskensgraaf

12 appartementen
5 commerciële ruimten

5 commerciële ruimten

5 commerciële ruimten

De Wiel

26 woningen

15 woningen

15 woningen

Bonkelaarplein

60 appartementen
60 parkeerplaatsen

20 appartementen
20 parkeerplaatsen

20 appartementen
20 parkeerplaatsen
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6 Financiën
6.1. Beoordelingskader
De afgelopen jaren hebben de Aw en WSW de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Deze samenwerking kwam in een stroomversnelling met het
verzoek van de minister aan beide organisaties om het ‘verticaal toezichtsmodel’ uit te werken. Eind 2018 is
het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW definitief vastgesteld.
In het gezamenlijk beoordelingskader wordt uitgegaan van drie beoordelingsonderwerpen:
• Financiële continuïteit: is de financiële continuïteit c.q. levensvatbaarheid van de corporatie gewaarborgd?
• Bedrijfsmodel: wat zijn de beleidsvoornemens en -realisatie van de corporatie en wat is het effect daarvan
op de financiële continuïteit? In hoeverre wordt het maatschappelijk bestemd vermogen hiermee voldoende
beschermd?
• Governance & organisatie: is de (financiële) sturing, beheersing en verantwoording van de corporatie effectief?
WSW richt zich in de beoordeling op de financiële analyse met het oog op de borging en het bedrijfsmodel. De
Aw richt zich op de governance van een corporatie. Beide organisaties bespreken jaarlijks bij de ontvangst van
de Verantwoordingsinformatie (dVi) en de Prospectieve Informatie (dPi) de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen van corporaties en stemmen dat eventueel op elkaar af. De Aw richt zich daarnaast op de integriteit
en de rechtmatigheid en informeert WSW over haar bevindingen op deze terreinen. Het beoordelingskader en
de nieuwe vorm van samenwerking is vanaf 1 januari 2019 van kracht geworden.
6.1.1. Financiele continuiteit
In het onderdeel financiële continuïteit wordt de financiële positie van de corporatie beoordeeld. Er wordt
onderzocht of de corporatie op basis van haar financiële positie in staat is om op lange en korte termijn haar
bezit in stand te houden en haar maatschappelijke opgave uit te voeren. De beoordeling van de financiële
continuïteit is gericht op drie onderdelen: liquiditeit (kasstromen), vermogen en onderpand. Om die reden vindt
de beoordeling van de financiële positie plaats op basis van vier financiële ratio’s.
• Liquiditeit: de Interest Coverage Ratio (ICR). De ICR maakt inzichtelijk of de corporatie op korte- en middellange termijn voldoende operationele kasstromen genereert om aan haar renteverplichtingen te voldoen. De ICR eind 2018 van Tablis Wonen is 2,7 (operationele kasstroom van € 8.066.594 gedeeld door
€ 3.045.065).
• Vermogen: de Loan To Value (LTV). De LTV maakt inzichtelijk of de vastgoedportefeuille op lange termijn
voldoende waarde genereert ten opzichte van de omvang van de leningen. De LTV wordt bepaald door de
hoogte van de leningen te delen door de beleidswaarde van het bezit (dit betreft € 103.241.837 gedeeld
door € 309.521.676).
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• Vermogen: Solvabiliteit. De solvabiliteit geeft inzicht in de eigen vermogenspositie ten opzichte van het
totaal vermogen. De solvabiliteit wordt berekend door het Eigen Vermogen op beleidswaarde te delen door
het balanstotaal op basis van beleidswaarde (betreft € 168.391.676 gedeeld door € 309.521.676).
• Onderpand: de dekkingsratio. De dekkingsratio beoordeelt of de waarde van het onderpand voldoende is
om de leningen af te lossen. Betreft de leningen gedeeld door de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie (leningen van € 103.241.837 gedeeld door € 516.443.000).
De beleidswaarde vormt de basis voor het bepalen van de LTV en de solvabiliteit. De marktwaarde wordt
gebruikt als onderpandwaarde voor het bepalen van de dekkingsratio. Ook wordt beoordeeld in hoeverre een
corporatie in de toekomst aan de normen kan voldoen. De gegevens benodigd voor deze beoordeling zijn:
• kasstroomoverzicht realisatie + 5-jaars prognose;
• balans (op basis van marktwaarde) realisatie + 5-jaars prognose;
• beleidswaarde realisatie + 5-jaars prognose.
In onderstaand overzicht worden de WSW-parameters aangegeven met daarbij de norm zoals die door het
WSW is gesteld. Geconcludeerd kan worden dat Tablis Wonen met de huidige uitgangspunten aan alle normen voldoet.
Parameter 5

2018

2019-2023

norm WSW

resultaat

2,7

3,2

1,4

voldaan

LTV (beleidswaarde)

33%

42%

<75%

voldaan

Solvabiliteit (beleidswaarde)

54%

47%

>20%

voldaan

Dekkingsratio

20%

26%

<70%

voldaan

ICR

6.2. Financiële resultaten
Solvabiliteit
Het solvabiliteitspercentage gebaseerd op de beleidswaarde is voor 2018 uitgekomen op 54%. De minimale
norm is 20%. De norm wordt ruimschoots gehaald.
Jaarresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
In de begroting 2018 werd gerekend op een jaarresultaat vóór belastingen van € 127.000 (DAEB en nietDAEB gesaldeerd). Het definitieve jaarresultaat vóór belastingen bedraagt echter € 48,6 miljoen. Dit is dus
€ 48,5 miljoen hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaak is het verschil in de post ‘niet-gerealiseerde
waardeveranderingen vastgoedportefeuille’ van € 36 miljoen. In de begroting was hier geen bedrag voor opgenomen, simpelweg omdat dit niet te begroten is. Daarnaast was in de begroting voor de post ‘overige waardeveranderingen MVA en vastgoedportefeuille’ een negatief bedrag opgenomen van ca. € 8 miljoen, terwijl het
daadwerkelijk een positief bedrag is van € 4,4 miljoen. Een verschil dus van € 12 miljoen. Dit wordt veroorzaakt

5. De gepresenteerde ratio’s volgen uit de berekeningsmethode zoals WSW deze hanteert. WSW hanteert daarbij wegingsfactoren.

Jaarverslag 2018

Tablis Wonen 49

door het niet hoeven doteren aan de voorziening op nieuwbouw- en verbeterprojecten, maar juist door het terugnemen van de voorziening op deze projecten. Dit is een gevolg van een stijgende verwachte marktwaarde
van de op te leveren en aangepaste woningen.
Inkomensafhankelijk huurbeleid en huursombenadering
Tablis Wonen voerde tot en met 2012 een gematigd (inflatievolgend) huurbeleid. Met ingang van 2013 mogen
woningcorporaties de huren voor huishoudens met een verzamelinkomen boven de toewijzingsgrens voor
sociale huurwoningen jaarlijks extra verhogen met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Tot en met 2017
heeft Tablis Wonen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In 2018 is hier geen gebruik van gemaakt. Vanaf
2017 geldt ook de huursombenadering. Hierbij wordt de huurverhoging ook gebaseerd op de kwaliteit van de
woning. Deze is wel in 2018 toegepast.
Per 1 juli 2018 zijn voor de sociale huurwoningen onderstaande huurstijgingspercentages gehanteerd.
Verzamelinkomen

Door overheid toegestane
maximale huurverhoging

De huurverhoging
van Tablis Wonen

Tot € 41.056

1,4% (inflatie)

1,4%

Boven € 41.056

5,4%

1,4%(aftopping op € 800)

Tot € 40.349 en huurprijs gelijk

Huursombenadering

0%

Tot € 41.056 en huurprijs meer
dan € 25 boven streefhuur

Huursombenadering

Huurverlaging tot bedrag van de
streefhuur

Alle huurders met huurprijs meer
dan € 75 onder de streefhuur

huursombenadering

3,4%

aan of minder dan € 25 boven
streefhuur

Alle huurders met een
geliberaliseerde woning

1,4%

Garages, bergingen en
parkeerplaatsen

1,4%

Garages Zoutstoep,
parkeerplaatsen Havenkwartier en
Zuiderzeestraat

0%

Met deze percentages is Tablis Wonen binnen de gestelde normen gebleven. Woningen (complexen) waarvoor een sloopbesluit is genomen hebben geen huurprijsverhoging gekregen.
Harmonisatiebeleid
Ook in 2018 is in de gemeente Sliedrecht bij mutatie van een woning de huurprijs opgehoogd naar 80% van
de maximaal redelijke huur. Voor de gemeente Molenlanden is dat vanwege andere marktomstandigheden
75%. Als maximum bovengrens is ook voor 2018 de huurtoeslaggrens van € 710,68 gehanteerd zodat geen
woningen vanuit de sociale voorraad overgegaan zijn naar de geliberaliseerde voorraad.
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Beperking huurachterstanden, incasso en ontruimingen
In 2018 heeft Tablis Wonen ook weer geprobeerd de huurachterstanden binnen de perken te houden door
de in 2011 aangescherpte aanmaningsprocedure te blijven hanteren. Aan de huurders met een maand huurachterstand is maandelijks een schriftelijke aanmaning gestuurd. Aan het begin van de tweede maand (twee
maanden huurachterstand) is de aanmaning door de deurwaarder verstuurd. Daarnaast is er zeer regelmatig
telefonisch contact met de huurders met huurachterstanden.
Tablis Wonen heeft in het laatste kwartaal van 2018 de aanmaningsprocedure verder verscherpt. Huurders
met een huurachterstand ontvangen vanaf 1 januari 2019 tot twee keer per maand een herinneringsbrief.
Ook is besloten om de incassodatum vanaf 1 januari 2019 te verplaatsen van de vijfde van de maand naar
de eerste van de maand. De verwachting is dat door deze vervroegde incassering de huurachterstanden nog
verder zullen dalen.
Op grond van het convenant PHD worden overigens ook alle huurders met twee maanden huurachterstand
door onze wooncoaches thuis bezocht. Door een tijdige signalering kunnen de Dienst Gezondheid & Jeugd
(DG&J) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) sneller bemiddelen en dus eerder met een oplossing voor
de huurder komen. Wanneer de huurder aan alle voorwaarden voldoet gaat de SDD vanaf de derde maand
huurachterstand de lopende maandhuur doorbetalen. Wekelijks worden de afgesloten betalingsregelingen
gecontroleerd en bewaakt. Tablis Wonen houdt dagelijks intensief contact met de deurwaarder over ontwikkelingen in de incassozaken.
In 2018 is weer een daling te zien van het aantal afgesloten betalingsregelingen t.o.v. 2016 en 2017: van 119
in 2016 naar 80 in 2017 en nu naar 55. Een daling van maar liefst 31% t.o.v. 2017.
Openstaande posten per 31-12-2018 (bedragen x € 1.000)
bedrag

aantal

342

179

33

55

Overige

122

143

Totaal

497

377

Deurwaarder
Betalingsregeling

bedrag

aantal

zittende huurders

257

252

vertrokken huurders

240

125

497

377

De huurachterstand in procenten van de jaarhuur bedraagt per 31 december 2018 1,49% waarvan zittende
huurders 0,78% (2017: 1,00%) en vertrokken huurders 0,71% (2017: 0,93%). Beide percentages zijn daarmee
aanzienlijk lager dan vorig jaar.
In 2018 zijn er 27 aanzeggingen tot woningontruiming geweest. In vergelijking met 2017 is dit aantal met 1
gedaald. 22 zaken hebben niet tot een woningontruiming geleid, omdat er volledig betaald is of er een deelbetaling is ontvangen volgens een betalingsregeling. Vijf woningen zijn in 2018 daadwerkelijk ontruimd.
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Het aantal ontruimingen over de jaren:
2014

2015

2016

2017

2018

9

21

10

10

5

Wanneer een woning ontruimd is gaat de deurwaarder verder met de incassoprocedure, loonbeslag leggen
etc. De schuld wordt niet afgeboekt zolang de deurwaarder nog met de procedure bezig is. De huurachterstanden van de vertrokken huurders zijn gedaald: van € 295.000 naar € 240.000. Dit heeft een aantal oorzaken:
• We zijn gewisseld van deurwaarderskantoor. Het nieuwe deurwaarderskantoor houdt alles beter onder controle.
• Er zijn diverse oudere vorderingen afgeboekt als oninbaar, deze vorderingen waren lang door blijven lopen
bij de vorige deurwaarder terwijl er geen verhaal meer mogelijk was.
• Het aanmaningsproces is aangescherpt waardoor huurders eerder een betalingsregeling afsluiten of naar
andere oplossingen gaan zoeken. Hierdoor lopen de achterstanden minder hoog op.
• Jaarlijks worden, als de deurwaarder het dossier sluit, de vorderingen afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. Vanaf verslagjaar 2018 wordt er een voorziening dubieuze debiteuren gemaakt.
Huurderving
De huurderving over 2018 is hoger dan begroot. Voor de DAEB-woningen was een bedrag van ca. € 400.000
begroot, maar daadwerkelijk is € 980.000 aan derving geboekt. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat
de woningen in de Staatsliedenbuurt van fase 2 later zijn gesloopt dan gepland. Het betreft hier 204 woningen
met een gemiddelde huur van € 485 waarvoor de sloopvoorbereidingen vier maanden later zijn gestart dan
gepland en daarmee langer leeg hebben gestaan dan gepland. Dit verklaard een verschil van bijna € 400.000.
De huurprolongatie van deze woningen heeft ook vier maanden langer doorgelopen dan gepland. Deze extra
huurprolongatie is teniet gedaan door het feit dat de woningen in fase 1; 95 woningen met een gemiddelde
maandhuur van € 640 later zijn opgeleverd dan gepland.

6.3. Toekomstige financiële situatie
Tablis Wonen staat er financieel nog steeds goed voor. In 2018 is een flinke slag gemaakt in het in beeld krijgen van de toekomstige investeringen in vooral het bestaande bezit en dan specifiek in de duurzaamheidsinvesteringen. In de komende tien jaar gaan we € 105 miljoen investeren. Ook zien we dat de belastingdruk blijvend minimaal € 2 miljoen per jaar bedraagt. Dit alles betekent meer leningen en daarmee meer rentelasten.
We zien dat de financiele ratio’s van Tablis Wonen de komende tien jaar iets gaan dalen,  maar nog steeds
ruimschoots aan de eisen van de toezichthouders voldoen. Neemt niet weg dat enige voorzichtigheid geen
kwaad kan. De rente staat nog steeds historisch laag waardoor de rentelasten eveneens historisch laag zijn.
Gelet op de verwachte financieringsbehoefte zal bij een stijgende rente deze post snel kunnen stijgen. Ook
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wordt door de invoering van de Anti Taks Avoidance Directive (ATAD) de aftrek van rentelasten op het  fiscaal
resultaat behoorlijk ingeperkt, waardoor de vennootschapsbelastinglast zal toenemen.
De Eerste Kamer heeft op 19 december 2018 ingestemd met het wetsvoorstel ATAD1. De maatregel is bedoeld om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Het kabinet stelt dat ze woningcorporaties er
niet van kan uitzonderen, maar biedt wel compensatie via een korting op de verhuurderheffing. Deze toezegging moet nog wel verder worden uitgewerkt. De exacte impact is daarmee nog niet bekend.
Vooralsnog verwachten we ook op de lange termijn aan de WSW- en Aw-normen te kunnen voldoen. Bij
het opstellen van de begrotingen worden deze normen als kader meegenomen. Mocht de financiële situatie onverwacht toch verslechteren dan zijn de belangrijkste bijsturingsmaatregelen het herijken van onze
onderhouds- en investeringsbudgetten (zonder daarbij afbreuk te doen aan de landelijk gestelde doelen), het
duurzaamheidsbeleid en huurbeleid.

6.4. Financiële risico’s
Onder de financiële risico’s vallen renterisico’s, (her)financieringsrisico en liquiditeitsrisico. De financiële risico’s worden besproken in de treasurycommissie. Dit is de commissie die simpel gesteld over het geld van
Tablis Wonen gaat. T.a.v. de uitvoering wordt uitgegaan van het vigerende reglement financieel beleid en
beheer (RFBB) en het vigerende treasurystatuut. De treasurycommissie bestond ook in 2018 uit de manager
Bedrijfsvoering en een externe deskundige van BDO. De treasurycommissie heeft in 2018 tweemaal een
vergadering gehad. De controller was (conform het RFBB) toehoorder. Het door Tablis Wonen gewenste risicoprofiel ten aanzien van treasury is laag. De treasurycommissie stelt jaarlijks een treasuryjaarplan (het plan
betreffende de financiën) op dat  ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. De treasurycommissie adviseert de directeur-bestuurder, deze besluit en de RvC houdt toezicht. In de tertiaalrapportage is gerapporteerd
over de uitgevoerde treasuryactiviteiten.
Maandelijks wordt een liquiditeitsprognose opgesteld. Deze wordt gebruikt om de verwachtingen vanuit het
treasuryjaarplan te toetsen en om het juiste moment te bepalen voor het aantrekken van leningen.
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7 Kerncijfers
				 2018		2017
Woningbezit
Woningen en woongebouwen vooroorlogs 			
57		
57
Naoorlogse woningen			
4.496		
4.395
				 4.553		4.452
Overig bezit
Garages, parkeerplaatsen, bergruimten,
winkel-/kantoor-/maatschappelijk-/zorgruimte 			

258		

166

Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie 			

4.811		

4.618

Mutaties in bezit
Aantal opgeleverd 			
Nieuwe contracten 			
Aantal aangekocht (incl. terugkoop VoV) 			
Samengevoegd			
Naar voorraad			
Aantal verkocht 			
Aantal uit exploitatie door sloop 			
Totaal aantal mutaties in bezit 			

103 		
94		
5 		
-		
-		
-9 		
- 		
193		

7
-2
-13
-102
-110

Kwaliteit
Aantal reparatieverzoeken per woning (klachten en mutatie) 		
Aantal reparatieverzoeken per woning voor klachten 			
Aantal reparatieverzoeken per woning voor mutatie 			
Kosten planmatig onderhoud per woning 			
Kosten reparatie- en mutatieonderhoud per woning 			
Kosten mutatieonderhoud per mutatie 			

1,8 		
1,3 		
0,5		
901 		
326 		
1.384 		

1,9
1,4
0,5
726
308
1.680

Prijs-kwaliteit
Gemiddeld aantal punten WWS per woning 			
Gemiddelde netto huurprijs per woning per maand per einde boekjaar 		

144 		
531 		

146
553

Het verhuren van woningen
Verhuisgraad (%) 			
Huurachterstand in % jaarhuur 			
Huurderving in % jaarhuur 			

10,13		
1,49 		
4,64 		

6,74
1,93
2,07

Financiële continuïteit
Solvabiliteit 			
Liquiditeit 			
Rentabiliteit eigen vermogen (%) 			
Rentabiliteit vreemd vermogen (%)** 			
Rentabiliteit totaal vermogen (%) 			
Interne financiering per woning
Cashflow per woning (o.b.v. operationele kasstroom)

73,48 		
0,135 		
13,2% 		
38,1% 		
9,1% 		
18.089
1.102

72,18
0,130
-0,7%
-2,0%
-0,5%
24.057
1.257

**exclusief voorzieningen
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				 2018		2017
Balans en winst- en verliesrekening
Eigen vermogen per woning 			
Huuropbrengst per woning 			
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille per woning 		

85.868 		
6.188 		
3.385 		

77.781
6.516
3.557

Personele bezetting
Aantal formatieplaatsen gesplitst naar afdeling per einde boekjaar
Bestuur 			
Strategie 			
Bedrijfsvoering			
Wonen 			
Vastgoed 		
Totaal 				

1,0 		
3,8 		
12,1 		
16,8 		
13,6
47,3 		

1,0
3,8
12,1
16,8
17,0
50,7
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Verslag van de
Raad van Commissarissen
Voorwoord
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de verdere invoering van de in het beleidsplan 2015-2019 geformuleerde doelen. Als RvC kunnen we met tevredenheid vaststellen dat er veel van de gestelde doelen zijn
bereikt. We zijn er nog niet maar we liggen op koers. Zo zijn er afspraken gemaakt over de afbouw van de
formatie, is er een sociaal plan tot stand gekomen en zijn de nieuwe functies van inkoper, portefeuillemanager
en businesscontroller ingevuld.
Naast alle aandacht die voor de realisatie van de beleidsdoelen benodigd was, gaat het reguliere werk ook
gewoon door. Enkele belangrijke onderwerpen waar de RvC veel aandacht aan heeft besteed waren de visitatie, het plan van aanpak voor een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050, de verdere professionalisering van
de vastgoedsturing (zoals een geactualiseerd investeringsstatuut en een bijbehorende rekentool waarvoor de
RvC een verdiepingssessie heeft bijgewoond), de bespreking van het medewerkerstevredenheidsonderzoek,
de MJOB en de voortgang van het digitaliseringsproces.
De directeur-bestuurder van Tablis Wonen heeft een hoog ambitieniveau neergezet door op het gebied van
bedrijfslastenbeheersing, klanttevredenheid en samenwerking tot de kopgroep in de sector te willen behoren.
De RvC ondersteunt deze ambitie volledig en volgt dan ook nauwgezet de ontwikkelingen op dit vlak. In 2018
zijn al wel goede stappen gezet om deze ambitie waar te maken, maar de RvC ziet ook dat een aantal zaken
nog voor verbetering vatbaar is. Voorbeelden zijn de bedrijfslastenbeheersing en klanttevredenheid. In de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen zijn inmiddels al stappen gezet die merkbaar tot verbeteringen in
het functioneren en tot betere voorstellen richting de RvC leiden.
Ook de samenwerking in de regio, met name in Drechtsteden, krijgt steeds meer vorm. Zo is er samenwerking
op het gebied van inkoop, portefeuillestrategie, verduurzaming en woningtoewijzing om maar een paar onderwerpen te noemen. Deze samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring en op efficiencyverbetering. Op het vlak van commissarissen is er in het verslagjaar geen sprake geweest van onderlinge
contacten. Dat gaat in 2019 veranderen. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt om ook op commissarissenniveau kennis met elkaar te maken en om waar gewenst de samenwerking te optimaliseren.
Zowel de RvC als de directeur-bestuurder waren tevreden met de uitkomsten van het visitatierapport. De scores waren op alle onderdelen een zes of hoger. Natuurlijk zijn er verbeterpunten naar voren gekomen, maar
die worden opgepakt en in de reguliere rapportages op verdere afhandeling gevolgd.
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De oordeelsbrief van de Aw was voor Tablis Wonen positief. De Aw ziet geen aanleiding onze corporatie integraal te onderzoeken. Dat betekent geen interventies en geen toezichtafspraken met Tablis Wonen. Ook in
de brief van de Aw inzake staatssteun, passendheid en huursom wordt aangegeven dat Tablis Wonen voldoet
aan de gestelde toewijzingseisen voor staatssteun, de norm inzake passendheid en de bepalingen in het kader van de huursombenadering.
De brief inzake verticaal toezicht van de Aw en het WSW is ook in de RvC aan de orde geweest. Met de
directeur-bestuurder is afgesproken dat Tablis Wonen in 2019 het door beide instanties gezamenlijk opgestelde beoordelingskader intern zal laten toetsen om zo een beeld te krijgen van wat dat oplevert voor het
risico raamwerk.
Tot slot ontvingen wij een schrijven van het WSW inzake de integrale beoordeling die het WSW jaarlijks
uitvoert op basis van de 24 business risk vragen. Daaruit kwamen enkele verbeterpunten naar voren bij het
beoordelen van een investering. Daarover gaat de directeur-bestuurder nog in gesprek met het WSW om een
nadere toelichting te verkrijgen.
In 2019 zal de aandacht van de RvC voornamelijk uitgaan naar de afronding van de digitalisering, de oplevering van de procesbeschrijvingen, participeren in het nieuwe op te stellen ondernemingsplan en bijzondere
aandacht schenken aan de voortgang op het sturen op leegstand die nu te hoog geacht wordt. Tevens is 2019
het jaar om de ingezette veranderingsprocessen te borgen en bestendigen en niet teveel nieuwe zaken op te
pakken, tenzij dat niet anders kan.
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1 Over besturen en toezichthouden
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de visie van de RvC op toezicht en bij het toetsingskader zoals dat bij
Tablis Wonen van kracht is.

1.1. Onze visie op toezicht en toetsing
In de vigerende governancecode wordt van elke RvC gevraagd zich te verantwoorden over de wijze waarop
toezicht is uitgeoefend. In een overleg met twee inspecteurs van de Aw eind 2017 is onder meer opgemerkt
dat de RvC de visie op toezicht en besturen dient vast te leggen in een aparte notitie en niet kan volstaan met
deze visie te verwoorden in het jaarverslag. De RvC heeft daar gehoor aan gegeven en in haar vergadering
van 26 april 2018 is de notitie “Visie op toezicht en besturen” goedgekeurd. In overleg met de directeur-bestuurder en de RvC is vervolgens besloten de notitie op de website van Tablis Wonen te plaatsen, zodat elke
geïnteresseerde kennis kan nemen van onze visie. Het visie document bestaat uit de volgende onderdelen;
1) ‘Visie op toezicht’, bestaande uit de paragrafen:
• De houding van de RvC, onderverdeeld naar de open RvC, de betrokken RvC en de lerende RvC.
• De onderscheidende rollen van de RvC, te weten toezichthouder, klankbord/adviseur en werkgever.
• De organisatie van het toezicht, bestaande uit de onderdelen samenstelling RvC, commissies, informatievoorziening, zelfevaluatie, permanente educatie en verantwoording.
2) ‘Houden van toezicht’, bestaande uit de paragrafen:
• Toezicht op strategie, financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties, jaarverslag en werk
accountant.
• Toezicht op dialoog met belanghebbenden.
• Toezicht op risicobeheersing.
• Toezicht op governance.
3) Visie op besturen
4) Het Toezicht- en toetsingskader.

1.2. Governancecode woningcorporaties 2015
De governancecode geeft richtlijnen voor een goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. In deze
vernieuwde code is meer aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en integere organisaties.
Het belang van toekomstige bewoners en andere direct belanghebbenden blijft daarbij voorop staan. De code
kent vijf principes die elkaar aanvullen en in onderlinge samenhang moeten worden bezien.
De code is niet vrijblijvend; het is verplicht de code te volgen voor de leden van Aedes en de VTW. Aangezien
Tablis Wonen van beide verenigingen deel uitmaakt, wordt de code dan ook geheel onderschreven en wordt
daarnaar gehandeld. Zo ook in de beloningsstructuur voor de RvC-leden, waarbij de RvC van Tablis Wonen
zich richt naar de richtlijnen zoals deze voor de honorering voor de VTW-leden gelden.
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Verantwoording van de belangrijkste bepalingen
Bepaling 3.14: Pas toe of leg uit
De vijf principes van de governancecode zijn uitgewerkt in een zestigtal bepalingen. De code kent twee hoofdtypen van bepalingen, te weten “pas toe” of “leg uit”. De RvC van Tablis Wonen maakt elk jaar een verslag
over zijn werkzaamheden. In dit verslag legt de RvC verantwoording af aan de maatschappij van zijn werkzaamheden. In dit jaarverslag legt de RvC eveneens vast hoe er met de bepalingen uit de governancecode
is omgegaan. Over 2018 wordt gemeld dat de RvC geheel heeft voldaan aan de bepalingen uit de vigerende
code en geen “leg uit-principe” heeft toegepast.

1.3. Implementatie governance in verslagjaar
De statuten van Tablis Wonen zijn in 2018 getoetst aan de veegwet en daar waar nodig aangepast. Op 9
november 2018 zijn de aangepaste statuten notarieel vastgelegd. Tablis Wonen beschikt daarmee weer over
goedgekeurde statuten en reglementen die getoetst zijn aan de veegwet en daaraan voldoen. Alle voorgeschreven statuten en reglementen zijn gepubliceerd op de website van Tablis Wonen.
Tablis Wonen beschikt over een treasurystatuut dat jaarlijks geëvalueerd wordt. Op basis daarvan wordt een
treasuryjaarplan opgesteld (bepaling 5.2: treasurystatuut). Het huidige jaarplan is op verzoek van de RvC
aangepast tot een meer toegankelijk en bondiger document.
Er is geen beleggingsstatuut (bepaling 5.3) opgesteld. Aangezien Tablis Wonen buiten de reguliere saldi op de
bank vanuit de lopende rekeningen en een tweetal spaarrekeningen geen andere beleggingen heeft, is geen
separaat beleggingsstatuut opgesteld. Het beleid ten aanzien van de beleggingen is om die reden als apart
hoofdstuk opgenomen in het treasurystatuut. Wel beschikt Tablis Wonen over een in omvang zeer beperkte
derivatenpositie die voldoet aan de ter zake van overheidswege gestelde regels.
Het investeringsstatuut en het reglement financieel beleid en beheer voldoen aan de door de overheid gestelde eisen.
Voor zover thans te overzien voldoet de RvC aan alle gestelde voorwaarden waaraan de governancestructuur
moet voldoen.
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2 Verslag vanuit toezichthoudende rol
2.1. Toezicht op strategie
Werkwijze
De RvC toetst jaarlijks of de strategische doelen nog actueel zijn en passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen. In 2015 heeft de directeur-bestuurder, met goedkeuring van de RvC, een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2016 - 2019. In dit beleidsplan zijn de financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van Tablis Wonen opgenomen. Het beleidsplan wordt jaarlijks vertaald naar een jaarplan, een
jaarbegroting en een meerjarenraming. Ook deze worden met de goedkeuring van de RvC door de directeurbestuurder vastgesteld.
Uitvoering 2018
Op 14 november 2018 zijn het jaarplan en de begroting voor 2019 beoordeeld op de actualiteit van de strategische doelen en de maatschappelijke relevantie en zijn deze goedgekeurd.
Voor 2019 is de afspraak gemaakt dat er een nieuw ondernemingsplan opgesteld wordt.

2.2. Toezicht op financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties
Werkwijze
De RvC krijgt per tertiaal een winst- en verliesrekening, een toelichting op de voortgang van de projecten en
een balanced scorecard waarin de voortgang van alle strategische doelen uit het beleidsplan en het jaarplan
wordt weergegeven. Bij afwijkingen op prestatie, resultaat of planning worden de genomen maatregelen toegelicht of wordt een aangepast voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.
Uitvoering 2018
Algemeen
Uit de tertiaalrapportages blijkt dat Tablis Wonen op schema ligt met de realisatie van de gestelde doelen. Daar
waar een achterstand op de realisatie geconstateerd wordt, heeft de directeur-bestuurder extra maatregelen
genomen om de doelen binnen de termijnen van het beleidsplan alsnog te realiseren. Bij de digitalisering van
de dienstverlening is achterstand gerapporteerd door het niet nakomen van de afspraken door de leverancier.
Op 14 februari is de RvC akkoord gegaan met het voorgenomen beleid voor de huurverhoging per 1 juli 2018.
Dat geschiedt altijd met een voorbehoud voor wat betreft het advies van de huurdersorganisatie, die een wettelijk adviesrecht heeft.
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Op basis van de woonvisies van de gemeenten hebben de corporaties in Molenwaard en de Drechtsteden een
gezamenlijk bod uitgebracht voor de periode 2019–2023. Het bod geldt als opmaat voor de prestatie¬afspraken
tussen de corporaties, de huurdersorganisatie en de gemeenten. Op 29 mei heeft de RvC dit bod goedgekeurd en op 14 november zijn de prestatieafspraken met SliM Wonen en de gemeenten Molenwaard en Sliedrecht goedgekeurd.
Financieel
Op 15 november 2017 heeft de RvC de begroting voor 2018 goedgekeurd en ook de meerjarenraming.
Op 14 februari heeft de RvC goedkeuring verleend aan het treasuryjaarplan.
Op 26 april is de RvC akkoord gegaan met het aangepaste investeringsstatuut. Hierin wordt de bedrijfswaarde
vervangen door de marktwaarde en beleidswaarde als toetsingskaders voor de investeringsbesluiten.
Op 28 augustus heeft de RvC ingestemd met het begrotingskader voor 2019.
Op 14 november is de RvC akkoord gegaan met de begroting en het jaarplan voor 2019.
Vastgoed
Op 14 februari heeft de RvC de portefeuillestrategie in de gemeente Sliedrecht goedgekeurd. Op 26 april
wordt het bijgestelde verkoopbeleid goedgekeurd. Het nieuwe verkoopbeleid is een uitvloeisel van de portefeuillestrategie. Op 28 augustus is de geactualiseerde portefeuillestrategie goedgekeurd, waarin de hele
duurzaamheids¬opgave is verwerkt. De bijbehorende kostenraming bedraagt € 5 miljoen per jaar en past
binnen de financiële parameters.
De RvC is op 28 augustus akkoord gegaan met het groot onderhoud aan negen seniorenwoningen aan de
Genestetstraat in Sliedrecht. Ook heeft de RvC ingestemd met het verbouwen van zeven woningen naar 12
zelfstandige zorgeenheden en één appartement aan de Wilhelminastraat in Sliedrecht.
De RvC is op 3 oktober akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van extra budget voor asbestsanering
van de te renoveren woningen in de Staatsliedenbuurt fase 2.
Op 14 november heeft de RvC ingestemd met een wijziging in het startbesluit van de Staatslieden-buurt waarbij de renovatie van 38 woningen wordt omgezet in sloop/nieuwbouw. Tevens is de RvC akkoord gegaan met
de sloop van 160 woningen in fase 2. Voor fase 3 van de Staatsliedenbuurt heeft de RvC ingestemd met de
renovatie van 78 woningen.
Op 14 november is de RvC ook akkoord gegaan met het groot onderhoud van 16 woningen aan de Jacob
Catsstraat.
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2.3. Jaarverslag en werk accountant
Werkwijze
Jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag worden door de RvC beoordeeld en besproken met de accountant op een reguliere vergadering. De RvC toetst of het volkshuisvestelijk verslag overeenkomt met de
daadwerkelijk geleverde prestaties.
De managementletter wordt met de accountant besproken en de RvC ziet erop toe dat signaleringen van de
accountant door de directeur-bestuurder worden opgepakt en waar mogelijk tot verbetering leiden. De stand
van zaken opvolging managementletter is een onderdeel van de tertiaalrapportages. Vooraf overlegt de RvC
met de accountant over de specifieke wensen van de RvC voor de jaarcontrole.
Uitvoering 2018
De jaarrekeningcontrole is evenals voorgaand jaar uitgevoerd door Baker Tilly. Het accountantsverslag over
het boekjaar 2017 is op 26 april besproken met de accountant en vastgesteld door de RvC.
Op 3 oktober heeft de bespreking met de accountant plaatsgevonden over het controleplan 2018 en de raming
van de accountantskosten.
Op 29 januari 2019 heeft de RvC de managementletter naar aanleiding van de interimcontrole 2018 besproken. De adviezen en aanbevelingen van de accountant worden opgenomen in de periodieke rapportages en,
indien noodzakelijk, bewaakt op opvolging.
De accountant heeft naar tevredenheid van de RvC gefunctioneerd.

2.4. Visitatie
Werkwijze
Tablis Wonen laat zich eens in de vier jaar visiteren. De voorlaatste keer was in 2014 en in 2018 is een nieuwe
visitatie uitgevoerd.
Uitvoering 2018
In het voorjaar van 2018 is de derde visitatie bij Tablis Wonen uitgevoerd. Het betrof een experimentele visitatie, waarbij het accent meer is komen te liggen op de belanghebbenden en wat minder op de onderwerpen
die ook al door het WSW en de Aw in kaart worden gebracht. De resultaten van deze visitatie stemmen de
RvC tevreden. Op 3 oktober is de RvC akkoord gegaan met de bestuurlijke reactie op het visitatierapport. De
uitkomsten van deze visitatie zijn op 23 januari 2019 met de stakeholders in een gezamenlijke sessie gedeeld.
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2.5. Toezicht op stakeholderdialoog
Werkwijze
Met ingang van 2017 worden er aparte overleggen gevoerd met de verschillende stakeholders. De dialoog met
de stakeholders wordt op de tertiaal vergaderingen tussen de directeur-bestuurder en de RvC besproken. Een
afvaardiging van de RvC woont minimaal één keer per jaar, maar doorgaans twee keer per jaar, een overleg
bij van SliM Wonen.
Uitvoering 2018
Een afvaardiging van de RvC heeft dit jaar tweemaal deelgenomen aan het overleg van SliM Wonen. In mei is
de RvC aanwezig geweest bij een themabijeenkomst over zorg met zorgpartijen en de betrokken wethouder
van Sliedrecht.

2.6. Toezicht op risicobeheersing
Werkwijze
Risicobeheersing wordt op meerdere momenten besproken. Bij de projecten worden de risico’s die met het
project samenhangen besproken. Tijdens de bespreking van de tertiaalrapportages zijn de daarmee samenhangende risico’s besproken. Vaste onderdelen van de tertiaalrapportages in 2018 waren:
• Strategische doelen beleidsplan 2016-2019
• Sturingskengetallen 2018
• Voortgang projecten
• 24 riskvragen WSW (risicomanagement)
• Checklist aandachtspunten Aw/WSW
Eens per jaar bespreekt de RvC de algemene stand van zaken rond het risicomanagement.
Uitvoering 2018
Het resultaat van de interne controle (uit 2017) op de MJOB en de realisatie van het planmatig onderhoud
is op 14 februari door de RvC besproken. Conclusies zijn dat het jaarplan en de onderhoudsbegroting 2018
voldoende betrouwbaar zijn en dat de MJOB nog aan betrouwbaarheid kan winnen. De verbetering van de
betrouwbaarheid kan bereikt worden door zowel de planning en beheersing van het begrotingsproces te verbeteren alsook de registratie van de activiteiten te verbeteren. Intussen is een portefeuillemanager aangetrokken die hiervoor verantwoordelijk is.
Na een jaar ervaring met een tijdelijke controller is een nieuw profiel vastgesteld voor de per 1 maart aangestelde concerncontroller.
Op 14 februari is de RvC akkoord gegaan met het treasuryjaarplan.
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Op 26 april heeft de RvC ingestemd met de procuratieregeling. Deze is opnieuw opgesteld als gevolg van de
wijzigingen in de organisatie van Tablis Wonen. Deze regeling is op de website van Tablis Wonen te lezen.
Ook heeft de RvC op 26 april de interne controle op de projectontwikkeling van de Staatsliedenbuurt besproken. De aanbevelingen en adviezen uit dit onderzoek zijn overgenomen door de directeur-bestuurder en zijn
vertaald naar de projectorganisatie en de administratieve vastlegging van de projecten.
Op 29 mei is de RvC akkoord gegaan met het interne controleplan 2018. Voor dit jaar zijn twee specifieke
interne controles uitgevoerd en wel:
• Totstandkoming van de waardering op basis van de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde vormt de basis voor
de financiële kengetallen. Reden hiervoor is dat op dit moment de indicatieve bestedingsruimte beperkt
is, terwijl de indruk bestaat dat het bezit kwalitatief op orde is. Dit is niet direct terug te zien in de bedrijfswaarde.
• De risico’s bij reparatie- en mutatieonderhoud. Hierbij lag de aandacht op de aanbesteding, prijsvorming en
de prestaties door aannemers.
Op 28 augustus is de RvC geïnformeerd over de actieplannen naar aanleiding van de interne controles op de
Staatsliedenbuurt en de realisatie van het planmatig onderhoud.
Op 3 oktober heeft de jaarlijkse bespreking plaatsgevonden van de stand van zaken over het risicomanagement van Tablis Wonen. De inventarisatie toont zes mogelijke hoofdrisico’s:
• Samenstelling woningportefeuille
• Huurprijsbeleid
• Invloed van politiek en regelgeving
• Compliance en governance
• Inadequate organisatie
• Concentratie van maatschappelijk zwakkeren
Onder deze hoofdrisico’s ligt een aantal door de organisatie benoemde risico’s die van prioriteit zijn voorzien.
Hieruit komt naar voren dat de concentratie van maatschappelijk zwakkeren en de invloed van politiek en regelgeving als grootste risico’s gezien moeten worden.

2.7. Toezicht op verbindingen
De RvC heeft zicht op de bestaande verbindingen. Eventuele nieuwe verbindingen worden altijd besproken
op de reguliere overleggen met de RvC. Een overzicht van de verbindingen is opgenomen in dit jaarverslag.

Jaarverslag 2018

Tablis Wonen 64

2.8. Conclusies toezichthoudende rol
De RvC heeft zijn taak conform de wet en de governancecode uitgevoerd. De RvC is op de hoogte van alle
relevante zaken die Tablis Wonen betreffen. De RvC heeft goedkeuring gegeven aan alle zaken waar de RvC
de noodzaak van inzag, de risico’s aanvaardbaar vond en inhoudelijk achter kon staan. De RvC heeft maatregelen en besluiten genomen op alle onderwerpen waarop dit van de RvC volgens de wet en de governancecode verwacht mag worden. De RvC is van mening dat hij zijn toezichthoudende taak tijdig, volledig en juist
heeft uitgevoerd.
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3 Verslag vanuit werkgeversrol
3.1. Invulling werkgeversrol voor directeur-bestuurder
3.1.1. Topstructuur, profielen directeur-bestuurder en benoeming
De functie van directeur-bestuurder wordt vervuld door mevrouw drs. L. Marchesini-Franso. Zij is bij besluit
van de RvC van 6 juli 2016 benoemd voor een periode van vier jaar, die is ingegaan op 1 september 2016.
Deze benoeming vond plaats nadat de Aw op 4 juli 2016 de benodigde positieve zienswijze had afgegeven.
3.1.2. Beoordelingskader en beoordeling
Het functioneren van de directeur-bestuurder wordt jaarlijks door de RvC beoordeeld. Van jaar tot jaar worden
daarbij prestatieafspraken gemaakt die het kader vormen voor de beoordeling. Op 29 januari 2018 heeft een
beoordelingsgesprek plaatsgevonden met mevrouw Marchesini. Tijdens dat gesprek zijn de in 2017 gemaakte
afspraken geëvalueerd en zijn nieuwe afspraken gemaakt voor 2018. Die nieuwe afspraken hadden onder
meer betrekking op de volgende onderwerpen:
1. Plan van aanpak voor een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050
2. Uitvoeren van de vierjaarlijkse visitatie
3. Digitaliseringsproject tot een goed einde brengen
4. Samenwerking op het gebied van inkoop en duurzaamheid in de Drechtsteden realiseren
5. Professionalisering vastgoedsturing
6. Meerjaren onderhoudsbegroting op basis van feitelijke conditiescores tot stand brengen
7. Invullen van de rol van de controller
8. Definitieve verbetering van de opzet van het treasuryjaarplan
9. Stakeholders betrekken bij het beleid
Deze afspraken zijn op 17 januari 2019 geëvalueerd, waarbij is vastgesteld dat bijna alle afspraken zijn gerealiseerd. Alleen de afronding van het onder punt drie genoemde digitaliseringsproject is vertraagd, maar de
oorzaak daarvan lag buiten de invloedssfeer van de directeur-bestuurder. Daarnaast is geconstateerd dat de
directeur-bestuurder ook andere zaken heeft opgepakt, zoals het onderzoek naar de medewerkerstevredenheid, de benoeming van de kernwaarden, de aanpassing van de huisstijl, de vernieuwing van de website enz.
Ook de veelomvattende reconstructie van de Staatsliedenbuurt heeft op verschillende momenten de aandacht
van de directeur-bestuurder gevraagd.
De eindconclusie van de RvC komt erop neer dat mevrouw Marchesini in 2018 op een goede wijze invulling
heeft gegeven aan haar taken en verantwoordelijkheden.
De gesprekken met de directeur-bestuurder zijn gevoerd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC.
Tablis Wonen heeft geen aparte remuneratiecommissie die belast is met de selectie en benoeming van leden
van de RvC en de bezoldiging en beoordeling van de directeur-bestuurder. Voorafgaand aan het gesprek van
17 januari 2019 heeft de voltallige RvC in een vergadering input geleverd voor dat gesprek.
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3.1.3. Beloningskader en beloning
De vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van de bezoldiging van de directeur-bestuurder is leidend voor
het te voeren bezoldigingsbeleid. Net als voorgaande jaren was in 2018 de wet normering topinkomens
(WNT) van kracht. Die wet is voor de corporatiesector verder uitgewerkt in de uitvoeringsregeling WNT en in
de rRegeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting.
Het begrip “bezoldiging” is in de WNT gedefinieerd als de som van de beloningen, de belastbare vaste en
variabele onkostenvergoedingen en de voorzieningen ten behoeve van de beloningen betaalbaar op termijn.
Per 1 januari 2018 is Tablis Wonen op basis van het aantal eenheden en de omvang van de grootste gemeente
waarin zij opereert (Sliedrecht) ingedeeld in bezoldigingsklasse “E”. Die klasse kende in 2018 een maximale
bezoldiging van € 137.000.
Blijkens het onderstaande overzicht heeft de totale bezoldiging van de directeur-bestuurder over 2018, inclusief de belaste kostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, € 136.765 bedragen. De bezoldiging is daarmee binnen de maximale bezoldiging gebleven. Ter vergelijking zijn ook de gegevens over de door
mevrouw Marchesini in 2017 ontvangen bezoldiging weergegeven. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum
bedroeg toen € 132.000.
Naam directeur-bestuurder

Functie

Datum vanaf

Datum t/m

Parttimefactor

L. Marchesini-Franso

Directeurbestuurder

01-01-2018

31-12-2018

1

Bruto beloning 2018

Belaste variabele en
vaste kostenvergoeding 2018

Beloningen betaalbaar
op termijn

Totale bezoldiging
boekjaar 2018

€ 116.305

€ 420

€ 20.040

€ 136.765

Bruto beloning 2017

Belaste variabele en
vaste kostenvergoeding 2016

Beloningen betaalbaar
op termijn

Totale bezoldiging
boekjaar 2017

€ 111.672

€ 420

€ 19.680

€ 131.772

Het totaalbedrag van de bruto beloning 2018 van € 136.765 is opgebouwd uit:
• bruto maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld;
• bijtelling leaseauto.
3.1.4. Aandelen, leningen, garanties
De governancecode 2015 schrijft voor (bepaling 3.6) dat aan een directeur-bestuurder onder geen beding persoonlijke leningen, financiële garanties of andere financiële voordelen worden verstrekt die niet vallen onder
het beloningsbeleid. Aan de directeur-bestuurder zijn in het verslagjaar dan ook geen aandelen, leningen of
garanties verstrekt.

Jaarverslag 2018

Tablis Wonen 67

3.1.5. Organisatieontwikkeling, cultuur en integriteit
Organisatieontwikkeling en cultuur
In het jaar 2017 is een begin gemaakt met de organisatieontwikkeling die nodig is om Tablis Wonen toekomstbestendig te maken. De noodzaak daartoe kwam voort uit veranderingen in de omgeving van de corporatie,
zoals de nieuwe woningwet, een gewijzigde verhouding met stakeholders, veranderende wensen en eisen
van de klant, de wens tot digitalisering van de dienstverlening, vraagstukken rond vastgoedsturing enz. Ook
het beleidsplan ‘Goed wonen = samen doen!’ van Tablis Wonen en de daarin geformuleerde ambities en kernwaarden noopten tot het in gang zetten van een ontwikkelingsproces.
De transformatie naar een toekomstbestendige organisatie is een langlopend proces dat doorliep in 2018 en
dat ook in 2019 nog verder vorm krijgt. De resultaten moeten voor een deel nog zichtbaar worden, zoals ook
in het visitatierapport 2014-2018 van Pentascope is aangegeven. We zien al wel dat de contacten met de stakeholders zijn verbeterd en dat veel processen zijn geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd, zoals het proces
van de vastgoedsturing.
Voor veel medewerkers is een organisatieverandering een ingrijpend en spannend proces. Sommige medewerkers hebben tijd nodig om zich weer thuis te kunnen voelen in een verander(en)de organisatie en om de
vaardigheden op te doen die nodig kunnen zijn om een veelal gewijzigd takenpakket goed te kunnen uitvoeren. Soms zijn collega’s vertrokken en nieuwe collega’s ingestroomd, waardoor de werkomgeving verandert.
De RvC is zich terdege bewust van het feit dat dit veel van de medewerkers vraagt. Tegen die achtergrond is
de RvC onder de indruk van de blijkens de visitatie behaalde prestaties van Tablis Wonen als organisatie. Die
prestaties zijn op niveau gebleven en dat verdient waardering.
Een in 2018 gehouden MTO bevestigt dat het nodig is om verder te investeren in de verbinding met de medewerkers en in verbetering van de arbeidsvreugde. Daarover zijn met de directeur-bestuurder afspraken
gemaakt en in 2020 moet een nieuw MTO de beoogde verbeteringen ook zichtbaar maken.
In het verslagjaar is ook aandacht besteed aan de formulering van nieuwe kernwaarden. Dat zijn essentiële
bouwstenen voor de organisatie die richting geven aan het dagelijks handelen. Zij vormen een intern moreel
kompas en zijn bepalend voor de identiteit van de organisatie. De nieuwe kernwaarden zijn door de medewerkers zelf aangedragen en daarnaast ook met de belangrijkste stakeholders gecommuniceerd. Bewust is gekozen voor een beperkt aantal kernwaarden om de focus echt te kunnen richten op de zaken die als belangrijk
worden ervaren. De nieuwe kernwaarden worden samengevat in de woorden helder, plezier en betrokken.
De organisatie is met deze kernwaarden verder aan de slag gegaan. Belangrijk is dat ze echt toegepast worden in de praktijk en “gevoeld” worden. Bij de verdere ontwikkeling van de cultuur van de organisatie is ook
een duidelijke rol voor de werkgroep cultuur weggelegd. In die werkgroep werken medewerkers van verschillende afdelingen gezamenlijk aan onderwerpen als samenwerken, feedback geven en omgaan met kritiek.

Jaarverslag 2018

Tablis Wonen 68

De RvC volgt deze activiteiten met bijzondere belangstelling. Onder meer via de periodieke contacten met de
OR wordt voeling gehouden met de cultuuraspecten en andere relevante zaken die in de organisatie spelen.
Die contacten worden door de RvC als informeel, prettig, open en constructief ervaren. De RvC hecht daar
grote waarde aan.
Integriteit
Tablis Wonen beschikt over een gedragscode en een klokkenluidersregeling. Beide stukken zijn in 2017 geactualiseerd. Zij kunnen worden ingezien op de website van de corporatie. De Aw heeft in het najaar van 2017 bij
Tablis Wonen een governance-inspectie gehouden, waarin onder meer is vastgesteld dat door een bestuurswisseling en door de organisatieontwikkeling minder aandacht was besteed aan het onderwerp integriteit.
Als RvC hebben we naar aanleiding daarvan besloten om afwegingen waaraan integriteitsaspecten kunnen
zijn verbonden explicieter vast te leggen in de verslagen van onze vergaderingen. Als bijvoorbeeld één van
de leden een andere (neven)functie aanvaardt, dan moet daar niet alleen melding van worden gemaakt, maar
moet ook worden vermeld welke overwegingen zijn gemaakt om vast te stellen of de nevenactiviteit al dan niet
verenigbaar is met het lidmaatschap van de RvC. Die afweging werd voorheen wel gemaakt, maar niet altijd
gedocumenteerd.
Ook is het onderwerp integriteit aan de orde geweest in de personeelsbijeenkomst van 20 november. In die
bijeenkomst is de integriteitscode weer onder de aandacht gebracht en zijn de negen gouden integriteitsregels
besproken. Vervolgens is er aan de hand van diverse stellingen bediscussieerd of een handeling wel of niet
als integer kan worden beschouwd.
De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De
leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Tablis Wonen. Dit biedt
een waarborg dat de leden van de RvC op onafhankelijke wijze tot hun oordeel kunnen komen.
Commissarissen moeten een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct melden aan de voorzitter van de RvC en
aan de overige leden. In het verslagjaar is een melding gedaan door de heer Lievaart. De melding heeft betrekking op zijn benoeming tot plaatsvervangend secretaris van het West Betuwe Beraad; een orgaan waarin
de raden van drie fusiegemeenten zijn vertegenwoordigd die inmiddels zijn opgegaan in de nieuwe gemeente
West Betuwe. Deze nevenfunctie is per 31 december 2018 beëindigd. De RvC heeft vastgesteld dat deze
functie niet kan leiden tot conflicterende belangen. De functie is uitgeoefend in een andere regio dan de regio
waarin Tablis Wonen werkzaam is. De werkzaamheden hebben voorts geen consequenties voor onze corporatie.
Ook is door de heer Boxman de melding gedaan dat hem is gevraagd als zelfstandig adviseur een opdracht bij
de ING te accepteren. Vóór daadwerkelijke acceptatie is ook hiervan vastgesteld dat er geen tegenstrijdige belangen zijn. Tablis Wonen heeft de Rabobank als huisbankier en er lopen momenteel geen leningen bij de ING.
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4 Verslag vanuit klankbordfunctie
Uitvoering 2018
De klankbordfunctie van de RvC komt meer en meer tot zijn recht. Het gevoel ‘in control’ te zijn groeit. De
portefeuillestrategie inclusief de duurzaamheid en de organisatieontwikkeling zijn neergezet. De in de RvC
gepresenteerde stukken nemen verder in kwaliteit toe. Hierdoor wordt het voor de RvC mogelijk meer “achterover te zitten” om op de hoofdlijnen te reflecteren. Ook de financiële situatie laat dit toe. Er wordt niet dusdanig
scherp gekoerst dat iedere tegenvaller stress veroorzaakt. Uiteraard blijven we als RvC wel alert, maar we zien
toch dat het belang van de toezichthoudende rol afneemt en het belang van de klankbordfunctie groeit. Naar
verwachting zal de komende jaren het klankbordgesprek steeds meer gaan over ‘de bedoeling’, de reden van
bestaan van Tablis Wonen. Over de leefwereld in plaats van alleen over de systeemwereld.
Om het gesprek over de leefwereld te voeren is het nodig kennis te hebben van wat er speelt in de omgeving.
Verbinding maken met de omgeving is essentieel om je als RvC-lid te voorzien van alle (achtergrond) informatie. Een belangrijk onderwerp is het snijpunt van wonen en zorg. De RvC heeft in een themabijeenkomst
diverse zorgpartijen en de ‘zorg’-wethouder van Sliedrecht ontmoet. Het sociaal team in Sliedrecht werkt nauw
samen met Tablis Wonen. Er gaat veel goed (zo zijn er geen daklozen in Sliedrecht), maar er zijn ook zorgen
over wat er minder goed gaat. Verder kwam naar voren dat Tablis Wonen veel doet voor doelgroepen. Dit werd
in het visitatierapport nadrukkelijk bevestigd: men doet veel op het gebied van doelgroepen maar niet alles is
vastgelegd. Er is enige bescheidenheid in het delen van alle successen, waardoor de positieve rol van Tablis
Wonen op dit terrein bij de stakeholders niet altijd bekend is. Er heerst vooral een nuchtere hands-on mentaliteit bij Tablis Wonen, zo laat het visitatierapport doorschemeren.
Om meer in contact te komen met de leefwereld heeft een lid van de RvC een dag meegelopen met een huismeester en een wooncoach. Hiervan is uitgebreid verslag gedaan in de vergadering. Ook hebben alle leden
in de loop van het jaar een persoonlijk stukje geschreven voor het intranet om meer zichtbaar te zijn voor de
medewerkers.
Visie klankbordrol
Hoe de RvC de klankbordrol en andere rollen wil vormgeven is in het visiedocument omschreven dat op de
website van Tablis Wonen is te vinden. Daarin zijn de procedures weergegeven maar ook het antwoord op de
vraag wie de RvC wil zijn om o.a. de klankbordrol op de beste manier vorm te geven. De RvC wil groeien naar
een open, betrokken en lerende RvC. In paragraaf 2.1 van het visiedocument is gedetailleerd omschreven wat
daaronder wordt verstaan en welk gedrag daarbij hoort.
In 2017 heeft de RvC meegedaan met het onderzoek van Marilieke Engbers over het ongezegde in de boardroom. Dat heeft ertoe geleid dat minimaal twee maal per jaar na een reguliere vergadering de RvC en de
directeur-bestuurder het ongezegde bespreken. Daar heeft de RvC inmiddels hele positieve ervaringen mee
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opgedaan. Gebleken is dat dit miscommunicatie opheldert en dat het draagvlak, de openheid en onderlinge
waardering en verbondenheid toenemen. Dat is ook weer helpend voor een heldere klankbordrol.
Toekomstige invulling
Om de groei naar een open, betrokken en lerende RvC verder vorm te geven is de RvC met Marilieke Engbers
in zee gegaan voor de zelfevaluatie. Er werd een stevig programma op touw gezet waarbij de leden (en de
directeur-bestuurder) diverse persoonlijkheidstesten dienden in te vullen, naast een lijst met reflectievragen.
Ook de OR was bereid input te geven over het functioneren van de RvC. De opbrengst: veel inzicht in de eigen
en elkaars teamrollen en vooral in het functioneren van de RvC als team. Welke kracht en welke valkuilen
heeft het team? Bijzonder was om te merken dat vanuit deze teamrollen veelal de relatie van de RvC met de
omgeving kon worden verklaard. Waarom bepaalde zaken goed gaan en andere zaken stroef lopen. Zo leerden we ook dat de medewerkers (toch) vinden dat we wel heel ver van hen af staan.
Met het nieuwe ondernemingsplan dat in 2019 vorm zal krijgen, heeft de RvC komend jaar een extra kans om
de verbinding met de medewerkers te maken. De zelfevaluatie heeft er ook toe geleid dat de RvC regelmatig
een korte RvC-only voorvergadering zal houden.
Als het gaat over de ‘bedoeling’ is ook de VTW haar bijdrage aan het leveren. Zo hebben de RvC- leden
deelgenomen aan het VTW congrestival dat draaide om de beweging ‘Toezicht met Passie’. De deelnemers
werden vooral aan het werk gezet met de soft skills van goed toezichthouden.
Wil de RvC een goed klankbord zijn voor de directeur-bestuurder dan is het evenzeer nodig om een verdiepingsslag te maken in zaken die de systeemwereld betreffen. Zoals de nieuwe beleidswaarde en nieuwe manieren van berekenen van het rendement van de investeringen. Een kennissessie over een nieuwe rekentool
heeft hieraan bijgedragen.
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5 Over de RvC
5.1. Samenstelling
De RvC heeft een profielschets opgesteld voor de samenstelling. Hierin is onder andere opgenomen dat alle
leden aan een aantal algemene functie-eisen dienen te voldoen. Daarnaast is opgenomen dat in de RvC diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te
kunnen overzien. De in de statuten en in de profielschets ten doel gestelde RvC bestaat uit vijf leden, waaronder twee commissarissen die op voordracht van de huurdersorganisatie worden benoemd.
De RvC is van mening dat de profielschets en de hierin opgenomen competenties, deskundigheden en ervaringen goed zijn uitgebalanceerd en mede zijn gebaseerd op de door de VTW opgestelde criteria voor goed
intern toezicht. De profielschetsen worden verder toegelicht op de website. Er zijn geen mutaties geweest in
de samenstelling van de RvC in 2018. De heren Boxman en Lievaart zijn met goedkeuring van de Aw herbenoemd voor een periode van vier jaar.
Commissaris

Leeftijd

Datum aanstelling

Aftredend per

Herkiesbaar

De heer J. van Leeuwen (vz)

68 jaar

6 december 2015

6 december 2019

Nee

De heer R. van Oostveen
(vice-vz)

66 jaar

10 december 2017

10 december 2021

Nee

De heer R.J. Lievaart

58 jaar

1 oktober 2018

1 oktober 2022

Nee

De heer R. Boxman

51 jaar

1 oktober 2018

1 oktober 2022

Nee

Mevrouw D.R.E. van Wezel

51 jaar

1 januari 2016

1 januari 2020

Ja

5.2. Functioneren
Integriteit, onafhankelijkheid en meldingsplicht
De Aw toetst kandidaten op geschiktheid en betrouwbaarheid in het kader van de fit- and propertest. In het
kader van deze procedure moet de kandidaat een verklaring omtrent gedrag overleggen en een betrouwbaarheidsformulier invullen. Voor de herbenoeming van de heren Boxman en Lievaart is in 2018 toepassing
gegeven aan deze procedure. De Aw heeft voor beiden een positieve zienswijze afgegeven. Commissarissen
melden een (mogelijk) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van
de RvC. In het verslagjaar zijn er twee meldingen ontvangen. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.1.5
van dit jaarverslag. Er is vastgesteld dat er geen sprake is van mogelijke belangenconflicten.
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De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De
leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die mogelijk tegenstrijdig zijn aan het belang van Tablis Wonen.
Met andere woorden: er is een waarborg dat de leden van de RvC op onafhankelijke wijze tot hun oordeel
kunnen komen.
Evaluatie
De voltallige RvC heeft in 2018 en 2019 een zelfevaluatie gedaan met behulp van een extern bureau. Hierbij
werd gereflecteerd op het functioneren en de samenstelling van de RvC en het samenspel met de bestuurder,
de huurdersorganisatie en de OR. Behalve de competenties zijn ook de karakterrollen van de leden van de
RvC onderling vergeleken. Er waren enkele opvallende uitkomsten. De RvC reflecteert op zijn functioneren.
Er zijn verbeterpunten voor de communicatie in de toekomst benoemd.

5.3. Aanspreekbaarheid
De RvC vindt aanspreekbaarheid en contact met de belanghouders waardevol. Vanwege gemeentelijke verkiezingen in Sliedrecht in 2018 is ervoor gekozen een kennismaking eventueel in 2019 met het nieuwe college
te houden. Er vindt periodiek overleg plaats met huurdersorganisatie SliM Wonen waarbij ook twee RvC-leden
aanwezig zijn.

5.4. Informatievoorziening
De RvC heeft een informatieprotocol opgesteld waarin afspraken met de directeur-bestuurder zijn gemaakt
over de informatievoorziening. De RvC ziet erop toe dat de ontvangen informatie de relevante aspecten laat
zien op financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch gebied en op het gebied van de
dienstverlening aan de klanten van Tablis Wonen. Om zijn taken goed te kunnen vervullen heeft de RvC zich
in het verslagjaar regelmatig mondeling en schriftelijk door de directeur-bestuurder laten informeren over het
beleidsplan, de begroting en het treasuryjaarplan.
De RvC laat zich ook informeren door relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie. De RvC zorgt
er ook voor dat zelfstandig informatie wordt ingewonnen over de gang van zaken bij Tablis Wonen. Zo zijn er
gesprekken met de directeur-bestuurder, de OR, de controller, de huurdersorganisatie en de accountant. De
RvC ervaart de contacten met de huurderorganisatie en de OR als waardevol omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren van Tablis Wonen.
De RvC is van oordeel dat de planning- en controlcyclus van Tablis Wonen goed functioneert en toereikende
informatie genereert voor de toezichthoudende taak van de commissarissen. De specifieke doelen die de organisatie zich in een jaar stelt worden in meetbare prestatie-indicatoren gedefinieerd en er wordt bijgestuurd
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als daar aanleiding toe is. Verandering van omgeving zoals wijziging van de woningwet wordt systematisch
bijgehouden en de implementatie van veranderingen wordt beheerst.

5.5. Permanente educatie
De RvC hecht er aan dat toezicht wordt uitgeoefend gebaseerd op actuele kennis. Alle individuele RvC- leden
hebben aan de verplichting tot bijscholing voldaan en minimaal 10 PE punten behaald over 2017-2018.
Commissaris

PE punten behaald in 2017-2018

De heer J. van Leeuwen (voorzitter)

41

De heer R. van Oostveen

24

De heer R. Boxman

45

De heer R. J. Lievaart

12

Mevrouw R.E. van Wezel

40

5.6. Bezoldiging
De bezoldigingsstructuur van de RvC is conform de VTW-beroepsregel honorering commissarissen. De RvC
bezoldiging is nader gespecificeerd in de jaarrekening.

5.7. Vergader- en besluitenschema
De RvC vergaderde in het verslagjaar zes keer met de directeur-bestuurder en enkele malen met de OR en
met de controller. De onderwerpen die met de OR besproken werden betroffen onder andere de ontwikkeling
van de nieuwe organisatie en de algehele gang van zaken. Ook hadden afgevaardigden van de RvC overleg
met SliM Wonen.
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6 Tot slot
Vooruitblik 2019
Zoals in dit verslag al eerder is vermeld, staat 2019 in het teken van de verdere borging en bestendiging van
de ingezette koers. Eerst maar de ingezette veranderingen in de organisatie laten beklijven voordat er weer
met eventuele ingrijpende veranderingen gestart gaat worden.
Als RvC hebben we besloten om voorafgaand aan elke RvC-vergadering een kort vooroverleg met alleen de
commissarissen te hebben om onderling af te stemmen wat de gezamenlijke visie is op de belangrijkste voorstellen die ter vergadering aan de orde komen. Dat sluit aan op de visie die onze RvC heeft verwoord in het
document over de visie op toezicht en besturen.
Op alle fronten is merkbaar dat de organisatie steeds meer in control is. Voor de RvC is dat een stimulans om
op de ingeslagen weg door te gaan. De relatie met de directeur-bestuurder kenmerkt zich door een zakelijke
en professionele opstelling gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Dat is volgens ons de basis om
tot de beste prestaties te komen.
Natuurlijk blijft voorop staan dat bij al het werk dat wordt verzet de belangen van de huurder zo optimaal mogelijk gewaarborgd worden. Oftewel, een optimale dienstverlening tegen een zo laag mogelijke huurprijs. De
RvC zal zich ook in 2019 laten leiden door het principe van voor wie we het allemaal doen en dat is de doelgroep die niet zelfstandig in staat is voor de eigen huisvesting zorg te dragen.
Slotverklaring
Het bestuur heeft het jaarverslag van Tablis Wonen over 2018 opgesteld met daarin opgenomen de jaarrekening. Baker Tilly heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
De RvC kan zich verenigen met het jaarverslag over 2018 van het bestuur. De RvC stelt de jaarrekening vast
conform artikel 25 van de statuten. Overeenkomstig artikel 35 van de woningwet en artikel 25 lid 7 van de statuten strekt de vaststelling van de jaarrekening niet tot decharge van de directeur-bestuurder. Daarover neemt
de RvC een afzonderlijk besluit.
De middelen van Tablis Wonen zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting besteed. Activiteiten hebben alleen plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting en de leefbaarheid, in overeenstemming met
de statuten van de stichting. De woongelegenheden liggen binnen het statutaire werkgebied. Op het terrein
van beleggen en verbintenissen zijn geen risicovolle posities ingenomen.
Met de vaststelling van de jaarrekening van Tablis Wonen en de in de jaarrekening voorgestelde resultaatbestemming bedraagt het jaarresultaat over het verslagjaar 2018 € 44,7 miljoen.
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Afkortingen en begrippenlijst
Auditcommissie
Een auditcommissie is een door de RvC ingestelde commissie die de RvC ten aanzien van hun (financiële)
taak adviseert en besluitvorming voorbereidt. Daaronder vallen (niet limitatief) het toezicht op: interne risicoen controlesystemen, naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes, informatieverwerving en -verschaffing en contact en toezicht op de interne en externe accountantsdiensten.
Aw
Autoriteit Woningcorporaties. De Aw houdt (extern) toezicht op woningcorporaties. Dit houdt in zowel financieel toezicht als toezicht op de integriteit en de prestaties van de corporaties. Het interne toezicht is in handen
van de RvC. De Aw is onafhankelijk van de corporaties en de politiek. De Aw kan zelf onderzoeken starten en
rapporten openbaar maken. Ook mag ze zelfstandig ingrijpen bij corporaties, bijvoorbeeld bij vermoedens van
fraude of zelfverrijking. De Aw is een onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, onderdeel van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
CiEP-training
Change Into Excellent Performance. Werken volgens CiEP zorgt voor rust en ontspanning, effectief handelen
en dat je gemakkelijker beslissingen neemt en prioriteiten stelt. Je zorgt voor structuur en overzicht en werkt
aan persoonlijk leiderschap en effectieve zelfsturing. Door het toepassen van de werkmethodiek en principes
van CiEP zorg je ervoor dat je elke dag energiek, voldaan en opgeruimd kunt zijn.
Daeb
Diensten van algemeen economisch belang. Woningcorporaties moeten zich volgens de woningwet 2015 concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke
taken. De woningwet 2015 noemt dit: diensten van algemeen economisch belang.
dPi
De Prospective informatie. Dient jaarlijks op basis van de goedgekeurde begroting van jaar x voor 15 december van jaar x-1 aan de externe toezichthouders te worden aangeboden. Is voor WSW het uitgangspunt om
het zogenaamde borgingsplafond vast te stellen: hoeveel mag een corporatie nog lenen.
dVi
De Verantwoordingsinformatie. Dient jaarlijks op basis van de goedgekeurde jaarrekening van jaar x voor 1 juli
van jaar x+1 aan de externe toezichthouders te worden aangeboden.
EI
Energie-index. De Ei is in Nederland de nieuwe naam voor het energielabel, dat sinds 4 januari 2003 bestaat
voor een woning. De EI wordt bepaald door ongeveer 150 kenmerken van een woning. Het geeft details over
hoe energiezuinig de woning is. Een score lager dan 1,2 is daarbij zeer zuinig en 2,7 in het geheel niet zuinig.
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KWH
KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. KWH is hét landelijke kwaliteitscentrum
voor en door woningcorporaties. Lidmaatschap van KWH betekent lid zijn van een vereniging die tussen de
corporaties staat. Het lidmaatschap omvat een breed palet aan onderzoeken en activiteiten waarmee corporaties kunnen werken aan prettig wonen voor hun huurders. Leden krijgen toegang tot de beste huurdersonderzoeken en tot een uitgebreid netwerk om samen kennis te ontwikkelen en te delen.
MIVA-woning
Minder validewoning. Een aangepaste woning voor mensen met een fysieke beperking.
MT
Managementteam. Het managementteam van Tablis Wonen bestaat uit de directeur-bestuurder (voorzitter) en
de managers van de diverse afdelingen (Vastgoed, Wonen en Bedrijfsvoering).
MJOB
Meerjarenonderhoudsbegroting. Maakt onderdeel uit van de totale (meerjaren)begroting. In de MJOB wordt
op complexniveau het dagelijks en planmatig onderhoud opgenomen. Dit wordt in het automatiseringspakket
Homerun gedaan.
MTO
Medewerkerstevredenheidonderzoek. Onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers.
OTM
Ontevredenheidsmelding. Dit betreft een melding van een huurder aan Tablis Wonen van zaken waar de huurder niet tevreden over is.
PE-punten
Permanente Educatie. Een directeur-bestuurder en de leden van de RvC dienen per drie jaren een minimaal
aantal studiepunten te behalen. Eén studiepunt staat over het algemeen voor één uur daadwerkelijk aanwezig
zijn bij een seminar/workshop/training.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie adviseert de RvC onder andere over de arbeidsvoorwaarden (waaronder de beloning) van de directeur-bestuurder.
RI&E
Risico inventarisatie en -evaluatie. Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan
opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E
en moet schriftelijk worden vastgelegd
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RvC
Raad van Commissarissen. Interne toezichthouder.
WSW
Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Een groot deel van de financiering van de volkshuisvesting in Nederland krijgt vorm in het ‘borgstelsel’. WSW is een privaatrechtelijke stichting en heeft als ‘hoeder van de borg’
de cruciale rol dat stelsel in stand te houden en zo optimale financiering van de volkshuisvesting mogelijk te
maken. Zij staat garant voor het verstrekken van leningen waardoor corporaties minder rente bij de banken
hoeven te betalen.
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Bijlage 1 Overzicht strategische doelen en stand van zaken per 31 december 2018
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Jaarrekening
1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)
			
		

31 december 2018
x € 1.000
x € 1.000

31 december 2017
x € 1.000 x € 1.000

ACTIVA
Vaste activa 							
Vastgoedbeleggingen
(1)				
DAEB vastgoed in exploitatie		
497.021		
443.007
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie		
19.422		
18.330
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden		
6.581		
7.144
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie
1.166
1.793		
			
524.190		470.274
Materiële vaste activa

(2)		
3.694		3.927

Financiële vaste activa
(3)				
Andere deelnemingen		
1		
53
Latente belastingvordering(en)		
1.819		
2.866
Overige vorderingen
1.107
1.350		
		
2.927
4.269
SOM DER VASTE ACTIVA			

530.811		

478.470

Vlottende activa
							
Voorraden
(4)		
-		325
Vorderingen
(5)				
Huurdebiteuren		 315		622
Overige vorderingen		
394		
300
Overlopende activa
58
19		
			 767		941
Liquide middelen
(6)
508
5
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA		

1.275

1.271

TOTAAL ACTIVA		

532.086

479.741
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31 december 2018
x € 1.000
x € 1.000

31 december 2017
x € 1.000 x € 1.000

Passiva					

						
Eigen vermogen
(7)
Herwaarderingsreserve		 308.597		271.823
Overige reserves
82.359
74.459
Totaal eigen vermogen			
390.956		
346.282
Voorzieningen
(8)
Onrendabele investeringen en
herstructureringen		 11.331		7.184
Overige voorzieningen
340
700
				11.671		 7.884
Langlopende schulden
(9)
Schulden aan kredietinstellingen		
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden		
Overige schulden

113.434		

108.599

6.572		
5

7.167
5

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN			

120.011		

115.771

Kortlopende schulden
(10)				
Schulden aan kredietinstellingen		
3.777		
2.717
Schulden aan leveranciers 		
2.379		
2.819
Belastingen en premies sociale verzekering		
1.293		
2.440
Overlopende passiva
2.119
1.828
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN		

9.448

9.804

TOTAAL PASSIVA		

532.086

479.741
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2 Winst- en verliesrekening over 2018
			
2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000

Huuropbrengsten
(11)		 28.672		29.008
Opbrengsten servicecontracten			
1.852		
1.950
Lasten servicecontracten			
-1.855		
-1.949
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
(12)		 -1.558		-1.665
Lasten onderhoudsactiviteiten
(13)		 -6.122		-6.509
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit (14)		 -5.577		-4.999
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille		
15.412
15.836
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
(15)		 1.773		2.169
Toegerekende organisatiekosten			
-9		
-11
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille		
-1.491
-881
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
273		
1.277
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille (16)		 4.397		-1.198
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
(17)		 36.342		-14.884
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille VoV
(18)
30
42
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille			
40.769		
-16.040
Opbrengst overige activiteiten
(19)
Nettoresultaat overige activiteiten			

122
122		

105
105

Overige organisatiekosten
(20)
-2.259
-1.826
			 -2.259		-1.826
Kosten omtrent leefbaarheid
(21)
-488
-340
		
-488
-340
Bedrijfsresultaat			53.829		 -988
Financiële baten en lasten
(22)
-5.197
-1.562
Resultaat voor belastingen			
48.632
-2.550
Belastingen
(23)
-3.941
-3.666
			 -3.941		-3.666
Resultaat deelnemingen
(24)
-17
		
-17
Resultaat na belastingen		
44.674
-6.216
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3 Kasstroomoverzicht 2018
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
			
		

31 december 2018
x € 1.000
x € 1.000

31 december 2017
x € 1.000 x € 1.000

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Operationele Ontvangsten
Huren		 29.083		29.012
Vergoedingen
1.811
1.750		
			 30.894		30.762
Operationele Uitgaven
Personeelsuitgaven		 -3.138		-3.202
Onderhoudsuitgaven		 -5.448		-5.016
Overige Bedrijfsuitgaven		
-6.160		
-5.738
Renteuitgaven		 -3.046		-3.641
Sectorspecifieke heffingen
-331
-38
Verhuurdersheffing
-3.290
-2.918
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden
-97		
-97
Vennootschapsbelasting
-4.367
-4.517
		
-25.877
-25.167
Kasstroom uit operationele activiteiten			
5.017		
5.595
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN						
MVA Ingaande Kasstroom Verkoopontvangsten
bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden		
1.812		
1.536
Verkoop grond
1.140
			 1.812		2.676
MVA Uitgaande Kasstroom Nieuwbouw huur,
woon- en niet woongelegenheden		
-10.019		
-5.002
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden		
-48		
-2
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 		
-		
-1.370
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop		
-943		
-155
Investeringen overig		
-54		
-208
Externe kosten bij verkoop
-38
-4
		
-11.102
-6.741
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		

-9.290

-4.065

transporteren			-4.273		1.530
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31 december 2018
x € 1.000
x € 1.000

31 december 2017
x € 1.000 x € 1.000

Transport			-4.273		1.530
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Financiering Ingaande Kasstromen Nieuwe te borgen leningen		
Financiering Uitgaande Kasstromen Aflossing
door WSW geborgde leningen		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen		

7.500		
-1.379
6.121
1.848

-3.322
-3.322
-1.792

Liquide middelen					
Mutatie liquide middelen		
1.848		
-1.792
Wijziging kortgeldmutaties
-1.345
1.340
			 503		-452
Geldmiddelen per 1 januari		
5		
457
Liquide middelen
508
5
		
503
-452
			 -		-
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4 Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
Algemeen
Algemeen
Tablis Wonen is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De statutaire vestigingsplaats is Sliedrecht. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed.
Tablis Wonen heeft specifieke toelating in de regio Drechtsteden/Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee en is
werkzaam binnen het kader van de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting.
Tablis Wonen (geregistreerd onder KvK-nummer 23036310) is feitelijk gevestigd op Zuiderzeestraat 210 te
Sliedrecht.

Regelgeving
De toegelaten instelling heeft de jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet.
Het eerste lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (“WNT”) en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016)’ in het bijzonder. De jaarrekening
is opgemaakt op 18 juni 2019.

Consolidatie
Tablis Wonen neemt deel in 14 verenigingen van eigenaren (VVE’s).
In 5 VVE’s bezit Tablis Wonen de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering.
De totale omvang van de zogeheten verbindingen is op de omvang van Tablis Wonen als geheel van een te
verwaarlozen betekenis.
Tablis Wonen doet daarom een beroep op de consolidatievrijstelling (art. 407 lid 1a BW, boek2, titel 9).

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van
Tablis Wonen zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vastgoedbeleggingen en materiële vaste activa
Daeb en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
• Woongelegenheden (eengezins- & meergezinswoningen, studenteneenheden en extramurale zorgeenheden);
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG/MOG);
• Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages);
• Intramuraal zorgvastgoed.
Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de woningen
met een huurprijs per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens en het maatschappelijk vastgoed.
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties,
waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de
bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 december 2009. Niet-DAEB vastgoed omvat
overeenkomstig de eerder genoemde criteria de woningen met een huurprijs per contractdatum boven de
huurliberalisatiegrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed).
Tablis Wonen hanteert de basisversie van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ voor de woongelegenheden en de parkeergelegenheden. Tablis Wonen hanteert de full versie van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ voor het bog, mog en intramuraal zorgvastgoed. Voor het bepalen van de
marktwaarde full-versie is een taxateur ingeschakeld.

Waardering
Bij eerste verwerking en na eerste verwerking
Bij de eerste verwerking wordt het vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kostprijs. De kostprijs omvat
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt
bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct hieraan toerekenbare kosten.
Na eerste verwerking worden onroerende zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet
gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling
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toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in bijlage
2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’). Tablis Wonen hanteert voor het merendeel van haar vastgoed in exploitatie de basisversie van het
‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. In de basisversie wordt de waardering van het vastgoed op
portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken en er worden dus geen vrijheidsgraden toegepast.
Als gevolg hiervan bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt van
de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn gekomen.
Complexindeling
Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn alle verhuureenheden
opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een samenstel van verhuureenheden dat in
principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie, en
dat als één geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle verhuureenheden maken
deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex.
Doorexploiteer- en uitpondscenario
De marktwaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen (DCF- methode). Voor woon- en parkeergelegenheden wordt de marktwaarde bepaald op basis van het doorexploiteerscenario en het uitpondscenario. De marktwaarde in verhuurde staat is de hoogste van de marktwaarde
volgens het doorexploiteer- of uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor
intramuraal zorgvastgoed wordt de marktwaarde bepaald volgens het doorexploiteerscenario.
De berekening van de netto-contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed in exploitatie uitgevoerd voor
een exploitatieperiode van 15 jaar.
Afschrijvingen
Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
Buitengebruikstelling als gevolg van sloop
Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op waardepeildatum 31-12-2018 een, ook voor een
derde, onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt daarmee bij de waardering rekening
gehouden.
Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van Toegelaten Instellingen (hierna ‘woningcorporaties’). In 2018 alsmede recent in 2019 zijn bepalingen van Richtlijn
645 aangepast. Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede. De
beleidswaarde sluit aan op het beleid van Tablis Wonen en beoogt inzicht te geven in de verdiencapaciteit van
haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde wordt verstaan de contante
waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom genererende eenheden) toe te rekenen

Jaarverslag 2018

Tablis Wonen 90

toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van Tablis Wonen. De grondslagen voor de beleidswaarde
van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de
grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van:
1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario en
geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie. Voor de bog/mog/zog portefeuille, gebaseerd op de full-versie, wordt tevens uitgegaan van eeuwigdurende looptijd in de eindwaarde.
Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct aangesloten bij de gehanteerde methodiek volgens
het Handboek modelmatig waarderen. Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast.
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment
van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het beleid van de corporatie bij mutatie
in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en
prestatieafspraken met gemeenten.
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het (onderhouds-)beleid van de
corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en
beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en
beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.

Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde - vervolg
Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde uitgangspunten,
zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van
de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de meerjaren-begroting (ontwikkeling streefhuur,
onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in
RTiV artikel 151.
Tablis Wonen heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde.
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft ingrijpende investeringen in bestaande complexen en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Op het moment dat grond- en ontwikkelposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen voor vastgoed bestemd voor eigen exploitatie vindt overheveling
plaats van voorraad grond- en ontwikkelposities naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bouwrente vormt geen onderdeel van de vervaardigingsprijs.
Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde grondslagen als
voor het vastgoed in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de winst- en
verliesrekening verantwoord onder ‘Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV)
door de corporatie wordt overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie,
eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed geherrubriceerd als vastgoed verkocht onder voorwaarden.
De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering of - vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en
verliesrekening onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden.
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV
contract overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks geïndexeerd. Waardeveranderingen worden
in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van
een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de verwachte
reële waarde op terugkoopmoment.
Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting,
die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met
de contractvoorwaarden inzake terugkoop waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de
woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt als verplichting op de balans opgenomen
zonder rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het tijdstip waarop terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed mogelijk is.
De waardeveranderingen van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en van de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
Tablis Wonen heeft per balansdatum 40 (2017: 45) woningen die verkocht zijn onder voorwaarden. Het gaat
om 39 woningen Koopgarant (terugkoopverplichting) en 1 woning Kopen naar Wens (terugkooprecht).
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Waardering en verwerking
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur (rekening houdend met de restwaarde) en bijzondere waardeverminderingen.
Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs danwel lagere opbrengstwaarde. De onroerende en roerende zaken
ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of op nihil gewaardeerd wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

Overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Tablis Wonen heeft onder overige vorderingen ook de Kopen naar wens uitgestelde ontvangst gerubriceerd.

Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs
of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging, alsmede 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 het vastgoed.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten. Na
eerste waardering worden de vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op een beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten, beoordeelt Tablis Wonen op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief
of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt Tablis Wonen de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen en verwerkt dit direct in de winst- en verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief
zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot
maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment
van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Eigen vermogen
De onder het eigen vermogen opgenomen herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil
tussen de marktwaarde en de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het vastgoed.
Bij het bepalen van de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs is geen rekening gehouden met afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De herwaarderingsreserve wordt bepaald per
waarderingscomplex. Bij realisatie van de herwaarderingsreserve (bij verkoop van het vastgoed) wordt het
gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks overgeboekt naar de overige reserves..
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de
hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap onder firma wordt als
gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover de financiële
positie van één of meerdere partners daartoe aanleiding geeft.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw/renovatie worden als bijzondere
waardeverandering in mindering gebracht op de reeds gedane uitgaven. Voor het resterende bedrag wordt
vervolgens een voorziening gevormd. Er is sprake van een verwacht verlies indien de te verwachten kostprijs
de marktwaarde per balansdatum, op basis van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde, overtreft.
De voorziening wordt gevormd zodra het project intern geformaliseerd (go- / no go besluit genomen) en extern
gecommuniceerd is.
Voorziening reorganisatiekosten
Dit betreft een voorziening voor te verwachten kosten van reorganisatie waarvoor reeds in het verslagjaar
planvorming en interne communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Een eventueel verschil tussen het ontvangen bedrag en de reële waarde van de lening wordt verantwoord op basis van de bij die
transactie horende economische werkelijkheid. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast
verwerkt.
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Voor extendible/tijdvakleningen wordt de effectieve rente bepaald op basis van de gemiddelde contractuele
rente over de volledige looptijd van de lening, ervan uitgaande dat de vaste rente in het tweede tijdvak betaald
moet worden.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting
die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch verkeer en
de specifieke contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende
schulden verantwoord.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Van het basiscontract gescheiden derivaten worden, in overeenstemming met de waarderingsgrondslag voor
derivaten waarop geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, gewaardeerd tegen kostprijs of lagere
reële waarde.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met
de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.
De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst- en verliesrekening opgenomen zodra
de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Reële waarde van financiële instrumenten
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of
een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid
en van elkaar onafhankelijk zijn.
• De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de biedprijs.
• De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente
voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
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• De reële waarde van derivaten waarbij collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant maken
van de kasstromen aan de hand van de relevante swapcurve, zonder rekening te houden met krediet- en
liquiditeitsopslagen, omdat door de uitwisseling het krediet- en liquiditeitsrisico wordt gemitigeerd.
• De reële waarde van derivaten waarbij geen collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het contant
maken van de kasstromen aan de hand van de relevante swapcurve vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
De winst-en-verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model.

Algemeen
Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.
Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Huuropbrengsten
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten
(exclusief de inbegrepen servicedienst). De huren worden jaarlijks binnen de wettelijke kaders gewijzigd in
overeenstemming met het huurbeleid van Tablis Wonen. Huuropbrengsten worden lineair in de winst-en- verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst. Vergoedingen ter stimulering van
het sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt.

Opbrengsten servicecontracten
Het gaat hierbij om ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte
servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten
Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur- en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kostenverdeelstaat verantwoord.
De kostenverdeelstaat is opgesteld conform de handleiding toepassen functionele indeling winst- enverliesrekening bij corporaties (verslagjaar 2018). Naast rechtstreekse toerekening van directe kosten, vindt op basis
van verdeelsleutels, tevens toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden onderdelen van de
functionele winst-en-verliesrekening plaats. De belangrijkste indirecte kosten betreffen personeelsbeloningen,
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afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie en overige niet directebedrijfskosten.
Afhankelijk van de aard van de afdeling dienen de lasten te worden toegerekend aan een bepaalde activiteit.
De volgende methoden zijn gehanteerd voor de toerekening:
• De directe kosten (bijvoorbeeld uren van direct personeel (lijn) en materialen) worden rechtstreeks vanuit
het grootboek één op één toegewezen aan gerelateerde activiteiten;
• De indirecte kosten (ofwel algemene kosten als bijvoorbeeld uren van indirect personeel (staf)) worden niet
rechtstreeks, maar via voorgedefinieerde verdeelsleutels (zoals bijvoorbeeld FTE’s en gewogen eenheden)
toegerekend c.q. verbijzonderd aan activiteiten.

Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de
kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren
van vorderingen op huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke
kostensoort behoren.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
De verkoopopbrengst vastgoedportefeuille betreft het saldo van de gerealiseerde verkoopopbrengst op verkopen uit bestaand bezit en verkopen uit voorraad minus de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten.
Verkoopopbrengsten uit de verkoop van onroerende zaken worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt
wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het bedrag van
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten betrouwbaar kunnen worden ingeschat. De overdracht van
de risico’s en voordelen is op het moment van juridische levering (passeren transportakte).
De boekwaarde van het verkochte vastgoed betreft de marktwaarde van vastgoed in exploitatie op basis van
het handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
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Bij verkoop uit voorraad betreft dit de bestede kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde
van voorbereiding, toezicht en directievoering dan wel lager verwachte opbrengstwaarde op het moment van
verkoop.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Hieronder zijn de grondslagen van de waardeveranderingen beschreven.
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardeverandering die is ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw of huidig aangegane juridisch en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
In verband met de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde worden waardemutaties van
het vastgoed verantwoord als niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VoV
In deze post worden de ongerealiseerde waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden verantwoord die zijn ontstaan door een wijziging in de waarde van de vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden in het verslagjaar.

Netto resultaat overige activiteiten
Hieraan zijn de opbrengsten en kosten van een Warmte- en Koudopslaginstallatie (WKO), beheer voor derden
en VvE-beheer als ook opbrengsten zendmasten toegerekend.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door Tablis Wonen.
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winsten-verliesrekening gebracht.
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Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst
doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van
verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Voor arbeidsongeschiktheidsrisico’s die zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen voor het in de toekomst
te betalen deel van de verzekeringspremie dat rechtstreeks toe te rekenen is aan het individuele schadeverleden van Tablis Wonen. Als geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van het in de
toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele
schadeverleden van Tablis Wonen, wordt geen voorziening opgenomen.

Pensioenregeling
Tablis Wonen heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Werknemers bouwen jaarlijks
een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling). De verplichtingen die voortvloeien uit
deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Tablis Wonen betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets
minder dan de helft betaalt.
De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten verantwoord. Voor per balansdatum nog niet
betaalde premies wordt een schuld opgenomen. Omdat deze verplichtingen een kortlopend karakter hebben,
worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse
bijdragen aan het pensioenfonds.
Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij
het bedrijfstakpensioenfonds heeft Tablis Wonen geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen
anders dan hogere toekomstige premies.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 31 december 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van SPW 115,9% (2017: 113,4%) . De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie.
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De geschatte dekkingsgraad is de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de
voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Het
minimum vereist eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 125% (2017 125%). Het fonds heeft dus
een reservetekort. Zolang SPW een reservetekort heeft dient er jaarlijks een herstelplan bij de toezichthouder
te worden ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen 10 jaar uit het reservetekort kan komen. Als
de beleidsdekkingsgraad van een fonds te laag is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen.

Overige organisatiekosten
De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden
opgenomen onder Overige organisatiekosten.

Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en uitgaven
voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Tablis Wonen, die de leefbaarheid in buurten en
wijken ten goede moeten komen.

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 die als onderdeel van de berekening van de effectieve
rente worden meegenomen.

Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is Tablis Wonen integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting.
Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Eén en
ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling van niet of beperkt aftrekbare
kosten. Indien de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financële verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaarden, is in beginsel sprake van tijdelijke verschillen.
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering plaatsvindt op basis van de nettorente (de voor de Tablis Wonen geldende rente voor langlopende
leningen,vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief.
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Aandeel in resultaat van deelnemingen
Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het resultaat van de
deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van Tablis Wonen. Het resultaat op deelnemingen gewaardeerd tegen de kostprijs is bepaald op basis van de ontvangen dividenden.
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Financiële instrumenten en risicobeheersing
Onder financiële instrumenten verstaan wij ieder contract dat aanleiding geeft tot een financieel actief (vordering) van een partij en een financiële verplichting (schuld) van een andere partij. Deze definitie omvat een
breed scala aan financiële instrumenten variërend van eenvoudige leningen en deposito’s tot ingewikkelde
derivaten, gestructureerde producten, en bepaalde grondstoffencontracten. Bij Tablis Wonen hebben de financiële instrumenten betrekking op de liquide middelen, vorderingen en schulden. Het bezit van financiële
instrumenten brengt diverse soorten risico’s met zich mee die door Tablis Wonen worden erkend en waarvoor
beheersingsmaatregelen zijn getroffen. De risico’s en beheersingsmaatregelen worden hierna toegelicht.
Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut. Het meest recente treasurystatuut is goedgekeurd door
de RvC op 12 december 2017.
Binnen het treasurybeleid van Tablis Wonen dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking van
inherente (rente-, looptijden- en markt-) risico’s. Op grond van het treasurystatuut is het gebruik van financiële
instrumenten slechts toegestaan in situaties waarin sprake is van renterisico-reductie. Met andere woorden
financiële instrumenten mogen gehanteerd worden als defensief instrument. Indien renterisico gereduceerd
kan worden op een meer traditionele on-balance (transacties die in de balans worden opgenomen) geniet dit
de voorkeur.
Valutarisico
Tablis Wonen heeft alleen bezittingen en verplichtingen in euro’s en loopt derhalve geen valutarisico.
Renterisico
Tablis Wonen loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en
liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Tablis Wonen risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Tablis Wonen
risico’s over de marktwaarde. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde variabele rentende schulden (schulden aan
kredietinstellingen) heeft Tablis Wonen renteswaps gecontracteerd, zodat zij vaste rente betaald en variabele
rente ontvangt.
Kredietrisico
Tablis Wonen heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Voor zover noodzakelijk worden nadere
zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.
Met de huisbankier Rabobank is een rekening courant kredietfaciliteit overeengekomen van maximaal € 1,5
miljoen.
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Liquiditeitsrisico
Tablis Wonen maakt gebruik van meerdere banken; Rabobank en ABN AMRO. Alleen bij de Rabobank heeft
Tablis Wonen een kredietfaciliteit. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank
voor beschikbare kredietfaciliteiten.
De in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. Dit
is de nominale waarde, tenzij anders vermeld. De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een
transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te
wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van
een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties, van de DCF-methode
(contante waarde van kasstromen), rekening houdend met specifieke omstandigheden. De waardering van
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) is afhankelijk van het feit of het onderliggende van het derivaat
beursgenoteerd is of niet. Indien het onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat tegen reële
waarde opgenomen. Indien het onderliggende niet-beursgenoteerd is, wordt het derivaat tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financieel
instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast
of niet.
Tablis Wonen past hedge accounting toe op een aantal afgeleide financiële instrumenten. Op het moment van
aangaan van een hedge relatie, wordt dit door de stichting gedocumenteerd. De stichting stelt door middel
van een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de
kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de
verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Er is sprake van een effectieve
hedgerelatie.
Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in
de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post.
Dit betekent het volgende:
• indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs
gewaardeerd.
• Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge- instrument niet geherwaardeerd. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van de hedge van het valutarisico van een
toekomstige transactie.
• Indien de afgedekte post een monetaire post in vreemde valuta betreft die in de balans is opgenomen, wordt
het derivaat, voor zover het valuta-elementen in zich heeft, ook gewaardeerd tegen de periode- einde koers.
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Indien het derivaat valuta-elementen in zich heeft, wordt het verschil tussen de contante koers die geldt op
het moment van afsluiten van het derivaat en de termijnkoers waartegen het derivaat zal worden afgewikkeld
geamortiseerd over de looptijd van het derivaat. Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de
winst- en verliesrekening verwerkt. Tablis Wonen past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die
ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende schulden worden omgezet in vast rentende schulden. Het ineffectieve deel van de waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst-en verliesrekening
onder de financiele baten en lasten. Onderstaand een overzicht van de door Tablis Wonen afgesloten contracten op het gebied van financiële instrumenten en de marktwaarde. Het betreft twee renteswap contracten,
waarbij de variabele rente wordt geruild tegen een vooraf afgesproken vaste rente, met als onderliggende
waarde een geldlening met een variabele rente, per saldo wordt dus de vaste afgesproken rente betaald.
1 Rabobank looptijd 3-7-2008 tot 3-7-2028 hoofdsom € 5 miljoen, rente 4,485% marktwaarde negatief
€ 1.861.960 per 31 december 2018.
2 Rabobank looptijd 2-7-2012 tot 2-7-2030 hoofdsom € 5 miljoen, rente 4,5825% marktwaarde negatief
€ 2.157.084 per 31 december 2018.
Op bovengenoemde contracten rust geen verplichting tot bijstorten indien de (negatieve) waarde onder de
met de bank overeengekomen drempel van € 8.050.000 blijft. De marktwaarde van de derivatenportefeuille
bedraagt per 31 december 2018 negatief ca. € 4,0 miljoen. Bij de Rabobank is een kredietfaciliteit aanwezig
van € 1,5 miljoen die aangewend kan worden indien de onderpandverplichting wordt opgevraagd.
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Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
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Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van activa, verplichtingen,
baten, lasten en kasstromen aan de DAEB-tak en de niet- DAEB-tak.
Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Autoriteit woningcorporaties goedgekeurd
definitief scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en
niet-DAEB-tak geclassificeerd naar DAEB- en niet- DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet- DAEB-tak is de volgende
methodiek toegepast:
• Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of nietDAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend.
• Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB-activiteiten, zijn deze op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden ten opzichte
van het aandeel niet-DAEB-verhuureenheden.
• Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting worden toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale resultaat, met toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid op basis van de relatieve verdeling qua aantal verhuureenheden. Latente belastingen voor compensabele verliezen worden opgenomen in de tak waar sprake is van
compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van waarderingsverschillen tussen commercieel en
fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van de relatieve verdeling van het
aantal verhuureenheden.
Het kasstroomoverzicht voor de DAEB en niet-DAEB verantwoording is opgesteld volgens de directe methode.
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5 Toelichting op de balans
per 31 december 2018
Activa
Vaste activa
1. Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

		

Marktwaarde per 1 januari
Stand per 1 januari

DAEB vastgoed
in exploitatie
2018
2017
x € 1.000
x € 1.000

443.007

457.818

Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie
2018
2017
x € 1.000 x € 1.000

18.330

18.900

Mutaties						
Overboeking vanuit vastgoed in ontwikkeling					
bestemd voor eigen exploitatie		
18.939
Investeringen - uitgaven na eerste verwerking		
58
149
Afstotingen en buitengebruikstellingen		
-198
-535
-35
Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling						
bestemd voor eigen exploitatie		
14
Herclassificatie naar voorraad bestemd voor
verkoop		
-125
Waardeveranderingen
35.215
-14.314
1.127
-570
Totaal mutaties

54.014

-14.811

1.092

-570

Marktwaarde per 31 december					
Stand per 31 decemeber

497.021

443.007

19.422

18.330

Ultimo 2018 bedraagt de som van de cumulatieve waardeverandering € 274,8 miljoen (2017: 239,2 miljoen).
Het betreft hierbij het verschil tussen de marktwaarde en de historische verkrijgingsprijs.

Jaarverslag 2018

Tablis Wonen 109

Op grond van de Woningwet dient Tablis Wonen voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen
op basis van marktwaarde. Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt
naar de volgende categorieën:
• Woongelegenheden (EGW en MGW);
• bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
• parkeergelegenheden;
• intramuraal zorgvastgoed.
De gehanteerde waarderingsmethodiek is de DCF-methode. Via de DCF-methode worden de toekomstige
inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van een discontovoet,
inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCFperiode. Er wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen en betaald worden. Bij zowel
het indexeren als het verdisconteren dient dit principe gehanteerd te worden.
Bij de waardering van het vastgoed dient een doorexploiteer- en een uitpondscenario te worden onderscheiden.
Voor reguliere woongelegenheden en parkeren geldt dat de hoogste van het doorexploiteer- of uitpondscenario wordt gehanteerd. Bij bedrijfsmatig, maatschappelijk en zorg onroerend goed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.
De uitgangspunten zijn gebaseerd op het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ (Fakton) en de
meest recente wet- en regelgeving.
Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd. Daarbij wordt verondersteld dat elk jaar bij een deel van de verhuureenheden, de huurder verhuist. Bij de leegkomende verhuureenheden wordt de eenheid opnieuw verhuurd en wordt de huur na mutatie opgetrokken naar de potentiële huur,
die bepaald is op basis van de markthuur met voor gereguleerde woningen als maximum de maximale huur
op basis van het woningwaarderingstelsel.
Het reguliere woningbezit en de parkeergelegenheden zijn volgens de basisversie gewaardeerd.
Voor het bedrijfsmatig, maatschappelijk en zorg onroerend goed is de full-versie waardering vereist, omdat
de huursom van het bog, mog en intramuraal zorgvastgoed tezamen meer dan 5% van de totale huursom
bedraagt van de DAEB-tak of de niet-DAEB tak afzonderlijk.
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Er zijn in 2018 geen wijzigingen in de bestaande marktwaardecomplexen.
Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macroeconomische parameters:
Macro-economische parameters							
De macro-economische parameters zijn voor elke categorie van toepassing.				
2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

Prijsinflatie

1,60%

2,50%

2,30%

2,20%

2,00%

Loonstijging

2,00%

2,90%

2,80%

2,70%

2,50%

Bouwkostenstijging

5,60%

5,90%

2,80%

2,70%

2,50%

2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

2017

Leegwaardestijging
9,40%
10,70%
6,35%
2,00%
2,00%
2,00%
						
Parameters Woongelegenheden									
EGW

MGW

Instandhouding per vhe *)

€ 809

€ 853

Mutatieonderhoud per vhe

€ 883

€ 663

Beheerskosten

€ 436

€ 428

0,12%

0,12%

Zakelijke lasten (% van de WOZ)

Verhuurderheffing (% van de WOZ) **)
0,56%
0,56%
						
*) Exclusief op- en afslagen oppervlakte en bouwjaar klasse						
**) De verhuurderheffing is gemaximeerd tot € 250.000 WOZ waarde
Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 518 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten,
bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende
waarde van een verhuureenheid. Voor de huurderving is 1% toegepast. De gemiddeld gehanteerde disconteringsvoet bedraagt op basis van aantallen 7,42% voor Daeb en 7,19% voor niet-Daeb bezit.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed
Het gemiddeld instandhoudingsonderhoud bedraagt voor bog € 5,40 en voor mog € 6,55 per m2 bvo. Het
gemiddeld mutatieonderhoud bedraagt voor bog 9,00 en voor mog € 10,80 per m2 bvo. De beheerkosten
voor BOG zijn 3% van de markthuur en voor mog 2% van de markthuur. Voor belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten geldt 0,13% van de WOZ waarde.
De gemiddelde disconteringsvoet bedraagt 8,80% voor bog en 8,87% voor mog. De gemiddelde exit yield is
9,90% voor bog en 10,32% voor mog.
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Parameters parkeergelegenheden
De jaarlijkse stijging van de markthuur en de contracthuur zijn hetzelfde als bij de woongelegenheden. Voor
splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 518,00 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen
€ 518,00 per verhuureenheid. De gehanteerde norm voor instandhoudingsonderhoud per jaar is € 50 voor
een parkeerplaats en € 166 voor een garagebox. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting
alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid. De
gemiddeld gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 5,21%.

Parameters intramuraal zorgvastgoed
Het gemiddeld instandhoudingsonderhoud bedraagt € 8,60 per m2 bvo. Het gemiddeld mutatieonderhoud
bedraagt € 10,80 per m2 bvo. De marketingkosten zijn 14% van de markthuur, de beheerkosten zijn 2,5% van
de markthuur. Voor belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten geldt 0,36% van de WOZ waarde.
De gemiddelde disconteringsvoet bedraagt 5,71%. De gemiddelde exit yield is 9,86%.

Marktwaardebepaling full versie
Tablis Wonen waardeert haar bog, mog en intramuraal zorgvastgoedportefeuille sinds 2016 op basis van de
full-versie conform het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ (Actualisatie peildatum 31 december
2018). Deze taxatie is uitgevoerd door Capital Value, een onafhankelijke en ter zake deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT - www.nrvt.nl) .
Het uitgangspunt bij de full-waardering is dat het vastgoed minimaal eens per drie jaar volledig getaxeerd
wordt. Deze volledige waardering heeft in het geval van Tablis Wonen voor de jaarrekening 2016 plaatsgevonden. Voor de jaarrekening 2018 (en jaarrekening 2017) volstaat dan ook een markttechnische update van
de taxaties. Een markttechnische update betreft een desktoptaxatie waarbij de marktwaarde wordt geactualiseerd op basis van de meest recente huurgegevens en marktontwikkelingen waarbij geldt dat de eerder door
Capital Value uitgevoerde volledige of hertaxatie niet ouder mag zijn dan 24 maanden.
De markthuur is de huurprijs die uitgaande van optimale marketing en verhuur behaald zou kunnen worden op
het moment van de waardebepaling. De afwijking van de parameter markthuur is voornamelijk te verklaren
aan de wijze waarop de parameters tot stand zijn gekomen.
Ten behoeve van de full-versie heeft de taxateur de markthuur comparatief bepaald. Hiertoe is gekeken en
gezocht naar aanbod- en transactiereferenties in de directe omgeving van het getaxeerde. In de objectrapportage van de betreffende objecten zijn hiertoe referenties opgenomen. Op grond van een analyse van het
object en de referenties is de markthuur per object vastgesteld.
Voor bog, mog en intramuraal (zorg)vastgoed eenheden geldt dat een markthuur per m² vvo per verhuureenheid is vastgesteld. Voor de bog-complexen binnen de portefeuille van Tablis zijn markthuren vastgesteld
variërend van 85 euro per vierkante meter per jaar tot en met 152,50 euro per vierkante meter per jaar. Capital
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Value heeft één zorgcomplex getaxeerd. Voor dit complex hebben wij een markthuur vastgesteld van 144 euro
per vierkante meter per jaar. Bij zorgcomplexen wordt de markthuur onder andere bepaald op basis van het
aantal cliënten dat ondergebracht kan worden en het type zorg dat aan deze cliënten geleverd kan worden op
basis van de NHC (Normatieve Huisvestingscomponent).
Voor de mog-complexen binnen de portefeuille van Tablis Wonen zijn markthuren vastgesteld variërend van
55 euro per vierkante meter per jaar tot en met 90 euro per vierkante meter per jaar. Uitzondering op deze
markthuren vormt het complex aan de Wilhelminastraat 73. Hierbij is sprake van zeer atypisch vastgoed en is
de markthuur gelijk gesteld aan de huurprijs.
Bijgaand een overzicht van de door Capital Value toegepaste vrijheidsgraden.
Overzicht toegepaste vrijheidsgraden:
Nr.

Mw
cpl.

Plaats

Adres

Hnr.

Type

Per jaar

Per
m2
p/j

Disc.
voet
basis

Disc.
voet
Full
versie

Exit
Yield
Full
versie

1

320

Bleskensgraaf

Kerkstraat 29

BOG

57

€ 7.268

€ 128

9,67%

8,54%

9,91%

2

321

Bleskensgraaf

Kerkstraat 33

BOG

70

€ 9.100

€ 130

9,61%

8,59%

10,20%

3

322

Bleskensgraaf

Kerkstraat 33 a

BOG

33

€ 4.373

€ 133

8,87%

8,67%

10,16%

4

323

Bleskensgraaf

Kerkstraat 31

BOG

460

€ 39.100

€ 85

10,45%

8,91%

10,42%

5

324

Bleskensgraaf

Lindenstraat 2

BOG

70,5

€ 7.579

€ 108

9,27%

9,19%

10,69%

6

326

Oud Alblas

Burg B V Damstr 8

MOG

112,5

€ 9.563

€ 85

8,81%

8,31%

9,76%

7

327

Sliedrecht

Elzenhof 17B

MOG

189,3

€ 10.412

€ 55

10,88%

11,21%

12,21%

8

328

Sliedrecht

Bonkelaarplein 7

BOG

515

€ 43.775

€ 85

8,36%

10,02%

11,55%

9

329

Sliedrecht

Bonkelaarplein 4

BOG

90

€ 7.650

€ 85

9,12%

7,60%

8,80%

10

330

Sliedrecht

Tuinfluiterstraat 136

BOG

75

€ 6.375

€ 85

8,05%

10,88%

11,75%

11

331

Sliedrecht

Zuiderzeestraat 110

MOG

87

€ 7.830

€ 90

8,30%

7,93%

9,88%

12

332

Sliedrecht

Reigerlaan 218

MOG

136

€ 10.880

€ 80

7,84%

8,03%

9,44%

13

333

Sliedrecht

Landinistraat 1

BOG

221

€ 31.493

€ 143

7,81%

7,37%

8,75%

14

334

Sliedrecht

Landinistraat 3

BOG

72

€ 10.260

€ 143

7,29%

7,29%

9,02%

15

335

Sliedrecht

Wilhelminastraat 69a

BOG

710

€ 108.275

€ 153

7,44%

7,37%

8,67%

16

336

Sliedrecht

Wilhelminastraat 71

ZOG

7919,5

€ 1.140.408

€ 144

5,66%

5,96%

7,49%

17

337

Sliedrecht

Wilhelminstraat 73

BOG

121,5

€ 69.134

€ 569

11,52%

10,79%

7,86%

18

338

Bleskensgraaf

Graafstroomstraat 2

BOG

30,05

€ 3.756

€ 125

10,15%

9,23%

10,87%

disconteringsvoet; excl. risicovrije rentevoet 0,33%

Aannames aangepaste vrijheidsgraden
Capital Value heeft een rapportage op vhe-/complexniveau opgesteld waarbij per vhe/complex is aangegeven
op welke wijze de vrijheidsgraden zijn toegepast. De betreffende parameters die door Capital Value zijn aangepast worden hierna globaal toegelicht.
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Markthuur
De markthuren zijn in eerste instantie door Tablis Wonen vastgesteld en verwerkt in WALS. Taxateur heeft
voor de jaarrekening van 2016 de markthuur op eenheidsniveau vastgesteld op basis van referenties en heeft
getoetst of deze markthuren nog aannemelijk zijn. Vervolgens zijn de door Tablis Wonen vastgestelde markthuren door Capital Value geanalyseerd door middel van de referentiewaarden.
Voor het intramurale (zorg)vastgoed geldt dat gebruik is gemaakt van het door Capital Value ontwikkelde
rekenmodel ten behoeve van zorgcomplexen. Op deze wijze kan aan de hand van de zorgexploitatie en het
vastgoed een inschatting worden gemaakt van de huur die gedragen kan worden uit de gevoerde zorgexploitatie. Deze is grotendeels afhankelijk van het type zorg en de normatieve huisvestingscomponent die gekoppeld is aan het zorgzwaartepakker (ZZP).
Voor bog, mog en intramuraal (zorg)vastgoed eenheden geldt dat een markthuur per m² v.v.o. per verhuureenheid is vastgesteld.
De afwijking van de parameter markthuur is voornamelijk te verklaren door de wijze waarop de parameter tot
stand is gekomen.
Ten behoeve van de full-versie heeft de taxateur de markthuur comparatief bepaald. Hierbij zijn aanbod- en
transactiereferenties in de directe omgeving van het getaxeerde geanalyseerd. Op grond van een analyse van
het object en de referenties is de markthuur per object vastgesteld.
De markthuur in de basis-versie wordt door opdrachtgever ingevoerd en is conform opgave opdrachtgever bepaald aan de hand van de huidige huurinkomsten van de objecten. Het kan derhalve voorkomen dat de huurinkomsten niet in lijn liggen met de markthuur. Dit is hoofdzakelijk te verklaren door veranderende marktomstandigheden.
Voor de objecten waar in de full-versie is afgeweken van de basis-versie kan worden gesteld dat de huurinkomsten conform taxateur niet in lijn liggen met de huidige markthuur.

Exit yield
De exit yield is door Capital Value comparatief bepaald. De exit yield is in eerste instantie door Capital Value
vastgesteld in het rekenmodel van Capital Value. Deze bevindingen zijn vervolgens verwerkt in WALS.
De afwijking van de parameter exit yield is voornamelijk te verklaren door de wijze waarop de parameter tot
stand is gekomen.
Ten behoeve van de full-versie is de exit yield door taxateur in eerste instantie comparatief bepaald. Hierbij
wordt uitvoerig gekeken naar verschillende objectkenmerken, zoals ligging, staat van onderhoud en aard van
het object. De exit yield is vervolgens vastgelegd in het rekenmodel van taxateur. De in het rekenmodel vastgestelde waarde en parameters worden vervolgens verwerkt in WALS.
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In de basisversie wordt bij het bepalen van de exit yield in mindere mate rekening gehouden met de in bovenstaande genoemde objectkenmerken. Dit blijkt uit de bandbreedte van de exit yield in de basisversie. Uit
analyse door taxateur in het kader van de full-versie blijkt dan dat de exit yield onvoldoende aansluit bij het
type object. Op basis hiervan kan de afwijking van de basis-versie grotendeels verklaard worden.

Disconteringsvoet
Op basis van marktgegevens wordt de disconteringsvoet door Capital Value comparatief bepaald. Vervolgens
zijn de parameters ingevoerd in het rekenmodel van Capital Value. Om te komen tot de juiste marktwaarde
in WALS heeft Capital Value de disconteringsvoet aangepast tot dat de juiste marktwaarde is gegenereerd.
De afwijking van de parameter disconteringsvoet is voornamelijk te verklaren door de wijze waarop de parameter tot stand is gekomen.
Ten behoeve van de full-versie is de disconteringsvoet door taxateur in eerste instantie comparatief bepaald.
Hierbij wordt uitvoerig gekeken naar verschillende objectkenmerken, zoals ligging, staat van onderhoud en
aard van het object. De disconteringsvoeten zijn vervolgens vastgelegd in de rekenmodellen van taxateur.
Hierbij is deze in zijn geheel vastgesteld zonder onderscheid te maken in de diverse opslagen zoals het Handboek voorschrijft. Om de vertaling naar het handboek en WALS te maken is vervolgens per opslag- categorie
de analyse gemaakt en is een uniforme verdeling gemaakt per type object en ligging.
In de basis-versie wordt bij het bepalen van de disconteringsvoet in mindere mate rekening gehouden met
de in bovenstaande genoemde objectkenmerken. Dit blijkt uit de bandbreedte van de disconteringsvoet uit
de basis-versie. Uit analyse door taxateur in het kader van de full-versie blijkt dat de disconteringsvoet onvoldoende aansluit bij het type object. Op basis hiervan kan de afwijking van de basis-versie grotendeels
verklaard worden.

Ontwikkeling vastgoed in exploitatie
Hieronder is een verloopoverzicht van de mutatie van het vastgoed in exploitatie opgenomen:
(bedragen x € 1.000)
Stand per 1 januari 2018

DAEB

Niet-DAEB

Totaal

443.007

18.330

461.337

Voorraadmutaties

11.623

-17

11.606

Mutatie objectgegevens

20.168

859

21.027

Methodische wijzigingen handboek en software

-2.167

4

-2.163

-32.519

-997

-33.516

Parameteraanpassingen marktontwikkelingen

59.183

1.243

60.426

Mutatie sloop

-2.274

-

-2.274

497.021

19.422

516.443

Parameteraanpassingen validatie handboek

Stand per 31 december 2018
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Het saldo is met € 55,1 miljoen gestegen ten opzichte van 2017. Deze waardestijging vloeit voort uit enerzijds
aanpassingen in het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” en anderzijds ontwikkelingen van de
woningmarkt en vastgoedportefeuille van de corporatie.
Een aantal effecten dat heeft geleid tot de hogere Marktwaardering in 2018 ten opzichte van 2017:
• De gemiddelde markthuur van de woningen is als gevolg van de validatie van het handboek 2017 gestegen
van 704,29 naar 742,97 (+5,49%).
• Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud van de woningen is als gevolg van de validatie van het handboek
2017 gestegen van 894,31 naar 910,94 (+1,86%).
• De macro-economische parameters (met name prijsinflatie) zijn in de 2018 hoger ingeschat dan in 2017. Dit
leidt - per saldo - tot een positief effect op de marktwaarde.
• In het handboek van 2018 wordt ten opzichte van 2017 een structureel hogere, eeuwigdurende boveninflatoire huurverhoging voor gereguleerde zelfstandige woongelegenheden ingerekend.
• De gemiddelde markthuur van woningen is als gevolg van de marktontwikkelingen gestegen van 742,97 naar
787,55 (+6,0%).
• De historische leegwaardestijging van woningen is gestegen van 13,2% in 2017 naar 20,1% in 2018 (+6, 9%).
Dit leidt tot een hogere gehanteerde leegwaarde en dus hogere verkoopopbrengsten.
• Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud van woningen is als gevolg van de marktontwikkelingen gestegen van 910,94 naar 961,95 (+5,6%).
• Het OZB tarief en het belastingtarief ligt lager in 2018 dan in 2017, dit heeft een positief effect op de marktwaarde.
• Ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere (voorgeschreven) percentages.
• Een daling in de gemiddelde disconteringsvoeten ten opzichte van 2017.
• Oplevering van nieuwbouw huur met een marktwaarde per 31-12-2018 van € 11,2 mln.

Schattingswijziging
Het “validatie effect” van het handboek 2017 alsmede wijzigingen in de rekenmethodiek betreffen een schattingswijziging. Volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is sprake van een schattingswijziging indien
een eerdere schatting wordt herzien. Dit kan noodzakelijk zijn op grond van wijzigingen in de omstandigheden
waarop de schatting is gebaseerd of het beschikbaar komen van nieuwe informatie met betrekking tot de te
schatten grootheid. Onder een schattingswijziging wordt mede verstaan een wijziging in de schattingsmethode.
De aard van een schattingswijziging brengt mee dat deze niet voldoet aan de definities van een materiële fout.
Het “validatie effect” van het handboek 2017 kan niet zuiver worden bepaald. Hierdoor kan er geen cijfermatige
indicatie van de invloed van deze schattingswijziging worden gegeven.
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Beleidswaarde
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:
x € 1.000,MARKTWAARDE VERHUURDE STAAT
Beschikbaarheid (doorexploiteren)

€

69.059

Betaalbaarheid (huren)

€

112.332

Kwaliteit (onderhoud)

€

38.292

Beheer (beheerkosten)

€

2.881

Subtotaal:

€

222.564

BELEIDSWAARDE

x € 1.000,€

516.443

€

293.879

Sensitiviteitsanalyse
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) als volgt:
Uitgangspunt voor:
Disconteringsvoet
Streefhuur per maand
Lasten onderhoud
Lasten beheer

2018
7,40%
€ 571
€ 1.807
€ 734

a. Voor Planmatig onderhoud is bij de normbepaling uitgegaan van het begrote Planmatig onderhoud met een
horizon van 25 jaar. De begrote bedragen komen uit het vastgoed begrotingsprogramma Homerun.
b. De norm voor NPO is bepaald op basis van de gemiddelde realisatie over de afgelopen 5 jaar. Basis voor
de berekening zijn de vastgestelde jaarrekeningen over 2014 tm 2017 en de concept jaarrekening 2018
geweest.
In onderstaande tabellen wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze uitgangspunten heeft op de beleidswaarde:
Effect op de beleidswaarde:

Mutatie t.o.v. uitgangspunt

Effect op de beleidswaarde (x € 1.000,-)

Streefhuren per maand

€ 25 hoger

€ 15.697 hoger

Streefhuren per maand

€ 25 lager

€ 15.294 lager

Lasten onderhoud per jaar

€ 100 hoger

€ 5.047 lager

Lasten beheer per jaar

€ 100 hoger

€ 10.124 lager

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere
ontwikkeling van dit waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en
beheerlasten.
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Verstrekte zekerheden
Zonder toestemming van het WSW is het de corporatie niet toegestaan om de woningen die met door het
WSW geborgde leningen zijn gefinancierd te bezwaren met een beperkt recht (recht van pand/hypotheek,
recht van opstal, recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik) of de verplichting aan te gaan om deze woningen
met een zekerheidsrecht te bezwaren (positieve hypotheekverklaring). Als gevolg hiervan zijn de woningen die
met geborgde leningen zijn gefinancierd, niet met hypothecaire zekerheden bezwaard.
Daarnaast heeft het WSW recht van eerste hypotheek op de woningen van de corporatie betreffende de door
het WSW geborgde financiering.
Voor de door het WSW verstrekte borgstelling heeft de corporatie een obligoverplichting gebaseerd op de
omvang van de door het WSW geborgde leningen. Deze obligoverplichting is in de toelichting op de balans
vermeld onder de Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

Overige vastgoedbeleggingen
Onroerende zaken
verkocht onder
voorwaarden
		

Vastgoed in
ontwikkeling
bestemd voor eigen
exploitatie

			 2018
			
x € 1.000

2017
x € 1.000

2018
x € 1.000

2017
x € 1.000

7.144

7.223

1.793

382

76

65

9.601

8.206

Onttrekking aan voorziening projecten		
Herclassificatie naar voorraad bestemd voor
verkoop		 -933
Overboeking van DAEB vastgoed in exploitatie		
Overboekingen naar niet-DAEB-/DAEB-			
vastgoed in exploitatie		
Waardeveranderingen		 294
Overige mutaties
-

-

8.753

-6.857

-546
-

-

-14

402
-

-18.939
-42

76

-563

-79

-627

1.411

6.581

7.144

1.166

1.793

Boekwaarde per 1 januari
Stand per 1 januari
Mutaties			
Investeringen - uitgaven na eerste verwerking		

Totaal mutaties
Stand per 31 december

et effect van de herclassificatie op het vermogen en resultaat is nihil. Het betreft een vijftal woningen die na
terugkoop regulier zijn verkocht.
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2. Materiële vaste activa
			
Onroerende en roerende
			zaken ten dienste van de exploitatie
			
2018		2018
			 x € 1.000		 x € 1.000
Boekwaarde per 1 januari
Stand per 1 januari		
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		
Boekwaarde per 1 januari		

6.272
-2.345
3.927

6.046
-2.029
4.017

Mutaties			
Investeringen			 62		252
Buitengebruikstellingen en afstotingen			
-		
-26
Afschrijving desinvesteringen			
-		
18
Afschrijvingen		
-295
-334
Totaal mutaties		
-233
-90
Boekwaarde per 31 december			
Stand per 31 decemebr			
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen		
			

6.334		
-2.640
3.694

6.272
-2.345
3.927

Afschrijvingen			
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de
lineaire methode rekening houdend met een eventuele restwaarde, onder toepassing van de componentenbenadering en gebaseerd op de volgende verwachte gebruiksduur:
• bedrijfsterreinen: geen afschrijving;
• automatisering: 5 jaar;
• bedrijfsauto’s: 5 jaar;
• inventaris kantoor: 5 - 10 jaar;
• kantoorgebouw (componentenbenadering):
• casco: 50 jaar;
• liftinstallaties: 20 tot 25 jaar;
• verwarmingsinstallaties: 20 jaar.
De WOZ- waarde op peildatum 1/1 2017 van het eigen kantoorpand aan de Zuiderzeestraat bedraagt € 1,1
mln en de ruimte van de technische dienst aan de Leeghwaterstraat € 0,6 mln.
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3. Financiële vaste activa
Alle financiële vaste activa hebben een looptijd langer dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.
			 31-12-2018		31-12-2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Andere deelnemingen			
Woningnet N.V. te Dordrecht (0,02%)			
1		
1
N.V. Stadsherstel te Dordrecht (2,74%)		
52
		
1
53
			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Woningnet N.V.			
Stand per 1 januari		
Stand per 31 december		

1
1

1
1

N.V. Stadsherstel			
Stand per 1 januari		
52
52
			 52		52
Desinvesteringen			-35		 Waardeverminderingen		
-17				
52
Stand per 31 december		
52
N.V. Stadsherstel is in 2018 opgeheven. Het nog te ontvangen saldo van de afwikkeling is opgenomen onder
de overige vorderingen.
			 31-12-2018		31-12-2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Latente belastingvordering(en)
Latente belastingvordering		

1.819

2.866

De latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Daarbij is een disconteringsvoet van 2,14% toegepast.
Bij de berekening is rekening gehouden met de toekomstige wijzigingen van het VpB tarief.
• Latentie voor verkoop: € 16.380 en looptijd 5 jaar.
•
•
•
•

Latentie voor WOZ afwaardering: - € 469.803 en looptijd 5 jaar
Latentie voor embedded derivaten: € 2.665.205 en looptijd bedraagt gemiddeld 32,4 jaar.
Latentie voor afschrijvingspotentieel: € 195.991 en looptijd 6 jaar
Latentie voor lening o/g: € 276.431 en looptijd 29 jaar.
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De nominale waarde van het waarderingsverschil van het vastgoed in exploitatie bedraagt € 43,8 mln (de
fiscale waarde is hoger dan de commerciële waarde). Naar verwachting zal het verschil over het vastgoed in
exploitatie niet tot afwikkeling komen binnen een afzienbare termijn. Hierdoor is de contante waarde hiervan
op nihil gewaardeerd. Alleen voor de toekomstige verkopen voor de komende 5 jaar is een latentie gevormd.
De post latente belastingvordering(en) is als volgt opgebouwd:
Waarderings- Waarderings- Waarderings- Waarderings- Waarderingsverschil verkoop
verschil
verschil
verschil
verschil
bestaand bezit afschrijvingsembedded
waardering
afwaarde2018 		
potentieel
derrivaten
lening o/g
-ringen

Totaal

Stand per 1 januari
56
901
Dotatie
-41 		
Onttrekking		
Vrijval
		
-715
Stand per 31 december
15
186

2.866
-320
-727
1.819

1.691
167
1.858

219
-12
207

-446
-446

			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Latente belastingvordering			
Stand per 1 januari			
Dotatie ten laste van het resultaat			
Vrijval ten laste van het resultaat		
Stand per 31 december		

2.866		
-320		
-727
1.819

2.171
901
-206
2.866

Het kortlopende deel van de latente belastingvordering bedraagt € 3.000.			
			 31-12-2018		31-12-2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Overige vorderingen
Waardering embedded derivaten			
1.022		
1.265
Kopen naar wens			
84		
84
Waarborgsommen		
1
1
		
1.107
1.350
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			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Waardering embedded derivaten			
Stand per 1 januari			
1.265		
1.496
Waardemutatie		
-243
-231
Stand per 31 december		
1.022
1.265
De initiële reële waarde van de drie derivaten op het afsluitmoment is bepaald op € 2,7 mln. Op basis van de
marktwaarde per 31 december 2018, inclusief de geamortiseerde rente 2018, is het saldo ultimo 2018 € 1,0
mln (2017: 1,3 mln).

Vlottende activa

			 31-12-2018		31-12-2017
			 x € 1.000		 x € 1.000

4. Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop		

-

325

Ultimo 2018 zijn er geen leegstaande woningen bestemd voor de verkoop.

5. Vorderingen
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Huurdebiteuren
Huurdebiteuren			 595		622
Voorziening wegens oninbaarheid		
-280
			
315
622
Overige vorderingen
Overige debiteuren			
300		
207
Overig		
94
93
			
394
300
De post overig betreft vooral vooruitbetaalde licentiekosten en verzekeringspremies.
Overlopende activa
Diversen		
58
19
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			 31-12-2018		31-12-2017
		
x € 1.000		 x € 1.000

6. Liquide middelen

Direct opvraagbaar		

508

5

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Tablis Wonen. Met de huisbankier Rabobank is een rekening
courant faciliteit overeengekomen van maximaal € 1,5 miljoen. Eind 2018 was € 0 van de beschikbare € 1,5
miljoen gebruikt (2017: € 1,3 mln).

7. Eigen vermogen			

			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Herwaarderingsreserve			
Stand per 1 januari			
271.823		
302.113
Dotatie		
36.774
-30.290
Stand per 31 december		

308.597

Overige reserves			
Stand per 1 januari			
Resultaatbestemming boekjaar			
Ten gunste van herwaarderingsreserve		

74.459		
44.674		
-36.774

Stand per 31 december		

82.359

271.823
50.385
-6.216
30.290
74.459

Aan de RvC wordt voorgesteld het resultaat boekaar ad € 44,6 miljoen positief toe te voegen aan de overige
reserves. In de balans is dit voorstel reeds verwerkt.
Per 31 december 2018 is in totaal € 308,6 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2017: € 271,8 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van
het vastgoed in exploitatie en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het
Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 222,6
miljoen in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het
te voeren beleid van Tablis Wonen. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze)
verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren
zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en
ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is
om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het
vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning
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slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhoudsen beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.

8. Voorzieningen
De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter tenzij anders vermeld.
			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Onrendabele investeringen en herstructureringen			
Stand per 1 januari			
7.184		
12.843
Vrijval 			
-4.606		
Dotatie			
- 		
1.198
Mutatie saldering vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie		
8.753
-6.857
		
Stand per 31 december		
11.331
7.184
			 31-12-2018		31-12-2017
		
x € 1.000		 x € 1.000
Overige voorzieningen			
Reorganisatie		
340

700

			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Reorganisatie			
Stand per 1 januari			
700		
Dotatie			
-		700
Vrijval			-317		 Onttrekking		
-43
Stand per 31 december		

340

700

Deze voorziening heeft betrekking op de kosten van het afvloeien van personeel op basis van een gedetailleerd reorganisatieplan. Dit plan zal worden uitgevoerd in de periode 2018-2020.
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9. Langlopende schulden
			
		31-12-2018

Aflossings- Resterende Resterende
verplichting looptijd > 1 looptijd > 5
2019
jaar
jaar

		 x € 1.000

x € 1.000

Leningen kredietinstellingen		 117.211
3.777
Verplichtingen uit hoofde van onroerende				
zaken verkocht onder voorwaarden		
6.572
Overige schulden
5
123.788

3.777

x € 1.000

x € 1.000

5.595

107.839

-

6.572
-

5.595

114.411

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende
schulden.
De gemiddelde rentevoet van de langlopende schulden is 2,85% (2017: 3,11%).
De waarde van de drie aanwezige embedded derivaten is per 31 december 2018 berekend op € 14,0 miljoen.
Dit bedrag is opgenomen onder de post ‘leningen kredietinstellingen’. De marktwaarde van de totale lening
portefeuille is € 145,5 miljoen.
Alle leningen onder kredietinstellingen zijn geborgd door het WSW.
			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Lening overheid		
Stand per 1 januari			
Aflossing

-		
-

Stand per 31 december		

-

-

Langlopend deel per 31 december		

-

-

1.725
-1.725

			 31-12-2018		31-12-2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Schulden aan kredietinstellingen			
Leningen kredietinstellingen		
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			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Leningen kredietinstellingen			
Stand per 1 januari			
Opgenomen gelden			
Mutatie waardering embedded derivaten			
Aflossing
Stand per 31 december			
Aflossingsverplichting komend boekjaar

109.971		
7.500		
1.119		
-1.379
117.211		
-3.777

113.930
-2.364
-1.595
109.971
-1.372

Langlopend deel per 31 december		

113.434

108.599

			 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden		

6.572

7.167

				
Verplichtingen uit
				
hoofde van
				
onroerende zaken
				
verkocht onder
				voorwaarden
					 x € 1.000
7.167

Saldo per 1 januari 2018				

Waardemutatie					264
Vrijval ivm terugkoop					
-859
Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht					
Vermeerderingen / verminderingen				

7.167
-595

Saldo per 31 december 2018				

6.572

			 31-12-2018		31-12-2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Waarborgsommen			
Waarborgsommen		
5
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10. Kortlopende schulden			
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.			
			 31-12-2018		31-12-2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Schulden aan kredietinstellingen			
Leningen kredietinstellingen			
Rekening-courant bank		

3.777		
-

1.372
1.345

			
3.777
2.717
		
Schulden aan leveranciers			
Crediteuren			
2.379		2.819
Belastingen en premies sociale verzekering			
Vennootschapsbelasting			 267		1.354
Omzetbelasting			 726		915
Loonheffing
143
134
Pensioenen		
37
37
			

1.173

2.440

Overlopende passiva			
Transitorische rente			
1.044		
639
Af te rekenen stook en servicekosten			
523		
583
Personeel			 208		204
Vooruitontvangen huren			
167		
131
Overig		
178
271
			

2.119

1.828

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
In het kader van de verkoop van woningen aan zittende huurders (wet bevordering eigen woningbezit) is in het
verleden korting verleend aan kopers. Hierbij is de bepaling opgenomen dat wanneer binnen een termijn van
tien jaar de woning door de koper wordt doorverkocht, een tijdsevenredig deel van deze korting dient te worden terugbetaald aan Tablis Wonen. Het effect voor Tablis Wonen is nagenoeg nihil, gezien het zeer beperkte
aantal woningen dat onder deze regeling is verkocht. De notaris die bij doorverkoop de akte van levering transporteert dient te bewaken of het anti-speculatiebeding nog van toepassing is en ons daarover te informeren.
Ketenaansprakelijkheid
Tablis Wonen heeft per balansdatum geen niet uit de balans blijkende verplichtingen uit hoofde van de Wet
Keten Aansprakelijkheid.
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Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Als zekerheid voor de geldverstrekkers wordt door Tablis Wonen gebruik gemaakt van borgstelling door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Door borging van het WSW kan ten behoeve van sociale woningbouw (en specifiek benoemd maatschappelijk vastgoed) relatief goedkoop worden geleend. Als “achtervang” in deze borgstelling participeren zowel de corporaties, de rijksoverheid als ook de gemeente waar de
sociale woningbouw wordt gerealiseerd. In 2018 heeft de beoordeling hiervan door het WSW plaatsgevonden.
Obligoverplichting
De door het WSW geborgde leningenportefeuille bedraagt ultimo 2018 € 102,2 miljoen en dit betekent dat
Tablis Wonen op basis van een obligopercentage van 3,85% € 3,9 miljoen beschikbaar moet kunnen stellen
aan het WSW. Tablis Wonen kan aan deze verplichting voldoen.
Verplichtingen vanuit onderhoudscontracten
Tablis Wonen heeft aan langlopende onderhoudscontracten een jaarlijkse verplichting van ca € 0,6 miljoen. Dit
bedrag is lager dan in 2017 (€ 0,9 miljoen).
Rechten en verplichtingen vanuit investeringsprojecten
Tablis Wonen is voor 2,1 miljoen verplichtingen aangegaan inzake een aantal investeringsprojecten.
Tablis Wonen is een koopovereenkomst overeengekomen inzake de levering van grondpercelen met een totale opbrengstwaarde van € 3,1 miljoen exclusief btw.
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6 Toelichting op de winst- en
verliesrekening over 2018
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
				 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000

11. Huuropbrengsten

Woningen en woongebouwen			
Onroerende zaken niet zijnde woningen		
			
Huurderving wegens leegstand			
Huurderving wegens oninbaarheid			
Huurderving wegens gewenning		
			

28.174		
27.782
1.806
1.800
29.980		29.582
-937		
-525
-353		
-34
-18
-15
28.672
29.008

De huur is gewijzigd als gevolg van:			
- verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging tot een bedrag van + € 244.000;
- overige huuraanpassingen van + € 35.000;
- verhoging van huren als gevolg van huurharmonisatie van + € 78.000;
- verkoop woningbezit leidt tot een huurafname van - € 19.000;
- sloop en renovatie woningbezit leidt tot een huurafname van - € 570.000;
- huurverlaging naar maximaal redelijk - € 11.000.
- oplevering nieuwbouw huur + € 157.000.
- dotatie aan de voorziening oninbaar - € 280.000
- huuraanpassingen Yulius + € 19.000
De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:
Gemeente Sliedrecht			
Gemeente Molenwaard		
			

23.889		
4.783
28.672

24.169
4.839
29.008

Basis t.b.v. de verdeling naar de diverse activiteiten binnen het functioneel model.			
Basiskosten t.b.v. functionele verdeling
Lonen en salarissen			
2.384		
2.468
Sociale lasten			
403		
385
Pensioenregeling			 344		352
Toegerekend aan onderhoud			
-659		
-387
Afschrijvingskosten MVA t.d.v. eigen exploitatie		
296
334
			
2.768
3.152
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				 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Lonen, salarissen, pensioen en sociale lasten
Lonen en salarissen		
2.384
2.468
Subtotaal lonen en salarissen			
2.384		
2.468
Sociale lasten			
403		
385
Pensioenregeling			 344		352
Toegerekend aan onderhoud		
-659
-387
			
2.472
2.818
Werknemers
Gedurende het jaar 2018 had de corporatie gemiddeld 44 werknemers in dienst (2017: 47). Dit aantal is
gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam (2017:
-).Net als voorgaande jaren is geen van de werknemers buiten Nederland werkzaam.
				 2018		2017
Onderverdeeld naar:
Bedrijfsvoering			11		8
Strategie			 4		5
Vastgoed			 15		17
Wonen		
14
17
			
44
47
				 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000
Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening 			
Andere controlewerkzaamheden 		
			

59		
10
69

75
8
83

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Tablis Wonen zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). Gebaseerd
op kosten met betrekking tot controle van het boekjaar.

12. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Vanuit personeelslasten 			
Vanuit overige bedrijfslasten 		
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				 2018		2017
			 x € 1.000		 x € 1.000

13. Lasten onderhoudsactiviteiten

Planmatig onderhoud			
4.100		
3.231
Mutatieonderhoud			 638		615
Reparatieonderhoud			 846		754
Toegerekende personeelslasten			
293		
682
Toegerekende overige bedrijfslasten		
245
1.227
			
6.122
6.509

14. Overige directe operationele lasten
exploitatie bezit

Belastingen en verzekeringen			
Contributies landelijke verenigingen			
Verhuurderheffing
Overige exploitatielasten			
Saneringsheffing
			

1.759		
33		
3.300
182		
303
5.577

1.802
38
2.933
226
4.999

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
15. Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Bestaand bezit
Verkoopopbrengst 			
1.811 		
1.778
Af: Verkoopkosten			
-38 		
-20
Af: Toegerekende organisatiekosten 			
-9		
-11
Boekwaarde		
-1.491
-535
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
273
1.212
In de verkoopopbrengst van 2017 is een opbrengst inzake de geleverde gronden sloopwoningen ad € 0,9
miljoen begrepen.
Voorraden
Verkoopopbrengst 			
-		
Boekwaarde		
Resultaat in winst-en-verliesrekening 		
-
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				 2018		2017
		 x € 1.000		 x € 1.000

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
16. Overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Overige waardeveranderingen voorziening onrendabele
investeringen			
Overige waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie 			
Toegerekende organisatiekosten vastgoed in ontwikkeling
			

17. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

Waardeveranderingen DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

4.606 		

-1.198

-42 		
-167
4.397

-1.198

36.342

-14.884

18. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille VoV

Ongerealiseerde waardeverandering Vastgoed verkocht onder
voorwaarden			
Ongerealiseerde waardeveranderingen terugkoopverplichting
vastgoed verkocht onder voorwaarden		
			

294 		
-264
30

402
-360
42

Netto resultaat overige activiteiten
19. Opbrengst overige activiteiten
Opbrengst diversen 122 105

20. Overige organisatiekosten

Toegerekende personeelslasten 			
Toegerekende overige bedrijfslasten 		
			

1.088 		
1.171
2.259

988
838
1.826

Bij deze kosten zijn de salariskosten van de afdeling Strategie (95%) en de afdeling Bedrijfsvoering (100%)
opgenomen. Ook zijn hier opgenomen alle kosten van de RvC en alle overige kosten (bijv. opleidingen en
inhuur) direct gerelateerd aan de afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling bedrijfsvoering bestaat overigens uit d
financiële administratie, facilitair, bestuurs- en managementondersteuning, ICT en de personeelsadministratie.
Kosten die Tablis breed gelden (zoals kantoorbenodigdheden en huisvesting) zijn verdeeld over de diverse
categorieën op basis van de personeelslasten. Aan de post overige organisatiekosten is 35% van deze kosten
toegerekend.
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				 2018		2017
		 x € 1.000		 x € 1.000

21. Kosten omtrent leefbaarheid

Leefbaarheid 			
Toegerekende personeelslasten 			
Toegerekende overige bedrijfslasten 		
			

135 		
122		
231
488

85
125
130
340

22. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 			
-10		
-3
Rentelasten en soortgelijke kosten		
-5.187
-1.559
		
-5.197
-1.562
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente op vorderingen		

Rentelasten en soortgelijke kosten
Extendible 			
Kredietinstelling 			
Gemeenten			
Heffingsrente
Overige schulden 		
			

-10

-3

1.361		
3.418		
-		
384
24
5.187

-2.132
3.409
58
198
26
1.559

23. Belastingen
Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast/-bate over het resultaat in de geconsolideerde winst-en verliesrekening bestaat uit de
volgende componenten:
				 2018		2017
		 x € 1.000		 x € 1.000
Acute vpb last lopend boekjaar			
Aanvullende vpb last voorgaande jaren 			
Mutatie actieve belastinglatentie 		
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Het vigerende belastingtarief bedraagt 20% tot € 200.000 en 25% vanaf € 200.000.
Momenteel is er nog overleg gaande met de belastingdienst over de te betalen vennootschapsbelasting over
de jaren 2013 en 2014. Door de Belastingdienst is over 2013 een aanslag opgelegd van 1.337K. Deze aanslag
is reeds door Tablis Wonen betaald. Tegen deze aanslag is bezwaar gemaakt en de discussie hierover is nog
niet is afgerond. Het bezwaar richt zich tegen de door de belastingdienst gedane correctie op de afwaardering
naar een lagere WOZ-waarde ten aanzien van de Staatsliedenbuurt. De Belastingdienst is van mening dat
deze woningen in 2013 niet afgewaardeerd hadden mogen worden omdat deze woningen later zijn gesloopt.
Mondeling heeft de Belastingdienst aangegeven een afwaardering in het kader van sloop in een ander jaar wel
toe te staan. De sloop van de woningen is in 2017 begonnen. Gezien het tijdsverloop tussen de afwaardering
van de woningen en de besluitvorming tot sloop bestaat er verschil van mening tussen de belastingdienst en
Tablis Wonen ten aanzien van het jaar waarin de afwaardering kan worden genomen. Ook is er discussie over
de hoogte van de afwaardering. Om deze reden is over 2013 - op basis van voorzichtigheid - geen vpbvordering opgenomen. Indien het bezwaarschrift goedgekeurd wordt, kan Tablis alsnog een bedrag ad € 1.325K
tegemoet zien.
Tevens is nog geen rekening gehouden met het verlies over 2014 dat verrekend kan worden met 2013
danwel 2015 (afhankelijk van de uitkomst over 2013).
In de fiscale positie is voor 2017 uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe ten aanzien van de hoogte van de
afwaardering van de gesloopte woningen. Er is nu vanuit gegaan dat er geen afwaardering mogelijk is. In de
aangifte zal hier wel van worden uitgegaan.
Het gaat hier om een afwaardering van ca. € 1,9 miljoen. De kans is echter aanwezig dat de belastingdienst
een ander standpunt heeft dan dat door Tablis Wonen bij de aangifte zal worden ingenomen. In de loop van
2019 zal meer duidelijk worden over de daadwerkelijke hoogte van de afschrijving ten gevolge van sloop.
Vooralsnog houden we er rekening mee dat er niets kan worden afgewaardeerd.
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24. Resultaat deelnemingen

				 2018		2017
		 x € 1.000		 x € 1.000
Aandeel resultaat Stadsherstel 		
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7 Overige informatie
Wnt-verantwoording 2018 Tablis Wonen
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) publieke en semipublieke sector in werking getreden. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Tablis Wonen van toepassing zijnde
regelgeving. Voor leden en de voorzitter van de RvC geldt een maximale vergoeding van respectievelijk 10%
en 15% van het bezoldigingsmaximum wat door het ministerie is vastgesteld. Het bezoldigingsmaximum in
2018 voor Tablis Wonen is €137.000 (Woningcorporaties Klasse E). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Er zijn
geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

L. Marchesini - Franso
Directeur – Bestuurder
01/01 – 31/12
1
Ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

137.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
136.765

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

116.725
20.040
136.765

L. Marchesini - Franso
Directeur – Bestuurder
01/01 – 31/12
1
ja
112.092
19.680
131.772

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

132.000

Totale bezoldiging

131.772
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

J. van Leeuwen
Voorzitter
01/01 – 31/12

R. van Oostveen
Vice-voorzitter
01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

16.019
20.550
N.v.t.

10.680
13.700
N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

J. van Leeuwen
Voorzitter
01/01 – 31/12

R. van Oostveen
Vice-Voorzitter
01/01 – 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

15.534
19.800

10.345
13.200

bedragen x € 1

R. Boxman

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Lid
01/01 –
31/12

R.J.
Lievaart
Lid
01/01 –
31/12

D.R.E.
van Wezel
Lid
01/01 –
31/12

10.680
13.700
N.v.t.

10.680
13.700
N.v.t.

10.680
13.700
N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t
N.v.t.

N.v.t
N.v.t.

N.v.t
N.v.t.

Gegevens 2017
bedragen x € 1

R. Boxman
Lid
01/01 –
31/12

R.J. Lievaart
Lid
01/01 –
31/12

D.R.E. van
Wezel
Lid
01/01 –
31/12

10.345

10.345

10.345

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Bezoldiging
Totale bezoldiging
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Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

13.200

13.200

13.200

Er zijn in 2018 geen functionarissen van wie de bezoldiging de maximale bezoldiging, zoals bedoeld in
artikel 2.3. eerste lid van de WNT, te boven is gegaan.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen.
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Balans per 31-12-2018

(na resultaatbestemming, bedragen in € 1.000,-)
		
		

DAEB 			NIET-DAEB
€ 		
€

Activa		
Vaste activa		

Vastgoedbeleggingen
DAEB Vastgoed in exploitatie 		
497.021
Niet-DAEB Vastgoed in exploitatie 				
19.422
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 				
6.581
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie
1.166
			
498.187 		
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie
3.548
			

146
3.548 		

26.003

146

Financiële vaste activa
Andere deelnemingen 				
1
Latente belastingvorderingen 		
1.819
Overige vorderingen 		
1.023 		
84
Interne lening 		
5.000
Netto-vermogenswaarde niet-Daeb
14.255
		
22.097
85
SOM DER VASTE ACTIVA 			

523.832 		

26.234

Vlottende activa

Voorraden
Vastgoed bestemd voor verkoop
			
-		
Vorderingen
Huurdebiteuren 		
314 		
1
Overige vorderingen 		
342 		
52
Overlopende activa
56
2
			
712		

-

55

Liquide middelen 		

770

-262

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 		

1.482

-207

TOTAAL ACTIVA 		

525.314

26.027
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De niet-DAEB verhuureenheden worden in eigendom van de corporatie aangehouden, omdat sprake is van
complexen met gemengd bezit en/of vanwege gemaakte strategische keuzes voor diversiteit in de wijken/
doordat sprake is van bedrijfsmatig vastgoed passend binnen de doelstelling van de corporatie.			
		
Het negatieve saldo van de niet-DAEB-tak wordt veroorzaakt door het feit dat in 2017 het gebruik maken van
de kredietfaciliteit bij de Rabobank (zijnde € 1,345 miljoen en beschouwd als niet geborgde lening) volledig
als kortlopende schuld bij kredietinstellingen was verantwoord en nu als beginpositie voor de liquide middelen is genomen. Begin 2018 is het gebruik maken van de kredietfaciliteit teniet gedaan vooral door inkomsten
in de DAEB-tak. 					

Balans per 31-12-2018

(na resultaatbestemming, bedragen in € 1.000,-)
		
		

DAEB 			NIET-DAEB
€ 		
€

Passiva

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve 		
305.887
Overige reserves
85.069
			

2.710
11.545
390.956 		

14.255

Voorzieningen
Onrendabele investeringen en herstructureringen 		
11.331
Overige voorzieningen
326
			

14
11.657 		

14

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 		
113.434
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VoV 				
Overige schulden 		
5
Interne lening
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN 			

6.572
5.000

113.439 		

11.572

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

3.777		
2.285		
1.127 		
2.073

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN		

9.262

186

TOTAAL PASSIVA 		

525.314

26.027

Jaarverslag 2018

94
46
46

Tablis Wonen 140

Winst- en verliesrekening (in € 1.000)

		
		
			

DAEB 		NIET-DAEB
€
€

Huuropbrengsten 			
Opbrengsten servicecontracten			
Lasten servicecontracten 			
Overheidsbijdragen 			
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 			
Lasten onderhoudsactiviteiten			
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 		
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille		

27.574 		
1.826 		
-1.829 		
-		
-1.496		
-6.098 		
-5.353
14.624

1.098
26
-26
-62
-24
-224
788

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling			
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 			
Toegerekende organisatiekosten 			
Toegerekende financieringskosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 			

- 		
- 		
- 		
- 		

-

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 			
Toegerekende organisatiekosten 			
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille		
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille		

405 		
-		
-323
82 		

1.368
-9
-1.168
191

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 			
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 		
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden			
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
bestemd voor verkoop 		
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 		

4.397		
35.215 		

1.127

- 		

30

39.612

1.157

Opbrengst overige activiteiten 			
Kosten overige activiteiten 		
Netto resultaat overige activiteiten 			

117		
117

5

Overige organisatiekosten			
Leefbaarheid				

-2.168 		
-488		

-91
-

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
-		
Rentelasten en soortgelijke kosten			
-5.197		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
- 		
Rentebaten interne lening 			
143 		
Rentelasten interne lening 		
Saldo financiële baten en lasten
-5.054

-143
-143

5

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN			

46.725 		

1.907

Belastingen 			
Resultaat deelnemingen			
Resultaat niet-DAEB tak 		

-3.825		
- 		
1.774

-116
-17

RESULTAAT NABELASTINGEN 		

44.674
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Kasstroomoverzicht 2018 (in € 1.000)

		
		
			
Ontvangsten:
Huren 			
Vergoedingen 			
Renteontvangsten (exclusief interne lening) 			
Renteontvangsten interne lening 		
Saldo ingaande kasstromen 			

DAEB 		NIET-DAEB
€
€
27.930 		
1.785		
4 		
143
29.862 		

1.153
26
1.179

Uitgaven:
Personeelsuitgaven 			
3.014 		
Onderhoudsuitgaven 			
5.427 		
Overige bedrijfsuitgaven 			
5.954 		
Renteuitgaven (exclusief interne lening) 			
3.050 		
Renteuitgaven interne lening 			
- 		
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat
318
Verhuurdersheffing
3.290
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 		
93 		
Vennootschapsbelasting		
4.194
Saldo uitgaande kasstromen 		
25.340
Kasstroom uit operationele activiteiten		
4.522

124
21
206
143
13
4
173
684
495

MVAingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
woongelegenheden 		
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 			

435
435 		

1.377
1.377

MVAuitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 			
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 			
Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden			
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden			
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop			
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden			
Aankoop grond 			
Investeringen overig 			
Externe kosten bij verkoop 		
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 		

10.019
48
- 		
54
9
10.130

29
972

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 			

-9.695 		

405

FVA
Ontvangsten verbindingen			
Ontvangsten overig 			
Ontvangen aflossing interne lening
Dividend vanuit niet-Daeb 			
Uitgaven verbindingen 			
Uitgaven overig 			
Aflossing interne lening
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 			

-		
-		
-		
-		
-		
-		

-
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DAEB 		NIET-DAEB
€
€

			
Kasstroom uit (des)investeringen 			

-9.695 		

405

7.500		
-		

-

1.379
6.121

-

Financieringsactiviteiten
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen			
Nieuwe ongeborgde leningen			
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
Aflossing ongeborgde leningen DAEB-investeringen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen 		
Wijziging kortgeldmutaties 			
			

948
- 		
948

900
-1.345
-445

Liquide middelen per 1-1 			
Liquide middelen per 31-12 		
				

-178 		
770
948 		

183
-262
-445
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Vaststelling jaarrekening 2018
Sliedrecht, 18 juni 2019
Tablis Wonen
Zuiderzeestraat 210
Sliedrecht

Directie, 18 juni 2019					

De Raad van Commissarissen

L. Marchesini-Franso 					

J. van Leeuwen

							R. Boxman

							R.J. Lievaart

							R. van Oostveen

							Mevrouw D.R.E. van Wezel
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Overige gegevens
1 Statutaire regeling winstbestemming
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. Tablis Wonen stelt zich ten doel
uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn conform van de statuten.
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2 Controleverklaring
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Zuiderzeestraat 210
Sliedrecht
T (0184) 44 48 44
E info@tabliswonen.nl
www.tabliswonen.nl

