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Voorwoord
“Uit de startblokken”, de titel van het jaarverslag, verwijst naar het eerste jaar van het
beleidsplan. Met de uitvoering van het beleidsplan 2016-2019 “Goed wonen = samen doen!”
is in 2016 een start gemaakt.
Het eerste jaar was wel een bijzonder jaar door de wisseling in het bestuur per 1 september jl. Ondanks dat zijn er
toch belangrijke stappen gezet in de realisatie van het jaarplan. In het jaarplan 2016 stonden de volgende doelen
prominent op de agenda:
• Inzet op betaalbaarheid
• Passende woningen
• Verbeterde slaagkansen doelgroep
• Aandacht voor bijzondere groepen
• Moderne efficiënte bedrijfsvoering
• Verduurzaming/duurzaamheid
• Sloop/nieuwbouw
• Financieel gezond
In 2016 zijn voor de gemeente Molenwaard en Sliedrecht portefeuilleplannen gemaakt. Hierin zijn de ambities ten
aanzien van passende woningen voor de doelgroep vertaald. Ook zijn het streefhuurbeleid en de parameters voor de
jaarlijkse huurverhoging vastgesteld. Tablis Wonen voert een zeer gematigd huurbeleid om tegemoet te komen aan
de wens tot betaalbare woningen. In 2016 zijn alle voorbereidingen getroffen om de sloop, nieuwbouw en renovatie
van de Staatsliedenbuurt in 2017 vlot van start te laten gaan.
Enkele doelen in het jaarplan zijn in 2016 nog niet afgerond: de herijking van het duurzaamheidsbeleid wordt in 2017
afgerond. Voor de verbetering van de efficiency is een organisatieaanpassing nodig die in 2017 wordt doorgevoerd
maar waar in 2016 al wel voorbereidingen voor zijn getroffen.
Voor Tablis Wonen, de huurdersorganisatie en de gemeenten was 2016 een druk implementatiejaar. Inmiddels zijn
de woningmarktregio’s vastgesteld, hebben wij ons voorlopige scheidings- en splitsingsvoorstel ingeleverd, voorzien van zienswijzen van gemeenten en huurders, zijn statuten en reglementen aangepast en hebben we tripartite
prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten en de huurdersorganisatie.
2016 is ook het jaar van een stelselwijziging in de waardering van het vastgoed. Waar we voorheen op historische
kostprijs waardeerden, doen we dat per 1 januari 2016 op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Deze stelselwijziging heeft gevolgen voor ons balanstotaal. T.a.v. 2015 zijn de cijfers, conform de wet, aangepast om deze te kunnen vergelijken met 2016. Het balanstotaal neemt om die reden al in 2015 toe met € 272 miljoen tot € 460 miljoen.
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Overigens was 2016 een financieel goed jaar: ons bedrijfsresultaat is positief en hoger uitgekomen dan begroot
(begroot € 8,9 miljoen en gerealiseerd € 47 miljoen). Dit wordt m.n. veroorzaakt door de niet gerealiseerde waardeverandering van de vastgoedportefeuille en is van tevoren moeilijk te bepalen. Deze was dus behoorlijk hoger dan
verwacht.
Kortom, 2016 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Een groot deel van de randvoorwaarden is ingevuld om in
2017 en verder met enthousiasme en energie de realisatie van het beleidsplan ter hand te nemen: werken aan goed
wonen!
Ik wil alle medewerkers, de commissarissen en de huurdersorganisatie van Tablis Wonen heel hartelijk danken voor
hun bijdrage hieraan en wens u veel leesplezier bij onze verantwoording over 2016.
Liesbeth Marchesini-Franso
Directeur-bestuurder
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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) 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 Raad
van Commissarissen (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 beoordelen vanuit de eigen discipline 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. Het toezicht wordt uitgeoefend door de RvC. Verdere uitwerking van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden is te vinden in het reglement van de RvC en de directeur-bestuurder van Tablis Wonen.
De directeur-bestuurder legt in het bestuursverslag verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016.

Belanghouders
Tablis Wonen positioneert zich als een organisatie in het maatschappelijk middenveld. Daarom hecht Tablis Wonen
groot belang aan de inbreng van de belanghouders waarmee wordt samengewerkt. Dat zijn niet alleen de andere
corporaties in de regio’s waarin wordt samengewerkt. Het zijn ook de gemeenten waarin ons woningbezit is, de
huurdersorganisaties en de welzijnsorganisaties waarmee wordt samengewerkt. Periodiek wordt met deze organisaties overlegd en wordt advies gevraagd over beleidsvoornemens en jaarplannen. Daarnaast heeft Tablis Wonen
een breed samengestelde klankbordgroep, waaraan Tablis Wonen zelf of één van de deelnemers over belangrijke
beleidsthema’s input ophalen. In deze klankbordgroep zijn gemeenten, welzijnsorganisaties, huurdersorganisaties,
collegacorporaties, een makelaar en andere partners uit het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd.
Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 van kracht. Het eerste doel van de wet is het nader reguleren van de activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties. Onderdeel hiervan is de inbedding van het maatschappelijk presteren van corporaties in het lokale beleid, door een cyclus van woonvisie, bod en prestatieafspraken. Dit heeft een
wijziging van lokale verhoudingen tot gevolg in de driehoek gemeente, corporatie en huurdersorganisatie.

Jaarverslag 2016

Tablis Wonen

8

De Woningwet regelt een groot aantal zaken rond samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Belangrijker nog dan de regels is de geest van de wet. Samenwerking en gelijkwaardigheid zijn
belangrijke uitgangspunten.

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 directeur-bestuurder te
bespreken en te beoordelen. Dit wordt gedaan door de voorzitter en een lid 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. De RvC confirmeert zich aan de Governancecode voor woningcorporaties. Dat betekent onder meer dat de maximale zittingstermijn in acht wordt genomen. De RvC legt in deel C van dit
jaarverslag verantwoording af over de manier waarop het toezicht is uitgeoefend.
De RvC treedt op als opdrachtgever voor de accountant. De accountant informeert de RvC over haar bevindingen
in het kader van de interim-controle en de jaarverslaggeving. In 2015 heeft de RvC besloten over te gaan naar een
nieuwe accountant (Baker Tilly Berk). De interim-controle 2015 heeft vanwege de overstap in januari 2016 plaatsgevonden. De interimcontrole 2016 heeft plaatsgevonden in oktober 2016.
De RvC heeft geen aparte auditcommissie die belast is met het toezicht op en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de naleving van de opmerkingen en aanbevelingen van de externe accountant. Door periodieke rapportages van de directeur-bestuurder aan de RvC, die ook
expliciet aandacht besteden aan deze onderwerpen, wordt aan dit onderdeel van het interne toezicht binnen Tablis
Wonen invulling gegeven.
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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 2016 geen tegenstrijdige
belangen hebben voorgedaan.
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A. Bestuursverslag
Integraal toezicht door Inspectie Leefomgeving en Transport
Het integrale toezicht is gericht op de governance, integriteit, rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijk vermogen. Hierbij wordt het functioneren van de corporatie in samenhang bezien en afgezet tegen normen
(vanuit wetgeving en beleidsregels) en het risicoprofiel van de corporatie.
Op 28 november is de oordeelsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het jaar 2016 ontvangen.
Het oordeel was positief. Op alle vier de onderdelen werd de conclusie gesteld dat er geen interventie nodig is.

Volkshuisvestelijke ontwikkelingen rond Tablis Wonen
Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 van kracht. Deze wet stelt nieuwe spelregels voor de sociale huursector.
De Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met
een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Na het jaar 2016 hebben de woningcorporaties de eerste volledige cyclus van prestatieafspraken, het eerste jaar van passend toewijzen, de indeling van regionale werkgebieden
en het indienen van de scheidingsplannen DAEB/niet-DAEB achter de rug. Voor huurdersorganisaties, gemeenten
en corporaties was 2016 een druk implementatiejaar. Inmiddels zijn de woningmarktregio’s vastgesteld, hebben
corporaties hun voorlopige scheidings- en splitsingsvoorstellen ingeleverd, voorzien van zienswijzen van gemeenten
en huurders, zijn statuten en reglementen aangepast en zijn er op veel plekken in het land tussen de corporaties,
gemeente(n) en huurdersorganisatie(s) zogenaamde tripartite prestatieafspraken over de volkshuisvestingsplannen
voor de komende paar jaar gemaakt.
Zo zijn in de Drechtsteden de PALT (Prestatie Afspraken Lange Termijn) afspraken 2010-2020 herijkt. Hiervoor zijn op
6 juli 2016 PALT afspraken 2016-2025 door alle partijen ondertekend. Op 8 december 2016 zijn de lokale invullingen
uit deze PALT afspraken opnieuw vastgesteld en ook weer gezamenlijk ondertekend.
Tablis Wonen heeft haar woningbezit in twee gemeenten: de gemeenten Sliedrecht en Molenwaard. De minister
heeft de Drechtsteden, de Hoeksche Waard en de gemeente Goeree Overflakkee als kernwerkgebied van Tablis
Wonen vastgesteld. Dit besluit heeft als gevolg dat Tablis Wonen in dit hele gebied werkzaam mag zijn. Tegelijkertijd
is voor Tablis Wonen een verbod ontstaan op uitbreiding of aankoop in de gemeente Molenwaard dat niet tot deze
woningmarktregio behoort.
Het jaar 2016 is voor de corporaties het eerste uitvoeringsjaar voor het zogenaamde passend toewijzen. Dit houdt in
dat gezorgd moet worden dat minimaal 95% van de toewijzingen aan huishoudens met recht op huurtoeslag moet
plaatshebben aan woningen met een huurprijs tot de betreffende aftoppingsgrens (1-2 persoonshuishoudens tot
een huur van € 586,68. Voor huishoudens vanaf 3 personen met recht op huurtoeslag geldt een maximale huurprijs
bij toewijzing van € 628,76).
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Om te zorgen voor beschikbaarheid van voldoende woningen in de gewenste prijsklassen heeft Tablis Wonen
nieuw streefhuurbeleid voor haar woningen vastgesteld. We maken daarmee echt werk van betaalbaarheid door
huurkorting mogelijk te maken voor een groot deel van de woningen.
De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is gebouwd in de jaren ’50, vlak na de oorlog toen er grote tekorten waren aan
betaalbare woningen. De wijk ligt centraal tussen het centrum van het dorp en de A15 en op loopafstand van vele
voorzieningen. Deze buurt bestaat uit 540 woningen, waarvan 428 sociale huurwoningen zijn die Tablis Wonen
bezit en beheert. De overige woningen in de wijk zijn koopwoningen. De indeling van de wijk en de woningen zijn
verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een woonwijk wordt gevraagd. Daarom wordt de wijk
geherstructureerd. In 2016 is het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de nieuwbouwwoningen in fase 1
vastgesteld.
Per 1 september 2016 is mevrouw. L. Marchesini-Franso als directeur-bestuurder aangesteld bij Tablis Wonen.
Opvallend is dat bij vrij veel organisaties waarmee we samenwerken in 2016 nieuwe bestuurders zijn aangetreden.
Bij collega-corporaties Trivire en Woonkracht10, bij zowel de gemeente Sliedrecht als Molenwaard trad een nieuwe
wethouder met wonen in de portefeuille aan en ook kreeg de huurdersorganisatie SliM Wonen een nieuwe voorzitter.

Belangrijkste directeur-bestuurdersbesluiten
• Nieuwe impuls verkoopconstructie Kopen naar wens.
• N.a.v. samenwerkingsovereenkomst met Windroos bouwgroep is de ingangsdatum van het sociaal plan BW-plein
vastgesteld op 1 april 2016.
• Besluit om 10 woningen Emmastraat te renoveren en te verkopen als starterswoningen met subsidie van de
gemeente Sliedrecht.
• Vaststelling portefeuillestrategie Molenwaard en Sliedrecht.
• Nieuw streefhuurbeleid voor het bezit aan huurwoningen per 1 oktober 2016.
• Aanstellen van wettelijke controller.
• Nieuwe statuten en reglementen.
• Start van project om MJOP te verbeteren.

Analyse marktwaarde
Per 31 december 2016 bedraagt de marktwaarde van het DAEB- en niet-DAEB vastgoed in totaal € 477 miljoen
(2015: € 435 miljoen). Het verschil tussen de marktwaarde van het vastgoed en de kostprijs is opgenomen in
de herwaarderingsreserve. De waardering tegen marktwaarde van het vastgoed is in overeenstemming met het
‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ bepaald, waarbij is uitgegaan van de basisversie. De realisatie van
de marktwaarde van het vastgoed is sterk afhankelijk van het te voeren beleid. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB
vastgoed in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen
zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan DAEB huurwoningen. Het bestuur heeft een inschatting
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gemaakt van het gedeelte van de herwaarderingsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de WSW-bedrijfswaarde van het DAEB vastgoed in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat en bedraagt circa € 276 miljoen. Dit impliceert dat circa
78% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.

Risicomanagement
In de basis is een risico het effect van een onzekere gebeurtenis op het behalen van doelstellingen. Ook Tablis
Wonen heeft te maken met onzekere gebeurtenissen (zowel intern als extern) die sterk van invloed zijn op het al
dan niet realiseren van de door ons gestelde doelen. Risicomanagement is een proces gericht op het identificeren
en beoordelen van potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op Tablis Wonen. Doel ervan is de risico’s
zodanig te beheersen dat deze binnen de risicobereidheid van Tablis Wonen passen. Daarmee hebben Tablis Wonen
en onze stakeholders meer zekerheid dat de gestelde doelen worden gehaald. Per 1 januari 2017 heeft Tablis Wonen
een controller in de organisatie. Deze functionaris gaat erop toezien dat risicomanagement in de totale organisatie
wordt ingebed.
Om risico’s zoveel mogelijk aan de voorkant te beheersen zijn het investerings- en het treasurystatuut vastgesteld.
Deze worden jaarlijks geëvalueerd en zijn eind 2016 aangepast aan de eisen vanuit de Woningwet . Daarbij is gebruik gemaakt van de standaard statuten die door Aedes zijn gepubliceerd. Ook facetten van ons onderhouds- en
streefhuurbeleid zijn van belang voor de beheersing van de risico’s. In 2016 is ons streefhuurbeleid herijkt. In 2016
zijn de nodige acties genomen om te voldoen aan wet- en regelgeving t.a.v. de Wet bescherming persoonsgegevens
en datalekken. In 2017 wordt dit nog verder uitgewerkt. Risico is onderkend dat we alert moeten blijven om aan de
meest recente wet- en regelgeving te voldoen. De controller zal ook hier de organisatie op toetsen.
De reguliere beleidscyclus start met het stellen van de strategische doelen. Risicomanagement is er dus op gericht
om deze strategische doelstellingen te realiseren. Er bestaat hiermee een relatie tussen de beleidscyclus en het
proces van risicomanagement.
Tijdens overleggen tussen de directeur-bestuurder en de RvC staat risicomanagement standaard op de agenda.
Daar wordt stil gestaan bij de risico’s die zijn gesignaleerd en worden afspraken gemaakt om deze risico’s te kunnen
beheersen. Tablis Wonen onderkent daarbij een aantal risicocategorieën: de strategische, operationele en financiële
risico’s en risico’s t.g.v. (gewijzigde) wet- en regelgeving.
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Strategische risico’s
Bij de opstelling van het beleidsplan 2016-2019 zijn onze strategische risico’s bepaald en betiteld als ‘top-risico’s’.
De toprisico’s die Tablis Wonen bij het opstellen van het beleidsplan (2015) heeft onderkend zijn de volgende:
Beïnvloedbare toprisico’s
Risico

Kans *
Impact

Gaat over de mogelijke situatie:

Relevante
kostbaarheden

5.9
Samenstelling
woningportefeuille

20

dat het woningaanbod van Tablis Wonen niet
aansluit bij de woningbehoefte (van met name
het senioren)

Woonkwaliteit
Betaalbaarheid

6.14
Huurprijsbeleid

15

dat de woonlasten door huurverhogingen en
harmonisatie zozeer stijgen dat wonen
onbetaalbaar wordt voor de primaire doelgroep

Betaalbaarheid

Niet beïnvloedbare toprisico’s
Risico

Kans *
Impact

Gaat over de
mogelijke situatie:

Relevante
kostbaarheden

2.8
Overheidsbeperkingen

15

dat nieuwe regelgeving het onmogelijk maakt te
doen wat volkshuisvestelijk gezien nodig is

Maatschappelijke
legitimatie

5.11
Veranderende
woonwensen

16

dat bewoners en woningzoekenden woonkwaliteit
anders gaan definiëren

Woonkwaliteit

In 2017 worden deze toprisico’s opnieuw beoordeeld en indien nodig aangepast.
Het belangrijkste strategische risico is het risico dat onze woningportefeuille op termijn niet meer aansluit bij de behoefte van onze klanten. In 2016 is om die reden een nieuw portefeuilleplan gereed gekomen in overleg met diverse
stakeholders (gemeenten en huurdersorganisatie SliM Wonen).
Vanaf 2016 worden onze strategische doelen uit het nieuwe beleidsplan gemonitord via de kwartaalrapportages.
Per gesteld doel wordt aangegeven of het doel redelijkerwijs nog behaald kan worden dan wel dat ingrijpen, op
welke wijze dan ook, noodzakelijk is. Ook wordt bij voorgenomen maatregelen en beleidsontwikkelingen eerst
getoetst welke bijdrage deze aan één van de strategische doelen heeft en wat de risico’s voor het betreffende doel
kunnen zijn. Voor 2017 is besloten om deze rapportage niet meer per kwartaal, maar per vier maanden op te stellen.
Operationele risico’s
Op het operationele niveau zijn er de processen t.a.v. verhuur, onderhoud, verkoop en (ver)bouw. Maar ook voor
administratie, financiële sturing, personeelsmanagement en communicatie. Binnen deze processen kunnen we te
maken krijgen met bijvoorbeeld administratieve fouten, vertraging in de uitvoering of storingen in de ICT-omgeving.

Jaarverslag 2016

Tablis Wonen

14

T.a.v. de operationele risico’s zijn de volgende maatregelen getroffen:
• Er is een ICT-calamiteitenplan opgesteld. Dit plan leidt ertoe dat bij een grote of kleine calamiteit de dagelijkse
noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden (zelfs vanaf een andere locatie). Dit plan is in 2016
vastgesteld.
• M.b.t. de betalingen is er een door de accountant akkoord bevonden procedure waarin o.a. is bepaald dat betalingen door minimaal twee personen dienen te worden verricht. In het hele proces is voldoende functiescheiding
aangebracht. De accountant toetst jaarlijks of deze procedure ook daadwerkelijk wordt gevolgd. Over 2016 is door
de accountant vastgesteld dat conform het afgesproken proces is gehandeld.
• T.a.v. het vastgoed wordt bij elk vastgoedproject (nieuwbouw of renovatie) gebruik gemaakt van de Atrisk risicoprofielen. Bij elk fasedocument wordt zo bezien welke risico’s zich kunnen voordoen en welke maatregelen
getroffen kunnen worden om deze risico’s te beheersen. Ook wordt altijd een exit-scenario berekend en beschreven. Verder is in het investeringsstatuut beschreven dat een project diverse fasen moet doorlopen. Iedere fase
kent een fasedocument dat aan MT ter advies wordt voorgelegd. De directeur-bestuurder stelt het document vast
waarna het ter goedkeuring aan de RvC wordt aangeboden.
Tablis Wonen kent een processtructuur waarbij voor alle operationele processen een proceseigenaar is vastgesteld.
De proceseigenaar dient periodiek het eigen proces te evalueren met degenen die een rol in het proces hebben en
te beoordelen of het proces nog tot het gewenste resultaat leidt en eventueel efficiënter kan worden ingericht. In
theorie dient periodiek op de processen een audit te worden uitgevoerd. Deze taak is nu belegd bij de coördinator
Financiën. Hij valt in deze functie onder de aansturing van de directeur-bestuurder. In 2016 zijn geen interne audits
uitgevoerd. Voor 2017 zijn acht audits vastgesteld:
Nr.

Proces

1.

Passend toewijzen

2.

Uitvoering privacywetgeving

3.

Planmatig onderhoud

4.

Dagelijks onderhoud

5.

Verkopen

6.

Betalingsorganisatie

7.

Jaarlijkse huurverhoging

8.

Huurprolongatie en huurincasso

Met de accountant zal worden afgestemd op welke wijze de resultaten vanuit de audits dienen te worden vastgelegd zodat zij daarop kunnen steunen t.b.v. hun eigen controleoordeel.
Financiële risico’s
Onder de financiële risico’s vallen renterisico’s, (her)financieringsrisico en liquiditeitsrisico. De financiële risico’s worden besproken in de treasurycommissie. De treasurycommissie bestond ook in 2016 uit de manager Financiën en
een extern deskundige van BDO. Ook in 2016 is vanwege de geringe treasuryactiviteiten en daarmee een laag risico,
de openstaande vacature van lid binnen de treasurycommissie niet gevuld. Het door Tablis Wonen gewenste risico-
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profiel ten aanzien van treasury is “laag”. Eén en ander is vastgelegd in het treasurystatuut. De treasurycommissie
stelt jaarlijks een treasuryjaarplan op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. De treasurycommissie
adviseert de directeur-bestuurder, deze besluit en de RvC houdt toezicht. In de kwartaalrapportage is gerapporteerd
over de gedane treasuryactiviteiten. Eind 2016 heeft de Aw het door de treasurycommissie opgestelde financieel
reglement beleid en beheer goedgekeurd. Daarmee is voldaan aan de Woningwet. In 2017 zal in overleg met de
controller worden vastgesteld of deze functionaris de vacature in de commissie gaat opvullen.
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.
24 RISK-vragen WSW
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hanteert sinds 2014 een risicobeoordelingsmethodiek gebaseerd
op 5 ‘Financial Risks’ en 24 vragen gericht op de ‘Business Risks’ van een corporatie. Het model is dusdanig opgesteld dat het aansluit bij de specifieke eigenschappen van de sector en de corporaties. Op basis van dit model stelt
WSW vast welke mate van risico (omvang van het risico en de mate van beheersing van dit risico) een corporatie
heeft. Dit oordeel bepaalt de risicoclassificatie van de betreffende corporatie. Het WSW risicobeoordelingsmodel is
gecertificeerd door Standard & Poor’s.
WSW geeft aan dat met het doorlopen van de vragen ze inzicht krijgen in de omvang en beheersing van de beschreven risico’s per corporatie. WSW interpreteert deze risico’s vanuit de verantwoordelijkheid als borgverstrekker.
Corporaties kunnen met deze vragen ook zelf nagaan of zij op deze onderdelen een hoog of een laag risico hebben,
vanuit het perspectief van WSW. Tablis Wonen heeft in 2016 deze vragen voor zichzelf doorgelopen. Als belangrijkste
risico’s zijn onderkend:
• Leeftijd en kwaliteit van de portefeuille

Het risico dat het WSW bij deze vraag beoordeelt, is het risico dat de portefeuille (woningvoorraad) in de nabije
toekomst grote uitgaven en investeringen vereist om de kwaliteit van de voorraad op peil te houden, dan wel dat
sprake kan zijn van een hogere leegstand en slechtere verhuurbaarheid als gevolg van een onvoldoende kwaliteit
van de voorraad (portefeuillerisico). De leeftijd en kwaliteit van de huidige woningvoorraad wordt beoordeeld aan
de hand van de indicatoren:
• Restant levensduur (economisch)
• Conditiescore
• Energielabel
De verwachting is dat Tablis Wonen in de toekomst behoorlijk moet investeren om de gemiddelde leeftijd van
de woningen rond de 20 jaar te houden en om aan de nieuwe eisen t.a.v. duurzaamheid te voldoen. In het strategisch voorraadbeleid dient meer aandacht te zijn voor het aspect gemiddelde restant levensduur. Er dient te
worden bepaald welk risiconiveau we aanvaarden en welke norm daarbij past. Daarnaast moet de onderhoudsbegroting dusdanig worden opgesteld dat pieken en dalen worden vermeden en dat ook een evenwichtige (lees:
jaarlijks relatief gelijke uitgaven aan het vastgoed) begroting voor de langere termijn mogelijk wordt. Hier gaan we
in 2017 mee aan de slag.
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• Concentraties in het type bezit
In de gemeente Molenwaard is het aantal grondgebonden woningen relatief hoog. Hier zit vanuit de WSWtheorie een groot risico t.g.v. eenzijdigheid van bezit. In Sliedrecht is de verhouding anders en zijn er relatief veel
appartementen t.o.v. grondgebonden woningen. Vooralsnog sluiten in beide gemeenten het aanbod en de vraag
redelijk op elkaar aan, maar alertheid is geboden. Om die reden dient bij nieuwe projecten/herstructurering het
type te bouwen/herstructureren woningen te worden getoetst aan de portefeuillestrategie en dient te worden
beoordeeld of vraag en aanbod nog steeds goed op elkaar aansluiten.

De organisatie en toekomst(visie)
Om de doelen uit het beleidsplan 2016-2019 te kunnen realiseren is een organisatieontwikkeling nodig. Daarbij zijn
doelen geformuleerd voor verlaging van de bedrijfslasten, verhoging van de klanttevredenheid en verbetering van
de (interne) samenwerking. De eerste fase van de organisatieontwikkeling, plan van aanpak en hoofdontwerp, is
gereed. Het uiteindelijke transformatieplan wordt naar verwachting voor de zomervakantie 2017 vastgesteld.

Verklaring governancecode
De directeur-bestuurder verklaart dat in 2016 de uitgangspunten uit de governancecode zijn gevolgd.

Opgave nevenfuncties directeur-bestuurder
De huidige directeur-bestuurder vervult een nevenfunctie als lid van de Raad van Commissarissen van Exploitatiemaatschappij Golfstein B.V. te Maarsbergen.

Behaalde PE-punten directeur-bestuurder
Over de periode 01-01-2015 t/m 31-12-2018 dient een directeur-bestuurder 108 PE-punten te hebben behaald. Omdat
de huidige directeur-bestuurder in 2016 vier maanden i.p.v. 12 maanden een functie van directeur-bestuurder heeft
bekleed is het aantal te behalen punten naar rato berekend op 99. Het aantal behaalde PE-punten t/m 31 december
2016 is 60. Er dienen in de periode tot en met 31 december 2018 nog 39 punten te worden behaald.
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B. Volkshuisvestingsverslag
Corporatiegegevens
Algemeen
Naam

stichting Tablis Wonen

Vestigingsadres

Zuiderzeestraat 210 te Sliedrecht

Postadres

Postbus 145, 3360 AC Sliedrecht

E-mailadres

info@tabliswonen.nl

Website

http://www.tabliswonen.nl

Datum van oprichting

2 mei 1916

Werkgebied

Sliedrecht en Molenwaard

Woningmarktregio

Drechtsteden, Hoeksche Waard en gemeente Goeree Overflakkee

Inschrijvingen

Handelsregister Kamer van Koophandel te Rotterdam nr. 23036310
Toegelaten instelling nr. L0867		

Laatste wijziging statuten

22 december 2016

Verklaring besteding gelden
In 2016 hebben er geen tegenstrijdige belangen of transacties gespeeld met betrekking tot de directeur-bestuurder.
Ook heeft Tablis Wonen in 2016 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. Onze missie, onze gezamenlijke basis
Goed Wonen = samen doen!
Voor de periode 2016-2019 heeft Tablis Wonen een nieuw 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 nieuwe 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.”
Strategische doelen
Sinds de start van de huidige beleidsperiode monitoren we de voortgang van de negen strategische doelen.
Dit rapporteren we in de periodieke rapportage. Aan het einde van 2016 ligt de voortgang van vrijwel alle doelen nog
op koers. In onderstaande tabel geven we de strategische doelen weer waarvan de voortgang achterblijft.
Omschrijving strategisch doel

Prestatie-indicator

Opmerking

Onze woningvoorraad is afgestemd Opsomming
op toekomstige afzetmogelijkheden. herstructureringsprojecten

Voor de herstructurering Oud-Alblas
West zijn de plannen aangepast om
te voldoen aan de Woningwet.
In 2017 toestemming van BZK
ontvangen. Nieuwe planning wordt
opgesteld.

Onze woningen zijn verduurzaamd.

Gemiddeld E.I. eind 2019 is 1,6,
waarbij we streven naar 1,4

E.I. eind 2016 is 1,7
De verwachting is dat, rekening
houdend met sloop, oplevering
van 100 nieuwbouwwoningen en
investeringen in duurzaamheid t/m
2019 de gemiddelde E.I. van 1,6
zeker haalbaar is.

De competenties van onze
medewerkers sluiten aan bij de
ambities.

Medewerkerstevredenheid

Door lage respons en wisseling
directeur-bestuurder is geen MTO
gehouden.
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2. Samen met de klant
2.1 Service en dienstverlening
(sub)onderdeel

Score 2014

Score 2015

Score 2016

Jaardoel 2016

7,8

7,9

7,9

7,4

Woning zoeken

7,7

8,0

7,3

7,4

Nieuwe woning

7,7

8,0

7,3

7,6

Huur opzeggen

8,4

7,9

7,6

7,4

Reparaties

8,4

8,3

8,0

7,7

Onderhoud

8,5

8,1

8,3

7,7

Ontevredenheid
afhandelen

6,8

6,3

n.v.t.1

6,8

Totaalscore

7,9

7,8

7,7

7,4

Klantcontact
Contact
Verhuizen

Onderhoud

Ontevredenheid

In de rangorde geeft de eindscore meting 2016 het volgende beeld:
Tablis Wonen t.o.v.

Rangorde in klasse

Gemiddelde klasse

KWH landelijk

73 (van 114)

7,8

Onze regio

28 (van 49)

7,8

Onze grootteklasse

18 (van 22)

7,8

Onze stedelijkheidsklasse

17 (van 36)

7,7

Het huurdersoordeel over de processen ‘nieuwe huurder’ en ‘vertrokken huurder’ is niet goed genoeg in relatie tot
onze ambitie. Om deze verbetering te bewerkstelligen worden de huidige prestaties tegen het licht houden.
Om tot een score te komen geven huurders ons rapportcijfers op basis van een enquête. Door de enquêteformulieren te analyseren komt verbeterpotentieel aan het licht. De organisatie die voor Tablis Wonen de klanttevredenheid
meet, zal hier intensief bij betrokken worden.
In 2017 zal de analyse plaatsvinden. Nog in het eerste kwartaal zal een plan van aanpak voor de verbetering van het
huurdersoordeel opgesteld worden zodat met de uitvoering ervan snel gestart kan worden. De verwachting is dat
het huurdersoordeel over een periode van twee jaar zal voldoen aan onze ambitie. Eerder niet, omdat we in 2017
ook intensief aan de slag gaan met het digitaliseren van onze dienstverlening. De ervaring leert dat dit een tijdelijk
negatief effect op het huurdersoordeel kan hebben. De ervaring leert ook dat het daarna snel weer kan verbeteren.

1

In 2016 is dit onderdeel niet ‘gescoord’.
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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. Vanaf 2017 stelt Tablis Wonen de ambitie zodanig naar boven bij
dat zij voor het huurdersoordeel tot de A-categorie gaat behoren.

Klachtenmanagement
In 2016 zijn in totaal 45 ontevredenheidsmeldingen ontvangen. De onderverdeling is als volgt:
Afdeling

2015

2016

Vastgoed

12

14

Wonen

38

24

KST

-

1

Financiën

3

4

Projecten

8

2

Staf

0

0

Totaal

61

45

De hoofdlijn van deze meldingen betrof het niet op tijd nakomen van afspraken en verbeterpunten t.a.v. de communicatie. Periodiek vindt er een rapportage plaats en worden de bevindingen van acties voorzien. Het is goed
om te constateren dat er binnen Tablis Wonen steeds meer aandacht is voor goede en tijdige communicatie met
bewoners.
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 2016 zijn er
geen klachten t.a.v. Tablis Wonen bij de Geschillencommissie ingediend.

2.2. Goede dienstverlening aan de klant
Onze communicatiekanalen
Telefoon
De meeste vragen kwamen in 2016 binnen via de telefoon. In vergelijking met 2015 zijn er 2.991 telefoongesprekken minder binnengekomen. Hieraan kunnen geen conclusies verbonden worden, omdat door een stroomstoring
de server waar de rapportagemodule op draait gedurende 4 weken uitgeschakeld was. Omdat we wel weten hoeveel telefoontjes er ongeveer per week binnenkomen gaan we ervan uit dat er toch sprake was van een lichte daling
ten opzichte van 2015 van circa 700 gesprekken. Tablis Wonen stuurt niet actief op de duur van telefoongesprekken.
Uit de rapportages van onze telefooncentrale blijkt dat een gesprek gemiddeld 2,5 minuut duurt. De daling van binnenkomende telefoontjes levert een kleine tijdwinst op van circa 0,5 uur per week.
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Ons doel is om een grotere tijdwinst te boeken in de jaren vanaf 2017. Deze tijdwinst zal enerzijds benut worden om
de bedrijfslasten te verlagen. Er zijn dan immers minder medewerkers nodig in het Klantserviceteam. Anderzijds is
die tijdwinst ook nodig om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Om die tijdwinst te realiseren zijn
vergaande ontwikkelingen nodig in de digitalisering van onze dienstverlening.
Het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening is een nadrukkelijke taak voor het Klantserviceteam.
Zij detecteren haperingen in de dienstverlening en formuleren hier adequate verbetervoorstellen voor. Samen met
andere afdelingen binnen Tablis Wonen worden deze verbeteracties uitgevoerd. Dit jaar heeft het Klantserviceteam
in dit kader gewerkt aan:
• het verbeteren van informatie op de website (vraag en antwoordlijst voor huurders);
• het wijzigen van de openingstijden;
• rapportages genereren over de telefonische vragen die binnenkomen;
• analyseren van de interne samenwerking. Deze analyses hebben geleid tot verbetering van werkprocessen en
werkafspraken. Voorbeelden van verbeteringen zijn:
1) vereenvoudiging van het werkproces bestellen en afrekenen naamplaatjes;
2) verbetering van het proces terugbelverzoeken;
3) bespreken van signalen over een haperende dienstverlening bij individuele huurders.
Overzicht telefonische bereikbaarheid

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

Totaal ingekomen telefoongesprekken
2016

8.101

6.843

5.916

7.260

28.120

2015

7.776

7.514

7.346

7.931

30.567

Aantal gesprekken <15 sec. beantwoord

6.692

5.776

5.015

6.124

23.607

Aantal gesprekken < 30 sec. beantwoord

1.237

937

798

997

3.969

Percentage < 15 sec. beantwoord

82,7%

84,4%

84,8%

84,4%

84,0%

Percentage < 30 sec. beantwoord

15,3%

13,7%

13,5%

13,8%

14,1%

Balie
Per 1 oktober 2016 is de pilot wijziging openingstijden gestart na overleg met SliM Wonen. Concreet is de balie op
woensdag- en vrijdagmiddag alleen open voor de ontvangst van bezoekers die een afspraak hebben. Na een jaar,
dus eind 2017, wordt deze pilot geëvalueerd.
Website
In 2015 werd hier zeer beperkt gebruik van gemaakt door onze bezoekers (minder dan 1%). Daarom is de vraag en
antwoordlijst in 2016 aangevuld en verbeterd.
Social media
Ook via social media zijn vragen en opmerkingen binnengekomen. Natuurlijk ook buiten kantooruren. Het valt op dat
een klein deel van onze huurders, vaak door gebruik te maken van een alias, dit soort media gebruikt om hun ongenoegen te uiten. Over de opvolging van deze vragen en verzoeken zijn intern werkafspraken gemaakt. Tablis Wonen
verwijst de melder daarbij naar de telefoon, e-mail of balie, zodat de identiteit van de melder bekend is.
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Onze prestatiedoelen
Meer digitale contacten
In 2015 was de verwachting dat een nieuw digitaal postverwerkingssysteem (Shareworx), waarmee we sinds januari 2016 werken, het aantal e-mailcontacten in beeld zou brengen. Dit blijkt echter alleen bij een andere versie van
het systeem te kunnen. In 2016 was het daarom nog niet mogelijk om het aantal digitale contacten te rapporteren.
We willen graag meer digitale contacten omdat medewerkers dan gerichter ingepland kunnen worden.
In het 4e kwartaal van 2016 is de werkwijze met de huidige versie van Shareworx geëvalueerd. Tevens zijn de functionele eisen aan een nieuwe versie van Shareworx door de organisatie opgetekend. Volgens planning nemen we
in 2017 de nieuwe versie in gebruik.
Herijken verhuurmutatieproces
Voor dit project was initieel een interne medewerker vrij gemaakt. Vanwege de complexiteit van het project is in het
3e kwartaal van 2016 alsnog een externe projectleider aangetrokken. Deze projectleider heeft samen met alle direct
betrokkenen een procesverbeteringsvoorstel geschreven. Ook onze huurdersorganisatie SliM Wonen, is hierbij geraadpleegd. Binnen het verbeterde proces zal vanaf 2017 sprake zijn van meer automatisering.
Persoonlijk contact op maat
Ook in 2016 bezochten medewerkers van het Woonserviceteam, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het
convenant Preventie Huisuitzetting Drechtsteden, alle huurders die een huurachterstand hadden van 1,8 maanden
en meldden huurders die zorg mijden (zorgmijders) actief in de Cirkel Huisvesting, onderdeel van het Sociaal Team.
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.

Niet gerealiseerde doelen 2016
E-mail
Het is niet gelukt om met webformulieren voor e-mails te gaan werken. We willen dit graag, omdat we dan alle informatie die we nodig hebben om een vraag te beantwoorden direct binnen krijgen. Het gaat om zaken als volledige
naam, adresgegevens, onderwerp gegevens en de specifieke vraag. Hoe preciezer dit binnenkomt, hoe sneller de
vraag naar de juiste afdeling kan voor een snelle beantwoording. Onze huidige website kan het werken met webformulieren niet aan. Daarom zullen we in 2017 met een nieuwe website gaan werken.
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3. Tablis Wonen in de samenleving
Tablis Wonen blijft initiatieven nemen om de kwaliteit van het wonen in brede zin te vergroten. Dit gebeurt meer dan voorheen in een breder netwerk. 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 pro-actief op bij het huisvesten van mensen met speciale
begeleiding of met een zorgvraag.
Zowel de gemeente Sliedrecht als de gemeente Molenwaard presenteert in 2017 een nieuwe (regionale) woonvisie. Tablis Wonen zal bij de onderhandelingen over prestatieafspraken vooral inzetten op betaalbare woonlasten,
beschikbaarheid van voldoende en de goede huisvesting voor de primaire en bijzondere doelgroep en de verbetering
van de duurzaamheid van de woningen.

3.1. 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 € 586,68 (voor één- en tweepersoonshuishoudens; 2016) of € 628,67 (voor drie of meer personen; 2016).
De grens heet aftoppingsgrens omdat huurtoeslagontvangers het gedeelte van de huur dat boven deze grens ligt
grotendeels zelf moeten betalen.
In 2016 heeft Tablis Wonen 100% passend gehuisvest. De wettelijke norm van 95% is ruim gehaald door het incidenteel verlenen van huurkorting: de huur wordt passend gemaakt aan de nieuwe huurder.
Nieuw streefhuurbeleid
In de lijn van haar beleidsplan en de portefeuillestrategie voor zowel Molenwaard als Sliedrecht heeft Tablis Wonen
uitgangspunten geformuleerd voor het nieuwe streefhuurbeleid:
• Zodanig streefhuurbeleid dat 75% van bezit toegankelijk blijft voor primaire doelgroep met recht op huurtoeslag.
• Verschil in basis streefhuur Molenwaard (75%) en Sliedrecht (80%).
• Huurkorting mogelijk voor deel woningbezit bij passend toewijzen ten behoeve van doelgroep met recht op huurtoeslag.
• Huurkorting altijd mogelijk bij MIVA woningen en woningen voor bijzondere doelgroepen en toewijzingen met
zorgindicatie.
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In april 2016 heeft de RvC goedkeuring gegeven aan deze uitgangspunten. De materie is zeker technisch en complex
te noemen. Tablis Wonen heeft vanaf december 2015 met SliM Wonen (toen nog H3S) meerdere malen overlegd
en informatie uitgewisseld. In juli is advies voor het streefhuurbeleid aangevraagd. SliM Wonen heeft Tablis Wonen
op hoofdlijnen positief geadviseerd maar, gelet op de financiële positie, gevraagd om nog meer werk te maken
van betaalbaarheid en meer oog te hebben voor niet-huurtoeslagontvangers. Het nieuwe streefhuurbeleid is op 1
oktober 2016 ingegaan.
Nieuwe doelgroepen
Corporaties moeten strikte regels naleven bij de toewijzing van huurwoningen. De Europese Commissie heeft
‘staatssteun’-grenzen gesteld aan de maximale huurprijs van corporatiewoningen en bepaald wat het maximuminkomen bij toewijzing van zo’n woning mag zijn.
Vanaf 2016 is daar een norm voor het passend toewijzen van huurwoningen bijgekomen. Dit moet voorkomen dat
woningzoekenden met lage inkomens een woning krijgen toegewezen die ze niet kunnen betalen. Het moet ook
voorkomen dat het rijk steeds meer moet uitgeven aan huurtoeslag.
Staatssteunregels
Huurders met een inkomen boven € 39.874 (2016) komen in principe niet in aanmerking voor een huurwoning met
een huurprijs onder € 710,68 (prijspeil 2016). Een corporatie mag tot tien procent 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:
> 80% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen tot € 35.739 (de primaire doelgroep);
> 10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen van € 35.739 tot € 39.874 (de middeninkomens);
> 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor huurders met een urgentieverklaring.
Ten aanzien van deze regel heeft Tablis Wonen de volgende toewijzingen gedaan:
• 97,55% woningzoekenden met een inkomen tot € 35.739
• 0,24% woningzoekenden met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874
• 1,95% woningzoekenden met een inkomen boven € 39.874
Tablis Wonen heeft dus ruim binnen de geldende Europese toewijzingsnorm geopereerd.
De ruimte die voor hogere inkomensgroepen kan worden benut is voornamelijk vrij gehouden voor terugkeerders
bij herhuisvesting. Dit zijn mensen die na sloop van de woning in de nieuwbouw binnen dezelfde wijk terug willen
keren. Aan het begin van het jaar leek het erop dat vrijwel alle huurders zouden willen terugkeren in de Staatsliedenbuurt. Uiteindelijk bleek slechts een klein deel van de mensen in fase 1 daadwerkelijk terug te willen keren (12 van
de 100 bewoners). Hierdoor is effectief weinig toegewezen aan de hogere inkomensdoelgroepen.
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Het aanbod voor middeninkomensgroepen was in 2016 dus kleiner. Voor 2017 wordt door anders om te gaan met
de planning van de huisbezoeken verwacht dat in het eerste kwartaal van 2017 bekend is welke ruimte beschikbaar
is voor de reguliere woningzoekenden uit het middensegment. Zo kan een hoger percentage van het vrijkomende
bezit aan middengroepen toegewezen worden.

Prestatiedoelen 2016
Structureel overleg veiligheidsregio
Circa vier keer per jaar vindt tactisch overleg plaats met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De veiligheid van het
woningbezit van Tablis Wonen en veiligheidsrisico’s in de gemeenten waarin ons woningbezit staat zijn onderwerp
van gesprek. Dit overleg, eigen ideeën over de rol van woningcorporaties op het gebied van veiligheid, in combinatie
met informatie uit de buitenwereld op dit vlak hebben Tablis Wonen ertoe gebracht een plan van aanpak integrale
veiligheid op te stellen. Tablis Wonen heeft hiervoor een nieuw netwerk opgezet. Belanghouders zijn: gemeenten,
stichting Welzijnswerk Sliedrecht, het Rode Kruis, de brandweer, de veiligheidsregio ZHZ en de politie. Externe adviseurs die Tablis Wonen heeft geselecteerd zijn Falck (specialist brandveiligheid) en het Netwerkcentrum (specialist
calamiteiten aanpakken). Maatregelen uit het plan van aanpak integrale veiligheid worden vanaf 2017 uitgevoerd.
Rond de zomer van dat jaar is er een beslismoment voor het MT ten aanzien van het uitvoeren van maatregelen die
optioneel zijn. Het gaat hierbij om maatregelen die niet verplicht zijn, maar wel handig of wijs.

Bewoners betrekken bij beleid en beheer
(waaronder huurdersorganisatie, bewonerscommissie, initiatieven van bewoners)
De huurdersvertegenwoordiging
In het jaarverslag 2015 meldden we dat het samenvoegen van de huurdersorganisaties AHG en H3S een belangrijke
onderwerp van gesprek was. In de loop van 2016 hebben beide organisaties bekend gemaakt dat ze onder de naam
SliM Wonen als huurdersorganisatie voor Sliedrecht en Molenwaard verder gaan. Tablis Wonen heeft deze ontwikkeling steeds van harte ondersteund. Voor meer informatie wordt verwijzen naar de website van SliM (Sliedrecht
Molenwaard) Wonen (http://www.slimwonen.eu/).
Tablis Wonen beschouwt SliM Wonen samen met de gemeenten Molenwaard en Sliedrecht als haar primaire
belanghouders. SliM Wonen is een actieve deelnemer aan de klankbordgroepbijeenkomsten die Tablis Wonen
organiseert.
De manager Wonen voert regulier overleg met het bestuur van de huurdersorganisatie. In het regulier overleg
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: portefeuillestrategie, huurverhoging, streefhuurbeleid, diverse
projecten, diverse operationele thema’s, vernieuwen participatie, scheiding DAEB/niet-DAEB, prestatieafspraken en
huursombenadering.
Daarnaast is 2016 ook voor SliM Wonen een extra druk jaar geweest. Tablis Wonen heeft met bestuursleden op
allerlei gebieden samen op kunnen trekken in regionaal verband. Zo hebben we gezamenlijk de ‘schrijfdagen’ en
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diverse overleggen voor de regionale prestatieafspraken (PALT) in de Drechtsteden bijgewoond. In deze afspraken is
ook de lokale invulling voor Sliedrecht vastgelegd. Hiervoor is ook enkele malen overleg geweest met Tablis Wonen,
gemeente Sliedrecht en SliM Wonen.
Tablis Wonen moest in 2016 een ontwerp scheidingsvoorstel indienen voor het scheiden van haar bezit. De zienswijze van zowel de gemeente als SliM Wonen vormt een belangrijk onderdeel bij de beoordeling door de Autoriteit woningcorporaties. Om tot aanvraag van de zienswijze te komen heeft Tablis Wonen meerdere malen overleg gevoerd.
Uiteindelijk heeft Tablis Wonen als reactie op een consultatiedocument zowel van SliM Wonen als de gemeenten
Sliedrecht en Molenwaard een positieve zienswijze mogen ontvangen.
De manager Financiën heeft (samen met de directeur-bestuurder) een bijeenkomst gehad met SliM Wonen over de
meerjarenonderhoudsbegroting. In dit overleg zijn de uitgangspunten benoemd en is uitgelegd aan welke (financiële) parameters een corporatie volgens de externe toezichthouders moet voldoen. Ook is getoond wat de effecten
op de parameters zijn van bijvoorbeeld een lagere huur of hogere rentelasten.
Tablis Wonen vindt het belangrijk om voorafgaand aan een adviesaanvraag, eerst over het betreffende onderwerp
informatie te verstrekken aan SliM Wonen en met elkaar van gedachten te wisselen. Op deze manier is in 2016
het nieuwe streefhuurbeleid behandeld. Door de Wet doorstroming huurmarkt is regelgeving van kracht voor de
zogenaamde huursombenadering 2017. De adviesaanvraag aan Slim Wonen is voorafgegaan door een paar bijeenkomsten om de materie te verkennen en eigen te maken.
Het Bewonerscomité Staatsliedenbuurt (BCS)
Met BCS is in 2016 intensief overleg gevoerd over het stedenbouwkundig plan Staatsliedenbuurt en het ontwerp
Staatsliedenbuurt.
Alle bewoners uit fase 1 van het herstructureringsproject Staatsliedenbuurt zijn succesvol uitverhuisd. Zowel de
bewoners als BCS zijn tevreden over dit proces. Doordat sinds medio 2016 ook voor fase 2 en 3 het sociaal plan van
toepassing is verklaard, worden ook in deze fase extra beheeractiviteiten uitgevoerd door Totaal Leegstandsbeheer,
die tevens de tijdelijke verhuur onder de leegstandswet voor Tablis Wonen uitvoert.
Verstevigen bewonersparticipatie
In 2016 hebben SliM Wonen en Tablis Wonen samen opdracht gegeven aan een externe adviseur (Dien, Communicatie- proces- & sociale vraagstukken) om een tweeledige opdracht te begeleiden in de periode 2016-2017:
• Het verstevigen van de bestaande, formele participatie.
• Het verkennen van de behoefte aan nieuwe, informele vormen van participatie onder onze huurders.
Zowel SliM Wonen als Tablis Wonen levert een financiële bijdrage aan dit project. 2016 stond daarbij in het teken
van een nadere kennismaking van direct betrokkenen met elkaar en het vinden van een gezamenlijke bevlogenheid.
Risico voor dit project is dat direct betrokkenen te weinig uit de oude structuur en wederzijdse frustraties uit het
verleden loskomen. Niet alle bewonerscommissies functioneren even goed enerzijds en Tablis Wonen is niet altijd
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even goed afspraken nagekomen anderzijds. Dit risico is in beeld. Door transparant hierover te zijn kan het oude
afgesloten worden zodat een start gemaakt kan worden met de wederzijds gewenste verbeteringen.
Het reglement bewonerscommissies is aangepast en concreter gemaakt. Dit maakt de samenwerking tussen Tablis
Wonen en de bewonerscommissies gemakkelijker.
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 (= warme overdracht). Tablis Wonen is hiertoe goed vertegenwoordigd in diverse lokale en regionale overlegstructuren.
Voor onze belanghouders is het soms nog even wennen aan deze door wetgeving beperktere rol van Tablis Wonen.
Zo moesten we bijvoorbeeld partijen die al jaren werden gesponsord teleurstellen en mogen ook geen zaken zoals
investeringen in de buitenruimte, het onderhoud aan speelplekken en nieuwbouw voor middeninkomensgroepen
worden opgepakt.
Huisvesting doelgroep met lichte zorgvraag
In 2016 werden verbeterkansen gezien in de samenwerking met zorgpartijen. Met name op het terrein van overlast
veroorzaakt door verwarde personen of personen met lichte psychische problematiek. In de eerste 3 kwartalen van
2016 was het onvoldoende gelukt om die samenwerking te verbeteren. Om die reden heeft Tablis Wonen de regie
van de gemeente gezocht en de samenwerking met stichting Welzijnswerk Sliedrecht geïntensiveerd. In het 4e
kwartaal is een eerste gesprek opgezet door de gemeente Sliedrecht met de geneesheer-directeur van een grote
zorgaanbieder. Daarnaast heeft de gemeente Sliedrecht als regisseur van het Sociaal team Sliedrecht het voortouw
genomen om een concept samenwerkings- en privacyconvenant op te stellen wat moet gaan voorzien in het verantwoord en doelmatig delen van informatie met als doel de acceptatie van genoemde bijzondere doelgroepen in
de maatschappij te vergroten door de risico’s op overlast te verkleinen. Begin 2017 zal dit convenant ondertekend
worden.
Huisvesten statushouders
De opgave voor Molenwaard bedraagt het huisvesten van 75 statushouders. De gemeente bewaakt de verdeling
over de woningcorporaties. Tablis Wonen heeft 22 personen gehuisvest. Voor Sliedrecht moesten 64 personen gehuisvest worden. Tablis Wonen heeft hieraan voldaan door 74 personen in 2016 te huisvesten. Eén persoon was al in
2015 gehuisvest. Dit werd in mindering gebracht op de taakstelling voor 2016. Doordat er door andere partijen ook
statushouders zijn gehuisvest heeft de gemeente Sliedrecht 12 statushouders boven de aangegeven taakstelling
weten te plaatsen.
Tablis Wonen heeft een actieve rol genomen in het nieuwe, in 2016 door de gemeente Sliedrecht opgezette Platform Vluchtelingen. Zo is het idee aangedragen om statushouders die succesvol geïntegreerd zijn op te leiden tot
mediator bij overlastsituaties. Dit idee is omarmd door het Platform en zal onder regie van de gemeente in 2017
uitgevoerd worden door een buurtbemiddelingsorganisatie.
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In 2016 werd bekend dat de gemeente Sliedrecht de samenwerking met Vluchtelingenwerk per 1‑1‑2017 opzegt.
Sinds het 3e kwartaal van 2016 zijn kennismakingsgesprekken ingepland met de nieuwe partij, Participe. Voor Tablis
Wonen betekent dit werkafspraken maken en onderhouden met twee verschillende partijen: met Vluchtelingenwerk
in Molenwaard, met Participe in Sliedrecht. Tablis Wonen vertrouwt op een goede samenwerking en ziet geen acute
risico’s vanwege de overdracht in Sliedrecht.

Niet gerealiseerd in 2016
Ondersteunen bewonersinitiatieven
Er zijn hiervoor in 2016 geen aanvragen binnengekomen.
Overnemen woonwagens van de gemeente Sliedrecht
Er werden sinds 2014 periodiek gesprekken gevoerd over de overname van woonwagens door Tablis Wonen. In mei
2017 is door de gemeente aangegeven dat deze in het bezit van de gemeente blijven. De vraag aan Tablis Wonen
om deze over te nemen is daarmee van tafel.

3.2. Investeren in maatschappelijk vastgoed
Binnen het sociale DAEB segment mag Tablis Wonen het bestaande maatschappelijk vastgoed handhaven wanneer het voldoet aan de opsomming uit de regelgeving. Het investeren in nieuw maatschappelijk vastgoed is met
de komst van de Woningwet aan striktere regels gebonden. De overheid heeft een limitatieve lijst opgesteld van
maatschappelijk vastgoed waarin woningcorporaties nog mogen investeren.
In 2016 heeft Tablis Wonen met de gemeente Sliedrecht en SliM Wonen afgesproken dat er een onderzoek gaat
plaatsvinden naar de haalbaarheid van een gebouw voor kinderopvang als buurthuis. Dit heeft nog niet geleid tot een
haalbaarheidsonderzoek in 2016. Besloten was om eerst een enquête onder bewoners te houden. De hoofdvraag
was in hoeverre bewoners zelf op zoek zijn naar een buurthuis en in hoeverre zij hier inhoudelijk (gefaciliteerd door
professionals) zelf invulling aan kunnen en willen geven. Er bleek sprake te zijn van een kleine groep enthousiaste
bewoners. Er was geen breed draagvlak voor een buurthuis. Het op deze manier bevragen van bewoners past goed
bij de door wet- en regelgeving beperkte rol van Tablis Wonen in dit soort vraagstukken. Tablis Wonen kan geen
voortrekkersrol meer spelen of buurtinitiatieven als professionals gaan leiden. Bij de participatiemaatschappij hoort
het aanboren van de eigen kracht van bewoners. Tablis Wonen heeft verder geen investeringsvraagstukken met
betrekking tot maatschappelijk vastgoed ontvangen.

3.3. Investeren in behoud van leefbaarheid van wijken en buurten
Tablis Wonen is juridisch verplicht al haar huurders woongenot te bieden. Bewoners verschillen en de verschillen
worden in sommige gebieden steeds groter. Met de instroom van andere groeperingen enerzijds en woningzoekenden uit andere regio’s (vanwege het toevoegen van gebieden aan de woonruimteverdeelsystemen) anderzijds,
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ontstaat in sommige gebieden in ons woningbezit een druk op de sociale cohesie. We moeten daarom met elkaar
op zoek naar hernieuwde kennismaking en nieuwe sets van afspraken over de leefbaarheid. Wat vanzelfsprekend
was moet steeds vaker uitgelegd worden. Tablis Wonen heeft de kwetsbare complexen in het vizier. Aanpakken zijn
geformuleerd. We zoeken ook actief de samenwerking op met lokale partijen.
Leefbaarheid
Het plan van aanpak Vogelbuurt Noord wat onder regie van de gemeente Sliedrecht is opgesteld wordt door alle betrokken partijen voortvarend uitgevoerd. Controles van, handhaving op en uitvoering van verbeteracties op het vlak
van groenonderhoud, zwerfvuil, grofvuil, overlastgevende honden, problematische bewoning en sociale cohesie
hebben geleid tot een kwaliteitsimpuls aan het gebied. Dit is ook in de lokale pers niet onopgemerkt gebleven. We
hebben geïnventariseerd welke vastgoed- gerelateerde acties Tablis Wonen kan nemen (bijvoorbeeld opwaarderen
centrale hal, noodtrappenhuis dichtmaken). Deze acties zijn meegenomen in de begrotingsronde voor 2017. Acties
met een sociale component zijn, waar die voor ons als verhuurder zijn, belegd in de reguliere processen: uitbreiden
schoonmaakprogramma’s, bewoners activeren, screenen van huurders. In relatie tot die screening heeft Tablis Wonen na het voeren van een rechtszaak (uitspraak 4-4-2016) belangrijke jurisprudentie verkregen om, indien vooraf
toegestaan door een aspirant huurder, een antecedentenonderzoek uit te voeren en bij een negatieve terugkoppeling, bewoning te weigeren.
Actief monitoren van overlast om negatieve trends vroegtijdig te ontwaren
Iedere overlastmelding wordt in het primaire systeem geregistreerd. Het aantal geregistreerde overlastmeldingen
over 2016 betreft 186. Deze meldingen hebben voornamelijk betrekking op geluidsoverlast. Daarnaast zijn 244 meldingen onder de rubriek Bewoners geregistreerd. Dit zijn met name registraties over handhaving woonomgeving,
zorgmelding, tuinonderhoud, woonfraude en agressie.

Niet gerealiseerd in 2016
Verbeteren van de overlastrapportages
Deze rapportages zijn al wel opgezet. Echter, de wijze van registreren in ons bedrijfssysteem leidt tot dubbeltellingen op dossierniveau op het moment dat er meerdere meldingen binnenkomen over een adres. Verwacht was
dat door het werken met Shareworx het gemakkelijker zou worden om rapportages te genereren over aantallen
overlastzaken. In 2017 wordt overgegaan naar een nieuwe versie van Shareworx. De verwachting is dat rapporteren
van overlastzaken dan beter mogelijk is.

3.4. 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 vastgoed gerelateerd te investeren.
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Op de volgende gebieden investeert Tablis Wonen in wonen en zorg:
1. Woonprojecten bijzondere doelgroepen
2. Samenwerking zorg- en welzijnsorganisaties
3. Verbetering toegankelijkheid woongebouwen
4. Leerwerkplekken school voor speciaal onderwijs de Sprong
5. Leerwerkplekken Griendencollege
6. Ruimte als uitvalbasis buurttoezicht Sliedrecht Oost
1. Woonprojecten bijzondere doelgroepen
In 2016 is Tablis Wonen benaderd en in gesprek geraakt met de Diaconale Woongemeenschap Sliedrecht. Zij hebben
een concrete aanvraag met een programma van eisen opgesteld voor een nieuw op te zetten woongemeenschap.
In 2016 heeft Tablis Wonen een concreet aanbod gedaan. De Diaconale Woongemeenschap is daarop gestart met
een intern haalbaarheidsonderzoek. Het idee binnen de woongemeenschap is dat begeleiders en lichte zorgcliënten
in één woongebouw wonen met als doel problematiek die speelt binnen 1 tot 2 jaar de baas te zijn zodat de cliënt in
kwestie de overstap naar zelfstandig wonen kan maken. Door ontwikkelingen binnen de Diaconale Woongemeenschap is het haalbaarheidsonderzoek even stil gelegd.
2. Samenwerking zorg- en welzijnsorganisaties
Met stichting Waardeburgh wordt samengewerkt op basis van een kaderovereenkomst en enkele beheerovereenkomsten voor specifieke ruimten. In 2016 zijn alle overeenkomsten opnieuw bekeken en besproken. Geconcludeerd
is dat de documenten voldoende basis zijn voor de samenwerking naar de toekomst toe.
Het voeren van periodiek overleg, verslaglegging van afspraken, etc, zoals verwoord in de diverse overeenkomsten
heeft een impuls gekregen. Door wisselingen van de wacht in beide organisaties was dit iets naar de achtergrond
verdwenen.
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 bij de oprichting van het Sociaal team Sliedrecht
betrokken geweest en is één van de vaste participanten.
3. Verbetering toegankelijkheid woongebouwen
Tablis Wonen voert een beleid om woongebouwen geschikt te maken en te houden voor de huisvesting van ouderen. In 2016 zijn in de Zoutstoep vijf scootmobielplekken gecreëerd door het ombouwen van een garage.
4. 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.
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Tablis Wonen biedt de school en deze leerlingen daartoe de mogelijkheid. Er loopt een project waarbij leerlingen
onder begeleiding van docenten binnen het seniorencomplex de Elzenhof een aantal taken van de huismeesters
oppakken. Ook is binnen het complex een praktijkwoning ingericht waar de leerlingen huishoudelijke vaardigheden
zoals ramen wassen en koken in de praktijk kunnen oefenen. Gedurende geheel 2016 heeft dit project gelopen.
5. 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.
6. 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.

3.5. Investeren in milieu en duurzaamheid
In navolging van de vorige jaren is het verduurzamen van het woningbezit doorgezet. Op 31 december 2016 komt de
gemiddelde Energie-Index net onder de 1,7 uit, waarmee het doel uit het beleidsplan om te komen tot een gemiddelde Energie-Index van 1,6 haalbaar blijft. In 2016 is ingestoken op het aanbrengen van zonnepanelen op hoogbouw
(Thorbeckehof, Rijnstraat, Zuiderzeestraat inclusief kantoor Tablis Wonen) en n.a.v. het groot onderhoud aan de 16
eengezinswoningen Vinken- en Karekietstraat. Vooralsnog is gekozen om dit volledig als onderhoud op te nemen,
waarbij een verrekening van de verbruikskosten plaatsvindt via de servicekosten en niet via de kale huur. Door deze
ingreep ontstaan besparingen op de energiekosten. Een deel van het voordeel komt ten goede aan de huurders en
een deel aan Tablis Wonen. Dit verschilt per complex.
De besluitvorming inzake het duurzaamheid- en energiebesparingsbeleid 2.0 is achtergebleven (visie, ambitie, doelstelling, ontwikkelingen etc.). In verband met andere prioriteiten is dit doorgeschoven naar 2017. Inmiddels is dit
beleidsdocument verschoven van afdeling Vastgoed naar de Staf.
Het onderzoek naar lucht-water warmtepompen was als experiment aangekondigd, maar dit is nog een stap te
vroeg. De markt heeft dit nog onvoldoende uitgewerkt en de kosten blijken erg hoog.
Daarnaast is in 2016 het mogelijk aanleggen van een warmtenet in de regio Drechtsteden en met name dwars door
Sliedrecht heen serieus opgepakt. In 2010 was hiervoor een intentieovereenkomst en in 2012 een samenwerkings-
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overeenkomst getekend door belanghebbende partijen zoals provincie, gemeenten en in het verlengde hiervan HVC
en de regionale woningcorporaties. In de tweede helft van 2016 is hard gewerkt om inzichtelijk te maken of een
warmtenet rendabel te maken is waarbij fase 1 van de Staatsliedenbuurt als aanjager wordt gebruikt. Het daadwerkelijk oppakken van dit traject is ook ingegeven door de energie-agenda van minister Blok, waarin uitdrukkelijk wordt
ingestoken op verminderen en vervolgens uitfaseren c.q. stapsgewijs afsluiten van gaslevering en hiervoor alternatieve energiebronnen aan te boren. Dit kan het warmtenet zijn, aangesloten op de verbrandingscentrale Dordrecht,
maar bijvoorbeeld ook “geothermische warmte” uit de aarde. De bodem in de regio Drechtsteden is onderzocht en
is bij uitstek geschikt voor deze alternatieve bron.
Om de ambitie uit het beleidsplan (Energie-Index van 1,6 of lager in 2020) concreet te maken is in 2016 afgesproken
een planning te maken (2017 tot en met 2020) en concreet complexen te benoemen waar energiemaatregelen rendabel zijn en een bijdrage leveren aan deze ambitie. Uitgangspunt hierbij is het jaarlijks energiebudget van 500.000
euro, de goedgekeurde SVB-notities en de portefeuillestrategie.

3.6. Maken en monitoren prestatieafspraken met gemeenten en regio’s
Een van de belangrijke wijzigingen van de Woningwet 2015 betreft de 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.
In 2016 heeft Tablis Wonen voor 1 juli een bieding met voorgenomen activiteiten gedaan aan zowel de gemeente
Sliedrecht als de gemeente Molenwaard.
In Molenwaard waren de corporaties en de gemeente al ver met het maken van prestatieafspraken. Op 14 december 2015 zijn de prestatieafspraken tussen de corporaties, de gemeente Molenwaard en de huurdersorganisaties
ondertekend.
Het was de eerste keer dat de vier huurdersorganisaties binnen de gemeente Molenwaard hierbij actief waren betrokken. Het doel van alle partijen is: samenwerken aan een toekomstbestendig Molenwaard. Een gemeente waar
voor iedereen betaalbare en passende huurwoningen beschikbaar zijn in een duurzame leefomgeving. In 2016 is
op ambtelijk niveau tussen corporaties en de gemeente gewerkt aan verdere uitwerking van de prestatieafspraken.
In februari 2017 zullen de corporaties en de gemeente een voorstel voor monitoring van de prestatieafspraken bespreken.
In de Drechtsteden zijn op 6 juli 2016 de nieuwe PALT afspraken voor de periode 2016-2025 ondertekend door de
corporaties, de gemeenten en huurdersorganisaties. In deze PALT afspraken is per regiogemeente een lokale paragraaf opgenomen. Die lokale invulling is op 8 december 2016 opnieuw vastgesteld en ondertekend.
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4. Producten en diensten
Tablis Wonen is een eigentijdse corporatie die klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft
staan. Voor ons is het daarom belangrijk om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de
wensen van onze huurders. De maatschappij verandert, consumenten veranderen, woonwensen veranderen en gedachten over dienstverlening ook. Daarom zorgen we ervoor dat
we kennis hebben van nieuwe producten en diensten van leveranciers van systemen op de
markt en worden zorgvuldige afwegingen gemaakt met welke producten en diensten ons
huidige aanbod aantrekkelijk blijft.
Digitalisering dienstverlening
Alle klantprocessen die digitaal afgehandeld moeten kunnen worden zijn herschreven. De nodige verbeteringen zijn
hierbij geformuleerd. De eisen die deze verbeteringen stellen aan de ondersteunende systemen zijn ook beschreven. De leverancier van ons primaire bedrijfssysteem (NCCW) krijgt als eerste de gelegenheid om door middel van
demonstraties te laten zien of zij in staat is aan de wensen van de organisatie tegemoet te komen. De daadwerkelijke selectie van systemen zoals een klantportaal en bijvoorbeeld een inspectie-app staat gepland voor 2017. SliM
Wonen wordt op gezette momenten gericht betrokken bij dit project. De efficiency die het gevolg wordt van dit
project zal zich naar verwachting vertalen in een verlaging van onze bedrijfskosten in de periode 2018-2019.
Dit project brengt grote risico’s met zich mee. Belangrijk is dat Tablis Wonen allereerst aan de randvoorwaarden voldoet om met nieuwe systemen te kunnen gaan werken. Zo zal nagedacht moeten worden over gegevensbeveiliging
om datalekken te voorkomen. Het eerder genoemde digitale postverwerkingssysteem, Shareworx, moet verbeterd
worden en de kwaliteit van onze vastgoedgerelateerde data moet op orde zijn. De risico’s zijn in beeld en worden
periodiek besproken binnen het MT zodat bijsturing waar nodig tijdig kan plaatsvinden. Een ander risico is dat een
werkwijze voor onze klanten ontstaat die niet tot klanttevredenheid leidt. Om dit risico te verkleinen wordt goed
overlegd met SliM Wonen. Ook wordt een klantenpanel geformeerd in 2017. Ook de met dit project gepaard gaande
kosten kunnen als risico gezien worden. Daarom worden ook de kosten periodiek gemonitord en worden in het
proces go/no-go momenten ingebouwd. We laten ons bij dit alles adviseren door een externe expert.

Niet gerealiseerd in 2016
Ook in 2016 is het zogeheten Lighthouseproject niet volledig voltooid. Door personele wisselingen bij zowel de leverancier als bij Tablis Wonen is de vaart uit het toch al weerbarstige ICT project gegaan. Het gaat concreet om vertraging in het volledig digitaal afhandelen na een telefonische intake van een reparatieverzoek. De extra wens van Tablis
Wonen om materialen te registreren is nog niet voltooid. Voor het ontsluiten van de planningsmodule naar huurders
toe is een klantportaal nodig. Zaken als digitale factuurverwerking en een inspectie-app zijn vertraagd. Vanwege
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risicomanagement is bewust voor vertraging gekozen, zodat niet te veel ICT gerelateerde projecten tegelijk lopen.
Eerst moeten modules voltooid en correct opgeleverd zijn alvorens verder te gaan. Genoemde projecten worden als
strategisch project bewaakt door het MT om risico’s te minimaliseren. In 2017 worden deze zaken ondergebracht in
het project digitalisering dienstverlening.

Prestatiedoelen uit 2015, gerealiseerd in 2016
Experimenteren met 5d plattegronden
Het blijkt nog wat futuristisch en te duur om met 5d plattegronden te werken waar dimensies als spraak en geluid
toegevoegd kunnen worden aan een 3d omgeving waarin je bijvoorbeeld ook meubels ziet en/of draaicirkels voor
een rollator. Om die reden zijn we in 2016 gestart met het tonen van 3d plattegronden bij woningadvertenties. Geselecteerde woningen bleken bij regulier adverteren te weinig respons te krijgen. Deze moeilijk verhuurbare woningen
(1 kleine 55+ woning en 2 geliberaliseerde huurwoningen) zijn met wisselend succes verhuurd. Toch is dit nog een
te klein aantal om er noemenswaardige conclusies aan te verbinden. In 2017 zal het experiment doorlopen.

4.1. Realisatie nieuwbouw- en herstructureringsprojecten
Projecten
Voorbereidingsfase
Nr.

Projectnaam

Aantal woningen
(incl. differentiatie)

Beoogde doelgroep

Stand

750

Dorpsstraat 14-16
Wijngaarden

3 eengezinswoningen,
koop (niet-DAEB)

Markt

Uitgesteld

960

Winklerplein Sliedrecht

Nader te bepalen

Algemeen

Nog geen project

013

Baanhoek-West
Sliedrecht

20 appartementen
sociale huur (DAEB)

Algemeen

Uitgesteld

010

Staatsliedenbuurt
Sliedrecht

Herstructurering
428 bestaande woningen

Algemeen

50 woningen
onderhoud
gereed. Overige
delen in
voorbereiding

601

Oud-Alblas West

Herstructurering 19 bestaande
woningen

Nader te bepalen

In voorbereiding

015

Molenhoek / De Wetering Verkoop 6 eengezinswoningen
aan de Molenhoek Aankoop 8
appartementen

Nader te bepalen

In voorbereiding
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Initiatieffase
Nr.

Projectnaam

Aantal woningen (incl.
differentiatie)

Beoogde doelgroep

Stand

101

Graafstroomstraat e.o.
Bleskensgraaf

Herstructurering of renovatie
23 woningen

Algemeen

In onderzoek

968

Kerkbuurt Sliedrecht

Ontwikkelingslocatie

Nader te bepalen

In voorbereiding

805

J. Catsstraat Sliedrecht

Pilot 0 op de meter 14
appartementen

Algemeen

In onderzoek

815

Elzenhof (1-105)

Het samenvoegen van 3 naar 2
appartementen

Senioren

In onderzoek

880

Tuinfluiter (1-135)

Het samenvoegen van 3 naar 2
appartementen

Senioren

On hold
afhankelijk van
815

881

Genestetstraat Sliedrecht

Herstructurering of
instandhouding 8 woningen

Algemeen

In onderzoek

910

Merelstraat/
Rietzangerstraat,
Sliedrecht

Groot onderhoud en
energie-aanpak 16 woningen

Algemeen

In voorbereiding

912

Trompstraat e.o.
Sliedrecht

Renovatie met 30 jaar
levensduurverlening

Algemeen

In voorbereiding

917

C. Huygensstraat / V.
Leeuwenhoekstraat,
Sliedrecht

Renovatie 95 woningen

Algemeen

In onderzoek

908 /
920

5 Hoogflats Reiger en
Nachtegaal

Instandhouding 15 jaar in
overleg met bewoners

Algemeen

In onderzoek

909 /
921

5 Hoogflats Merel en
Lijster

Inventarisatie strategie voor
aanpak van deze flats

Algemeen

In onderzoek

Realisatiefase
Nr.

Projectnaam

Aantal woningen (incl.
differentiatie)

Beoogde doelgroep

Stand

014

Emmastraat Sliedrecht

Renovatie 10 woningen
verkoop 8 woningen

Markt

Opgeleverd

973

Vogelbuurt Sliedrecht
5-hoog flats

Plaatsen noodtrappenhuizen

Algemeen

Opgeleverd

910

Vinkenstraat /
Karekietstraat Sliedrecht

Groot onderhoud en energie
aanpak

Algemeen

Opgeleverd
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Financiële uitgangspunten 2016
• Kasstroom projecten in realisatie en voorbereiding t.b.v. huurwoningen

€ 12.458.000

• Kasstroom projecten in realisatie en voorbereiding t.b.v. koopwoningen

€

33.000

• Kasstroom verkoopopbrengst

€

444.000

Daadwerkelijk is in 2016 € 1.244.000 uitgegeven (uitgaande kasstroom), alleen t.b.v. nieuwbouwhuurwoningen. Het
grote verschil met de geplande uitgaven wordt vooral veroorzaakt door het naar achteren schuiven van het project
Staatsliedenbuurt. De daadwerkelijke start bouw van dit project vindt plaats in 2017 en niet zoals eerder gepland
in het vierde kwartaal 2016. De vertraging van enkele maanden komt voort uit het feit dat de voorbereiding met de
gemeente, LEAN-partners, huurders(organisaties) etc. wat langer heeft geduurd. Daarnaast heeft het plotselinge
vertrek van de (interne) projectmanager (najaar 2015) en vervolgens de overname door de nieuwe (externe) projectmanager en de manager Vastgoed voor extra vertraging gezorgd. Om deze reden is begin 2016 gecommuniceerd
dat de start van de sloop en de nieuwbouw in 2017 zou plaatsvinden, wat inmiddels is gehaald doordat de sloop van
de woningen op 27 februari jl. is gestart.
In 2016 zijn uiteindelijk geen nieuwbouwprojecten met koopwoningen gestart. Bij het opstellen van de begroting
werd er nog vanuit gegaan dat Tablis Wonen koopwoningen op het Winklerplein ging realiseren. Dit voornemen is
van de baan. Van de gerenoveerde woningen in de Emmastraat zijn er acht van de tien verkocht. De overgebleven
twee woningen zijn verhuurd.

4.2. Kwaliteit huidig woningbezit
In 2016 is het traject “conditiemetingen” afgerond en hiermee is het gehele woningbezit in kaart gebracht (buitenzijde alle bouwblokken en 10% van het interieur). Vervolgens zijn de gegevens verwerkt in het bestaande onderhoudsprogramma Homerun. De uitwerking en de vormgeving van de onderhoudsbegroting en in het verlengde
hiervan de investeringsbegroting heeft medio 2016 niet het gewenste resultaat gebracht: de geprognosticeerde
onderhoudsuitgaven liggen veel hoger dan op grond van benchmark en staat van het bezit verwacht mag worden.
M.b.t. de begroting 2017 is uitgegaan van een onderhoudsnorm die is afgeleid uit de benchmark. Vervolgens is een
onderzoek gestart om te komen tot een actieplan om de onderhoudsbegroting te verbeteren.
De komende jaren zal de kwaliteit van het woningbezit steeds meer in beeld worden gebracht via nieuwe conditiemetingen en vervolgens vergelijkingen te maken met de reeds uitgevoerde metingen, waarbij uitgangspunt is dat
moet worden voldaan aan een minimale conditiemeting van score 3. Een heel groot deel van het woningbezit voldoet aan deze gewenste conditiescore en daar waar een verminderde kwaliteit is geconstateerd, zijn maatregelen
genomen via goedgekeurde SVB-notities en vervolgens zijn de betreffende complexen in de projectenplanning en
investeringsbegroting opgenomen.
De conclusie is gerechtvaardigd om te stellen dat het woningbezit er technisch goed bijstaat, voor nu en in de toekomst, waarbij zeker nog een verbeterslag te maken valt n.a.v. het eerder genoemde actieplan.
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5. Organisatie
5.1. Ontwikkeling organisatie
Vanwege een wisseling van directeur-bestuurder zijn enkele projecten die wezenlijk zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Tablis Wonen gedurende het jaar gepauzeerd. Per 1 september is een nieuwe directeur-bestuurder
aangetreden. In het 4e kwartaal is een organisatieplan opgesteld en kortgesloten met RvC, MT en OR. Ook is dit
plan gepresenteerd aan het personeel. Dit markeert het startpunt voor het oppakken van zaken als organisatieinrichting en ontwikkelen bedrijfscultuur in 2017.
Ontwikkelen competenties en vaardigheden
Competenties en vaardigheden die nodig zijn om het reguliere werk uit te voeren en om toekomstige ontwikkelingen te leiden worden verder ontwikkeld. Medewerkers volgen indien nodig trainingen en cursussen of er wordt een
individueel coachingstraject aangeboden. De manier van leidinggeven aan de afdeling is coachend en situationeel
en dus gericht op het versterken van aanwezige talenten.
Medewerkers zijn/worden taakvolwassen.
Medewerkers formuleren daartoe zelfstandig een persoonlijk ontwikkelplan. Bij afwezigheid van een collega door
vakantie of ziekte borgen overdrachtafspraken dat het werk doorgaat. Medewerkers bewaken zelfstandig de voortgang van het werk zodat afspraak ook ècht afspraak is. Medewerkers signaleren waar verbeteringen noodzakelijk
zijn en participeren actief in ontwikkelteams en werkgroepen. Medewerkers worden daarbij optimaal gefaciliteerd
en gecoacht door hun direct leidinggevende om taakvolwassen te kunnen opereren.
Uit- en instroom personeel
In 2016 zijn zes medewerkers uit dienst gegaan of met pensioen gegaan. Hieruit zijn vijf vacatures ontstaan. Een
vacature is niet ingevuld. De vacatures zijn ingevuld door uit te zetten via social media en de reguliere advertentiekanalen. Twee medewerkers waren tijdelijk in dienst ter vervanging van ziekte. Ook zijn enkele oproepkrachten
aangetrokken ter vervanging bij afwezigheid en om pieken bij het Klantserviceteam op te kunnen vangen. Een medewerker is intern doorgestroomd naar een andere functie.
Tablis Wonen heeft in 2016 17 open sollicitaties, 250 reacties op vacatures en 20 aanvragen voor een stageplaats
ontvangen. In 2016 zijn er twee stagiaires geweest. Aan het eind van 2016 waren er 56 personen in dienst (in totaal
49.1 fte), waarvan 28 vrouwen en 34 mannen.
Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)
In 2016 is er geen MTO gehouden.
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5.2. Organogram, formatie en bezetting
Tablis Wonen hanteert een tweelagenstructuur als bestuursmodel. Het bestuur wordt gevormd door een eenhoofdige directie, de directeur-bestuurder. Het bestuur wordt aangesteld door de RvC. Deze bestond op 31 december
2016 uit vijf leden. De huurdersorganisatie Slim Wonen is direct gesprekspartner van de directie en RvC.

Raad van
Commissarissen
RvC-leden

Slim Wonen
Directie
Staf en Beleid

Directeur-bestuurder

Beleidsmedewerker

Secretariaat
Directiesecretaresse

ICT-medewerker
Medewerker P&O
Medewerker PR en Comm.
Programmamanager SVB

Financiën

Vastgoed

Wonen

Projecten

Manager Financiën

Manager Vastgoed

Manager Wonen

Manager Projecten

Coördinator financiën

Afd. assistent vastgoed

Teamleider Woonservice

Projectleider

Huuradministrateur

Coördinator onderhoud

Medewerker Woonservice

Medewerker financiën

Medewerker onderhoud

Toezichthouder

Medewerker fin./servicekst.

Projectleider PO

Huismeester

Admin. Facilitair medew.

Opzichter PO

Coördinator klantservice

Interieur verzorgster

Werkvoorbereider

Medewerker klantservice

Technische dienst
Teamleider TD
Opzichter niet-PO
Vakman TD
Algemene hulp TD
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2,0 1,0

1,4 1,0

Directie

4,2

Directie
Staf

Financiën

17,0

4,0

Staf

7,4

Vastgoed

8,4

Financiën
Vastgoed

19,7

Wonen

Wonen

Projecten

Projecten

17,5

Formatie per 31 december 2016 = 49.1 fte

16,0

Bezetting 2016 per 31 december 2016 = 50.5 fte

5.3. Ontwikkeling medewerkers
Jaarlijks voeren we plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers. Tablis Wonen
stelt middelen beschikbaar voor bedrijfsbrede of groepsgerichte opleidingen. In 2016 organiseerden we, naast de
gebruikelijke individuele opleidingen, een bedrijfsbrede e-learning: een online abonnement per medewerker waarbij
timemanagement een verplicht onderdeel was. Voor 2016 was € 147.000 aan opleidingskosten begroot, daarvan is
daadwerkelijk bijna € 97.000 besteed. Medewerkers maakten in 2016 meer gebruik van hun individueel loopbaanontwikkelings-budget (onderdeel van de opleidingskosten).

5.4. Ziekteverzuim
Het totale ziekteverzuim (kort- en langdurend) in 2016 is 8.48% Het verzuimpercentage is dit jaar niet goed vergelijkbaar met andere jaren omdat we overgegaan zijn op een andere meetmanier waardoor een vertekend beeld zou
kunnen ontstaan t.o.v. andere jaren.

5.5. Arbobeleid
In 2016 is opnieuw een Arbo jaarplan opgesteld en voor advies aan de OR voorgelegd.
In 2016 zijn geen ontruimingsoefeningen gehouden.

5.6. Integriteitsbeleid
In 2016 is in de bedrijfsbrede e-learning opnieuw de training t.a.v. integiteitsdilemma’s opgenomen. De interne
gedragscode en de klokkenluidersregeling zijn nog steeds van toepassing. Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd.
In 2016 zijn geen meldingen van mogelijke integriteitsschending ontvangen.
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5.7. Ondernemingsraad (OR)
In 2016 is de samenstelling van de OR gewijzigd. De OR bestaat per 31 december 2016 uit vijf leden en is daarmee
voltallig.
De OR heeft vijf keer overlegd met de directeur-bestuurder. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren:
• ICT calamiteitenplan
• Pilot openingstijden
• Enkele aanpassingen van het handboek ‘Personeel & Organisatie’

5.8 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 opgestelde Governancecode Woningcorporaties toe.
MKW (Middelgrote en Kleine Woningcorporaties)
Binnen Aedes is MKW het platform voor middelgrote en kleine woningcorporaties.
Stichting Woonkeus
Voor de distributie van leegkomende woonruimte aan nieuwe huurders in Sliedrecht maakt Tablis Wonen gebruik van
de diensten van stichting Woonkeus.
Woongaard
In Molenwaard en de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben de corporaties zich aangesloten bij Woongaard voor de verhuur van leeggekomen woningen.
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
Woonlab, Opmaat
Tablis Wonen is licentiehouder van zowel Kopen naar Wens® als Koopgarant®. Kopen naar Wens wordt afgenomen
van Woonlab en Koopgarant van Opmaat. Deze producten zijn bedoeld om een brug te slaan tussen de huur- en de
koopmarkt.
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.

Jaarverslag 2016

Tablis Wonen

41

6. Verbindingen
Tablis Wonen werkt in het belang van de volkshuisvesting samen met verschillende instellingen en organisaties. Als daar aanleiding voor is, wordt het samenwerkingsverband omgezet
in een deelneming. Ons beleid is gericht op het zoveel mogelijk beperken van risico’s bij
het aangaan van verbindingen. Hieronder wordt een overzicht van de huidige verbindingen
met de mogelijke financiële risico’s gegeven. Ook wordt een opsomming gegeven van de
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) waarin Tablis Wonen bezit heeft.

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 vijf woningcorporaties in de gemeenten
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Iedere deelnemende corporatie heeft een afgevaardigde in de raad van toezicht. Voor Tablis Wonen is dit de directeur-bestuurder. De jaaromzet (kosten) wordt naar rato van het aantal woningen over de deelnemende corporaties verdeeld.

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.

Stadsherstel Drechtsteden N.V. en Voorstraat B.V.
Het doel van Stadsherstel Drechtsteden N.V. is het op een maatschappelijke en economische verantwoorde wijze
verwerven, in stand houden, herstellen, beheren en vervreemden van (rijks)monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988 en andere historische gebouwen in de regio Drechtsteden en omgeving. De doelstelling van Voorstraat B.V. is beperkter en richt zich met vrijwel dezelfde activiteiten alleen op de Voorstraat e.o. in Dordrecht. Hierbij
is sprake van specifieke aandacht voor de combinatie wonen, werken en leren. Voorstraat B.V. is 100% dochter van
Stadsherstel Drechtsteden N.V. Tablis Wonen is voor € 100.000 aandeelhouder in Stadsherstel Drechtsteden N.V.
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In het kader van de nieuwe Woningwet is eind 2016 besloten om Stadsherstel Drechtsteden te ontbinden. Het onroerend goed zal zo snel mogelijk worden verkocht.

Vereniging van Eigenaren
Tablis Wonen heeft bezit in de volgende Verenigingen van Eigenaren:
• Vereniging van Eigenaren Dorlandsweer en omstreken. Deze vereniging kent in totaal 135 woningen, waarvan
nog zeven in ons bezit. Zodra een woning leeg komt te staan, wordt deze voor verkoop aangeboden. Ten opzichte
van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren Hobbemastraat. Deze vereniging beheert 32 woningen, waarvan 16 van ons. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren Sperwerstraat. Deze vereniging beheert 80 woningen, waarvan 16 van ons. In 2016 is
een woning verkocht. Ultimo 2016 heeft Tablis Wonen nog 15 woningen in bezit.
• Vereniging van Eigenaren Amandelhof. Deze vereniging beheert 47 appartementen aan de Amandelhof in Bleskensgraaf, waarvan 32 van ons. Deze ondersplitsing maakt deel uit van de hoofdvereniging VvE Woon- en zorgcentrum Graafzicht. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren Rondeel. Deze vereniging beheert 102 appartementen, een kantoorruimte, een parkeergarage en een noodtrappenhuis aan de Zuiderzeestraat. Ons aandeel is 38 van 90 parkeerplaatsen en de helft
van het noodtrappenhuis tussen de koopappartementen en de huurappartementen. De 51 huurappartementen
en ons kantoor zijn ondergebracht in een ondersplitsing. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren De Hooghe Dijck. Deze vereniging beheert 26 appartementen, 12 zorgwoningen en een
recreatiezaal. De vereniging is onderverdeeld in drie verenigingen: één voor de koopappartementen, één voor de
huurappartementen en één voor de recreatiezaal. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren Thorbeckehof. Deze vereniging beheert 44 appartementen. De vereniging is onderverdeeld in twee verenigingen: één voor de 22 koopappartementen en één voor de 22 huurappartementen. Deze
laatste zijn allemaal van ons. Binnen de hoofdvereniging zijn de gemeenschappelijke rechten ondergebracht,
namelijk het buitenterrein, de buitenparkeerplaatsen, de groenvoorzieningen en de hellingbaan naar en rijbaan in
de parkeergarages. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren Griendencollege. Deze vereniging beheert 20 appartementen en vier commerciële
ruimten in de plint van het woongebouw. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren ondersplitsing parkeerplaatsen Wilhelminastraat. De vereniging beheert het uitsluitend
gebruik van zestig parkeerplaatsen en de technische ruimten in de stallingsgarage aan de Wilhelminastraat. De
vereniging maakt deel uit van de VvE hoofsplitsing Wilhelminastraat. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren ondersplitsing parkeerplaatsen Julianastraat. De vereniging beheert het uitsluitend gebruik van 53 parkeerplaatsen in de stallingsgarage aan de Julianastraat. Van de 53 parkeerplaatsen zijn er 26
eigendom van Tablis Wonen. De vereniging maakt deel uit de VvE hoofdsplitsing Julianastraat. Ten opzichte van
2015 hebber er geen wijzigingen plaatsgevonden.
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• Vereniging van Eigenaren Havenstraat. De vereniging bestaat uit 40 flatwoningen waarvan 21 koop- en 19 huurappartementen. De vereniging is in 2014 opgericht. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren Dorpsstraat Oud-Alblas. De vereniging is opgesplitst in twee onder verenigingen; één
voor de koopwoningen en één voor onze huurappartementen. De 17 huurappartementen zijn onderverdeeld in
15 seniorenwoningen en twee woningen die omgebouwd zijn tot zorgsteunpunt. In 2016 is een seniorenwoning
verkocht. Ultimo 2016 heeft Tablis Wonen nog 16 woningen in bezit.
• Vereniging van Eigenaren Dorpshart Bleskensgraaf. Deze vereniging beheert 12 appartementen en vijf commerciële ruimten (winkels). Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
• Vereniging van Eigenaren De Wiel is begin 2014 opgericht. Deze vereniging is gestart met het beheer van 26
woningen. In 2016 is één woning verkocht. Ultimo 2016 hebben we nog 15 woningen in eigendom.
• Vereniging van Eigenaren Bonkelaar. De vereniging beheert 60 appartementen en de parkeergarage. Tablis Wonen
is eigenaar van 20 appartementen en 20 parkeerplaatsen. De vereniging is eind 2014 actief geworden. Ten opzichte van 2015 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.
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7. Financiële resultaten
7.1 WSW ratio’s
Het WSW heeft een nieuw beoordelingskader opgesteld dat vanaf 2014 in werking is getreden. Het WSW onderscheidt daarbij drie ratio’s:
a. Kasstromen op korte termijn: de Interest Coverage Ratio (ICR) en de Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
• ICR: de ICR geeft aan in hoeverre een organisatie de rentelasten uit de operationele kasstroom kan voldoen.
• DSCR: de DSCR houdt rekening met de restant levensduur van het bezit, verkoopopbrengsten en een aangepast onderhoudsniveau bij exploitatie tot het einde van de levensduur van de portefeuille.
b. Kasstromen op lange termijn: de Loan To Value (LTV) en solvabiliteit
• LTV: de LTV meet de kasstroomgenererende capaciteit (KGC) op lange termijn in relatie tot het vreemd vermogen. De KGC wordt berekend op basis van bedrijfswaarde.
• Solvabiliteit. De solvabiliteit meet de omvang van het eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen. De
solvabiliteit wordt berekend op basis van bedrijfswaarde.
c. Onderpand: de dekkingsratio. De dekkingsratio geeft de WSW geborgde leningenportefeuille aan tegen opzichte
van het onderpand (uitgedrukt in WOZ waarde).
De financiële ratio’s worden beoordeeld op basis van de realisatie van de afgelopen drie jaar en de prognose voor
de komende vijf jaar.
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.
Parameter2

2014(-2016)

2017(-2021)

toets WSW

norm WSW

resultaat

ICR

2,39

3,06

2,39

1,4

voldoende

DSCR

2,03

1,78

1,78

1,0

voldoende

LTV

57%

66%

66 %

<75%

voldoende

Solvabiliteitsratio
(op bedrijfswaarde)

35%

37%

35%

>20%

voldoende

Dekkingsratio

17%

17%

<50%

voldoende

WSW vergelijkt voor de ICR en DSCR de periode 2014-2016 met de periode 2017-2021 en neemt van deze twee
de laagste ratio’s. M.b.t. de LTV en solvabiliteit wordt de laagste ‘score’ genomen van het afgelopen jaar (2016) en
het lopende jaar (2017) (bij de LTV dus het hoogste percentage). WSW gaat m.b.t. de dekkingsrato alleen uit van de
afgelopen periode.

2. De gepresenteerde ratio’s volgen uit de berekeningsmethode zoals WSW deze hanteert. WSW hanteert daarbij wegingsfactoren.
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7.2 Prestatiedoelen 2016
1. Behoud solvabiliteit (op basis van bedrijfswaarde)
2. Jaarresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
3. Inkomensafhankelijk huurbeleid
4. Harmonisatiebeleid
5. Beperking huurachterstanden, incasso en ontruimingen
1. Behoud solvabiliteit
In het verleden was het absolute minimum 10%, gebaseerd op historische kostprijs. Nu wordt aangesloten bij de
normen van de externe toezichthouders. Het solvabiliteitspercentage gebaseerd op bedrijfswaarde (t.b.v. WSW) is
voor 2016 uitgekomen op 35% en gebaseerd op marktwaarde (t.b.v. Aw) op 71%. De norm van WSW is minimaal
20% en voor Aw minimaal 30%. Beide normen zijn ruimschoots gehaald.
2. Jaarresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
In de begroting 2016 werd gerekend op een jaarresultaat voor belastingen van € 4.766.000. Het definitieve jaarresultaat vóór belastingen bedraagt € 47.029.000. Dit is dus € 42.263.000 hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaak
zijn de posten ‘overige waardeveranderingen’ en ‘niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’
voor een totaalbedrag van € 43,1 miljoen. In de begroting was hier geen bedrag voor opgenomen.
In 2015 hebben we op basis van de geschatte fiscale resultaten over de jaren 2015 en verder ingeschat dat over 2015
en 2016 vennootschapsbelasting diende te worden afgedragen. Deze belasting is inmiddels op voorschotbasis betaald in 2016. In 2017 ontstaat weer een fiscaal verlies vanwege de sloop van de woningen in de Staatsliedenbuurt.
Op basis van de huidige meerjarenbegroting is de verwachting dat vanaf 2020 structureel vennootschapsbelasting
dient te worden betaald.
3. Inkomensafhankelijk huurbeleid (IAH)
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 deze maatregel wil het kabinet het zogenaamde scheefwonen tegengaan en de
doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Ook in 2016 is de huurverhoging gebaseerd op het inkomen.
Per 1 juli 2016 zijn voor de sociale huurwoningen onderstaande huurstijgingspercentages gehanteerd.
Verzamelinkomen

Door overheid toegestane
maximale huurverhoging

De huurverhoging van
Tablis Wonen

Tot € 34.678

2,1%

0,6%

Tussen € 34.678 - € 44.360

2,6%

1,0%

Boven € 44.360

4,6%

4,6%
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De huurprijzen van niet-DAEB woningen zijn gestegen met 2,1%. Met deze percentages is Tablis Wonen binnen de
gestelde normen gebleven. Woningen (complexen) waarvoor een sloopbesluit is genomen hebben geen huurprijsverhoging gekregen. Gemiddeld realiseerden we voor het gehele woningbezit een verhoging van 0,93%.
4. Harmonisatiebeleid
In 2016 is t/m september uitgegaan van een huurharmonisatie bij mutatie van 80% van de maximaal redelijke huur.
Als maximum bovengrens is ook voor 2016 de huurtoeslaggrens van € 710,68 gehanteerd, zodat geen woningen
vanuit de sociale voorraad overgegaan zijn naar het geliberaliseerde deel. Per oktober 2016 is besloten de maximaal
redelijke huur voor de gemeente Molenwaard te verlagen naar 75% van de maximaal redelijke huur. Dit is gedaan
i.v.m. de marktsituatie in deze gemeente; 80% van maximaal redelijk werd als te hoog ervaren.
5. Beperking huurachterstanden, incasso en ontruimingen
In 2016 heeft Tablis Wonen ook weer geprobeerd de huurachterstanden binnen de perken te houden door de in
2011 aangescherpte aanmanings-procedure 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.
Op grond van het convenant PHD worden alle huurders met twee maanden huurachterstand door onze woonconsulenten 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. Maandelijks worden de afgesloten betalingsregelingen gecontroleerd en bewaakt. Tablis Wonen
houdt dagelijks intensief contact met de deurwaarder over ontwikkelingen in de incassozaken.
In 2016 is een daling te zien van het aantal afgesloten betalingsregelingen t.o.v. 2015: van 140 in 2015 naar 119 in
2016. Een daling van 15%.
In december 2016 was er een huurachterstand van 1,75% (achterstand ten opzichte van de totaal te innen jaarhuur);
dit is gestegen t.o.v. december 2015 (was 1,58%). Het aantal incassozaken en het te incasseren bedrag bij de deurwaarder is in 2016 gestegen, respectievelijk 2,5% (van 242 naar 248) en 13,4 % (van € 446.000 naar € 506.000).
Openstaande posten per 31-12-2016 (bedragen x € 1.000)
bedrag

aantal

bedrag

aantal

Deurwaarder

506

248

zittende huurders

319

279

Betalingsregeling

31

68

vertrokken huurders

250

113

Overige

32

76

Totaal

569

392

569

392

De huurachterstand in procenten van de jaarhuur bedraagt per 31 december 2016 dus 1,75% waarvan zittende
huurders 0,98% en vertrokken huurders 0,77%. We zien helaas een stijging t.o.v. 2015.
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In 2016 zijn er 34 aanzeggingen tot woningontruiming geweest. In vergelijking met 2015 is dit aantal aanzienlijk
gedaald (was 55). 24 zaken hebben niet tot een woningontruiming geleid, omdat er volledig betaald is of dat er een
deelbetaling is ontvangen volgens een betalingsregeling. Tien woningen zijn in 2016 daadwerkelijk ontruimd tegen
21 in 2015.
Het aantal ontruimingen over de jaren
2012

2013

2014

2015

2016

11

13

9

21

10

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
vertrokken huurders zijn o.a. hierdoor weer behoorlijk toegenomen (van € 220.000 naar € 250.000) en dit is vooral
een gevolg van het relatief hoge aantal ontruimingen in 2015. Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet
gevormd. Jaarlijks worden, als de deurwaarder het dossier sluit (kan enkele jaren duren), de vorderingen afgeboekt
ten laste van het jaarresultaat.

7.3 Toekomstige financiële situatie
Tablis Wonen staat er financieel nog steeds goed voor. Ook voor ons blijft alertheid echter geboden. De verhuurdersheffing en een mogelijke bijdrage voor de sanering van noodlijdende corporaties hebben een voortdurende
negatieve invloed op onze kasstromen. Daarnaast houden we er alvast rekening mee dat we in de toekomst flink
moeten investeren in bestaand bezit om ervoor te zorgen dat nog steeds aan de woonvraag kan worden voldaan.
Daarnaast dienen we de komende jaren behoorlijk in duurzaamheidsprojecten te investeren, wat uiteraard effect
gaat hebben op de financiële positie. Ook zal het passend toewijzen effect hebben op de financiële positie. Hoe
groot dit effect daadwerkelijk zal zijn, zal de komende jaren steeds meer duidelijk worden. Vooralsnog verwachten
we ook op de lange termijn volledig aan de financiële WSW en Aw-normen te kunnen voldoen. Bij het opstellen van
de begrotingen worden deze normen uiteraard als kader meegenomen.
In het beleidsplan 2016-2019 is het efficiënt maken van de organisatie als doelstelling opgenomen. Ook doen we
mee met de Aedes Benchmark (ABC, voor Corporatie Benchmark) om te monitoren hoe onze uitgaven zich verhouden tot andere corporaties. In de benchmark 2016 (betreft verslagjaar 2015) zijn we t.a.v. de bedrijfslasten ingedeeld
in categorie B. Tablis Wonen heeft de ambitie om aan het eind van de huidige beleidsperiode (2019) tot de corporaties met de laagste bedrijfslasten te behoren, categorie A. De komende jaren zal hard worden gewerkt aan het verlagen van de bedrijfslasten om deze ambitie te kunnen waarmaken. Daarbij willen we ook t.a.v. het huurdersoordeel
bij de besten horen. Een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk.
Tablis Wonen is een financieel gezonde corporatie. Mocht de financiële situatie onverwacht toch verslechteren dan
zijn nog steeds de belangrijkste bijsturingsmaatregelen voor Tablis Wonen het verhogen van het aantal te verkopen
woningen en het herijken van onze onderhoudsbudgetten.
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8. Kengetallen
				

2016

2015

57

65

Naoorlogse woningen

4.505

4.517

			

4.562

4.582

166

167

4.728

4.749

Aantal opgeleverd

1

38

Aantal aangekocht (incl. terugkoop VoV)

8

7

Samengevoegd

-

-

Mutatie winkel-/kantoor-/maatschappelijk-/zorgruimte

-

1

-23

-29

-6

-

-20

17

Aantal reparatieverzoeken per woning (klachten en mutatie)

1,8

2,0

Aantal reparatieverzoeken per woning voor klachten

1,3

1,6

Aantal reparatieverzoeken per woning voor mutatie

0,5

0,4

Kosten planmatig onderhoud per woning (excl. Stempelflats)

760

684

Kosten dagelijks onderhoud per woning

336

366

Woningbezit
Woningen en woongebouwen vooroorlogs

Overig bezit
Garages, parkeerplaatsen, winkel-/kantoor-/maatschappelijk-/zorgruimte
Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie
Mutaties in woningbezit

Aantal verkocht
Aantal uit exploitatie door sloop
Totaal aantal mutaties in woningbezit
Kwaliteit

Kosten klachtenonderhoud per woning

153

199

Kosten mutatieonderhoud per mutatie

2.654

2.029

Prijs-kwaliteit
Gemiddeld aantal punten WWS per woning

144

139

Gemiddelde netto huurprijs per woning per maand per einde boekjaar

524

506

Het verhuren van woningen
Verhuisgraad (%)

6,9

8,2

Huurachterstand in % jaarhuur

1,75

1,58

Huurderving in % jaarhuur

2,15

2,01
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Financiële continuïteit
Solvabiliteit 		

71,36

Liquiditeit 		

0,23

66,37
0,48
17,0%

Rentabiliteit eigen vermogen (%)

15,0%

1

Rentabiliteit vreemd vermogen (%)

37,0%

1

5,8%

Rentabiliteit totaal vermogen (%)

10,0% 1

4,8%

Interne financiering per woning

11.044

2

9.014

849

2

698

Eigen vermogen per woning

11.044 2

9.014

Huuropbrengst per woning

6.381

6.298

Bedrijfslasten per woning

2.014

2.065

Onderhoudskosten per woning (excl. Stempelflats)

1.096

1.050

10.308

10.263

Directie/secretariaat/beleid

0,88

1,13

Woondiensten

4,32

3,71

Cashflow per woning
Balans en winst- en verliesrekening

Jaarresultaat per woning
Personele bezetting
Aantal formatieplaatsen per 1,000 woningen gesplitst naar afdeling einde boekjaar

Financiën 		

1,53

1,31

Huishoudelijke dienst

0,31

0,31

Vastgoed 		

3,51

3,82

Projecten 		

0,31

0,44

Totaal 		

10,85

10,72

1. Kengetal berekend op basis van marktwaarde in verhuurde staat.
2. Gecorrigeerd voor herwaardering
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C. Verslag van de Raad
van Commissarissen (RvC)
Voorwoord
Het jaar 2016 is voor de RvC een druk jaar geweest. Per 1 september is mevrouw Liesbeth
Marchesini gestart met haar werkzaamheden, nadat eind augustus de heer Henk Gravesteijn
afscheid heeft genomen. De RvC bedankt de heer Gravesteijn voor zijn jarenlange inzet voor
Tablis Wonen waarbij veel goeds tot stand is gekomen.
De nieuwe directeur-bestuurder is voortvarend van start gegaan om, nadat onder de vorige directeur-bestuurder de
inhoudelijke koers is vastgesteld, de operationalisering ervan nader vorm en inhoud te geven. In overleg met de RvC
wordt met name ingezet op het verder uitwerken van de organisatieontwikkeling.
Daarnaast heeft de invoering van de nieuwe Woningwet de nodige tijd gevergd van de RvC vanwege het inhoudelijk
beoordelen van de diverse reglementen en statuten die met de invoering gepaard gaan. Door de constructieve samenwerking met de projectleider, de manager Financiën, kunnen we terugzien op een goed resultaat zoals bleek uit
de positieve reactie van de Aw op de aangeleverde stukken. Ook is veel aandacht besteed aan het splitsingsvoorstel
DAEB/niet-DAEB doordat de RvC gevraagd werd zich een inhoudelijk oordeel daarover te vormen en is veel tijd besteed aan de voortgang van de renovatie van de Staatsliedenbuurt, wat 10% van ons bezit omvat.
Al deze extra inspanningen belemmeren de RvC niet om aandacht te blijven houden voor waar het allemaal om te
doen is, namelijk die huurders die er niet in slagen zelfstandig in hun huisvesting te voorzien. De RvC heeft minimaal
tweemaal per jaar contact met de huurdersorganisatie SliM Wonen. In het overleg wordt van gedachten gewisseld
over wat er zoal leeft bij de huurders en wat dat voor het functioneren van Tablis Wonen betekent. Thema’s als
betaalbaarheid en energiebesparing zijn daarbij terugkerende onderwerpen. In het verslagjaar hebben we afscheid
genomen van de voorzitter van SliM Wonen, de heer Henk Dijkstra, die vele jaren op deskundige wijze leiding heeft
gegeven aan het functioneren van de huurdersorganisatie. Met zijn opvolger is kennis gemaakt.
Met de nieuwe directeur-bestuurder is van gedachten gewisseld over de effectiviteit van de bijeenkomsten van de
klankbordgroep van Tablis Wonen. In deze klankbordgroep zijn de stakeholders van Tablis Wonen vertegenwoordigd.
Er werd twee maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Ook de RvC is hierbij aanwezig. Vastgesteld is dat de
belangstelling van de zijde van de stakeholders tanende is. Daarom wordt er nu naar wegen gezocht om op een
andere wijze het contact tussen RvC en stakeholders tot stand te brengen. Het voorstel ligt er nu om periodiek
individuele stakeholders uit te nodigen voor een overleg met de RvC, waarbij specifieke thema’s meer in detail aan
bod komen dan in een plenaire bijeenkomst met een verscheidenheid aan stakeholders.
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Eén van de gevolgen van de invoering van de Woningwet is de vorming van woningmarktregio’s. Tablis Wonen
is in een regio ondergebracht waarvan het de vraag is waar de indeling op gebaseerd is. Zo zijn wij samen met
bijvoorbeeld ook Goeree Overflakkee in een regio ondergebracht. De logica daarvan ontgaat ons enigszins, terwijl
daarentegen een gemeente als Molenwaard, die grenst aan de gemeente Sliedrecht, weer in een andere regio is
ingedeeld. Doordat Tablis Wonen bezit heeft in Molenwaard, mag zij daar alleen nog maar het bestaande bezit onderhouden. Als voorzitter van de RvC van Tablis Wonen ben ik van mening dat een dergelijke onlogische indeling tot
bijstelling moet kunnen leiden. Mogelijk na de landelijke verkiezingen maar weer eens bij de politiek aankaarten?
In nauw overleg met de directeur-bestuurder zijn voor 2017 prestatie-afspraken gemaakt waar de prioriteiten voor
de RvC liggen. Dat zijn de uitwerking van de organisatieontwikkeling op met name vastgoedgebied, de uitwerking
van complexbeheerplannen en de actualisatie van de huidige meerjarenonderhoudsbegroting. Als RvC hebben wij
er alle vertrouwen in dat de directeur-bestuurder erin slaagt deze prioriteiten samen met het managementteam en
de medewerkers te realiseren.
Jan van Leeuwen
(voorzitter RvC Tablis Wonen)
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1. Over besturen en toezichthouden
In dit hoofdstuk staan wij stil bij onze visie op toezicht en toetsing, gaan wij in op hoe wij
invulling geven aan de Governancecode en wordt indien relevant ingegaan op aanpassingen
dan wel aanvullingen op het toezichtkader.

1.1 Onze visie op toezicht en toetsing
In de vigerende Governancecode wordt van de RvC gevraagd zich te verantwoorden over de wijze waarop toezicht
is uitgeoefend. Met een verwijzing naar de betreffende bepaling in de Governancecode wordt hierover kort verantwoording afgelegd.
Bepaling 1.1: Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord
De RvC van Tablis Wonen houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder (de statutaire directie) van
Tablis Wonen en de algemene gang van zaken binnen Tablis Wonen. De RvC adviseert de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd, is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de directeurbestuurder en stelt de beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De RvC geeft de accountant opdracht voor de
controle van de jaarstukken en keurt de opdrachtverlening goed voor de visitatie die Tablis Wonen elke vier jaar laat
uitvoeren. De eerstvolgende visitatie vindt over twee jaar plaats.
De RvC houdt met name toezicht op:
• de realisatie van de overeengekomen doelstellingen van Tablis Wonen zoals vastgelegd in het beleidsplan;
• de realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven;
• de te voeren strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Tablis Wonen;
• de opzet en werking van de intern benoemde risico- en controlesystemen;
• het kwaliteitsbeleid m.b.t. dienstverlening, vastgoed en duurzaamheid;
• de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de maatschappelijke verantwoording;
• het financieel verslagleggingsproces;
• de naleving van wet- en regelgeving.
Bepaling 2.2 en 3.11: Legitimatie
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de RvC is
beschreven in het reglement van de RvC d.d. september 2016 en voldoet aan de eisen van de nieuwe Woningwet.
Bepaling 3.29: Commissies
De RvC van Tablis Wonen werkt niet met commissies. De werving van een nieuwe directeur-bestuurder is tot stand
gekomen op basis van een plan van aanpak waarin de stappen en de taakverdeling binnen de RvC zijn beschreven.
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Gezamenlijk is voor een extern wervings- en selectiebureau gekozen. Op basis van door dat bureau aangeleverde
kandidaten is een voordracht aan de RvC gedaan door twee RvC-leden die de selectiecommissie vormden. Na raadpleging van het managementteam, de ondernemingsraad en de huurdersorganisatie heeft de benoeming plaatsgevonden en is de directeur-bestuurder op 1 september gestart met haar werkzaamheden.
Het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder wordt in de praktijk gevoerd door
de voorzitter en vice-voorzitter van de RvC. Deze delegatie uit de RvC evalueert de prestaties van het afgelopen jaar,
maakt prestatieafspraken voor het komende jaar, doet eventueel een honoreringsvoorstel en legt dat alles vast in
een verslag dat ter goedkeuring aan de voltallige RvC wordt voorgelegd. Met de nieuwe directeur-bestuurder zijn in
dat verband prestatie-afspraken gemaakt voor 2017 conform de beschreven werkwijze.

Toezicht visie
De RvC legt in dit verslag verantwoording af over wat zij onder goed toezicht verstaat. Volgens artikel 31 van de Woningwet , richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijke
belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor het toezicht.
Er is geen sprake van belangenverstrengeling. De leden hebben op geen enkele wijze een zakelijke relatie met Tablis
Wonen en zijn daardoor in staat volkomen onafhankelijk invulling te geven aan hun toezichthoudende taak. Onze RvC
staat een proactieve kritische vertrouwensrelatie met de directeur-bestuurder voor. Vanuit een integrale benadering
van het toezicht, waarbij de diversiteit van de RvC een wezenlijke rol vervult, wenst de RvC inzicht te hebben in de
risico’s en vereiste beheermaatregelen. Vast agendapunt in elke RvC-vergadering is risicomanagement. Er wordt
dan stilgestaan bij welke risico’s aan de orde zijn bij de besproken onderwerpen. Teamvorming is een belangrijke
voorwaarde om als RvC effectief te kunnen functioneren. Bijna elke vergadering wordt afgesloten door te vragen
wat anders c.q. beter zou kunnen met betrekking tot het effectief vergaderen. Permanente educatie is noodzakelijk
om bij te blijven in de voortdurende wijzigingen die in de sector en de maatschappij aan de orde zijn. In de eerste
RvC- vergadering van het verslagjaar wordt besproken waar de RvC-leden zich dit jaar verder in willen bekwamen.
Om invulling te kunnen geven aan de toezichthoudende taak van onze RvC zijn er afspraken met de directeur-bestuurder gemaakt over de informatievoorziening. Was het eerst per kwartaal dat de directeur-bestuurder verslag uitbrengt
over de geleverde prestaties, die beoordeeld worden op basis van vooraf overeengekomen prestatieafspraken op
de onderscheiden beleidsvelden, nu doen wij dat eens per vier maanden. Dat sluit beter aan bij de actualiteit van de
informatieverstrekking. Bij elke prestatieafspraak is een zo meetbaar mogelijke norm overeengekomen waaraan de
directeur-bestuurder dient te voldoen. Er wordt dan alleen expliciet aandacht besteed aan significante afwijkingen,
waarvoor een verklaring wordt verlangd. Daarnaast geeft de RvC invulling aan haar toezichthoudende taak door periodiek overleg te hebben met de OR, huurdersorganisatie SliM Wonen en met andere stakeholders. Nog in 2016 is
een evaluatie gehouden van het functioneren van de klankbordgroepbijeenkomsten. Gezocht wordt naar een meer
aanspreekbare vorm, waarbij meer tot een verdieping van de contacten wordt gekomen dan nu het geval is.
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In onderstaand toezichtkader heeft de RvC uitgewerkt hoe de visie in praktijk wordt gebracht. Het toezichtkader
beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van Tablis Wonen en omvat het geheel van spelregels die de RvC
bij het uitoefenen van zijn taken volgt.

Extern toezichtkader
• Aedescode
• Governancecode woningcorporaties 2015
• Toezichtbrieven van WSW, Ministerie van BZK, Aw
• Benchmark rapporten
• Nieuwe Woningwet, besluiten en regelingen

Intern toezichtkader
• Statuten
• Profielschets RvC
• Reglement RvC
• Reglement directeur-bestuurder
• Reglement financieel beleid en beheer
• Integriteitscode en klokkenluidersregeling
• Resultaten van KWH metingen, visitatie en medewerkertevredenheidsonderzoeken
Het toetsingskader is voor de directeur-bestuurder kaderstellend om te besturen en voor de RvC richtinggevend om
toezicht te houden. Het toetsingskader wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op enerzijds de besturing
en anderzijds op de beheersing van de organisatie.

Besturingskader
• Strategisch voorraadbeleid
• Jaarplan met meerjareninvesteringsplan
• Beleidsplan 2016-2019 Goed wonen = samen doen!
• Prestatieafspraken gemeenten Sliedrecht en Molenwaard
• Belanghouderoverzicht tot uiting komend in de klankbordgroep
• Niet-DAEB investeringsbeleid (is in voorbereiding)
• Samenwerkingsovereenkomst met huurdersorganisatie

Beheersingskaders
• Financiële kaders(meerjaren)begroting
• Liquiditeitsbegroting
• Investeringsstatuut
• Treasurystatuut en –jaarplan
• Periodieke rapportages
• Managementletter accountant
• Organisatie en formatieplan en strategisch human resourcesbeleid
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In het verslagjaar is nog maar beperkt uitvoering gegeven aan de uitvoering van het beleidsplan. In afwachting van
de komst van de nieuwe directeur-bestuurder zijn geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd, om de nieuwe
directeur-bestuurder de kans te geven zelf ook nog accenten aan te brengen in het vastgestelde beleidsplan. Vanaf 1
september is met voortvarendheid de uitvoering van de actiepunten uit het beleidsplan ter hand genomen. In nauw
overleg met de RvC zijn de prioriteiten bepaald die voor het komende jaar de meeste aandacht zullen vergen. Dat
zijn de organisatieontwikkeling, de vastgoedsturing, de werving van een nieuwe manager Vastgoed, het in deeltijd
aantrekken van een controller, de actualisatie van de huidige meerjarenonderhoudplanning en de verdere uitwerking
van de complexbeheerplannen, naast de reguliere werkzaamheden.
Veel aandacht heeft de RvC besteed aan de invoering van de nieuwe Woningwet. Zowel de aanpassing van statuten
en reglementen als de besluitvorming over het scheidingsvoorstel DAEB/-niet-DAEB zijn in een constructieve samenwerking met de directeur-bestuurder en managementteam ruim op tijd tot stand gekomen. Een gedetailleerde
planning lag daaraan ten grondslag en was erg praktisch om als RvC de voortgang van alles wat er gebeuren moest
te kunnen volgen en op de juiste momenten te kunnen besluiten als dat aan de orde was. De Aw had nauwelijks
op– of aanmerkingen op de aangeleverde stukken.

1.2 Governancecode woningcorporaties 2015
Een vernieuwde code
Op 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode voor woningcorporaties ingevoerd. De besturen van Aedes en de
Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) legden op basis van de bevindingen van de commissie
herziening Governancecode een voorstel voor actualisering van de code aan hun leden voor. Zij stemden massaal
vóór de nieuwe code. De vorige code uit 2011 is hiermee in zijn geheel vervallen.
Een governancecode geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. De vernieuwde
code is mede opgesteld vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van directeur-bestuurder en toezicht
aan hogere normen moeten voldoen. Zo speelden maatschappelijke en politieke ontwikkelingen mee bij de herziening van de code, denk maar aan de parlementaire enquête en de nieuwe Woningwet en aan alle discussies
daaromheen.
In de vernieuwde code is er 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 gemeente en de huurdersorganisaties krijgen een uitdrukkelijker positie in de nieuwe code.
De vernieuwde code kent vijf principes. De principes vullen elkaar aan en moeten in samenhang worden bezien.
Het belang van (toekomstige) huurders of bewoners staat voorop in principe 1, waar het gaat over waarden en
normen die passen bij de maatschappelijke opdracht. Vervolgens behandelt principe 2 de manier waarop directeurbestuurder en RvC aanspreekbaar zijn op resultaten. Principe 3 beschrijft de toetsstenen van geschiktheid voor
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directeur-bestuurder en RvC en principe 4 behandelt de dialoog met (toekomstige) bewoners, gemeente en andere
belanghebbende partijen. Principe 5 ten slotte besteedt aandacht aan het beheersen van de risico’s verbonden aan
de activiteiten.
De vernieuwde code is niet vrijblijvend; het is verplicht de code te volgen voor leden van Aedes en de VTW en dus
ook voor Tablis Wonen en de RvC. Corporaties kregen tot 1 januari 2016 de tijd om de wijzigingen in te voeren.
De RvC van Tablis Wonen onderschrijft de code van harte. In de volgende paragraaf wordt uiteengezet hoe de code
wordt toegepast.

Verantwoording van ‘leg uit’-bepalingen Governancecode 2015
Bepaling 3.14: Pas toe of leg uit
De RvC van Tablis Wonen maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden. Dit verslag wordt in het jaarverslag
Tablis Wonen gepubliceerd. In het verslag legt de RvC vast welke bepalingen van de Governancecode niet werden
toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken. Het gaat hier om alle bepalingen uit de Governancecode,
niet alleen de bepalingen die de RvC aangaan. De vijf principes van de vernieuwde Governancecode zijn uitgewerkt
in (in totaal) zestig bepalingen. De code kent twee typen bepalingen: ‘pas toe’ en ‘pas toe of leg uit’.
In lijn met nieuwe wetgeving en om de kwaliteit en transparantie van handelen van directeur-bestuurder en RvC te
bevorderen is afwijking met ‘leg uit’ op een aantal bepalingen niet mogelijk, hiervoor geldt uitsluitend ‘pas toe’. Dit
is bij de betreffende bepalingen in de code weergegeven. Voor de overige bepalingen geldt dat corporaties daarvan
af kunnen wijken als dit volgens de betreffende corporatie tot een beter resultaat leidt. Hierbij dient echter nog
steeds in de geest van het principe gehandeld te worden en moet de corporatie op inzichtelijke wijze onderbouwen
en actief verantwoorden (‘leg uit’) waarom zij hiervan afwijkt. Indien zij op deze wijze gemotiveerd afwijkt, volgt zij
dus ook de code.
Tablis Wonen voldoet inmiddels met de goedkeuring van de nieuwe statuten door de Aw aan alle bepalingen uit de
Governancecode. Er worden geen ‘leg uit’-afwijkingen toegepast.

1.3 Implementatie governance in verslagjaar
Inzake de implementatie van de code wordt elke RvC geadviseerd de principes en de bepalingen te doorleven in
een implementatiesessie hetgeen als onderdeel van één van de RvC-vergaderingen heeft plaatsgevonden. Bij de
aanpassing van de oude statuten is meteen aansluiting gezocht bij de thans van kracht zijnde bepalingen uit de
governancecode en zijn de nieuwe statuten daarop aangepast.
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Bepaling 5.2: treasurystatuut
De directeur-bestuurder stelt een treasurystatuut en een investeringsstatuut op en bespreekt dit met de RvC.
De RvC keurt deze vervolgens goed. Treasury van de corporatie heeft geen winstoogmerk maar staat ten dienste
van het risicobeleid. In het statuut worden in ieder geval beschreven het renterisico, het beschikbaarheidsrisico
en het tegenpartijrisico. Jaarlijks wordt het treasuryjaarplan besproken. In de decembervergadering van de RvC is
uitgebreid stilgestaan bij het treasuryjaarplan en is op verzoek van de RvC tot een gewijzigde, meer toegankelijke,
opzet besloten. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
Bepaling 5.3: beleggingsstatuut
Woningcorporaties moeten een beleggingsstatuut opstellen waarin zij beschrijven hoe hun organisatie is ingericht
met betrekking tot beleggen. Dat staat in de Beleidsregels Verantwoord Beleggen door Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting, die het ministerie van BZK op 30 januari 2015 publiceerde. Aangezien Tablis Wonen, buiten de
reguliere saldi op de bank vanuit de lopende rekeningen en een tweetal spaarrekeningen, geen aanvullende beleggingen heeft is er geen separaat beleggingsstatuut opgesteld. Beleid t.a.v. beleggingen is als hoofdstuk in het treasurystatuut opgenomen. Wel beschikt Tablis Wonen over een in omvang zeer beperkte derivatenpositie, die voldoet
aan de ter zake van overheidswege gestelde regels.
Daarnaast heeft Tablis Wonen het investeringsstatuut en het reglement financieel beleid en beheer aangepast aan
de nieuwe voorschriften van de overheid. In de RvC-vergaderingen is regelmatig aandacht besteed aan de aanpassingen in de tekst van deze reglementen en waar nodig uitgebreid bediscussieerd. Vanwege de omvang van het
investeringsstatuut heeft de RvC gevraagd om een beknopte samenvatting van de belangrijkste elementen die bij
de toetsing van investeringsvoorstellen van essentieel belang zijn. Die is inmiddels aan de RvC voorgelegd.
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2. Verslag vanuit toezichthoudende rol
2.1 Toezicht op strategie
Hernieuwde Woningwet
De hernieuwde Woningwet is per 1 juli 2015 van kracht geworden. Met de Woningwet worden hervormingen doorgevoerd die er op gericht zijn dat woningcorporaties zich richten op de door de regering bepaalde kerntaak: het huisvesten van de doelgroep. Er komt meer ruimte voor marktpartijen op de huurmarkt. Ook wordt de handelingsvrijheid
in de sociale huursector beperkt door verscherping van intern en extern toezicht. De Woningwet 2015 stelt hiervoor
de kaders die verder uitgewerkt worden in het BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) en de
ministeriële regeling.

Toezicht op implementatie
Omdat de nieuwe wet halverwege boekjaar 2015 in werking is getreden, is een aantal overgangsmaatregelen voorzien. Andere belangrijke maatregelen zijn al per 1 juli 2015 ingegaan. De RvC heeft op de volgende wijze toezicht
gehouden op de invoering van de wet- en regelgeving.

Scheidingsvoorstel DAEB- en niet-DEAB
In de loop van 2016 is in nauw overleg met RvC, gemeenten en huurdersorganisaties het ontwerp-scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB tot stand gekomen. Voor de vaststelling van de niet-DAEB-portefeuille heeft Tablis Wonen
geen extra DAEB-woningen overgeheveld. De niet-DAEB-activiteiten van Tablis Wonen zijn en blijven beperkt van
omvang. Tablis Wonen heeft ervoor gekozen alleen administratief te scheiden. Na de administratieve scheiding zijn
de DAEB en de niet-DAEB-portefeuilles levensvatbaar. De zienswijzen op het scheidingsvoorstel van de primaire
belanghouders waren allemaal positief en op 9 november heeft de RvC het scheidingsvoorstel goedgekeurd.

Indienen voorstel woningmarktregio
De RvC heeft kennisgenomen van het voorstel voor de indeling van het werkgebied van Tablis Wonen in de woningmarktregio. Het voorstel is tijdig ingediend. Door de nieuwe indeling van de woningmarkt kan Tablis Wonen
haar volkshuisvestelijke taak alleen nog uitvoeren in de woningmarktregio Drechtsteden, voor Tablis Wonen is dit
Sliedrecht. De gemeente Molenwaard valt buiten deze regio, waardoor Tablis Wonen haar volkshuisvestelijke taakstelling daar alleen nog zeer beperkt kan uitvoeren.

Samenwerkingsverbanden
Twee leden van de RvC nemen namens de RvC deel aan het overleg van de regiocommissarissen. Hierin participeren de commissarissen van Omnivera GWZ, Poort6, Lek en Waard Wonen en Tablis Wonen. Dit platform wisselt
ideeën uit en organiseert bijeenkomsten over actuele thema’s. In het laatste kwartaal van 2016 heeft de RvC van
Tablis Wonen besloten niet meer deel te nemen aan dit overleg vanwege de nieuwe indeling van de woningmarktregio’s en de daarmee veroorzaakte scheiding van de woningmarkten van de deelnemende corporaties.
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2.2 Toezicht op financiële en operationele prestaties
De RvC heeft in 2016 per kwartaal 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 wordt weergegeven, ontvangen. Bij afwijkingen op prestatie, resultaat of planning worden de genomen maatregelen toegelicht
of wordt een aangepast voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC.

Waardering op marktwaarde
De RvC is gedurende het jaar telkens geïnformeerd over de stand van zaken rond de implementatie van de nieuwe
Woningwet , waarvan de waardering op marktwaarde een onderdeel is. Het proces lag op schema. De DVI 2015,
waarvan marktwaarde in verhuurde staat een onderdeel is, is tijdig ingediend. Bij investeringsbesluiten wordt in de
toekomst gestuurd op marktwaarde. Dit is meegenomen in het nieuwe investeringsstatuut. De rapportage over
de ontwikkeling van de marktwaarde wordt in de eerste periodieke rapportage van 2017 aan de RvC opgenomen.

Jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag
Jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag zijn door de RvC beoordeeld en besproken op een reguliere vergadering en goedgekeurd.

Managementletter
De managementletter is 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 periodieke rapportage.

2.3 Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties
In 2015 is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2016–2019. Met de goedkeuring van de RvC heeft de
directeur-bestuurder dit beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de volkshuisvestelijke en maatschappelijke
prestaties van Tablis Wonen opgenomen. De RvC monitort elk kwartaal en vanaf 2017 elke vier maanden de voortgang van deze prestaties middels de balanced scorecard.

Volkshuisvestelijk verslag
De RvC heeft getoetst of het volkshuisvestelijk verslag overeenkomt met de daadwerkelijk geleverde prestaties,
hetgeen het geval was.

Klachtenbehandeling
Klachtenbehandeling is door de RvC gemonitord via metingen door KWH. Deze zijn onderdeel van de periodieke
rapportages.
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Visitatie
Tablis Wonen is in 2014 gevisiteerd. De eerstvolgende visitatie is in 2018 voorzien. De aanbevelingen uit het rapport
van 2014 waren:
• De beperking van de stijgende woonlasten voor onze doelgroep verdient de komende tijd prioriteit.
• Onze communicatie naar onze belanghouders en met name de huurders(organisaties) moet verder verbeteren.
• De participatie van onze huurders(organisaties) moet betere invulling krijgen.
• Onze doelen moeten zowel intern als extern duidelijker worden geformuleerd.
• Onze woningvoorraad moet nog verder worden aangepakt om beter aan de toekomstige vraag van onze klanten
(m.n. ook senioren) te kunnen voldoen.
De RvC heeft erop toegezien dat de directeur-bestuurder deze punten heeft opgepakt en de verbeteringen in gang
heeft gezet.

2.4 Toezicht op stakeholderdialoog
De dialoog met de stakeholders is op elke vergadering tussen de directeur-bestuurder en de RvC besproken. Er was
periodiek een klankbordgroepbijeenkomst waarvoor meerdere stakeholders werden uitgenodigd en waar thema’s
en actuele onderwerpen gepresenteerd en besproken werden. Er was altijd minimaal één lid van de RvC aanwezig
bij de klankbordgroepbijeenkomsten. Vanwege het afnemend animo bij de stakeholders is zoals hiervoor is aangegeven besloten tot een andere opzet, waarbij de RvC met elke stakeholder apart de dialoog aangaat. In 2017 zal dat
voor het eerst gaan plaatsvinden.

2.5 Toezicht op risicobeheersing
Risicobeheersing is op meerdere momenten besproken. Bij de projecten zijn de risico’s die met het project samenhangen besproken. Tijdens de bespreking van de periodieke rapportage zijn de daarmee samenhangende risico’s
besproken. Verder is risicomanagement een vast agendapunt op de reguliere RvC-vergaderingen. Voor dit jaar waren
vooral de implementatie van de nieuwe Woningwet en de scheiding DAEB/niet-DAEB te bespreken onderwerpen.

2.6 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.
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2.7 Opdrachtgeverschap externe auditor
Benoeming en beoordeling accountant
In 2014 is besloten een nieuwe accountant aan te stellen voor de controle over de boekjaren 2015-2018 met een optie op nog 4 jaren. De jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2015 is voor het eerst gedaan door Baker Tilly Berk. De
accountant heeft naar tevredenheid van de RvC gefunctioneerd. Tablis Wonen heeft een goedkeurende verklaring
over 2015 ontvangen. Voor fiscale advisering wordt een beroep gedaan op PwC.

2.8 Gebruik goedkeuringsbevoegdheden
In artikel 36 van de Woningwet is bepaald dat de RvC in het jaarverslag afzonderlijk verslag moet doen van de wijze
waarop in het verslagjaar toepassing is gegeven aan in de wet en in de statuten of reglementen vastgelegde goedkeuringsbevoegdheden. Hierbij een overzicht van de in dat kader relevante besluiten, waarbij tevens is vermeld wat
de grondslag is van de goedkeuring.
Vergadering Besluit

Grondslag goedkeuring

19-04-2016

Goedkeuring volkshuisvestingsverslag
(onderdeel van jaarverslag) en jaarrekening.

Artikel 7 lid 4 statuten

Idem

Goedkeuring indicatief maximaal budget voor de
320 appartementen 5-hoogflats van € 18,7 mln.

Artikel 26 lid 1 onder c Woningwet/
artikel 7 lid 4 statuten

Idem

Portefeuillestrategie Sliedrecht

Artikel 7 lid 4 statuten
(vaststellen beleid op hoofdlijnen)

Idem

Portefeuillestrategie Molenwaard

Idem

Idem

Uitgangspunten voor streefhuurbeleid

Idem

20-09-2016

Goedkeuring nieuwe statuten, het reglement
bestuur en het reglement financieel beleid en
beheer (onder voorbehoud goedkeuring Aw).

Artikel 26 lid 1 onder d Woningwet / artikel
103 BTIV/ artikel 7 lid 4 statuten

09-11-2016

Goedkeuring jaarplan, begroting 2017 en
meerjarenraming.

Artikel 105 lid 1 onder j BTIV/artikel 7 lid 4
statuten

06-12-2016

Goedkeuring beslisdocument realisatiefase van
Artikel 26 lid 1 onder c Woningwet / artikel 7
fase 1 en voorbereiding fase 2 Staatsliedenbuurt. lid 4 statuten

Idem

Goedkeuring wijziging artikel 2.10 van het
reglement financieel beleid en beheer

Artikel 103 BTIV/ artikel 7 lid 4 statuten

Idem

Investeringsstatuut

Artikel 7 lid 4 statuten

Idem

Treasurystatuut

Idem

Idem

Procuratieregeling 2016

Idem

Bij het bovenstaande overzicht gaat het om de formele goedkeuringsbevoegdheden die een grondslag hebben in
de wet, de statuten of in een reglement. In de praktijk wordt een groot aantal andere (voorgenomen) besluiten
voorgelegd aan de RvC, waarvoor formeel geen goedkeuring vereist is, maar voorafgaande afstemming wel is voorgeschreven of wenselijk is. Dat geldt voor de volgende in 2016 tot stand gekomen besluiten.
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Vergadering

Besluit

10-02-2016

Treasuryjaarplan 2016

20-09-2016

Functiebeschrijving controller

09-11-2016

Splitsingsvoorstel DAEB/niet-DAEB

Idem

In gang zetten organisatieontwikkeling

Van belang is nog te vermelden dat er geen andere ondernemingen verbonden zijn aan Tablis Wonen waar in dat
geval ook rechtstreeks toezicht op wordt uitgeoefend. Wel is in de statuten voorgeschreven dat de directeur-bestuurder voor het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een verbonden onderneming voorafgaande goedkeuring nodig heeft van de RvC. Dat is op Stadsherstel Drechtsteden N.V. en Woningnet B.V. van toepassing. In het verslagjaar
is geen gebruik gemaakt van het stemrecht.

2.9 Conclusies toezichthoudende rol
De RvC heeft haar 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 zij haar toezichthoudende taak 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 heer drs. H.J.A. Gravesteijn heeft sinds 1 september 2008 de functie van directeur-bestuurder van Tablis Wonen
bekleed. Per 1 september 2012 is hij opnieuw voor een periode van vier jaar benoemd, tot 1 september 2016. Sindsdien is hij niet langer voor de corporatie werkzaam.
De heer Gravesteijn en de RvC hebben gezamenlijk vastgesteld dat de inhoudelijke koers voor de komende jaren
om een directeur-bestuurder met een ander profiel vroeg. Daarnaast was de heer Gravesteijn, na acht jaar voor Tablis
Wonen te hebben gewerkt, zelf ook toe aan een nieuwe uitdaging. Het aflopen van de benoeming op 1 september
2016 vormde een natuurlijk moment om deze stap te zetten. Het dienstverband met de heer Gravesteijn is in goed
overleg per die datum beëindigd.
Met ingang van 1 september 2016 wordt de functie van directeur-bestuurder vervuld door mevrouw drs. L. Marchesini-Franso. Mevrouw Marchesini is afkomstig van Mitros, een woningcorporatie in Utrecht, alwaar zij een van
de drie directeur-bestuurders was. Daarvoor was zij onder andere directeur-bestuurder van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Bij die stichting heeft zij vorm gegeven aan een sterk verbeterde visitatiemethodiek die
heden ten dage leidend is in de corporatiebranche.
Aan de keuze voor mevrouw Marchesini is een uitgebreide wervingsprocedure voorafgegaan, waarin de RvC zich
heeft laten ondersteunen door het bureau Maes & Lunau, Executive Search. De OR, de huurdersorganisatie en het
MT zijn op verschillende momenten in de procedure betrokken.
Het traject is van start gegaan met de vaststelling van een functieprofiel. Daarin is onder meer vastgelegd dat de
beoogde directeur-bestuurder ervaring moet hebben met complexe veranderprocessen en in staat moet zijn om
de ingezette koers verder te ontwikkelen en te implementeren. Gezocht is naar een persoon die een zakelijke en
resultaatgerichte insteek kan combineren met veel aandacht voor de mensen. Ook de inbedding van Tablis Wonen
in het lokale en regionale netwerk, alsmede de verdere uitbouw daarvan, is een belangrijk element van het functieprofiel. Daarnaast beschrijft het functieprofiel een aantal competenties waarover de functionaris moet beschikken:
leiderschap, resultaatgerichtheid, samenwerken, omgevingsbewustzijn, visie, zelfreflectie en betrokkenheid met de
publieke taak van een woningcorporatie.
De vacature is vervolgens opengesteld en in dat kader onder meer gepubliceerd op de websites van Aedes en van
de corporatie zelf. Dit heeft 52 reacties opgeleverd. Negen kandidaten zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek met
Maes & Lunau. Vijf van deze kandidaten zijn uitgenodigd voor vervolggesprekken met het bureau Maes & Lunau,
de leden van de RvC, de OR en twee leden van het MT. Daarna hebben met twee kandidaten nog vervolggesprek-
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ken plaatsgevonden. De uitkomst van deze gesprekscyclus was dat mevrouw Marchesini unaniem als de meest
geschikte kandidaat werd aangemerkt. De OR heeft een positief advies afgegeven over het voornemen om haar te
benoemen.
Na de gesprekken zijn drie referenten benaderd. De afgegeven referenties hebben het positieve beeld versterkt.
De RvC heeft vervolgens besloten om mevrouw Marchesini voor te dragen voor de fit- en propertest bij de Aw als
beoogd directeur-bestuurder van Tablis Wonen. Die toets is voorgeschreven in de Woningwet en behelst een onderzoek naar de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat.
Op 4 juli 2016 heeft de Aw de benodigde positieve zienswijze afgegeven, waarna mevrouw Marchesini op 6 juli 2016
door de RvC met ingang van 1 september 2016 is benoemd als directeur-bestuurder van Tablis Wonen. De OR en de
huurdersorganisatie zijn van deze benoeming in kennis gesteld.
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. Met de heer Gravesteijn heeft in 2016 geen
beoordelingsgesprek meer plaatsgevonden, gezien de gemaakte afspraak om het dienstverband per 1 september
2016 niet voort te zetten. Wel zijn met hem afspraken gemaakt omtrent een goede overdracht van de werkzaamheden aan zijn opvolger, alsmede over de activiteiten die hij gedurende de laatste periode van zijn functie ter hand
zou nemen.
In het verslagjaar heeft nog geen beoordelingsgesprek plaatsgevonden met mevrouw Marchesini, omdat daarvoor
nodig is dat een functionaris langer in dienst is. Wel zijn ten tijde van het aantreden van mevrouw Marchesini, alsmede tijdens een functioneringsgesprek op 12 januari 2017, werkafspraken gemaakt.
In het jaarverslag over 2017 zal de RvC verslag doen van de gesprekken over het functioneren van de directeurbestuurder die in 2017 zullen plaatsvinden.
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. In 2016 was de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Die wet is voor de corporatiesector verder uitgewerkt in de regeling bezoldiging topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting
2014. Bij besluit van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 november 2015 is die regeling op onderdelen
aangepast. Die aangepaste regeling is op 1 januari 2016 in werking getreden.
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 2016 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 2016 een maximale bezoldiging van
€ 131.000.
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Beloning van de heer Gravesteijn
Tijdens de eerste acht maanden van 2016 is de functie van directeur-bestuurder uitgeoefend door de heer H.J.A.
Gravesteijn. Blijkens het onderstaande overzicht heeft de totale bezoldiging van de directeur-bestuurder over die
maanden, inclusief de belaste kostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, in 2016 € 102.841 bedragen. Het bezoldigingsmaximum geldt, wanneer het dienstverband niet het gehele jaar heeft geduurd, ingevolge
de WNT naar rato. Het moet dan worden berekend aan de hand van het aantal dagen dat de betrokkene in dienst
is geweest. Dit betekent concreet dat voor de heer Gravesteijn in 2016 een bezoldigingsmaximum van toepassing
was van € 87.333.
Dat maximum is in het onderhavige geval overschreden. Dit hangt samen met het overgangsrecht van de WNT,
waaruit voortvloeit dat de bestaande afspraken over de bezoldiging in het verslagjaar worden gerespecteerd.
Naam directeurbestuurder

Functie

Datum vanaf

Datum t/m

Parttimefactor

H.J.A. Gravesteijn

Directeur-bestuurder

01-01-2016

31-8-2016

1

Bruto beloning 2016

Belaste variabele en
vaste kostenvergoeding
2016

Beloningen betaalbaar
op termijn

Totale bezoldiging
boekjaar 2016

€ 89.681

€ 280

€ 12.880

€ 102.841

Bruto beloning 2015

Belaste variabele en
vaste kostenvergoeding
2015

Beloningen betaalbaar
op termijn

Totale bezoldiging
boekjaar 2015

€ 118.392

€ 420

€ 21.774

€ 140.586

Het totaalbedrag van € 89.681 is opgebouwd uit:
• bruto maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld en afrekening vakantiedagen
• bijtelling leaseauto
Aan de heer Gravesteijn is bij besluit van de RvC een ontslaguitkering toegekend in verband met de beëindiging van
zijn dienstverband. Een dergelijke uitkering behoort niet tot de bezoldiging in de zin van de WNT. De ontslaguitkering
is in die wet wel genormeerd, omdat hoge ontslagvergoedingen in de praktijk vaak maatschappelijke weerstand
hebben opgeroepen.
Aan de heer Gravesteijn is een vergoeding toegekend van € 75.000 hetgeen in overeenstemming is met de vergoeding die ingevolge de WNT maximaal mag worden toegekend. De RvC beklemtoont hierbij dat hij de heer
Gravesteijn veel dank is verschuldigd. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het meer transparant en klantgericht
maken en het financieel gezond houden van de organisatie. Daarnaast heeft Tablis Wonen zich onder zijn leiding
ontwikkeld tot een belangrijke netwerkspeler in de gemeentes en regio’s waarin zij werkzaam is.
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Beloning mevrouw Marchesini
Tijdens de laatste vier maanden van 2016 is de functie van directeur-bestuurder uitgeoefend door mevrouw Marchesini. Blijkens het onderstaande overzicht heeft de totale bezoldiging van de directeur-bestuurder over die vier maanden, inclusief de belaste kostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn, in 2016 € 43.657 bedragen.
Ook hier geldt dat het bezoldigingsmaximum dient te worden berekend naar rato van het aantal dagen dat mevrouw
Marchesini in 2016 in dienst is geweest van Tablis Wonen. Concreet komt dit erop neer dat voor haar in 2016 een
bezoldigingsmaximum van toepassing was van € 43.667.
Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de bezoldiging binnen dit maximum is gebleven.
Naam directeurbestuurder

Functie

Datum vanaf

Datum t/m

Parttimefactor

01-09-2016

31-12-2016

1

L. Marchesini-Franso Directeur-bestuurder
Bruto beloning 2016

Belaste variabele en
vaste kostenvergoeding
2016

Beloningen
betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging
boekjaar 2016

€ 37.127

€ 140

€ 6.390

€ 43.657

Het totaalbedrag van € 37.127 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-bestuurders zijn dan ook geen aandelen, leningen of garanties verstrekt.

3.2 Organisatieontwikkeling, cultuur en integriteit
Organisatieontwikkeling en cultuur
In de omgeving van Tablis Wonen hebben zich recent veel veranderingen voorgedaan, zoals de nieuwe Woningwet,
een versterkte positie van de gemeente en de huurdersorganisatie, veranderende wensen en eisen van de klant,
digitalisering van de dienstverlening, vraagstukken rond vastgoedsturing enz. Een aantal van deze ontwikkelingen
is nog niet afgerond. Daarnaast heeft Tablis Wonen zelf een aantal ambities geformuleerd in het beleidsplan ‘Goed
wonen = samen doen’, alsmede een aantal kernwaarden:
• Klantgericht
• Kostenbewust
• Samenwerkend
• Resultaatgericht
• Professioneel
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Al enige tijd wordt onderkend dat het tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkelingen en de geformuleerde
ambities en kernwaarden wenselijk is om aandacht te hebben voor de vraag in hoeverre zij aanleiding geven tot
aanpassingen in de organisatie en in de bedrijfsvoering.
De RvC heeft dit gezien als een belangrijke opgave voor de nieuwe directeur-bestuurder. Deze heeft ter uitvoering
daarvan inmiddels een aantal stappen gezet. De visie op de ontwikkeling van de organisatie wordt in nauw overleg
met de RvC, de OR, het MT en het personeel verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
De bovengenoemde kernwaarden hebben ook een duidelijke relatie met de cultuur van de organisatie, vooral waar
het gaat om zaken als klantgerichtheid en bereidheid tot samenwerking. Medewerkers op alle niveaus van de organisatie worden geacht een bijdrage te leveren aan het gewenste gedrag en daarmee aan de gewenste organisatiecultuur. In het verleden zijn in verband hiermee reeds initiatieven ontplooid, zoals een cultuurtraject dat voorzag in de instelling van een werkgroep cultuur, waarin personeelsleden op een interactieve wijze aandacht hebben besteed aan
onderwerpen als feedback geven, elkaar durven aanspreken, omgaan met kritiek, bereidheid tot samenwerking e.d.
Zo nodig zal de cultuur opnieuw aandacht krijgen nadat voldoende duidelijkheid bestaat over de uitkomsten van de
organisatieontwikkeling. De cultuur is bij uitstek een onderwerp dat met enige regelmaat aandacht nodig heeft. De
RvC hecht in dit verband een groot belang aan de prettige contacten met de OR, omdat zij op die manier voeling
kan houden met de cultuuraspecten.

Integriteit
Tablis Wonen beschikt over een gedragscode en een klokkenluidersregeling. Beide stukken kunnen worden ingezien
op de website van de corporatie.
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 zijn geen meldingen gedaan en is de RvC ook niets gebleken van eventuele tegenstrijdige belangen.
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4. Verslag vanuit klankbordfunctie
Naast de toezichthoudende functie heeft de RvC ook een klankbordrol. Het past in de huidige tijdgeest dat deze
klankbordrol ruimer wordt vormgegeven dan enkele jaren geleden. Oorspronkelijk was het ‘not done’ om met een
directeur-bestuurder in gesprek te gaan over zaken die buiten de strikte rol van de RvC vallen. De lijnen waren strikt
gescheiden. De taak van een RvC werd voornamelijk gezien in de rol van (financieel) controleorgaan. Inmiddels ziet
de wereld er anders uit. Er hebben misstanden plaatsgevonden in corporatieland waardoor de wetgever nu van een
ruimere taakopvatting uitgaat in de Governancecode.
De (bestuurders)aansprakelijkheid van de commissaris zal in 2017 worden uitgebreid en de wereld is in transitie.
Maatschappelijke veranderingen zijn op komst en directeur-bestuurders moeten alle zeilen bijzetten om op koers te
blijven. De aanvullende kennis en inzichten van een RvC zijn steeds belangrijker in het krachtenveld van alles wat
op de corporaties afkomt. Het gevolg is een toenemend gebruik van de klankbordrol. Dit wordt door de VTW, de
branchevereniging voor toezichthouders van corporaties, gestimuleerd. Zo zouden discussies over de waarde van
de organisatie in de maatschappij en de menselijke waarden waarop de organisatie in haar handelen wil worden
aangesproken meer dan tevoren op de agenda van de toezichthouders moeten staan.
Afgelopen jaar heeft deze rol op diverse momenten en onderwerpen vorm gekregen. Met name bij de projecten
die op tafel kwamen is uitgebreid gereflecteerd op de onderliggende beleidskeuzes. Vanwege de bestuurswissel
halverwege het jaar is de invulling van de klankbordrol in 2016 toch relatief beperkt gebleven.
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5. Over de RvC
5.1 Samenstelling
Profielschetsen
De RvC heeft een profielschets opgesteld voor zijn 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 zullen 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, waarvan 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.

Mutatie RvC
Per 1 januari 2016 is mevrouw Van Wezel als commissaris benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie.
Zij heeft hiervoor de VTW cursus ‘De nieuwe commissaris’ gevolgd. Er zijn geen andere mutaties geweest in de
RvC in 2016.
Schema samenstelling en rooster van aftreden
Commissaris

Leeftijd

Datum aanstelling Aftredend per

Herkiesbaar

De heer J. van Leeuwen (vz)

66 jaar

6 december 2015

6 december 2019

Nee

De heer R. van Oostveen (vice-vz)

64 jaar

10 december 2013

10 december 2017

Ja

De heer R. J. Lievaart

56 jaar

1 oktober 2014

1 oktober 2018

Ja

De heer R. Boxman

49 jaar

1 oktober 2014

1 oktober 2018

Ja

Mevrouw D.R.E. van Wezel

49 jaar

1 januari 2016

1 januari 2020

Ja

5.2 Functioneren
Integriteit en onafhankelijkheid
De Aw toetst kandidaten op geschiktheid en betrouwbaarheid in het kader van de fit and proper test.
Commissarissen melden een mogelijk tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvC en aan de overige
leden. In het verslagjaar 2016 heeft een RvC- lid een mogelijk conflict voorgelegd aan de afdeling Compliance van de
betreffende organisatie en hiervan mededeling gedaan aan de RvC. De afdeling Compliance oordeelde dat er geen
sprake was van een conflict.
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De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen. De leden van de Raad hebben
geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Tablis Wonen. Met andere woorden: er is een waarborg
dat de leden van de Raad op onafhankelijke wijze tot hun oordeel kunnen komen.

Informatievoorziening
De RvC heeft een informatieprotocol opgesteld waarmee 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 ondernemingsraad, de huurdersorganisatie en de externe 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 als daar aanleiding
toe is. Verandering van omgeving – zoals wijziging van de Woningwet – wordt systematisch bijgehouden en de implementatie van veranderingen wordt beheerst.

Excursiedagen
In november zijn diverse wijken en buurten in Sliedrecht en in de gemeente Molenwaard waar Tablis Wonen woningen en projecten bezit bezocht. Het doel van de excursie was om inzicht te krijgen in de staat van het bezit en
locaties te bekijken waar in de toekomst geïnvesteerd gaat worden.

Zelfevaluatie
De RvC heeft de zelfevaluatie (in tegenstelling tot vorig jaar) zonder extern bureau gedaan. Deze is gehouden op
16 september 2016. Onderwerpen die besproken werden zijn de effectiviteit van vergaderen, het functioneren van
de RvC als geheel, van de individuele leden en de relatie met de directeur-bestuurder en stakeholders. Het verslag
van de zelfevaluatie is ter kennis gebracht van de directeur-bestuurder en in haar aanwezigheid besproken tijdens de
vergadering van de RvC van 20 september 2016.
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Permanente educatie
Volgens de VTW moet elk RvC lid over 2015 en 2016 minimaal tien PE punten halen. De RvC heeft in totaal 164 PE
punten behaald. Elk RvC lid voldoet aan de VTW-norm. Bij onder andere de volgende organisaties werden cursussen of seminars gevolgd waarvoor PE punten werden verkregen: Aedes, Baker Tilly Berk, ESAA (Erasmus School of
Accounting & Assurance), Finance Ideas, Grand Thornton, Kjenning, Verstegen, Hanzehogeschool Groningen, VTW
en WSW.
Commissaris

PE punten 2015- 2016

De heer J. van Leeuwen (voorzitter)

39

De heer R. van Oostveen (vice-voorzitter)

28

De heer R. Boxman

65

De heer R. J. Lievaart

17

Mevrouw D.R.E. van Wezel

15

5.3 Bezoldiging
De bezoldigingsstructuur van de RvC is conform de VTW- beroepsregel Bezoldiging commissarissen en wordt in de
jaarrekening nader gespecificeerd.

5.4 Vergaderingen en overleg
Vergader- en besluitenschema
De RvC vergaderde in het verslagjaar zes keer met de directeur-bestuurder. Ook zijn er diverse vergaderingen gehouden waarbij een afvaardiging van de RvC aanwezig was.

Overleg
De voltallige RvC heeft enkele malen overleg gevoerd met de OR. De onderwerpen die besproken werden betroffen onder andere organisatorische zaken, werknemerstevredenheid en het gewenste profiel van de directeur-bestuurder. Afgevaardigden van de RvC hebben deelgenomen aan de klankbordgroep in de gemeente Sliedrecht. Ook
hebben vertegenwoordigers van de RvC een overleg bijgewoond in de gemeente Molenwaard t.a.v. de toekomstige
volkshuisvestelijke ontwikkelingen aldaar. Ook hadden afgevaardigden van de RvC overleg met de huurdersorganisatie SliM Wonen.
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6. Tot slot
Vooruitblik
Het jaar 2017 zal vooral in het teken staan van de implementatie van de organisatieontwikkeling en vastgoedsturing.
Dat onderwerp is in het afgelopen jaar op een laag pitje blijven staan door de directeur-bestuurderswisseling. Met
de directeur-bestuurder is afgesproken dat er een medewerkertevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een
extern bureau als nulmeting. Resultaten zijn niet eerder dan het jaar daarop te verwachten. Ook is de verwachting
dat de klanttevredenheid pas na 2017 weer een opgaande beweging te zien zal geven.
Tevens wordt in 2017 een aanvang gemaakt met de aanpak van de sloop/nieuwbouw en renovatie van de Staatsliedenbuurt, wat circa 10% van ons bezit omvat en dus als een majeur project mag worden beschouwd. Periodiek
wordt de RvC van de voortgang op de hoogte gesteld. Daarnaast komt er in dit jaar een nieuw portefeuilleplan met
mogelijk een andere prioriteitsbepaling dan nu is aangegeven.
De RvC zal met name erop toezien dat de belangen van de huurders in het doen en laten voorop blijven staan. Dat is
immers de basis van ons bestaansrecht. Betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, allemaal begrippen waaraan nader uitwerking dient te worden gegeven door het werkapparaat en waarop de RvC nauwgezet zal toezien.
De RvC zal er alles aan doen om het ingezette constructieve overleg met de OR en SliM Wonen op dezelfde wijze
te continueren. Ingeval er aanleiding toe is, zal overleg plaatsvinden met de wethouders van Sliedrecht en Molenwaard. In elk geval zal er in 2017 een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Dankwoord
De RvC spreekt zijn waardering uit voor alle Tablis Wonen medewerkers en de directie die deze resultaten gezamenlijk hebben bereikt. Er is in 2016 veel werk verzet en naar het zich laat aanzien zal dat voor 2017 niet anders zijn. Wij
rekenen ook in het komende jaar weer op de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers.

Slotverklaring
Het bestuur heeft het jaarverslag van Tablis Wonen over 2016 opgesteld, met daarin opgenomen de jaarrekening.
Baker Tilly Berk heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De RvC
kan zich verenigen met het jaarverslag 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 het bestuur, maar neemt de RvC daarover een afzonderlijk besluit.
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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 gebied van beleggen en
verbintenissen zijn geen risicovolle posities ingenomen.
Met de goedkeuring van de jaarrekening van de stichting Tablis Wonen en de in de jaarrekening voorgestelde resultaatbestemming bedraagt het jaarresultaat over het verslagjaar 2016 € 47,0 miljoen positief.

Ondertekening
Dit verslag is vastgesteld door de RvC van stichting Tablis Wonen op 30 juni 2017.
J. van Leeuwen
Voorzitter

R. van Oostveen
Vicevoorzitter
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Jaarrekening
1.

Balans per 31 december 2016 na
winstbestemming (x € 1.000)

			

31 december 2016

31 december 2015

ACTIVA						

						

VASTE ACTIVA						

						
Materiële vaste activa

1				

DAEB vastgoed in exploitatie		
457.818 		
417.738
niet DAEB vastgoed in exploitatie		
18.900 		
17.336
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden		
7.223 		
8.007
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie		
382 		
551
Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie
4.017
4.192
Totaal materiele vaste activa			
488.340		
447.824
						
Financiële vaste activa

2			

Andere deelnemingen		
Latente belastingvordering		
Overige vorderingen

53 		
2.171 		
1.581

53
2.048
1.804

Totaal financiele vaste activa			
3.805		
					
Som der vaste activa			
492.145		

3.905
451.729

						

VLOTTENDE ACTIVA					
						

Voorraden						

Vastgoed bestemd voor de verkoop

3

76

Totaal voorraden			

588

76 		

588

						
Onderhanden projecten			

- 		

-

						
Vorderingen		

4			

Huurdebiteuren		
Overige vorderingen		
Overlopende activa

600 		
289 		
428

Totaal vorderingen			

529
1.886
622

1.317 		

3.037

						
Effecten			
- 			

-

						
Liquide middelen

5

457

4.928

						

Som der vlottende activa		
1.850
8.553
						
TOTAAL ACTIVA		
493.995
460.282
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31 december 2016 			31 december 2015

PASSIVA						

					
Eigen vermogen
6				
Herwaarderingsreserve		
302.113 		
264.169
Overige reserves
50.385
41.300
Totaal eigen vermogen			
352.498 		
305.469
					
Egalisatierekening			
- 		
					
Voorzieningen						
Voorziening onrendabele investeringen
en herstructureringen
7
12.843
16.102
Totaal voorzieningen			
12.843 		
16.102
					
Langlopende schulden
8				
Schulden leningen overheid		
1.725 		
1.725
Schulden leningen kredietinstelling		
111.747 		
111.081
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV		
7.292 		
8.107
Overige schulden
6
6
Totaal langlopende schulden			
120.770		
120.919
					
Kortlopende schulden
9				
Schulden aan kredietinstellingen		
2.183 		
9.992
Schulden aan leveranciers		
1.272 		
2.183
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
1.842 		
2.400
Overlopende passiva
2.587
3.217
Totaal kortlopende schulden			
7.884		
17.792
					
TOTAAL PASSIVA		
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2. Winst- en verliesrekening over 2016
(x € 1.000)
			
2016			2015
					
Huuropbrengsten
10
29.108 			
28.731
Opbrengst servicecontracten		
2.731 			
2.704
Lasten servicecontracten		
-2.721 			
-2.705
Overheidsbijdragen		
- 			
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
11
-4.894 			
-4.863
Lasten onderhoudsactiviteiten
12
-6.822 			
-8.159
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
13
-4.560 		
-4.860
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille		
12.842 			
10.848
					
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling		
- 			
Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling		
- 			
Toegerekende organisatiekosten		
-119 			
-155
Toegerekende financieringskosten
- 		
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling		
-119 			
-155
		
				
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille		
4.009 			
5.380
Toegerekende organisatiekosten		
-6 			
-6
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
-3.330 		
-3.586
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
14
673 			
1.787
					
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
15
1.207 			
348
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille
15
41.937 			
9.971
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille VoV
15
12 			
210
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop
15
-		
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille		
43.156 			
10.529
					
Opbrengst overige activiteiten
16
241 			
333
Kosten overige activiteiten
- 		
Netto resultaat overige activiteiten		
241 			
333
					
Overige organisatiekosten					
Leefbaarheid			
-85 			
-155
					
Waardeverandering van financiele vaste actvia en
van effecten		
- 			
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en					
van effecten		
- 			
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
17
15 			
7
Rentelasten en soortgelijke kosten
18
-7.234 		
-3.889
Saldo financiele baten en lasten		
-7.219 			
-3.882
					
RESULTAAT VOOR BELASTING		
49.489 			
19.305
					
Belastingen
19
-2.460 			
-5.542
Resultaat deelnemingen		
- 			
-48
					
RESULTAAT NA BELASTINGEN		
47.029 			
13.715
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3. Kasstroomoverzicht 2016 (x € 1.000)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode conform bijlage 3 van de RTIV.

(A) OPERATIONELE ACTIVITEITEN
		
2016		2015
Ontvangsten
Huren
€
29.048
€
29.090
Vergoedingen
€
1.954
€
2.725
Overheidsontvangsten
€
1
€
Overige bedrijfsontvangsten
€
€
100
Renteontvangsten
€
13
€
31
saldo ingaande kasstroom
€
31.016
€
31.946
Uitgaven
Personeelsuitgaven:
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
saldo uitgaande kasstroom

€
€
€
€
€
€
€
€

3.192
8.696
5.976
3.697
2.673
94
2.006
26.335

€
€
€
€
€
€
€
€

3.223
7.834
5.860
4.508
2.472
155
24.052

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

4.681

€

7.894

MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur-, woon- en niet-woongelegenheden
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden
(Des)investeringsontvangsten overig
Tussentelling MVA ingaande kasstroom

€
€
€
€

4.228
1.443
5.671

€
€
€
€

3.634
550
129
4.313

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon-en niet-woongelegenheden
Aankoop, woon- en niet-woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom

€
€
€
€
€
€
€

1.244
1.928
988
117
53
4.330

€
€
€
€
€
€
€

3.256
120
404
1.220
357
61
5.418

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

€

1.341

€

-1.105

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

€

-

€

-

€

-

€

10.493

€

4.348

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

€

-10.493

€

-4.348

Mutatie liquide middelen
Wijziging kortgeldmutaties

€
€

-4.471
-

€

2.441

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

€
€

4.928
457

€
€

2.487
4.928

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN

(C)FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaand
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen
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4. Algemene toelichting
4.1 Algemeen
Tablis Wonen is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. De statutaire vestigingsplaats is Sliedrecht, de feitelijke vestigingsplaats is eveneens 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 is onder nummer 23036310 ingeschreven bij het handelsregister.
Wet- en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Woningwet , het Besluit toegelaten
instellingen volkshuisvesting 2015, de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving.

4.2 Vergelijking voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen [en schattingswijzigingen] zoals hierna nader
uiteengezet.

4.3 Stelselwijziging
Als gevolg van de wijzigingen in de Woningwet , de invoering van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, en de wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW en
hoofdstuk 645 ‘Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is in de jaarrekening 2016 een aantal stelselwijzigingen doorgevoerd.
De stelselwijzigingen hebben betrekking op de volgende grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening:
• De tot en met 2015 voor sociaal vastgoed gevolgde waardering tegen de historische kostprijs is vanaf 2016 niet
meer toegestaan. Het vastgoed wordt in de jaarrekening 2016 gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde
staat, bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Hierbij is uitgegaan van de basisversie.
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• De tot en met 2015 voor commercieel vastgoed gevolgde waardering tegen de historische kostprijs is vanaf 2016
niet meer toegestaan. Het vastgoed wordt in de jaarrekening 2016 gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde
staat, bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
• De complexindeling is gedurende het verslagjaar gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van de in bijlage 1 van
de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 voorgeschreven indeling van het vastgoed in waarderingscomplexen.
• Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie werd in de jaarrekening 2015 gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere bedrijfswaarde (commercieel vastgoed: lagere marktwaarde
op basis van RJ 213). In de jaarrekening 2016 wordt vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. De lagere marktwaarde
wordt bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.
• De voorziening voor onrendabele investeringen wordt gevormd voor vastgoed in ontwikkeling die nog niet in de
balans zijn verwerkt. De voorziening wordt gevormd voor vastgoed waarvan de marktwaarde bepaald volgens de
uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde per balansdatum lager is dan de kostprijs, indien en voor zover het vastgoed in ontwikkeling nog niet in de jaarrekening is verwerkt. In de jaarrekening
2015 werd de voorziening gevormd indien de bedrijfswaarde per balansdatum lager was dan de kostprijs.
• De wijzigingen in de waardering van het vastgoed leiden eveneens tot wijzigingen in de latente belastingen.
• De modellen voor de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn aangepast in overeenstemming met de modellen in bijlage 3 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. In de
balans is het onderscheid tussen sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie vervangen door DAEB-vastgoed
en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie. Onder het eigen vermogen wordt een herwaarderingsreserve opgenomen.
Voorheen werd de omvang van de herwaarderingsreserve alleen vermeld in de toelichting. De winst-en-verliesrekening wordt opgesteld volgens het functionele model (voorheen: categoriale model). Het kasstroomoverzicht
wordt opgesteld volgens de directe methode (voorheen: indirecte methode).
De wijzigingen in de waarderingsgrondslagen zoals hiervoor genoemd zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers van de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 in de jaarrekening 2016 zijn aangepast. Op basis van deze stelselwijziging is het eigen vermogen
per 31 december 2015 herrekend. Het eigen vermogen per 31 december 2015 is toegenomen met een bedrag van
€ 256,5 miljoen, van € 49,0 miljoen naar € 305,5 miljoen. Het resultaat over 2015 bedraagt op basis van de nieuwe
grondslagen € 13,7 miljoen positief. Indien op de oude grondslagen zou zijn gewaardeerd, dan zou het resultaat over
2015 € 2,3 miljoen positief hebben bedragen.
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In onderstaand overzicht zijn de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 weergegeven.
1 januari 2015

Jaarrekening 2015

Na stelselwijziging

Effect stelselwijziging

x €(1.000)

x €(1.000)

x €(1.000)

141.042

0

141.042 -/-

12.880

0

12.880 -/-

Sociaal vastgoed in ontwikkeling

5.566

0

5.566 -/-

Commercieel vastgoed in ontwikkeling

1.045

0

1.045 -/-

DAEB vastgoed in exploitatie

0

404.920

404.920

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

0

15.345

15.345

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie

0

3.924

3.924

996

961

35 -/-

Activa:
Sociaal vastgoed in exploitatie
Commercieel vastgoed in exploitatie

Voorraad
Latente belastingvordering

8.310

6.851

1.459 -/-

169.839

432.001

262.162

46.738

63.990

17.252

erwaarderingsreserve

0

227.763

227.763

Voorziening onrendabele investeringen
en herstructurering

0

17.147

17.147

46.738

308.900

262.162

Totaal
Passiva:
Overige reserves

Totaal
31 december 2015

Jaarrekening 2015

Na stelselwijziging

Effect stelselwijziging

x €(1.000)

x €(1.000)

x €(1.000)

143.355

0

143.355 -/-

17.021

0

17.021 -/-

Sociaal + comm. vastgoed in
ontwikkeling

1.498

0

1.498 -/-

DAEB vastgoed in exploitatie

0

417.738

417.738

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

0

17.336

17.336

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor
eigen exploitatie

0

551

551

3.223

2.048

1.175 -/-

165.097

437.673

272.576

48.995

41.300

7.695 -/-

Herwaarderingsreserve

0

264.169

264.169

Voorziening onrendabele investeringen
en herstructurering

0

16.102

16.102

48.995

321.571

272.576

Activa:
Sociaal vastgoed in exploitatie
Commercieel vastgoed in exploitatie

Latente belastingvordering
Totaal
Passiva:
Overige reserves

Totaal
Jaarverslag 2016
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Winst-en-verliesrekening
over 2015

Jaarrekening 2015

Na stelselwijziging

Stelselwijziging

x €(1.000)

x €(1.000)

x €(1.000)

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

3.444

1.787

1.657 -/-

Afschrijvingen materiële vaste activa in
exploitatie

4.826

326

4.500

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

1.989

10.319

8.330

Belastingen

5.826 -/-

5.542 -/-

284

Effect stelselwijziging op het resultaat
over 2015

11.457

Voor de individuele balansposten worden de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de jaarrekening 2015 in de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten in de jaarrekening 2016 vermeld.

4.4 Schattingswijziging
In de jaarrekening 2015 werd het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde. De
marktwaarde werd bepaald op grond van hoofdstuk 213 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Vanaf het
boekjaar 2016 wordt het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de marktwaarde overeenkomstig
het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’. Hierdoor is een aantal uitgangspunten die ten grondslag ligt
aan het bepalen van de marktwaarde gewijzigd. De wijziging in de marktwaarde die voortvloeit uit overgang van de
marktwaarde op grond van hoofdstuk 213 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving naar de marktwaarde overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde is verwerkt in het resultaat over 2016.
De complexindeling is gedurende het verslagjaar gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van de in bijlage 1 van de
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 voorgeschreven indeling van het vastgoed in waarderingscomplexen. Voor Tablis Wonen heeft deze wijziging geen gevolgen voor het resultaat.

4.5 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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5. Grondslagen voor waardering
van activa en passiva
5.1 DAEB-vastgoed en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Binnen het vastgoed in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
• Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en extramurale zorgeenheden).
• Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed.
• 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 DAEBwoongelegenheden en de parkeergelegenheden. Tablis Wonen hanteert de full versie van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ voor het commerciële vastgoed, omdat de huursom van dit vastgoed meer bedraagt
dan 5% van de totale huursom van de DAEB-tak gedeeld door de huursom van de niet-DAEB tak].
Waardering bij 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. De in de toekomst te maken
kosten voor sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt
beëindigd.
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Waardering na eerste verwerking
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 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 DAEB vastgoed 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 doorexploiteerof uitpondscenario. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed alsmede voor intramuraal zorgvastgoed wordt
de marktwaarde bepaald volgens het doorexploiteerscenario.

5.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Verkoop onder voorwaarden (VOV) is een vorm van verkoop van een (huur)woning met korting door een toegelaten
instelling aan een huurder/koper waarbij de toegelaten instelling met de koper contractueel vastlegt dat de koper de
woning bij (door)verkoop als eerste (met korting) moet aanbieden aan de toegelaten instelling. De waardemutaties
in de periode tussen verkoop en terugkoop worden volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel tussen de toegelaten instelling en de koper gedeeld.
De wijze waarop VOV-transacties worden verwerkt in de jaarrekening, is afhankelijk van de vraag of de transactie
kwalificeert als een verkoop- of een financieringstransactie. Voor de vraag of een transactie kwalificeert als verkooptransactie is met name RJ 270.110 van belang. In RJ 270.110 is opgenomen dat opbrengsten uit verkoop van
goederen in de jaarrekening dienen te worden verwerkt indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
a. de rechtspersoon heeft alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met
betrekking tot de goederen overgedragen aan de koper;
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b. de rechtspersoon behoudt over de verkochte goederen niet een zodanige voortgezette betrokkenheid, zoals bij de
eigenaar, dat hij feitelijk kan blijven beschikken over die goederen en daarmee kan besluiten over de aanwending
van de goederen;
c. het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
d. het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie aan de rechtspersoon zullen
toevloeien; en
e. de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt met betrekking tot de transactie kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald.
Indien is voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, is sprake is van een verkooptransactie. In dat geval wordt het
verkoopresultaat in de winst- en verliesrekening verantwoord, worden de woningen niet langer op de balans van
de toegelaten instelling opgenomen en wordt geen terugkoopverplichting in de balans opgenomen (off-balance
verwerking).
Indien niet is voldaan aan bovengenoemde criteria voor opbrengstverantwoording, is sprake van een financieringstransactie. In dat geval wordt het verkoopresultaat niet in de winst- en verliesrekening verantwoord, blijven de woningen in de balans van de toegelaten instelling opgenomen en wordt een terugkoopverplichting aan de creditzijde
van de balans opgenomen (on-balance verwerking). De onroerende zaken worden in dat geval geherclassificeerd
van vastgoed in exploitatie naar onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.
Voor alle koop-en terugkooptransacties dient op basis van de algemene kwalificatiecriteria voor opbrengstverantwoording (RJ 270.110) te worden beoordeeld of sprake is van een verkoop- of financieringstransactie. Bij deze beoordeling zijn de toelichtingen in bijlage 1 en bijlage 2 bij RJ 270.1 van belang.
Tablis Wonen heeft per balansdatum 47 (2015: 53) woningen die verkocht zijn onder voorwaarden. Betreft 46 woningen onder Koopgarant (terugkoopverplichting) en 1 woning onder Kopen naar Wens (terugkooprecht).

5.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
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 ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
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5.4 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
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 en
bijzondere waardeverminderingen.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde.

5.5 Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden,
wordt er van uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan
van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Tablis Wonen in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de
deelneming respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te
stellen wordt een voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa
en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden
voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

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.

Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering.
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Te vorderen BWS-subsidies
Vorderingen uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen (contante waarde
van de uitbetalingen) worden jaarlijks vermeerderd met de bij toekenning vastgestelde rentevergoedingen en verminderd met de door de budgethouders uitbetaalde bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de
disconteringsvoet en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie maximaal 30 jaar.

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 renteinkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Tablis Wonen heeft onder overige vorderingen ook
de Kopen naar wens uitgestelde ontvangst gerubriceerd.

Bijzondere waardeverminderingen van financiële 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.

5.6 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.
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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.

5.7 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale
waarde. Een voorziening voor oninbaarheid wordt door Tablis Wonen niet gevormd. Tablis Wonen verwacht niet dat
de opgeboekte vorderingen mogelijk niet geïncasseerd kunnen worden, waardoor het vormen van een voorziening
vooralsnog onnodig is.

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

5.9 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 verwaardigingsprijs van het vastgoed. Bij het bepalen van de boekwaarde op basis van verkrijgings-of verwaardigingsprijs 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.

5.10 Voorziening onrendabele investering
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het waarderingscomplex. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd.
Er is sprake van een verwacht verlies indien de kostprijs de marktwaarde per balansdatum overtreft. De voorziening
wordt gevormd zodra het project intern geformaliseerd (go- / no go besluit genomen) en extern gecommuniceerd is.
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5.11 Belastingen
Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting
te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de
vaststellingsovereenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum,
dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren
verschuldigde belasting.

Latente belastingvorderingen en verplichtingen
Voor alle tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van de activa in de jaarrekening en de fiscale boekwaarde
wordt een belastinglatentie opgenomen. Een latente belastingvordering wordt uitsluitend opgenomen voor zover
het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het
tijdelijke verschil kunnen worden aangewend.
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden verantwoord tegen de contante waarde. De disconteringsvoet is de nettorente. De nettorente is de voor de woningcorporatie geldende rente voor langlopende leningen
onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief. Mutaties in belastinglatenties als gevolg van
rentetoevoeging dienen te worden verantwoord als belastinglast of -bate.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa of onder de financiële vaste activa indien
de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.

5.12 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.
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.
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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.
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6. Grondslagen voor bepaling
van het resultaat
De winst-en-verliesrekening is opgesteld volgens het functionele model.

6.1 Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar is wederom
de inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. De maximale huurverhoging is daarmee dus afhankelijk van het
huishoudinkomen van de huurder.

Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen 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.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Als gevolg van de waardering van het vastgoed tegen marktwaarde wordt de boekwaarde van de verkochte vastgoedportefeuille bepaald op basis van marktwaarde.

6.2 Bedrijfslasten
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
In verband met de waardering tegen marktwaarde worden waardemutaties op het vastgoed verantwoord als nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.

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

Pensioenlasten
Tablis Wonen heeft een pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW) betreft een toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op de
pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Tablis Wonen heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
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Voor de pensioenregelingen betaalt Tablis Wonen op verplichte basis premies aan het pensioenfonds. Behalve de
betaling van premies heeft Tablis Wonen geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. Tablis
Wonen heeft in geval van een tekort bij het fonds vooralsnog geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze tot een terug
storting leiden of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
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 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. Naar de stand van
ultimo december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110% (2015: 109%). Bij een dekkingsgraad van
110 procent heeft SPW 110 euro in kas voor elke 100 euro aan huidige en toekomstige pensioenbetalingen. Vanaf
2015 moet SPW, als gevolg van een wetswijziging, de dekkingsgraad op een andere wijze gaan vaststellen. De
beleidsdekkingsgraad wordt met ingang van 31 december 2014 vastgesteld als de gemiddelde dekkingsgraad over
de afgelopen 12 maanden.
De vereiste dekkingsgraad ligt eind 2016 op 125%. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft voor 1 april
2017 een herstelplan bij de toezichthouder ingediend waarmee wordt aangetoond dat SPW binnen de geldende
termijn uit het reservetekort kan komen. Tablis Wonen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom is geen
voorziening pensioen op de balans verantwoord.

Onderhoudslasten
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.

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.
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Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking
tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening,
rekening houdend met de vrijgestelde winstbestandsdelen en na bijtelling van niet of beperkt aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de mutaties in de latente belastingvorderingen en -schulden.
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7. Financiële instrumenten
en risicobeheersing
Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut. Met de invoering van de nieuwe Woningwet is het statuut in
2016 geëvalueerd en aangepast. Het herziene statuut is op 6 december door de RvC goedgekeurd. Ook is in 2016
het Financieel reglement beleid en beheer opgesteld. Eind 2016 is het door de Aw goedgekeurde document retour
ontvangen. Daarmee wordt volledig aan de Woningwet voldaan.
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.

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 ultimo 2016 een rekening courant kredietfaciliteit overeengekomen van maximaal
€ 1,5 miljoen. In 2016 is van deze faciliteit diverse malen kort gebruik gemaakt (maximaal een week).

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.

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.
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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.
Afgeleide financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen kostprijs en waarop kostprijshedge-accounting
wordt toegepast. 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.
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.
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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 financiële 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 vast afgesproken rente betaald.
1. Rabobank looptijd 3-7-2008 tot 3-7-2028 hoofdsom € 5 miljoen, rente 4,485% marktwaarde negatief € 2.175.465
per 31 december 2016.
2. Rabobank looptijd 2-7-2012 tot 2-7-2030 hoofdsom € 5 miljoen, rente 4,5825% marktwaarde negatief € 2.469.695
per 31 december 2016.
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 2016 negatief ca. € 4,6 miljoen. Rekening
houdend met de 2% buffer van het CFV is de berekende negatieve marktwaarde per 31 december 2016 ca. € 7,6
miljoen. Het afgesproken bedrag van € 8,05 miljoen is dus voldoende om een rentedaling van 2% te kunnen opvangen. Er zijn overigens aanvullende afspraken met de Rabobank gemaakt dat indien de marktwaarde met 2% extra
rentedaling onder het overeengekomen bedrag van € 8,05 miljoen komt, ook de kredietfaciliteit van € 1,5 miljoen
als buffer mag worden gebruikt. Totaal dus een buffer van € 9,55 miljoen.
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8. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
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9. Toelichting op de balans
per 31 december 2016 (x € 1.000)
Activa
1. Materiële vaste activa
Verloopoverzicht 2016

DAEB
Niet- Onroerende
Vastgoed Onroerende
vastgoed
DAEB
zaken
in ontwik- en roerende
		
vastgoed
VoV
keling
zaken tdv
					 eigen expl.

Boekwaarde per 1 januari 2016
143.355
17.021
8.007
1.498
4.192
Effect stelselwijziging
274.383
315
-947
Herrekende stand per 1 januari 2016
417.738
17.336
8.007
551
4.192
					
Investeringen					
Uitgaven na eerste waardering
828
2.114
Onttrekking aan voorziening projecten
-2.052
Investeringen ten dienste van eigen exploitatie
159
Investeringen uit hoofde van overnames en
nieuwe consolidaties
Buitengebruikstellingen en afstotingen
-1.208
-884
-64
Overboeking van vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
86
-86
Herclassificaties van en naar onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden
Overboekingen van en naar voorraden en vastgoed
voor eigen gebruik
Waardemutaties als gevolg van aanpassingen van
de marktwaarde
40.374
1.564
100
Afschrijvingen ten dienste van eigen exploitatie
-297
Afschrijvingen desinvesteringen					
27
Overige mutaties
-145
Stand per 31 december 2016
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Verloopoverzicht 2015
DAEB
Niet- Onroerende
Vastgoed Onroerende
vastgoed
DAEB
zaken
in ontwik- en roerende
		
vastgoed
VoV
keling
zaken tdv
					 eigen expl.
Boekwaarde per 1 januari 2015
141.042
12.880
6.600
6.610
4.346
Effect stelselwijziging
263.878
2.465
-224
Herrekende stand per 1 januari 2015
404.920
15.345
6.600
6.386
4.346
			
		
Investeringen					
Uitgaven na eerste waardering
465
510
5.464
Onttrekking aan voorziening projecten
-724
Investeringen ten dienste van eigen exploitatie
211
Investeringen uit hoofde van overnames en
nieuwe consolidaties
Buitengebruikstellingen en afstotingen
-3.586
-798
-361
Overboeking van vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie
4.153
986
-7.575
Herclassificaties van en naar onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden
Overboekingen van en naar voorraden en
vastgoed voor eigen gebruik
-275
Waardemutaties als gevolg van aanpassingen
van de marktwaarde
9.477
494
2.281
Afschrijvingen ten dienste van eigen exploitatie
-325
Afschrijvingen desinvesteringen					
321
Overige mutaties
2.309
-76
-2.725
Stand per 31 december 2015

417.738

17.336

8.007

551

4.192

De som van de herwaardering (negatief en positief verschil tussen marktwaarde en boekwaarde op basis van historische kostprijs gesaldeerd) van de onroerende zaken in exploitatie per balansdatum bedraagt € 273.300.000 (2015:
€ 213.335.000).
De marktwaarde van het vastgoed is bepaald volgens de uitgangspunten van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde. Bij de bepaling van de marktwaarde per 31 december 2016 en 2015 is gebruik gemaakt van de volgende parameters:
Parameters woongelegenheden
31-12-2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 e.v.

Prijsinflatie

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Loonstijging

1,70%

1,57%

2,03%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Bouwkostenstijging

1,70%

1,57%

2,03%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Leegwaardestijging

3,30%

2,60%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%
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Gem. instandhoudingsonderhoud per
vhe

€ 902

€ 902

€ 902

€ 902

€ 902

€ 902

€ 902

Gem. mutatieonderhoud per vhe

€ 700

€ 700

€ 700

€ 700

€ 700

€ 700

€ 700

Gem. beheerkosten per vhe

€ 416

€ 416

€ 416

€ 416

€ 416

€ 416

€ 416

Gem. belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten per vhe

€ 294

€ 294

€ 294

€ 294

€ 294

€ 294

€ 294

% van de verhuurderheffing

0,536% 0,569% 0,569% 0,569% 0,569% 0,569% 0,543%

Huurstijging boven prijsinflatie

1,20%

0,80%

0,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Huurderving, als % van de huursom

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Gem. mutatiekans bij doorexploiteren
per vhe

8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

Gem. mutatiekans bij uitponden

10,50% 8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

8,75%

Gem. verkoopkosten bij uitponden

€ 2.291 € 2.291 € 2.291 € 2.291 € 2.291 € 2.291 € 2.291

Gem. disconteringsvoet

6,72%

6,72%

6,72%

6,72%

6,72%

6,72%

6,72%

31-12-2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

Prijsinflatie

1,10%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Loonstijging

1,40%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Bouwkostenstijging

1,40%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Leegwaardestijging

2,70%

2,40%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Gem. instandhoudingsonderhoud per vhe

€ 898

€ 898

€ 898

€ 898

€ 898

€ 898

Gem. mutatieonderhoud per vhe

€ 689

€ 689

€ 689

€ 689

€ 689

€ 689

Gem. beheerkosten per vhe

€ 401

€ 401

€ 401

€ 401

€ 401

€ 401

Gem. belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten per vhe

€ 295

€ 295

€ 295

€ 295

€ 295

€ 295

% van de verhuurderheffing

0,491% 0,536% 0,536% 0,536% 0,536% 0,536%

Huurstijging boven prijsinflatie

0,50%

0,50%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

Huurderving als % van de huursom

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Gem. mutatiekans bij doorexploiteren per vhe

8,61%

8,61%

8,61%

8,61%

8,61%

8,61%

Gem. mutatiekans bij uitponden

10,37% 8,61%

8,61%

8,61%

8,61%

6,10%

Gem. verkoopkosten bij uitponden

€ 2.214 € 2.214 € 2.214 € 2.214 € 2.214 € 2.214

Gem. disconteringsvoet

7,42%

7,42%

7,42%

7,42%

7,42%

7,42%

In het doorexploiteerscenario wordt verondersteld dat de huur bij huren onder de liberalisatiegrens bij mutatie wordt
aangepast naar de markthuur of de lagere maximale huur op grond van het woningwaarderingsstelsel.
Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de markthuur. Voor splitsingskosten
is een norm gehanteerd van € 500,00 per te splitsen eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed
31-12-2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

Prijsinflatie

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud per m2
BVO

€5

€5

€5

€5

€5

€5

Mutatieonderhoud per m2 BVO

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

Marketing (% van de marktjaarhuur)

14,1%

14,1%

14,1%

14,1%

14,1%

14,1%

Beheerkosten (% van de
marktjaarhuur MOG)

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Beheerkosten (% van de
marktjaarhuur BOG)

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Gem. % belastingen, verzekeringen
en overige zakelijke lasten van de
WOZ per vhe

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Gem. disconteringsvoet

10,13%

10,13%

10,13%

10,13%

10,13%

10,13%

Gem. exit yield

10,48%

10,48%

10,48%

10,48%

10,48%

10,48%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van
de berekende waarde van een verhuureenheid.
Parkeergelegenheden
31-12-2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

Prijsinflatie

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud per vhe
per jaar

€ 123

€ 123

€ 123

€ 123

€ 123

€ 123

Beheerkosten per vhe per jaar

€ 32

€ 32

€ 32

€ 32

€ 32

€ 32

Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten als % van de
WOZ per vhe

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Gem. disconteringsvoet

6,86%

6,86%

6,86%

6,86%

6,86%

6,86%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 500,00 per te splitsen eenheid. De verkoopkosten bedragen
€ 500,00 per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en
registratiekosten, bedragen 7% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
Parameters intramuraal zorgvastgoed
31-12-2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

Prijsinflatie

0,60%

1,07%

1,53%

2,00%

2,00%

2,00%

Instandhoudingsonderhoud per m2
BVO

€8

€8

€8

€8

€8

€8

Mutatieonderhoud per m2 BVO

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

Marketing (% van de marktjaarhuur)

27,9%

27,9%

27,9%

27,9%

27,9%

27,9%
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Beheerkosten (% van de
marktjaarhuur)

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Belastingen, verzekeringen en
overige zakelijke lasten als % van de
WOZ per vhe

0,37%

0,37%

0,37%

0,37%

0,37%

0,37%

Disconteringsvoet

7,21%

7,21%

7,21%

7,21%

7,21%

7,21%

Exit yield

7,07%

7,07%

7,07%

7,07%

7,07%

7,07%

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 7% van
de berekende waarde van een verhuureenheid.

Marktwaardebepaling bedrijfsmatig, maatschappelijk en intramuraal
(zorg)vastgoed
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 transactie-referenties 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 zorgvastgoed eenheden geldt dat een markthuur per m² vvo per verhuureenheid is
vastgesteld. Voor de BOG-complexen binnen de portefeuille van Tablis Wonen zijn markthuren vastgesteld variërend
van 80 euro per vierkante meter per jaar tot en met 145 euro per vierkante meter per jaar. Capital 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 60 euro
per vierkante meter per jaar tot en met 150 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.
De totale portefeuille van het bedrijfsmatig, maatschappelijk en intramuraal (zorg)vastgoed is getaxeerd voor Marktwaarde 2014, 2015 en 2016. 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).
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Overzicht toegepaste vrijheidsgraden
Markthuur

Disconteringsvoet

Exit Yield

Basisversie

Full versie

Full versie

130

8,13%

9,65%

10,51%

9.100

130

8,13%

9,75%

10,31%

4.455

135

8,13%

10,10%

10,97%

39.100

85

8,13%

9,95%

11,15%

7.700

110

8,13%

10,30%

11,16%

€

1.740

145

8,38%

10,90%

11,70%

€

10.080

90

8,20%

10,30%

10,75%

€

11.340

60

8,89%

9,85%

11,93%

€

41.200

80

8,14%

11,40%

11,00%

€

7.200

80

8,14%

9,80%

10,98%

6.750

90

7,99%

10,10%

10,78%

7.830

90

8,20%

8,55%

9,86%

10.880

80

8,20%

9,40%

10,67%

32.045

145

8,13%

8,30%

8,74%

10.440

145

8,13%

8,45%

9,13%

120.300

150

8,13%

7,47%

8,41%

€ 1.140.000

144

8,13%

6,75%

7,07%

€

66.429

549

8,13%

9,25%

9,00%

€

3.750

125

8,13%

10,60%

11,53%

Nr.

Objectnr.

Plaats

Adres

Huisnr. Type

per jaar

1

320

Bleskensgraaf

Kerkstraat

29

BOG

€

7.410

2

321

Bleskensgraaf

Kerkstraat

33

BOG

€

3

322

Bleskensgraaf

Kerkstraat

33a

BOG

4

323

Bleskensgraaf

Kerkstraat

31

BOG

5

324

Bleskensgraaf

Lindenstraat

2

BOG

€

6

325

Oud Alblas

Dorpsstraat

78

BOG

7

326

Oud Alblas

Burg. B van Damstraat

8

MOG

8

327

Sliedrecht

Elzenhof

17b

MOG

9

328

Sliedrecht

Bonkelaarplein

7

BOG

10

329

Sliedrecht

Bonkelaarplein

4

BOG

11

330

Sliedrecht

Tuinfluiterstraat

136

BOG

12

331

Sliedrecht

Zuiderzeestraat

110

MOG

€

13

332

Sliedrecht

Reigerlaan

218

MOG

€

14

333

Sliedrecht

Landinistraat

1

MOG

€

15

334

Sliedrecht

Landinistraat

3

MOG

€

16

335

Sliedrecht

Wilhelminastraat

69a

MOG

€

17

336

Sliedrecht

Wilhelminastraat

71

ZOG

18

337

Sliedrecht

Wilhelminastraat

73

MOG

19

338

Bleskensgraaf

Graafstroomstraat

2

BOG

€
€

€

per m2 p/j

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie bedraagt per 31 december 2016 € 204 miljoen (2015: € 199).
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Jaarlijkse huurverhogingen (inclusief huurharmonisatie en renovatie) 0,93% in 2017, 1,41% in 2018, 1,58% in
2019, 1,80% in 2020, 2,11% in 2021 en 2% vanaf 2022.
• Jaarlijkse reguliere huurderving van 2% (voorgaand jaar eveneens 2%). Daarnaast nog huurderving ingerekend
t.b.v. herstructurering conform onderstaand overzicht:
• 1e jaar voor sloop 50%
• 2e jaar voor sloop 20%
• 3e jaar voor sloop 20%
• 4e jaar voor sloop 0%
Vanwege goedlopende tijdelijke verhuur is gebleken dat de huurdervingpercentages t.g.v. herstructurering naar
boven konden worden bijgesteld.
• De gemiddelde mutatiegraad van woningen is 4,9%. De maximaal redelijke huur voor de gemeente Sliedrecht
is 80% en voor de gemeente Molenwaard 75%. De woningen worden bij mutatie op deze grenzen afgetopt.
Het huurharmonisatiebeleid wordt vijf jaar ingerekend.
• Stijgingen van de vastgoed gerelateerde variabele lasten:
• 2017: 1,60%
• 2018: 1,90%
• 2019: 2,20%
Vanaf 2020 wordt jaarlijks met 2,5% gerekend.
• Er zijn geen verkopen ingerekend.
• Genormeerde variabele lasten (OZB, verzekering en algemeen beheer) van € 1.620 per verhuureenheid.
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• Genormeerde klachten- en mutatieonderhoudskosten € 360,24 (bedrijfseconomische interne norm).
• Kosten van planmatig groot onderhoud gebaseerd op taakstellend budget: € 880 per vhe.
• Genormeerde leefbaarheidsuitgaven van € 47 per verhuureenheid.
• Saneringsheffing en een bijdrage aan de Aw zijn eveneens ingerekend.
• Verhuurdersheffing is voor de gehele looptijd ingerekend conform wetgeving die per 1 januari 2017 is vastgesteld.
• Met verbeteruitgaven wordt rekening gehouden voor zover reeds een verplichting is aangegaan. Indien er geen
verplichting is aangegaan wordt er geen rekening gehouden met verbeteringen.
• Een restwaarde die is gebaseerd op de historische kostprijs van de grond, rekening houdend met indexatie tot
aan het einde van de exploitatieperiode.
• De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van de complexen (variërend van 0 tot 50 jaar) de minimale levensduur is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een
kortere levensduur gerechtvaardigd is.
• De te betalen vennootschapsbelasting maakt geen onderdeel uit van de bedrijfswaarde.
• De kasstromen zijn verdisconteerd tegen een disconteringsvoet van 5%.
Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt niet langer rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van
de bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De rentabiliteitswaardecorrectie betrof het tijdelijke verschil tussen de contante waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en beleggingen en de waardering
van deze posten op de balans.

Verkoop onder voorwaarden
De herwaardering bij de onroerende zaken verkocht onder voorwaarden van is op nihil gesteld, ervan uitgaande dat
de verkoopwaarde gelijk is aan de marktwaarde.

Overig
De WOZ-waarde van het eigen kantoorpand aan de Zuiderzeestraat bedraagt € 1.117.000 en de ruimte van de technische dienst aan de Leeghwaterstraat € 614.000.
De activa zijn verzekerd tegen de aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Hierbij geldt dat Tablis Wonen geen benoemde herbouwwaarde heeft, maar er in de verzekeringspolis een aparte clausule voor onderverzekering is opgenomen.
De woningen en woongebouwen zijn verzekerd tegen brand en stormschade, waarbij “onderverzekerd zijn” is uitgesloten. Woningen die onderdeel vormen van een Vereniging van eigenaren, zijn tegen uitgebreide opstaldekking
verzekerd via de VvE.
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met Rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder
overheidsgarantie.

Jaarverslag 2016

Tablis Wonen

104

Tablis Wonen heeft in december 2013 de WSW-volmacht ondertekend t.a.v. het pandrecht. WSW borgt slechts
geldleningen indien de deelnemer (Tablis Wonen in dit geval) als onderpand voor borgstellingen al zijn registergoederen als bedoeld in artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek (die volgens de openbare registers ten name zijn gesteld van de
deelnemer) heeft aangeboden aan het WSW en deze door het WSW als onderpand zijn geaccepteerd. Dat laatste is
gebeurd. Tablis Wonen kan daarmee gebruik blijven maken van borgstelling van het WSW.

2.

Financiële vaste activa

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:
Te vorderen
BWSsubsidies
Stand per 1 januari 2016

0

Effect stelselwijziging

Latente
belastingvordering

Deelnemingen

3.223

53

Overige
vorderingen

Totaal

1.804

5.080

-1.175

-1.175

123

123

Investeringen

-

Desinvesteringen
Afschrijvingen/aflossingen

0

Stand per 31 december 2016

0

2.171

0

-223

-223

53

1.581

3.805

2016

2015

67

510

219

201

1.885

1.337

-

-

2.171

2.048

Latente belastingvordering
Waarderingsverschil verkoop bestaand bezit
Waarderingsverschil leningen o/g
Waarderingsverschil embedded derivaten
Verrekenbare fiscale verliezen
Stand per 31 december

De actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering
van de langlopende leningen en de te verkopen woningen. De latenties zijn berekend tegen een vpb-tarief van 25%
en een disconteringsvoet van 3,25%.
Latente belastingvordering
Waarderingsverschil
verkoop
bestaand bezit
Stand per 1 januari 2016

1.685

Effect stelselwijziging

-1.175

Waarderingsverschil
embedded
derivaten

Waarderingsverschil
waardering
leningen o/g

1.337

201

Verrekenbare
fiscale
verliezen

Totaal

0

3.223
-1.175

Dotatie
Onttrekking

443

Vrijval
Stand per 31 december 2016
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0

-548
67

1.885

425
-548

219

-

2.171
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De post waarderingsverschil verkoop bestaand bezit is gebaseerd op de ingeschatte verkopen in de komende vijf
jaar en bestaat uit de contant gemaakte waarderingsverschillen tussen de fiscale en commerciële balans. De post
verrekenbare fiscale verliezen is gebaseerd op het verlies uit voorgaande jaren.
De verrekenbare fiscale verliezen zijn naar nihil afgenomen vanwege een met de belastingdienst eind 2015, overeengekomen herziening op de fiscale afwaardering van sloopwoningen in het Havenkwartier. Dit betreft een correctie
op het jaar 2009 voor een bedrag van € 29,2 miljoen. I.p.v. een fiscaal verlies van € 22,2 miljoen is voor dat jaar een
fiscale winst van € 7 miljoen ontstaan. Op deze vastgestelde belastbare winst is € 6 miljoen in mindering gebracht
als afwaardering op sloop. Totaal aan belastbare winst blijft € 1 miljoen over. Deze winst mag aan de herbestedingsreserve worden toegevoegd.
Deelnemingen 					
Naam, statutaire zetel

aandeel

resultaat boekjaar

netto vermogenswaarde
per 31-12-2016

%
Woningnet, Dordrecht

0,02

-

1

Stadsbeheer, Dordrecht

2,74

-1

52

2016

2015

1.496

1.719

84

84

1

1

1.581

1.804

Overige vorderingen
Waardering embedded derivaten
Kopen naar wens
Overig
Stand per 31 december

De initiële reële waarde van de drie derivaten op het afsluitmoment is bepaald op -/- € 2.661.449. Op basis van de
marktwaarde per 31 december 2016, inclusief de geamortiseerde rente 2016, is het saldo ultimo 2016 € 1.496.000.
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3.

Voorraden

		
31-12-2016 31-12-2015
			
Vastgoed bestemd voor verkoop			
Verkrijgingsprijs			
512
Op- of afwaarderingen			
Boekwaarde per 31 december		
512
				
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop			
Verkrijgingsprijs			
76
76
Op- of afwaarderingen		
Boekwaarde per 31 december		
76
76
			
			
Totaal voorraden		
76
588

Het gepresenteerde bedrag betreft kosten t.b.v. een project in Oud Alblas waarbij het de intentie was dat Tablis
Wonen daar drie koopwoningen ging realiseren. Er vinden momenteel geen activiteiten plaats, gedurende 2016
hebben er geen uitgaven plaatsgevonden. Mocht het project worden geannuleerd dan is er een overeenkomst met
de gemeente Molenwaard dat de kosten kunnen worden verhaald. De verwachting is dat dit project geen doorgang
gaat vinden.

4.

Vorderingen

			
31-12-2016 31-12-2015

Huurdebiteuren			

600

529

Onder de huurdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.
Overige vorderingen			
Debiteuren				
Diversen			
			
Overlopende activa			
Vooruitbetaalde rente 				
Diversen			
			

208
81
289

1.854
32
1.886

392
36
428

577
45
622

Onder de overlopende activa zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan een jaar.
				
Totaal vorderingen			
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5.

Liquide middelen

			 31-12-2016 31-12-2015
Direct opvraagbaar				
457
4.928
Overige			
			
457
4.928

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. Gedurende het jaar is gedurende zeer korte periodes
(maximaal een week) gebruik gemaakt van deze faciliteit. Eind 2016 is van deze faciliteit geen gebruik gemaakt.

Passiva
6.

Eigen vermogen

		

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:			
					
2016
Herwaarderingsreserve				
Wettelijke en statutaire reserves				
Overige reserves			

302.113
50.385

2015
264.169
41.300

Stand per 31 december			
352.498
				
Herwaarderingsreserve			
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:			
					
2016

305.469

Stand per 31 december 				
Effect stelselwijziging				
Herrekende stand per 1 januari			
			
Mutatie door herwaardering				
Realisatie door verkoop			

264.169
264.169

227.764
227.764

37.944
-

36.405
-

Stand per 31 december 			
302.113
			
			
Overige reserves			
Het verloop van de overige reserves is als volgt:					
					
2016
Stand per 31 december 				
Effect stelselwijziging			
Herrekende stand per 1 januari				
			
Toevoeging resultaat boekjaar				
Ten gunste van herwaarderingsreserve			
			
Stand per 31 december 			

Jaarverslag 2016

2015

264.169

2015

41.300
41.300

46.738
17.252
63.990

47.029
-37.944

13.715
-36.405

50.385

41.300

Tablis Wonen

108

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
De resultaatbestemming is na goedkeuring door de RvC in de jaarrekening verwerkt. Het gehele resultaat is als
volgt verdeeld (x € 1.000):
Toevoeging aan de overige reserves

€

Toevoeging aan herwaarderingsreserve

€ 37.944

Totaal		

€ 47.029

7.

9.085

Voorziening onrendabele investeringen

					
2016

2015

Stand per 31 december				
Effect stelselwijziging				
Herrekende stand per 1 januari			
			
Dotaties				
Vrijval				
Onttrekkingen			

16.102
16.102

17.148
17.148

-1.207
-2.052

-233
-724

Stand per 31 december			

12.843

16.191

8.

Langlopende schulden

Langlopende schulden

2016 looptijdkorter dan
5 jaar

2016 looptijd
langer dan
5 jaar

Totaal
31-12-16

Totaal
31-12-15

Leningen overheid

1.725

-

1.725

1.725

Leningen kredietinstellingen

5.947

105.800

111.747

111.081

Terugkoopverplichting woningen
verkocht onder voorwaarden
Waarborgsommen

-

-

-

-

7.292

-

7.292

8.107

6

-

6

6

14.970

105.800

120.770

120.919

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De gemiddelde rentevoet van de langlopende schulden is 3,03%.
De waarde van de drie aanwezige embedded derivaten is per 31 december 2016 berekend op € 15.214.669. Dit
bedrag is opgenomen onder de post ‘leningen kredietinstellingen’. De marktwaarde van de totale lening portefeuille
is € 128,4 miljoen.
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Mutaties in 2016 van de langlopende schulden kunnen als volgt worden toegelicht:
Leningen
overheid

Stand per 1 januari (incl. kortlopend deel)

Leningen
krediet-instellingen

Terugkoopverplichting
woningen
verkocht
onder voorwaarden

Waarborgsommen

Totaal

1.725

121.073

8.107

6

130.911

Verschuiving

-

-

-

-

-

Aflossing

-

-10.479

-

-

-10.479

Mutatie waardering embedded derivaten

-

3.336

-

-

3.336

Waardemutatie vastgoed

-

-

88

-

88

Overige mutaties

-

-

-903

-

-903

Naar kortlopende schulden
Stand per 31 december

9.

-

-2.183

-

-

-2.183

1.725

111.747

7.292

6

120.770

Kortlopende schulden

					
2016
2015
		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden				
2.183
9.992
Schulden aan leveranciers en handelskredieten				
1.272
2.183
Belastingen en premies sociale verzekeringen				
1.842
2.400
Overlopende passiva			
2.587
3.217
			
7.884
17.792
					
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.					
			
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden					
Leningen overheid				
Leningen kredietinstellingen			
2.183
9.992
			
2.183
9.992
Schulden aan leveranciers en handelskredieten					
Crediteuren			
1.272
2.183
					
Belastingen en premies sociale verzekeringen					
Omzetbelasting				
333
1.472
Vennootschapsbelasting				
1.313
739
Loonheffing				
145
146
Pensioenen			
51
43
			
1.842
2.400
Overlopende passiva					
Transitorische rente				
1.176
1.376
Af te rekenen stook en servicekosten				
806
1.143
Personeel				210
211
Overig			
396
487
			
2.587
3.217

Jaarverslag 2016

Tablis Wonen

110

Tablis Wonen heeft onder de kortlopende schulden alle schulden geclassificeerd die binnen een jaar worden voldaan. Wij verwachten dat deze schulden allen uit de reguliere exploitatie kunnen worden voldaan.
Alle schulden, zowel langlopend als kortlopend, zijn door WSW geborgd.

Verbonden partijen
Er vinden geen transacties plaats met verbonden partijen.

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.

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 2016 heeft Tablis Wonen voldoende borgingsplafond ontvangen.
Op basis van de nieuwe begroting en meerjarenraming zal het borgingsplafond opnieuw worden vastgesteld. Tablis
Wonen verwacht uiterlijk medio 2017 hier een positief bericht over te krijgen.

Verplichtingen vanuit onderhoudscontracten
Tablis Wonen heeft aan langlopende onderhoudscontracten een jaarlijkse verplichting van ca € 975.000. dit bedrag
is hoger dan voorgaande jaren. Onder andere door de afgesloten contracten op het gebied van afkopen en uitbesteden van het volledig onderhoud (pilot 116 woningen Havenkwartier) en het Resultaat Gericht Samenwerken (RGS
contract voor 15 jaar t.b.v. schilder- en betonwerk 320 app. 5-hoogflats tegen een vaste prijs).
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Obligoverplichting
De door het WSW geborgde leningenportefeuille bedraagt ultimo 2016 € 100,7 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.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen.
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10. Toelichting op de winst- en
verliesrekening over 2016 (x € 1.000)
10. Huuropbrengsten

				
2016
2015
					
Woningen en woongebouwen				
27.937
27.560
Onroerende zaken niet zijnde woningen			
1.773
1.724
Bruto huur				
29.710
29.284
Af: Huurderving wegens leegstand				
-548
-481
Af: Huurderving wegens oninbaarheid				
-22
-39
Af: Huurderving wegens gewenning			
-32
-33
			
29.108
28.731
					

De huur is gewijzigd als gevolg van:
• verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging tot een bedrag van € 287.000;
• aanpassing huur Yulius: effect in 2016 € 25.000;
• verhoging van huren als gevolg van huurharmonisatie van € 85.000;
• verkoop woningbezit leidt tot een afname huur van € 20.000;
• meer huur door volledig jaar huur in 2016 (woningen opgeleverd in 2015) € 70.000;
• sloop woningbezit leidt tot een afname huur van € 70.000.
De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten kan als volgt worden weergegeven:		
				
2016
2015
					
Gemeente Sliedrecht				
24.361
24.068
Gemeente Molenwaard			
4.747
4.663
			
29.108
28.731

Basis t.b.v. de verdeling naar lasten verhuur en beheer en overige directe lasten (punten 2 en 4).

					
Basiskosten t.b.v. functionele verdeling					
				
2016
2015
				
Lonen en salarissen				
2.179
2.123
Pensioenlasten				
383
386
Sociale lasten				
354
406
Afschrijvingskosten MVA t.d.v. eigen exploitatie				
297
326
Overige bedrijfslasten			
6.439
6.724
			
9.651
9.965
					
Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten					
				
2016
2015
				
lonen en salarissen				
2.552
2.443
af: doorbelasting technische dienst				
-373
-320
subtotaal lonen en salarissen				
2.179
2.123
sociale lasten				
383
386
pensioenen			
354
406
totaal personeelskosten			
2.916
2.915
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Werknemers
Gedurende het jaar 2016 had de corporatie gemiddeld 60 werknemers in dienst (2015: 59). Net als voorgaande jaren
is geen van de werknemers buiten Nederland werkzaam.
Directeur-bestuurders en commissarissen
Lasten ter zake van bezoldiging en ter zake van pensioenen, op grond van het jaarrekeningrecht, van:
• directeur-bestuurders en voormalige directeur-bestuurders € 156.284 (2015: € 150.015). Betreft € 109.366 voor
de heer Gravesteijn en € 46.918 voor mevrouw Marchesini.
De vermelde bezoldiging van de directeur-bestuurders omvat de periodiek betaalde beloningen (salarissen, vakantiegeld en de pensioenpremie). Het bedrag is exclusief de fiscale bijtelling van de ter beschikking gestelde auto en
het werkgeversdeel van de sociale lasten.

Wet Normering Topinkomens en Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg “Wet normering topinkomens” of WNT is vanaf 1 januari 2013 van kracht.
Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene
regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Op grond van de WNT mag ook in 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn.
Voor woningbouwcorporaties gelden andere, sectorale normen.
De algemene en sectorale bezoldigingsnormen worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld. Voor 2016 is de
bezoldigingsnorm in bezoldigingsklasse E waar Tablis Wonen onder valt € 131.000.
De bezoldiging voor 2016 is in overeenstemming met de WNT op 10 februari 2016, met terugwerkende kracht naar
1 januari 2016, vastgesteld op € 13.374 voor de voorzitter en € 10.056 voor de overige leden.
De WNT is bij Tablis Wonen slechts van toepassing op de directeur-bestuurder en de leden van de RvC. De leden van
het MT zijn geen topfunctionaris in de zin van de WNT, omdat zij geen leiding geven aan de gehele organisatie (artikel
1.1., onderdeel b van de WNT). De directeur-bestuurder neemt namelijk de beslissingen voor de organisatie. Ook
de plaatsvervangend directeur valt niet onder de WNT, omdat haar bevoegdheden alleen zijn bedoeld voor tijdelijke
afwezigheid van de directeur-bestuurder (vakantie en ziekte).
Tablis Wonen hanteert als bovengrens de wettelijke maxima bij nieuwe benoemingen in de RvC en voor het overige
doet zij tijdelijk een beroep op het overgangsrecht. Hiermee voldoet Tablis Wonen volledig aan de vigerende regelgeving.
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Hieronder zijn de beloningen van topfunctionarissen o.b.v. de WNT in beeld gebracht voor 2016:
Directeur-bestuurder
In 2016 is per 1 september de nieuwe directeur-bestuurder aangetreden, mevrouw Marchesini. Zij heeft per die datum de heer Gravesteijn opgevolgd. T.a.v. de heer Gravesteijn geldt dat zijn contract bij brief van 19 november 2011
is verlengd tot 1 september 2016. Hiermee was het directeursdeel van de functie een vast dienstverband geworden.
De RvC heeft destijds besloten gebruik te maken van de geboden overgangsregeling van de WNT.
2016

2015

Naam

H.J.A. Gravesteijn

H.J.A. Gravesteijn

Functie

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

Duur dienstverband

01-01-2016 t/m 31-08-2016

01-01-2015 t/m 31-12-2015

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

Beloning

€ 89.681

€ 118.392

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 280

€ 420

Beloningen betaalbaar op termijn

€12.880

€ 21.774

Totaal bezoldiging

€ 102.841

€ 140.5863

Bezoldiging

Toepasselijk WNT-maximum

€ 87.333

€ 130.600

Motivering indien overschrijding

Overgangsregeling

Overgangsregeling

Het totaalbedrag van € 89.681 is opgebouwd uit:
• bruto maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld en afrekening vakantiedagen
• bijtelling leaseauto
2016
Naam

L. Marchesini-Franso

Functie

Directeur-bestuurder

Duur dienstverband

01-09-2016 t/m 31-12-2016

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

3

Nadere beschouwing van de diverse componenten conform WNT heeft geleid tot aanpassing van de beloning van 2015 van €
€ 133.452 naar € 140.586. Deze aanpassing heeft geen onverschuldigde betaling tot gevolg.
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Bezoldiging
Beloning

€ 37.127

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 140

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 6.390

Totaal bezoldiging

€ 43.657

Toepasselijk WNT-maximum

€ 43.667

Motivering indien overschrijding
Het totaalbedrag van € 37.127 is opgebouwd uit:
• bruto maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld
• bijtelling leaseauto
Raad van Commissarissen
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 voor 2016 is € 131.000.
Dit betekent dat de leden van de RvC voor een volledig jaar niet meer mogen ontvangen dan € 13.100 en de voorzitter niet meer dan € 19.650. In onderstaand overzicht zijn de in 2016 betaalde vergoedingen (excl. BTW) opgenomen.
2016

J. van
Leeuwen

R. van
Oostveen

R.J. Lievaart

R. Boxman

D.R.E. van
Wezel

Functie

Voorzitter

lid

lid

Lid

lid

Duur dienstverband

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

Beloning

€ 13.374

€ 10.056

€ 10.056

€ 10.056

€ 10.056

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 642

€ 248

€ 268

€ 173

€ 173

Beloningen betaalbaar op termijn

€0

€0

€0

€0

€0

Totaal bezoldiging 2016

€ 14.016

€ 10.304

€ 10.324

€ 10.229

€ 10.229

Individueel WNT maximum 2016

€ 19.650

€ 13.100

€ 13.100

€ 13.100

€ 13.100

2015

J. van
Leeuwen

J.M.P. van
Rooij

R. van
Oostveen

R.J. Lievaart

R. Boxman

Functie

Voorzitter

lid

lid

lid

lid

Duur dienstverband

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

1-1/31-12

Beloning

€ 11.622

€ 8.736

€ 8.736

€ 8.736

€ 8.736

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 969

€ 415

€ 184

€ 287

€ 197

Beloningen betaalbaar op termijn

€0

€0

€0

€0

€0

Totaal bezoldiging 2015

€ 12.591

€ 9.151

€ 8.920

€ 9.023

€ 8.933

Individueel WNT maximum 2015

€ 19.590

€ 13.060

€ 13.060

€ 13.060

€ 13.060

Bezoldiging

Bezoldiging
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Er zijn in 2016 geen functionarissen van wie de bezoldiging de maximale bezoldiging, zoals bedoeld in artikel
2.3. eerste lid van de WNT, te boven is gegaan. De voorzitter, J. van Leeuwen, en de leden J.M.P. van Rooij en
R. van Oostveen vallen c.q. vielen onder de overgangsregeling.
In 2016 is een uitkering van € 75.000 verricht aan topfunctionarissen en (gewezen) topfunctionarissen wegens
beëindiging van het dienstverband. Dit betreft de heer H.J.A. Gravesteijn.
Bedragen x € 1

H.J.A. Gravesteijn

Functie

Directeur-bestuurder

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2016

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

€ 75.000

Overeengekomen uitkering wegens beëindiging
dienstverband

€ 75.000

-/- onverschuldigd deel

€0

Totaal uitkering wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

Waarvan betaald in 2016

€ 75.000

Overige bedrijfslasten

			
2016
2015
Beheerkosten					
Algemene beheer- en administratiekosten				
1.225
1.718
Automatiseringskosten				
436
444
Bestuurskosten			
126
79
Subtotaal beheerkosten			
1.787
2.241
				
Heffingen					
Belastingen en verzekeringen				
1.850
1.893
Verhuurdersheffing				
2.673
2.472
Saneringsheffing			
			
4.523
4.365
					
Overige bedrijfslasten			
129
118
Subtotaal overige bedrijfslasten			
129
118
					
Totaal overige bedrijfslasten			
6.439
6.724
					

Kosten controle					

				
2016
2015
					
Onderzoek van de jaarrekening				
44
40
Andere controlewerkzaamheden			
10
9
			
54
49

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).
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11. Lasten verhuur en beheeractiviteiten					

				
2016
2015
					
Vanuit lonen en salarissen				
2.114
2.061
Vanuit pensioenlasten				
373
376
Vanuit sociale lasten				
344
395
Vanuit afschrijvingskosten MVA t.d.v. eigen exploitatie				
224
246
Vanuit overige bedrijfslasten			
1.839
1.785
			
4.894
4.863
					

12. Lasten onderhoudsactiviteiten					

				
2016
2015
					
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)				
3.320
4.984
Onderhoudsuitgaven (cyclisch)			
3.502
3.175
			
6.822
8.159

De lasten onderhoud zijn te verdelen in:

				
2016

2015

Planmatig onderhoud				
3.466
3.135
Onderhoud aan stempelflats				
1.750
3.268
Afschrijvingskosten MVA t.d.v. eigen exploitatie				
73
80
Mutatieonderhoud				
836
765
Klachtenonderhoud			
698
911
			
6.822
8.159
					

13. Overige directe operationele lasten exploitatie bezit					

				
2016
2015
					
Belastingen en verzekeringen				
1.850
1.851
Contributie landelijke vereniging				
37
36
Verhuurdersheffing			
2.673
2.973
			
4.560
4.860
					

14. Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille					

				
2016
2015
Bestaand bezit					
Opbrengst verkopen bestaand bezit				
2.169
2.715
Renovatiekosten Emmastraat				
-727
Boekwaarde			
-1.207
-2.407
			
235
308
Woningen uit koopgarant					
Opbrengst Woningen uit koopgarant				
1.197
1.021
Boekwaarde			
-884
-901
			
313
120
Voorraden					
Opbrengst verkopen voorraden				
637
1.644
Boekwaarde			
-512
-285
			
125
1.359
					
TOTAAL			
673
1.787
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15. Waardeveranderingen vastgoedportefeuille					

				
2016
2015
					
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille				
1.207
348
Mutatie van VOV woningen				
100
2.281
Mutatie van terugkoopverplichting				
-88
-2.071
Waardeverandering vastgoed in exploitatie			
41.937
9.971
			
43.156
10.529

16. Opbrengst overige activiteiten					

				
2016
2015
					
Opbrengst diversen				
64
73
Opbrengst aan huurders				
241
299
Resultaat voorbelasting BTW inclusief voorgaande jaren			
-64
-39
			
241
333
					

17. Andere rentabaten en soortgelijke opbrengsten					

				
2016
2015
					
Rente op vorderingen				
15
1
Rente op liquide middelen			
6
			
15
7

18. Rentelasten en soortgelijke kosten					

				
2016
2015
					
Extendible				
3.559
-415
Kredietinstelling				
3.544
4.108
Gemeenten				
112
163
Overige schulden			
19
33
			
7.234
3.889
					

19. Belastingen										

				
2016
2015
					
Mutatie actieve belastinglatentie			
-2.460
-5.542
Totale belastinglast			
-2.460
-5.542
					
					
2016
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:					
Acute belastingen					
2.306
Aanvullende vpb-last 2015					
277
Latente belastingen				
-123
					
2.460
					
De acute belastinglast is als volgt bepaald:					
Resultaat voor belasting volgens de jaarrekening					
49.489
Verkoop onroerende goederen bestaand bezit					
-673
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille					
-43.156
Vrijval disagio contante waarde financieringen					
7
Fiscaal resultaat sloop					
Fiscaal extendibles rente				
3.559
Fiscaal resultaat 2016				
9.226
Het vigerende belastingtarief bedraagt 25%.
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Vaststelling jaarrekening 2016
Op 30 juni 2017 heeft de RvC het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2016 vastgesteld.
Sliedrecht, 30 juni 2017
Tablis Wonen
Zuiderzeestraat 210
Sliedrecht

Directie, 30 juni 2017					

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
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Controleverklaring
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Bijlage 1
Overzicht functies en nevenfuncties
RvC-leden 2016
Naam

Nevenfuncties

De heer J. van Leeuwen

Voorzitter van de stichting beheer cultuurcluster Veenendaal
Voorzitter van het stichtingsbestuur Rhenendael
Voorzitter van de RvT van OBV (Openbare Bibliotheek Veenendaal)
Voorzitter stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost
Interim bestuurder van RTVV (radio en televisie Veenendaal)
Zelfstandig gevestigd interim manager en consultant

De heer R. van Oostveen

Directeur/directeur-bestuurder, Stichting Humanitas Huisvesting, Rotterdam
Directeur/eigenaar Rob van Oostveen Management en Advies BV
Lid Raad van Commissarissen Trifolium Woondiensten, Boskoop
Lid Raad van Toezicht RIBW Fonteynenburg, Zoetermeer

De heer R.J. Lievaart

Eigenaar en directeur van Lievaart Juridisch Advies te Culemborg
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het Plassenschap Loosdrecht
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het Recreatieschap
Vinkeveense Plassen
(plv.) Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Zeist

De heer R. Boxman

Assortimentsmanager rentederivaten a.i. bij Rabobank
Lid van de Raad van Commissarissen van Wonen Midden-Delfland

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 en trainer communicatie voor Wij Zijn Traversegroep te
Roosendaal
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Bijlage 2
Overzicht verbindingen
Algemene gegevens
Naam van de verbinding

Stichting Woonkeus Drechtsteden

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Dordrecht

Statutaire doelstelling

Coördineren van regionale woonruimteverdeling

Kern-/nevenactiviteiten

Publicaties van alle leegkomende woningen

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden ?

Nee

Overige participanten in vennootschap

Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Wijze en mate van directeur-bestuurlijke zeggenschap

Afvaardiging in de RVC van de stichting

Productie en ontwikkeling van de voorraad
woongelegenheden in de verbinding

Nihil
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Algemene gegevens
Naam van de verbinding

Woningnet B.V.

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats
Statutaire doelstelling

Automatisering van de woonruimteverdeling

Kern-/nevenactiviteiten

Nevenactiviteit MG 2001-26

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden ?

Nee

Financiële gegevens 2016
Eigen vermogen

€ 7.175.000

Jaaromzet

€ 13.474.000

Jaarresultaat

€ 637.000

Balanstotaal

€ 9.936.000

Belang in %

0,02%

Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap

n.v.t.

Geldstromen 2016
Van TI naar verbinding

Nihil

Doorberekende kosten aan de verbinding

Nihil

Waarde verstrekte lening(en)

N.v.t.

Rentepercentage

N.v.t.

Zekerheden

N.v.t.

Aflossingstermijn

N.v.t.

Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door TI

Geen

Inzet van personeel van de TI

Geen

Van verbinding naar TI

Nihil

Ontvangen winstuitkeringen door TI

Nihil

Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding

Geen

Risicobeheersing
•
•
•
•
•
•
•

Wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt
Verkregen zekerheden
Juridische structuur
Selectie samenwerkingspartners
Maximale omvang projectaanspraken
Gegarandeerde afzet vooraf
Vermogensdoelstelling en dividendbeleid

Jaarverslag 2016

Woningnet N.V. verzorgt de automatisering van de
woonruimteverdeling in verschillende regio’s van Nederland. Sinds december 2004 nemen wij in het kapitaal
van Woningnet deel 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 maken wij gebruik van de
diensten van Woningnet. Directeur-bestuurderlijk zijn
wij verder niet betrokken bij Woningnet, maar is sprake
van een nevenactiviteit in de zin van MG 2001-26

Tablis Wonen

130

Algemene gegevens
Naam van de verbinding

NV Stadsherstel en BV Voorstraat

Rechtsvorm

Naamloze en Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Dordrecht

Statutaire doelstelling

Automatisering van de woonruimteverdeling

Kern-/nevenactiviteiten

Nevenactiviteit MG 2001-26

Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden ?

Nee

Financiële gegevens 2016
Eigen vermogen

€ 1.812.746

Jaaromzet

€ 106.226

Jaarresultaat

€ 27.122 -/-

Balanstotaal

€ 1.840.060

Belang in %

2,7%

Geldstromen 2016
Van TI naar verbinding

Nihil

Doorberekende kosten aan de verbinding

Nihil

Waarde verstrekte lening(en)

N.v.t.

Rentepercentage

N.v.t.

Zekerheden

N.v.t.

Aflossingstermijn

N.v.t.

Beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door TI

Geen

Inzet van personeel van de TI

Geen

Van verbinding naar TI

Nihil

Ontvangen winstuitkeringen door TI

Nihil

Afgegeven zekerheden ten behoeve van de verbinding

Geen

Risicobeheersing
•
•
•
•
•
•
•

Wijze waarop de risicobeheersing plaatsvindt
Verkregen zekerheden
Juridische structuur
Selectie samenwerkingspartners
Maximale omvang projectaanspraken
Gegarandeerde afzet vooraf
Vermogensdoelstelling en dividendbeleid

Jaarverslag 2016

De doelstelling van de BV Voorstraat is beperkter en
richt zich met vrijwel dezelfde activiteiten alleen op de
Voorstraat e.o. in Dordrecht met specifieke aandacht
voor de combinatie van wonen, werken en leren. De BV
Voorstraat is een 100% dochter van de NV Stadsherstel.
Tablis Wonen is voor het bedrag van € 100.000 aandeelhouder in de NV Stadsherstel

Tablis Wonen

131

Tablis Wonen Zuiderzeestraat 210 - Sliedrecht, Postbus 145 - 3360 AC Sliedrecht, T (0184) 444 844 E info@tabliswonen.nl I www.tabliswonen.nl

