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Inleiding 
 
Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over hoe wij in 2019 invulling hebben gegeven aan onze 
maatschappelijke opgave.  
 
Het jaar 2019 was voor Woongroep Marenland het jaar waarin volop gewerkt is aan de uitvoering van onze 
versterkingsoperatie. We zijn gestart met de nieuwbouw van ruim honderd woningen in Appingedam en 
Middelstum, waarvan een deel in 2019 is opgeleverd.  Hiermee bouwen we voor de sloop aan, waardoor 
bewoners de keuze hebben maar één keer te hoeven verhuizen. Tevens is de versterking en verduurzaming 
van 64 woningen in Opwierde-Zuid afgerond. Komende jaren zijn we volop bezig met de realisatie van veilige 
woningen en twee brede scholen en de onderhandelingen over de versterking van ons zorgvastgoed. Voor 
de voortgang blijven we wel afhankelijk van de uitvoering van versterkingsinspecties en blijft het noodzakelijk 
dat er goed wordt samengewerkt met huurders, eigenaren, BZK, EZK, gemeenten, NCG, 
bouwondernemingen en corporaties.  
 
We hebben bij de versterkingsoperatie in Appingedam en Middelstum ervaren dat draagvlak en acceptatie 
bij een klein aantal huurders een moeizaam proces kan zijn, hetgeen we begrijpen. Dit heeft onze 
voortdurende aandacht. De (sociale) media- en politieke aandacht heeft voor veel turbulentie gezorgd. Daar 
waar wij verbeteringen kunnen aanbrengen, zetten wij ons dagelijks in dat voor onze huurders te 
bewerkstelligen.  
 
In 2019 hebben we het nieuwe ondernemingsplan “Samen werken aan wonen” 2019-2022 vastgesteld, in 
samenwerking met huurders, gemeenten, maatschappelijke organisaties en medewerkers. Met de 
gemeenschap is onze rol voor de komende jaren bepaald. Ook is het vierjaarlijkse visitatietraject uitgevoerd, 
waarbij we met gepaste trots naar de uitkomsten van het rapport kijken. Het visitatierapport geeft een mooi 
beeld van de stappen die we als organisatie hebben gezet. 
 
Afgelopen jaar hebben we de organisatie op de uitvoering van onze versterkingsopgave ingericht. Er is een 
programmateam opgezet en op sterkte gebracht. Daarnaast is de bestuurskracht en de 
bestuursondersteuning uitgebreid om de versterkingsoperatie te kunnen managen. 
 
Ons jaarresultaat bedraagt voor 2019 € 27,6 miljoen. Dit resultaat bestaat voor € 4,4 miljoen uit direct 
rendement (resultaat van de reguliere bedrijfsvoering) en € 23,2 miljoen uit indirect rendement. In het direct 
rendement is € 0,4 miljoen afkomstig van de verkoop van met name ons niet DAEB- bezit. Onze operationele 
kasstroom bedraagt € 4,7 miljoen. De verkoop van woningen en bedrijfsonroerend goed heeft een positieve 
kasstroom van € 1,7 miljoen opgeleverd.   
   
We hebben in 2019 goede resultaten gehaald op de uitvoering van ons herstelplan. We hebben meer 
duidelijkheid over onze versterkingsoperatie en zijn samen met de collega-corporaties bezig met het herijken 
van ons SVB en de gezamenlijke afstemming voor de toekomstige herstructureringsopgave. Ook is onze 
vermogenspositie verbeterd door de goede ontwikkeling van de marktwaarde en een passende verkoop van 
ons niet-DAEB bezit en een optimaal gebruik van ons werkkapitaal. We voldoen in 2019 aan de voorlopige 
normen van het WSW en de Aw.  De vooruitzichten zien we op basis van ons ondernemingsplan 2019–2022 
en de meerjarenbegroting 2020-2024 met vertrouwen tegemoet. 
 
Ik wil een ieder bedanken die binnen en buiten onze organisatie heeft bijgedragen aan het waarmaken van 
onze ambities en de bereikte resultaten in 2019. 
 
 
Appingedam,  24 maart 2020.  
 
 
G.W. Brouwer 
directeur-bestuurder  
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Missie, visie en speerpunten 
 
Missie 
Woongroep Marenland is een maatschappelijke organisatie die zich primair richt op de huisvesting van 
mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.  
 
Visie 
Voor het realiseren van de missie is de volgende visie ontwikkeld: 

- kwaliteit in de dienstverlening aan de klant; 
- kwaliteit van de woning, de woonomgeving en het leefklimaat; 
- effectieve en efficiënte organisatie en bedrijfsvoering (goed werkgeverschap); 
- gezond financieel beleid en beheer (kostenbewust werken). 

 
Onze visie hebben we vertaald in de slogan: ‘Wonen is meer dan het huren van een huis’. In ons werk laten 
we ons leiden door onze kernwaarden ‘Sociaal, betrokken en betrouwbaar’. De organisatie behaalt resultaat, 
is efficiënt en intensiveert de samenwerking met haar partners.  
 
Ondernemingsplan/meerjarenbegroting 

In het jaarverslag 2019 leggen we verantwoording af over het bereiken van de doelen die we hebben 
vastgelegd in het ondernemingsplan 2019-2022 en uitgewerkt in onze meerjarenbegroting 2019-2023.  
 
Speerpunten 2019/Waar staan we  
Woongroep Marenland wil samen met het haar huurders zorgdragen voor veilige en duurzame woningen. 
Dit krijgt vorm in: 
 

 Onze koers  
We werken aan de uitvoering van het ondernemingsplan. De klanttevredenheidsscore is voor 2019 op 
ongeveer hetzelfde niveau als 2018 gebleven. Met de start van het plan ‘station huurder centraal’ vanuit ons 
ondernemingsplan, de aanbevelingen van de visitatie en het medewerkerstevredenheidsonderzoek is het 
doel om onze huurders centraal in onze dienstverlening te stellen. We hebben bij de versterkingsoperatie in 
Appingedam en Middelstum ervaren dat draagvlak en acceptatie bij de huurders een moeizaam proces is 
en continu onze aandacht moet hebben. We staan voortdurend in de schijnwerpers van de regionale pers 
en de lokale en landelijke politiek. We zorgen voor een optimale inrichting en uitvoering van en door het 
programmateam.  
 

 Onze opdracht 
We zetten ons in voor het realiseren van veilige en duurzame woningen. De nieuwbouw van 95 woningen in 
de wijk Opwierde in Appingedam verloopt conform planning. De “openbare” discussie over de hoogte van 
de verhuiskostenvergoeding en de kwaliteit van de woning is een belangrijk risico dat een tijdige uitvoering 
van de versterkingsoperatie belemmert.  
In Middelstum is in oktober 2019 gestart met de nieuwbouw van 8 woningen. De voortgang van 
sloop/nieuwbouw van 16 woningen in Middelstum loopt moeizaam. Het moment waarop we kunnen starten 
met het project is nog niet bekend. Het opstarten van de bouwprojecten in ’t Zandt loopt goed. 
De onderhandelingen voor de versterking van het zorgvastgoed lopen. Het proces voor de toekomstige 
versterkingsopdrachten blijft ondoorzichtig en daardoor moeilijk beheersbaar.   
 

 Onze organisatie  
De organisatie is kwalitatief en kwantitatief op orde. Het programmateam is ingericht en het duurzaam 
personeelsbeleid wordt geïmplementeerd. We zijn blij met de resultaten van het medewerker-
tevredenheidsonderzoek en werken de aanbevelingen voor verbetering uit. We starten in Q1 2020 met een 
nulmeting voor de verdere invulling van het regisserend opdrachtgeverschap binnen Woongroep Marenland. 
 

 Onze financiële positie    
De financiële kengetallen ontwikkelen zich positief. Voor 2019 zijn onze kasstromen positief, en voldoen 
onze vermogensratio’s aan de voorlopige normen van het WSW en de Aw. We verwachten in 2020 
duidelijkheid over de definitieve normen. Er komt een verruiming van de normen voor de vermogensratio’s.    
Voor het realiseren van de beoogde aflossing van onze lening portefeuille zijn afspraken van voorfinanciering 
van de batch 1588 gemaakt.  
De claim voor de waardevermindering wordt beïnvloed door de nieuwe wet mijnbouwschade (voorschot en 
beoordeling Model Invisior) en de start van de schadestaatprocedure. Het jaar 2020 wordt voor de 
waardevermindering een jaar van meer duidelijkheid. 



A. Volkshuisvestingsverslag 
 

1. Verslag van het bestuur 
 

1.1 Algemeen 
 
Onze opdracht is ‘veilig en betaalbaar wonen’ mogelijk maken voor mensen die niet in hun eigen 
woningbehoefte kunnen voorzien. Dit is de belangrijkste drijfveer voor de sociale volkshuisvester. De 
uitdagingen voor Woongroep Marenland zijn in een regio van krimp, vergrijzing en aardbevingen groot, maar 
we willen het verschil maken door onze huurder centraal te stellen en in te zetten op veilige en duurzame 
woningen.  
Het jaar 2019 stond in het teken van: 

- De start van de jaren van uitvoering voor onze versterkingsopgave.  
- Het op sterkte brengen van onze organisatie, waaronder de vorming van het programmateam. 
- Een succesvol verlopen visitatiebezoek.  
- Het aardbevingsdossier, dat veel afstemming met externen (andere corporaties, gemeenten, NCG, 

BZK) vraagt, en onze relatie met huurders soms compliceert.  
 
In paragraaf 8.3 geven we een samenvatting van onze financiële meerjarenbegroting 
2020-2024. Onze volkshuisvestingsopgave kan binnen de (financiële) doelstellingen en de 
huidige wet- en regelgeving worden uitgevoerd. De komende vijf jaar investeert 
Woongroep Marenland in:  
 
 
1. De gemeenschap en de huurder 
 

 
 
 
 
 
 
  

Acties Doelstellingen 

Inflatievolgend en gedifferentieerd 
huurbeleid (woonquote benadering)  

75% woningbezit valt onder de huurtoeslaggrens 

Inzetten van bewonerspanels om 
participatie te vergroten voor een passende 
woningvoorraad 

Aandeel klanttevredenheid in Aedes-benchmark is B 
of hoger  

Participatie en ondersteuning van huurders 
bij de versterkingsoperatie 

Uitvoering van de versterkingsoperatie binnen het 
sociaal plan 

Uitvoeren van het verkoopplan niet-DAEB Een extra verkoopopbrengst van € 5 miljoen voor 
afbouw van de leningen  

Implementeren van de aanbevelingen van 
de visitatiecommissie  

Opstellen en uitvoeren actieplan (Presteren volgens 
belanghebbenden > 7) 

Actualiseren van de wensportefeuille en het 
strategisch vastgoedbeleid  

Wensportefeuille en strategisch vastgoedbeleid is in 
Q2 2020 vastgesteld 
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2. De veilige en duurzame woning 

 

 
 
 
 
 

3. De organisatie en de medewerkers 
 

 
  

Acties  Doelstellingen 

Uitvoeren van het investerings-
programma 

221 woningen nieuwbouw en 145 woningen slopen 
(versterkte en verduurzaamde woningen) 

Uitvoeren van het onderhouds-
programma en verbeteringsprogramma 

100% uitvoering planmatig onderhoud 

13 woningen verbeterd 

Borgen en doorrekenen van de 
conditiemeting NEN 2767  

Een onderhoudsbegroting/-planning met een 
conditiescore van 3 of groter 

Actualiseren van het duurzaamheids-
beleid voor de overige voorraad 

Een vastgesteld duurzaamheidsbeleid en 
uitvoeringsplan (Energie-Index < 1,35) 

Acties Doelstellingen 

Indienen claim waardevermindering bij 
de NAM/het Rijk 

Een optimale compensatie (€ 20 miljoen - € 63 
miljoen) 

Uitrollen van het regisserend 
opdrachtgeverschap voor de gehele 
organisatie 

Op basis van een nulmeting wordt de organisatie 
ingericht en de medewerkers geschoold en getraind 

Implementeren van de aanbevelingen 
medewerkerstevredenheid en visitatie  

Opstellen en uitvoeren actieplan 
(medewerkerstevredenheid is > 8) 

Implementeren van het duurzaam 
personeelsbeleid 

Medewerkerstevredenheid is > 8 
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Woongroep Marenland heeft in haar meerjarenbegroting 2020-2024 de volgende doelen en resultaten voor 
haar DAEB–tak vastgesteld: 
 
Tabel 1: Doelen en resultaten voor de DAEB-tak 2020-2024 

Nr. Omschrijving Doel Beoogd resultaat 2020-2024 

1 Algehele klanttevredenheid 
(Aedes-benchmark) 

B B 

2 Presteren volgens 
belanghebbenden 

8,0 7,0 

3 Waardering van de 
medewerkers 

8,0 8,0 

4 Oordeel Aw/WSW positief Overgang naar regulier 
beheer 

5 Solvabiliteit 

Loan to Value 

Dekkingsratio 

ICR 

≥ 20% 

≤ 75%                  

≤ 70% 

≥ 1,40 

29% - 48 % 

70% - 52%  

39% - 30% 

8,0 – 3,1 

6 Bedrijfslasten (Aedes 
benchmark) 

B B 

    

 
 

1.2 Belangrijke ontwikkelingen in 2019 
 
Ondernemingsplan 2019-2022 
In 2019 werken we aan de uitvoering van ons nieuwe ondernemingsplan “Samen werken aan wonen”. Het 
nieuwe ondernemingsplan heeft veel energie en inspiratie gegeven.  
 
Samenwerking met corporaties 
De samenwerking met de collega-corporaties (G13) richt zich met name op het aardbevingsdossier. 
Woongroep Marenland vervult door haar positie in het prioritaire aardbevingsgebied een belangrijke 
pioniersrol in deze samenwerking. G13 heeft RIGO de opdracht gegeven in beeld te brengen hoe de 
huidige portefeuillestrategieën van de G13 eruitzien. Tevens gaat RIGO dit spiegelen aan de nieuwste 
woningmarktontwikkelingen.  
 
Bouwproductie 
In 2019 hebben we 24 huurwoningen gerealiseerd en 6 huurwoningen gesloopt. Met de nieuwbouw hebben 
we de eerste aardbevingsbestendige woningen gerealiseerd en is de bouwstroom voor versterkte en 
verduurzaamde woningen verder uitgebreid. Op basis van onze wensportefeuille en ons strategisch 
vastgoed beleid (SVB) wordt per wijk of dorp een gebiedsvisie uitgewerkt om veilige en duurzame woningen 
te realiseren voor de toekomst.  
 
De uitvoering van de versterkingsopgave vanuit de pilot met de NAM (H3V) heeft ons geleerd dat 
ingrijpende versterking en verduurzaming van sociale huurwoningen van 30 tot 40 jaar oud een grote 
impact heeft op de huurder en de kosten niet in relatie staan tot de waarde en kwaliteit van de woning. 
Daarom is nieuwbouw voor dit niveau maatregelen beter. 

Met de bestaande inzichten van versterking is sloop gevolgd door nieuwbouw een betere oplossing. In de 
meerjarenbegroting gaan we dit voor één derde van ons bezit doen. De maatregelen voor het overige bezit 
moeten nog worden bepaald, waarbij de door de overheid voorgestelde objectgerichte aanpak leidt tot de 
nodige vraagtekens. De versterkings- en verduurzamingsaanpak voor onze woningen is voor circa 35% in 
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onderzoek en voor 30% nog niet duidelijk. Buiten het prioritaire gebied richten we ons conform het SVB op 
de verbetering van de bestaande voorraad, waarbij we bij woondorpen anticiperen op de toekomstige krimp. 
 
Koop en verkoop van grondposities 
Woongroep Marenland beschikte eind 2019 over € 0,5 miljoen aan grondposities in Appingedam en 
Uithuizen.  
Met de gemeenten Appingedam en Het Hogeland is de intentie uitgesproken om in de toekomst een aantal 
grondlocaties af te nemen. Deze afname is voor de gemeente Appingedam ingevuld door de verwachte 
herstructurering van de wijk Opwierde in Appingedam. De betreffende grondposities hebben een waarde 
van € 0,9 miljoen.  
 
Bedrijfsvoering 
In het Aedes benchmarkonderzoek 2018 scoren we op bedrijfsvoering een solide B en op duurzaamheid en 
huurdersoordeel een C. Het aardbevingsdossier heeft een negatieve invloed op zowel de kosten van onze 
bedrijfsvoering, als op de kwaliteit van het woningbezit en de relatie met onze huurders.  
 
Visitatie 
In het tweede kwartaal van 2019 is de maatschappelijke visitatie voor de jaren 2015-2018 uitgevoerd. Daarop 
heeft Woongroep Marenland de volgende scores behaald: 
 

Aandachtsgebied Score 

Presteren naar Opgaven en Ambities 6,6 

Presteren volgens Belanghebbenden 6,8 

Presteren naar Vermogen 7,0 

Governance 7,7 
 
De visitatiecommissie heeft met een aantal “verwonderpunten” aangegeven waar Woongroep Marenland de 
maatschappelijke opgaven de komende jaren nog beter kan vervullen. Het betreft bijvoorbeeld de verdere 
uitbouw van de prestatieafspraken, het continue informeren van en luisteren naar de huurders (ook als er 
geen nieuws is), het blijven borgen van de leefbaarheid en de invulling van een goed personeelsbeleid.  
 
Intern en extern toezicht 

Het jaar 2019 is voor het intern en extern toezicht een intensief jaar geweest. We zijn door het WSW onder 
bijzonder beheer gesteld. De motivatie van het WSW om Woongroep Marenland onder bijzonder beheer te 
stellen is dat de kengetallen voor de vermogensposities niet voldoen aan de voorlopige normen en de 
omvangrijke en bijzondere versterkingsoperatie. Het begrip beleidswaarde en het daarmee samenhangend 
normenkader roept in de sector veel vraagtekens op en is op dit moment niet eenduidig vast te stellen. Naast 
het normenkader staat de versterkingsopgave ook altijd prominent op de agenda. De balans tussen risico’s 
(toezichthouders) en kansen (Woongroep Marenland) vraagt wederzijds inzicht en begrip voor de 
volkshuisvestelijke en financiële opgave. We houden de Aw en het WSW middels het geheel van (financiële) 
plannen, managementrapportages en verslagen op de hoogte.  
 
Portefeuilleplan 
Het aardbevingsdossier trekt een grote wissel op het woon- en leefbaarheid in Noordoost-Groningen en 
neemt een prominente plaats in het leven van bewoners. Uit onderzoek van het Sociaal Planbureau 
Groningen komt naar voren: “Mensen maken zich zorgen over de woningen, het woongenot en de 
leefbaarheid in de regio”. Dat blijkt ook uit de verhuisgeneigdheid van de mensen die in het 
aardbevingsgebied sterker is toegenomen dan in de gehele provincie Groningen.  
 
Tegelijk is er een sterke binding met de regio. Veel bewoners willen niet dat de leefbaarheid achteruit gaat 
en dat het gebied leegloopt. Ze willen oplossingen om het gebied leefbaar en bewoonbaar te houden. Ze 
willen niet dat de aardbevingsproblematiek hun gevangen houdt; schade aan woningen moet soepel worden 
hersteld, er moet helderheid komen over de veiligheid van woningen, en het versterken van woningen moet 
worden opgepakt in nauwe samenwerking met bewoners. Een belangrijk aspect is ook dat bewoners niet de 
“rekening” van de gaswinning willen betalen. Het is daarom belangrijk dat bij de versterk ingsopgave, 
waaronder ook sloop/nieuwbouw, goede en passende woningen worden gerealiseerd. Ook is het zaak dat 
bewoners voldoende ondersteuning en vergoeding krijgen bij de hele herhuisvestingsopgave. Met name de 
groep kwetsbare bewoners verdient daarbij extra aandacht. Woongroep Marenland vindt het daarom van 
belang de plannen samen met bewoners te ontwikkelen en te realiseren. Door samen plannen te maken, 
wordt niet alleen een veiligheidsprobleem opgelost maar wordt ook gewerkt aan een nieuw en gezamenlijk 
perspectief. Bijvoorbeeld door het realiseren van meer levensloopbestendige woningen voor de grote groep 
ouderen en woningen met meer comfort (geluid en warmte) en meer kwaliteit.    
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In 2020 is Woongroep Marenland gestart met het maken van een nieuw SVB. Belangrijke input voor het SVB 
is het woningmarktonderzoek 2018, uitgevoerd door KAW. In dit onderzoek wordt ingegaan op de effecten 
van de aardbevingsproblematiek en de demografische ontwikkelingen, waaronder de wijziging van het aantal 
huishoudens, krimp en vergrijzing. De belangrijkste uitdaging daarbij is het vinden van oplossingen voor de 
krimp in Delfzijl en woondorpen en de vergrijzing. De herstructurering voor Woongroep Marenland blijft 
gericht op het stedelijk gebied (67%) en de centrumdorpen (20%). De krimp richt zich meer op de 
woondorpen waar Woongroep Marenland een beperkt aantal woningen heeft. 
 
De gezamenlijke corporaties (G13) hebben in aanvulling op het onderzoek van KAW aan RIGO gevraagd 
om een update van de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de woningmarkt. Tevens wordt 
door RIGO in kaart gebracht wat de woningvraag is en wat de portefeuillestrategieën van G13 zijn. Dit moet 
inzicht geven of de plannen van G13 voldoende aansluiten bij de vraag. Vervolgens kunnen de plannen van 
de corporaties worden bijgesteld. Ook wordt onderzocht of de plannen financieel uitvoerbaar zijn. De 
verwachting is dat ons SVB in de eerste helft van 2020 wordt afgerond.  
 
Het nieuwe SVB is een belangrijk uitgangspunt voor de nog te ontwikkelen plannen in Appingedam (batch 
1588), ’t Zandt en Middelstum. 
 
De verdeling van ons woningbezit is als volgt:  
 
Figuur 1: Verdeling van het woningbezit 

 
 
Het motto van de leefbaarheid voor 2017-2021 is het werken aan leefbaarheid en betrokkenheid, in krachtige 
buurten en dorpen, die samen een toekomstbestendige en duurzame regio vormen. 
 
Financieel resultaat 2019 e.v.  
 

Omschrijving  Norm Begroting 
2019 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

Solvabiliteit Aw (beleidswaarde) > 20% 17,7 %  23,8% 10,2% 

Dekkingsratio (bezit op marktwaarde en 
leningen op nominale  waarde) 

< 70% 49,8 % 41,7% 52,0% 

Dekkingsratio (bezit op marktwaarde en 
leningen op marktwaarde) 

< 70% Nvt  59 % 
 

Nvt  

Loan-to-value (beleidswaarde) < 75% 82,9 % 65,0 % 85,0 % 

 
De kengetallen voor onze vermogenspositie vertonen een positieve ontwikkeling. We voldoen aan de 
voorlopige normen van de Aw en het WSW. In hoofdstuk 8 zijn de ontwikkelingen van het financieel resultaat 
nader toegelicht.  
 

1.3  Ontwikkeling en realiseerbaarheid waarde vastgoed in exploitatie 
 

67%

20%

13%

Verdeling van het woningbezit

Appingedam

Centrumdorpen

Woondorpen
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Beleidsmatige beschouwing van de ontwikkeling van de marktwaarde 
Het jaar 2019 kenmerkt zich door een verbeterde woningmarkt ten opzichte van 2018. Zowel op de koop- 
als de huurmarkt blijft de interesse toenemen. Voor de woningportefeuille van Woongroep Marenland heeft 
dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. De totale omvang van de woningportefeuille is met € 26,8 
miljoen gegroeid naar een waarde van € 261,5 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 11%. 
 
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de 
toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaardegroei per m2 van onze vastgoedportefeuille. De 
lage rentestand is hierin mede een bepalende factor. 
 
De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de 
waardeontwikkeling. De ontwikkeling van de contracthuur is positief en verloopt conform de begroting. De 
contracthuur blijft ten opzichte van 2018 achter door een gematigde huurverhoging en het passend 
toewijzen. Hiermee geven wij echter invulling aan onze maatschappelijke taak op het gebied van 
betaalbaarheid.   
 
Beleidsmatige beschouwing van de ontwikkeling van de beleidswaarde 
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in 
verhuurde staat die aan het begin van deze paragraaf is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde 
als vertrekpunt neemt.  
 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de directeur-bestuurder diverse schattingen. Dit is inherent aan 
het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de 
bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van 
het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en de beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en 
tevens betreft dit de grootste schattingspost waar de directeur-bestuurder een inschatting over moet maken 
voor de jaarrekening.  
 
De beleidswaarde is gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waarde begrip nog steeds in ontwikkeling is. 
Verdere ontwikkeling van dit waarde begrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in 
komende periode, onder meer samenhangend met: 
- Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie van de 

woning te realiseren) markthuur aangepast naar de streefhuur. In de praktijk bepaalt Woongroep 
Marenland bij mutatie de nieuwe huur, rekening houdend met passend toewijzen en afspraken met de 
huurdersvereniging over huursomstijging. Dit betekent dat de ingerekende streefhuur niet c.q. niet altijd 
direct bij mutatie wordt gerealiseerd, waarbij als afslag de beste schatting is verwerkt.  

- Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet (door exploiteerscenario), welke ultimo 2019 in de 
beleidswaardebepaling niet is aangepast ten opzichte van de marktwaardebepaling. Dit ondanks dat 
door de taxateur de disconteringsvoet als vrijheidsgraad is aangepast in de marktwaardebepaling en 
deze aanpassing niet per definitie ook van toepassing hoeft te zijn in de beleidswaarde. Mede door het 
in de beleidswaarde inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud) 
waardoor een lager risicoprofiel kan worden verondersteld.  

- Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van onderhoudskosten versus investeringen 
en/of toerekening van niet direct vastgoed gerelateerde bedrijfslasten.  

- Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van beheerskosten.  
 
De beleidswaarde vormt een onderdeel van het ‘verticaal toezichtsmodel’ van de Aw en het WSW. Het jaar 
2019 is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. Het WSW en de Aw hebben aangegeven dat 
gedurende 2019 de voorlopige norm voor de LTV 75% blijft en voor de solvabiliteit 20%. Bovendien is er een 
overgangsregime van de Aw en het WSW van toepassing voor het proces van borging, dat de borgingsruimte 
gedurende deze overgangsfase o.b.v. een bredere analyse van de financiële positie van de individuele 
corporatie bepaalt.   
 
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed 
in exploitatie.  
Per 31 december 2019 is in totaal € 83,4 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige 
reserves begrepen (2018: € 70,8 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen 
marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het ‘Handboek 
modelmatig waarderen 2019’ bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven 
waarderingsgrondslag en de daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van 
de jaarverslaggeving. 
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De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van 
Woongroep Marenland. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of 
huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren, zijn beperkt 
door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de 
behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te 
voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in 
exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd kunnen worden in de jaarrekening verantwoorde 
marktwaarde (en daarmee het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd.  
 
De directeur-bestuurder van Woongroep Marenland heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het 
eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt 
in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in 
verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 109,6 miljoen. Dit impliceert dat circa 82% van het eigen 
vermogen niet of op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de 
beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde 
ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Tabel 3: Verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde 2019 

 

 

1.4  Maatschappelijk rendement 
 
Voor Woongroep Marenland is het belangrijk dat zij haar maatschappelijk rendement inzichtelijk maakt. De 
vraag of Woongroep Marenland in 2019 voldoende maatschappelijke meerwaarde heeft gecreëerd, is niet 
eenduidig te beantwoorden. Daar is namelijk geen objectieve meetlat voor. De uitvoering van onze 
herstructureringsopgave heeft zich gericht op het onderhandelen en ontwikkelen van plannen met NCG, het 
CVW en de NAM voor het herstellen, versterken, verduurzamen en verbeteren van onze woningen. We 
blijven ook de komende jaren werken aan veilige woningen door bestaande woningen te versterken of te 
slopen en hiervoor nieuwe aardbevingsbestendige en duurzame woningen te bouwen.  
 
Betrekken belanghouders 
De belangrijkste activiteiten: 
- Samen met maatschappelijke partners als SW&D en ASWA blijvend werken aan een grote 

betrokkenheid van onze huurders en de andere buurtbewoners bij hun buurt.  
- Samen met huurdersvereniging De Maren en de betrokken gemeenten werken aan het opstellen en 

uitvoeren van de prestatieafspraken. 
- Bewoners betrekken bij, onder andere door middel van bewonersbijeenkomsten, het ontwikkelen en 

uitvoeren van de versterkingsopgave. 
- Deelname aan het OGGz-netwerk voor het wonen, welzijn en zorg van kwetsbare doelgroepen.  
- Bestuurlijk overleg met gemeenten, provincie en het Rijk over de versterkingsopgave. 
- Een overleg met alle partijen (gemeente, zorg, onderwijs, detailhandel en corporaties) om het Woon- 

en Leefbaarheidsplan (WLP) voor de regio uit te voeren.  
- DEAL-overleg met de collega-corporaties voor de uitvoering van het WLP en de problematiek van 

gaswinning in de DEAL-regio. 
 
Presteren naar vermogen 
In figuur 2 is het maatschappelijk rendement dat de corporatie realiseert zichtbaar gemaakt. De 
maatschappelijke bijdrage van Woongroep Marenland kan nader worden gespecificeerd in een aantal 
beleidsvelden, te weten:  

X € 1000,- X € 1000,-

Marktwaarde verhuurde staat € 261.007

Beschikbaarheid (door exploiteren) € 40.119

Betaalbaarheid (huren) € 37.435

Kwaliteit (onderhoud) € 13.334

Beheer (beheerskosten) € 2.213

€ 93.101

Beleidswaarde € 167.906



12 
 

- Bijdrage aan beschikbaarheid: marktwaarde op basis van doorexploiteren in plaats van woningverkoop 
bij mutatie.  

- Bijdrage aan betaalbaarheid: marktwaarde op basis van harmonisatie op basis van het eigen 
streefhuurbeleid in plaats van optrekken naar markthuren.  

- Bijdrage aan kwaliteit: marktwaarde op basis van het eigen onderhoudsbeleid in plaats van onderhoud 
volgens de kenmerken van de vastgoedmarkt.  

- Bijdrage aan beheer: marktwaarde op basis van de eigen beheerkosten in plaats van marktconforme 
normen. 

 
Figuur 2: Waterval maatschappelijk rendement 2019  

 

Bovenstaande impliceert dat het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde niet gerealiseerd 
wordt op grond van het beleid van Woongroep Marenland. Dit verschil bedraagt voor Woongroep Marenland 
circa € 110 miljoen. De beleidswaarde bedraagt circa 58% van de marktwaarde. Dit betekent dat Woongroep 
Marenland 42% van de waarde van haar onroerend goed inzet voor haar volkshuisvestelijke opgaven.  In 
vergelijking met de begroting 2019 (€ 131 miljoen) is de beleidswaarde met € 20 miljoen verbeterd tot € 151 
miljoen. Hierdoor voldoen we in 2019 ruim aan de voorlopige normen voor de vermogenspositie van het 
WSW en de AW.  

1.5 Risicobeheersing 
 
Het financiële beleid van Woongroep Marenland is gericht op de continuïteit, het behoud van 
investeringskracht en het beheersen van operationele en financiële risico’s die samenhangen met de 
primaire bedrijfsprocessen. Het reglement voor de Raad van Commissarissen, het reglement van de 
Auditcommissie, het reglement voor de Directeur-Bestuurder, het financieel reglement, het treasurystatuut 
en het calculatiestatuut vormen belangrijke onderdelen van het financiële beleid. In 2019 zijn het reglement 
voor de Raad van Commissarissen met alle bijlages, het reglement voor de directeur-bestuurder en het 
treasurystatuut geüpdatet.  
 
Binnen de planning- en controlcyclus maken we gebruik van een uitgebreide verslaggeving: jaarbegroting, 
meerjarenbegroting (incl. een risicobeoordeling), prestatieafspraken, maandrapportages, management-
rapportages, projectrapportages en de voortgangsrapportage voor het herstelplan per tertiaal, 
treasuryjaarplan, liquiditeitsplanning, meerjarenonderhoudsplanning en het jaarverslag (incl. een in-control 
statement). Naast onze jaarbegroting stellen we ook diverse scenario’s en beleidskeuzes op voor de 
projecten in de verschillende fases van planvorming. De ontwikkelingen van kasstromen en de resultaten in 
financiële prognoses zijn voor tien jaar doorgerekend. De ontwikkeling van de kengetallen voor de liquiditeit 
en de solvabiliteit worden beoordeeld en de risico’s zijn in kaart gebracht. Bij de tertiaalrapportages worden 
de begrotingsscenario’s geactualiseerd om de ontwikkelingen van de kengetallen voor de liquiditeit en 
solvabiliteit te blijven volgen.  
 
We onderscheiden de volgende risico’s: 

 Politieke risico’s 
De wijziging van wet- en regelgeving blijft een continu risico. Wijziging in de regelgeving maken de 
voorspelbaarheid en beheersing van de bedrijfsvoering niet eenvoudiger. Waardering van het bezit, 
verhuurderheffing, huurtoeslag, vennootschapsbelasting en privacywetgeving zijn jaarlijkse issues, die de 
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kwaliteit van de sociale volkshuisvesting direct beïnvloeden. Ze kosten veel energie en geld en maken de 
sociale volkshuisvesting complexer. Daarnaast is er sprake van een toename van de administratieve lasten.  
Het aardbevingsdossier is overgegaan van het privaatrecht naar het publiekrecht. De processen van 
schadeherstel, versterking en waardevermindering gaan hierdoor niet direct beter lopen. Er moeten nieuwe 
organisaties worden opgericht en ingericht, waaronder met name in 2020 het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG). Daarnaast blijft de bereidheid voor het goed en snel oplossen en voldoende financiële 
middelen nodig om te komen tot “herstel van vertrouwen en vertrouwen van herstel”.   
 
Woongroep Marenland is lid van branchevereniging Aedes opdat haar belangen bij de landelijke politiek, 
passend worden behartigd. 
 

 Aardbeving en waardedalingen 
Het aardbevingsdossier blijft ook in 2019 gekenmerkt door veel publieke en politieke discussie. Belangrijk 
mijlpunt is dat de gaskraan dicht wordt gedraaid, afhankelijk van hoe streng de winters worden wellicht al in 
2022. Ook met betrekking tot schadevergoeding zijn grote stappen gezet, waaronder een stuwmeerregeling 
waar veel mensen gebruik van hebben gemaakt. Het meest moeizame verloopt het versterkingsproces.  Dit 
betekende ook voor Woongroep Marenland veel overleg en onderhandelingen. Ook is merkbaar dat de 
jarenlange onzekerheid voor onze huurders effect heeft op de relatie tussen woningcorporatie en huurder.  
Woongroep Marenland heeft in 2018 een claim bij de NAM ingediend voor de waardevermindering. We 
hebben hierbij gebruik gemaakt van het invisor-model, wat gebaseerd is op de methodiek van Prof. Elhorst 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Op 15 november 2018 heeft Woongroep Marenland een schade-
staatprocedure ingediend. In 2019 is getracht de rechter een deskundige aan te laten wijzen die zich zou 
buigen over de keuze van een waardeverminderingsmodel. Dit is afgewezen omdat het als te prematuur 
werd gezien.   
 

 Projectportefeuillerisico’s 
Gezien de omvang en het effect van het versterkingsprogramma is het van belang de projectontwikkeling 
en –uitvoering goed te managen. Het programmateam is hiervoor verantwoordelijk. Voor de kwaliteit van 
projecten is het van belang de inspraak van omwonenden goed te organiseren. In de planning van projecten 
wordt rekening gehouden met de inspraakprocedures voor de omwonenden. 
We bewaken het proces, de planning, de uitvoering van de juridische procedures en de financiën. In het 
Vastgoed Regieteam bereiden we de strategische keuzes voor de projectontwikkeling en –uitvoering voor.   
Om de risico’s van dit proces goed te beheersen is een projectcontroller / –administrateur aangesteld. De 
projecten worden in verschillende fasedocumenten vastgelegd. Deze fasedocumenten worden in het 
managementteam vastgesteld en vormen het kader voor het uitvoeren van de volgende fase. Ontwikkel- en 
uitvoeringsbesluiten worden door de raad van commissarissen goedgekeurd.  
In maandelijkse projectrapportages wordt gerapporteerd over de ontwikkeling, voortgang en risico’s van het 
versterkingsprogramma en projectenportefeuille. In de maandelijkse personeelsbijeenkomsten wordt de 
organisatie geïnformeerd over de ontwikkelingen en voortgang van de projectenportefeuille. 
 

 Grondposities en ontwikkellocaties 
De onderhandelingen over de grondposities in Appingedam zijn afgerond. Woongroep Marenland koopt 
grond van de gemeente in verband met de realisatie van de versterkingsoperatie. Daarnaast worden in de 
wijk Opwierde-Zuid in Appingedam en in het dorp ’t Zandt enkele locaties verkocht aan de gemeenten 
Appingedam en Loppersum. Het gaat om locaties waar woningen zijn gesloopt. 
 

 Huurdervingrisico’s 

Het risico van huurderving door leegstand en/of oninbaarheid is voor Woongroep Marenland een 
beheersbaar risico. Het verlies door leegstand was in 2019 voor de woningen 0,9 % (2018: 0,9%) en de 
huurachterstand 1,02% (2018: 1,08%). We zien vooral een toename van het aantal huurders met 
betalingsachterstanden. We behoren met deze cijfers tot het landelijk gemiddelde, maar zitten boven onze 
interne normen. Het risico van huurderving wordt in het operationele proces bewaakt door de afdelingen 
Wonen en Bedrijfsvoering. De ontwikkeling van de verhuur wordt wekelijks in het managementteam gevolgd 
en middels kengetallen- en managementrapportages periodiek verantwoord.  
 

 Kasstroomrisico’s  

De financiële continuïteit van Woongroep Mareland steunt op de aanwezigheid van voldoende operationele 
kasstromen. We sturen derhalve frequent op de interest current ratio (ICR) en het kengetal is een prominent 
onderdeel van onze planning- en controlrapportages. We hanteren voor de ICR een norm van 1,6 (0,2 hoger 
dan de norm van het WSW) wat we in onze meerjarenbegroting 2020–2024 ruimschoots halen. De 
belangrijkste risico’s voor onze kasstromen zijn de uitgaven van verhuurderheffing, onderhoud/verbetering 
en rente. Voor de komende vier jaar wordt circa € 25 miljoen afgelost, waarvan we € 5 miljoen moeten 
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herfinancieren. In samenhang met de grote versterkingsoperatie, de mogelijke vergoeding voor 
waardevermindering en de mogelijke verkoop van ons bedrijfsonroerend goed sturen we strak op ons 
werkkapitaal. Binnen de huidige kapitaalmarkt achten we het risico van herfinanciering voor onze 
operationele kasstroom beperkt. Het grootste risico ligt voor de langere termijn (na 2023) in voldoende 
investeringsruimte voor het realiseren van de aanvullende verduurzamingsopgave.  
 

 Treasuryrisico’s 

Het Treasurystatuut bevat de kaders voor de beslissingen over financiering, belegging, cashmanagement 
en renterisico’s. Jaarlijks stellen we een treasuryjaarplan op om de treasuryrisico’s en acties te beschrijven 
en te volgen. Hoofddoelstelling is het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie door het 
realiseren van een permanente toegang tot de kapitaalmarkt en het voorkomen van bovenmatige risico’s. In 
onze treasurycommissie bespreken we structureel de rente- en (her)financieringsrisico’s en nemen we 
passende beheersmaatregelen. In de treasurycommissie is het bedrijf Thésor onze treasuryadviseur.  
 
Risico’s die grote invloed kunnen hebben op de uitkomst van onrendabele investeringen bij de 
versterkingsoperatie, zijn de ontwikkeling van de rentestand en de bouwkosten. Het renterisico is beperkt 
doordat de versterking grotendeels wordt betaald door de bijdrage van de NAM en/of de landelijke overheid. 
De bijdrage van Woongroep Marenland kan worden gedekt door de eigen operationele kasstroom. Het 
financieringsrisico richt zich met name op de herfinanciering van de leningen. Hier is nog geen rekening 
gehouden met een mogelijke vergoeding voor waardevermindering. De stijgende bouwkosten vormen een 
groter risico. Voor circa 40% is dit afgedekt door vastgestelde aannemingsovereenkomsten.  
 
De bestaande leningportefeuille kent het volgende aflossingspatroon:  
 
Figuur 3: Aflossing schema lening portefeuille 

 

Op de middellange termijn kent Woongroep Marenland relatief weinig aflossingsverplichtingen. Uit de 
meerjarenbegroting 2020-2024 blijkt dat we aan het eind van de begrotingsperiode 2020-2024 een 
liquiditeiteitsoverschot hebben. Daarnaast richten we ons op de verkoop van bedijfsonroerendgoed. 
Daarnaast verwachten we in 2020 een bedrag voor de waardevermindering. Het is wenselijk voldoende 
flexibiliteit in de aflossingsmogelijkheden in te bouwen. We willen hierbij het risico van overtollige liquide 
middelen beperken. We volgen wekelijks onze kasstroomontwikkeling en herijken drie keer per jaar onze 
meerjaren- kasstroomprognoses.   
 
Voor onze derivatenportefeuille en de basisrenteleningen zijn geen verplichtingen tot bijstorting. Vanaf 2014 
moeten de embedded leningen via de resultatenrekening worden gewaardeerd. Ultimo 2019 bedraagt de 
afwaardering cumulatief € 6,5 miljoen. Deze afwaardering is een boekhoudkundige waardering van de 
leningen, die bij einde looptijd van de leningen financieel neutraal afloopt. 
 

 Marktrisico’s 
Onze marktrisico’s hebben betrekking op:  

- De uitvoering van de versterkingsoperatie. De pilot H3V heeft als resultaat dat het ingrijpend 
versterken en verduurzamen van bestaande woningen technisch en financieel niet tot het beoogde 
resultaat leidt. Voor de komende versterkingsplannen is derhalve gekozen voor sloop/nieuwbouw. 
Hierbij realiseert Woongroep Marenland voor circa 40% van haar bezit ook verduurzaamde en 
toekomstbestendige woningen.  

- De continuïteit van het zorgvastgoed. Het zorgvastgoed wordt in het kader van de versterking 
herzien en opnieuw ingericht. De gevolgen zijn nog niet duidelijk, maar zijn voor Woongroep 
Marenland door de langlopende contracten beperkt.  

- Het maatschappelijk onroerend goed wordt versterkt en volledig vergoed. Voor deze twee brede 
scholen zijn langlopende contracten met de gemeente Appingedam, waardoor het risico beperkt is.  

 -
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- De vergrijzing en krimp in Noordoost-Groningen blijft zich doorzetten, maar is lager dan verwacht. 
De grootste krimp vindt plaats in de gemeente Delfzijl en de woondorpen. In Appingedam is er voor 
de middellange termijn sprake van lichte groei en voor de centrumdorpen blijft de vraag stabiel.   
 

Ultimo 2017 is ons SVB herijkt. Hierbij is binnen de kaders van het woon- en leefbaarheidsplan onze 
herstructureringsopgave voor 2018-2022 opnieuw ingevuld. Er wordt een afname van onze woningvoorraad 
voorspeld. In de “woondorpen” wordt bij vraaguitval gesloopt. In onze meerjarenbegroting 2020-2024 is de 
herstructureringsopgave doorgerekend. Deze herstructurerings-opgave wordt voor zover mogelijk 
gekoppeld aan de versterkingsoperatie.  
 

 Fiscale risico’s 
Om de fiscale risico’s te beheersen en de mogelijkheden optimaal te gebruiken huren we externe expertise 
in. Voor de vennootschapsbelasting is in april 2009 de VSO2 ondertekend en verlengd.  
 
Woongroep Marenland heeft ervoor gekozen de WOZ-daling groter dan 10%, ten opzichte van het basisjaar 
2008, in mindering te brengen op het fiscale resultaat. Het betreft een liquiditeitsvoordeel met een risico van 
verliesverdamping. Dit risico wordt bij de meerjarenbegroting en het jaarverslag gevolgd en is met de 
inzichten van nu niet aanwezig.  
 
De komende wijzing van beperking van de renteaftrek voor de vennootschapsbelasting is in de jaarrekening 
verwerkt. De impact van deze wijziging op onze kasstroom wordt geraamd op circa gemiddeld € 400.000 
per jaar. We verwachten vanaf 2019 vennootschapsbelasting te gaan betalen.  
 
De impact van de versterkingsoperatie is in overleg met ons fiscaal adviseur in kaart gebracht. Het risico van 
verschuldigde versterkingsoperatie lijkt beperkt, maar de (on)mogelijkheden worden geïnventariseerd. Een 
eventuele vergoeding voor waardevermindering is fiscaal belast.   
 

 Organisatierisico’s 

De organisatierisico’s bestaan uit de optimale beschikbaarheid van het personeel, de informatiesystemen 
en de huisvesting. Voor de bedrijfsvoering is een goed evenwicht tussen de versterkingsoperatie en de 
reguliere bedrijfsactiviteiten een onderkend risico, waarvoor de benodigde beheersmaatregelen zijn 
genomen.  
 

 Frauderisico’s 
Het risico van fraude is bij een kleine corporatie als Woongroep Marenland een punt van aandacht. De 
volgende maatregelen zijn genomen: 
- Passend stelsel van kaders en regels, bestaande uit de integriteitsregeling, het calculatiestatuut, de 

mandaatregeling, het aanbestedingsprotocol en het treasurystatuut.  
- Toezichthoudende rol van business-controller en de raad van commissarissen bij de ontwikkeling van 

nieuwbouw. 
- Een transparant en controleerbaar besluitvormingsproces van nieuwbouw en onderhoud. Er gelden 

hiervoor aanvullende instructies. 
- Jaarlijkse leveranciersbeoordeling. 
- Vastgesteld controleplan, waarbij de processen periodiek worden beoordeeld.  
- Een uitgebreide toepassing van het ‘vier-ogen-principe’ in het betalingsproces. 

 
Continuïteitsparagraaf  
De gevolgen van aardbevingen hebben een negatief effect op de marktwaarde en beleidswaarde van het 
bezit van Woongroep Marenland. De normen van het WSW worden bepaald op basis van de berekende 
beleidswaarde. De balansratio’s (Loan to Value en solvabiliteit) voldoen per 31 december 2019 aan de 
(voorlopige) normen van de Aw en het WSW.  
 
De verspreiding van het coronavirus heeft de vorm van een pandemie aangenomen en heeft het sociaal en 
economisch leven ernstig verstoord en deels op slot gezet. 
Woongroep Marenland heeft maatregelen genomen om in deze crisis haar bedrijfsvoering voort te zetten.  
Woongroep Marenland volgt het landelijk beleid voor het inperken van de verspreiding van het coronavirus.  
Hiermee willen we de gezondheid van onze huurders en onze medewerkers zo goed mogelijk borgen.  
Woongroep Marenland is van mening dat zij haar operationele werkzaamheden kan voortzetten en haar 
(financiële) continuïteit niet in gevaar komt.  De financiële gevolgen worden als beperkt ingeschat.  
 
Gezien de grote versterkingsopgave en een hoge schuldpositie heeft het WSW in maart 2019 besloten 
Woongroep Marenland onder bijzonder beheer te plaatsen. Dit betekent onder andere dat een aanvullend 
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herstelplan is gemaakt, welke is goedgekeurd door het WSW. Ultimo 2019 voldoen we aan de normen van 
de Aw en het WSW. De ratio’s zijn voor de prognoseperiode van de komende vijf jaren voldoende.  
Daarnaast verwacht Woongroep Marenland door uitvoering van de gemaakte afspraken met de landelijke 
overheid en de NAM voor de versterkingsoperatie een kwaliteitsverbetering van het bezit.  Een deel van de 
vergoeding vanuit de NAM wordt reeds bij aanvang van het project ontvangen. Tevens loopt voor 
Woongroep Marenland een schadestaatprocedure tegen de NAM voor compensatie voor de waardedaling. 
De directeur-bestuurder van Woongroep Marenland acht de kans op een vergoeding reëel gezien de eerdere 
aansprakelijkheidsstelling van de NAM door de rechtbank. Deze procedure is nader toegelicht onder de niet 
uit de balans blijkende verplichtingen. Vorenstaande overwegingen in ogenschouw genomen, acht 
Woongroep Marenland de toekomst positief in en is de jaarrekening van Woongroep Marenland op basis 
van continuïteit opgesteld. 

1.6 Bestuurdersverklaring 
 
Onder eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder is de manager bedrijfsvoering belast met het in 
stand houden van het stelsel van interne risicobeheersings- en controlemaatregelen dat aan de eisen van 
Woongroep Marenland voldoet. De werking van dit stelsel is inzichtelijk gemaakt door een ‘in control 
verklaring’. Deze verklaring wordt medeondertekend door de voorzitter van de auditcommissie en de 
voorzitter van de raad van commissarissen. 
 
Voor de ‘in control verklaring’ wordt een voorbehoud gemaakt voor de voorspelbaarheid van onze 
herstructureringsopgave. Onze herstructureringsopgave is in grote mate afhankelijk van de uitvoering van 
de versterkingsopgave, die door NCG en de NAM worden bepaald. Voor een beheersbare en controleerbare 
uitvoering van onze herstructureringsopgave maken we gebruik van een aantal uitgewerkte scenario’s.  
 
Het stelsel moet optimale beheersing van de risico’s mogelijk maken. Het kan echter geen absolute 
zekerheid bieden dat de doelstellingen van Woongroep Marenland worden gerealiseerd of dat materiële 
verliezen, fraude en overtreding van geldende wet- en regelgeving niet meer voorkomen. Ook de accountant 
rapporteert aan de directeur-bestuurder over de werking van de interne beheersmaatregelen van 
Woongroep Marenland. 
 
Desondanks zijn wij van oordeel dat de interne risicobeheersings- en controlemaatregelen die bij Woongroep 
Marenland worden toegepast een goede basis vormen om te kunnen verklaren dat: 
- De directeur-bestuurder en de raad van commissarissen voldoende inzicht hebben in de mate waarin 

de operationele, volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële doelstellingen van Woongroep 
Marenland worden gerealiseerd. 

- Woongroep Marenland zich houdt aan het directiereglement en de geldende wet- en regelgeving. 
- De in- en externe financiële rapportages van Woongroep Marenland betrouwbaar zijn. 
- Er geen risico’s zijn gelopen die in tegenspraak waren met het vooraf gedefinieerde en goedgekeurde 

beleid. 
- Er geen persoonlijke leningen of garanties aan de directeur-bestuurder of de medewerkers zijn 

verstrekt. 
- Geen van de medewerkers een inkomen geniet boven de WNT-norm. 

 
Tot slot verklaart de directeur-bestuurder van Woongroep Marenland dat alle middelen uitsluitend zijn 
gebruikt in het belang van de volkshuisvesting. 
 
 
 
Appingedam, 24 maart 2020 
 
 
 
G.W. Brouwer 
directeur-bestuurder 
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2. Governancestructuur 
 

2.1 Structuur 
 
De Governance Code Woningcorporaties 2019 (hierna te noemen: de Code) vormt de basis van de 
corporate governancestructuur van Woongroep Marenland. Wij passen de Code toe en onderschrijven de 
meeste beginselen ervan. Vooral het belang van een deugdelijk ondernemingsbestuur. Een bestuur dat 
integer en transparant handelt, het belang van goed toezicht vooropstelt en verantwoording aflegt over het 
uitgevoerde toezicht. 
 
Het bestuursmodel bij Woongroep Marenland is een ‘tweelagenstructuur’. De directeur-bestuurder vormt het 
bestuur. De raad van commissarissen oefent het toezicht uit op de directeur-bestuurder. De taken en de 
werkwijze van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen zijn hieronder beschreven. 
 
Woongroep Marenland heeft ervoor gekozen om alleen de directeur-bestuurder en de raad van 
commissarissen aan te merken als topfunctionarissen. Deze keuze is gebaseerd op de wijze waarop de 
organisatie wordt aangestuurd en de bevoegdheden zijn verdeeld.  
 
De governancestructuur binnen Woongroep Marenland is uitgewerkt in: 
- Reglement raad van commissarissen; 
- Directiereglement; 
- Financieel reglement;  
- Reglement auditcommissie; 
- Reglement remuneratiecommissie;  
- Profielschets raad van commissarissen; 
- Gedragscode Woongroep Marenland; 
- Investeringsstatuut; 
- Treasurystatuut; 
- Klokkenluidersregeling; 
- Integriteitsregeling;  
- Privacyreglement. 

 
We hebben medio 2018 onze statuten geactualiseerd aan de veegwet van de woningwet. In 2019 zijn het 
treasurystatuut, het reglement van de Raad van Commissarissen inclusief bijlages en het directiereglement 
opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. Alle documenten zijn te vinden op: 
www.woongroepmarenland.nl/over-woongroep-marenland/governance. 
 

2.2 Taak en werkwijze van de directeur-bestuurder 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn omschreven in artikel 
7 van de statuten. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de woningcorporatie. Dit houdt 
onder meer in dat de directeur-bestuurder verantwoordelijk is voor de strategie van de corporatie, het 
realiseren van de doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.  
 
De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen. Hij richt zich bij 
de vervulling van zijn taak op het belang van de woningcorporatie. De directeur-bestuurder weegt daartoe 
de belangen van alle betrokkenen af. Hij voorziet de raad van commissarissen tijdig van alle informatie die 
nodig is voor het uitoefenen van haar taak. 
 
Daarnaast is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en 
regelgeving, het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de corporatie en voor 
de financiering van de corporatie. Als directeur-bestuurder van een maatschappelijke onderneming wordt 
gestreefd naar een effectieve en expliciete verantwoording hiervan. De directeur-bestuurder rapporteert aan 
en bespreekt met de raad van commissarissen de systemen voor interne risicobeheersing en controle. 

 
2.3 Taak en werkwijze raad van commissarissen  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en 
op de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie. De raad staat de directeur-bestuurder met 
advies ter zijde. De raad richt zich bij het vervullen van haar taak op het belang van de corporatie en weegt 

http://www.woongroepmarenland.nl/over-woongroep-marenland/governance
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daartoe de belangen van de corporatie en de betrokkenen af. De raad van commissarissen is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De taak en werkwijze zijn vastgelegd in artikel 
18 van de statuten en zijn verder uitgewerkt in het reglement raad van commissarissen. 
 
Profieleisen 
In de profielschets voor de raad van commissarissen zijn de kwalificatievereisten en de competenties voor 
de individuele leden van de raad van commissarissen opgenomen, evenals de randvoorwaarden voor het 
functioneren van de raad als geheel. Uitgangspunt is dat de raad van commissarissen uit generalisten 
bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig 
die bovenal een helikopterview hebben. 
 
Aandachtsgebieden: 
De aandachtsgebieden binnen de raad van commissarissen zijn: 
- Volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening/vastgoed; 
- Financieel-economisch; 
- Juridisch; 
- Vertegenwoordiging van de huurders. 

 
Samenstelling 
De raad van commissarissen moet zodanig samengesteld zijn dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. 
Herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen gebeurt op zorgvuldige wijze, waarbij de 
profieleisen gehanteerd worden. De maximale zittingsduur voor de raad van commissarissen bedraagt acht 
jaar. De raad is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. Ook kan zij 
kritisch het bestuur en welk deelbelang dan ook beoordelen. In het reglement raad van commissarissen zijn 
bepalingen opgenomen om dit te waarborgen. 
 
Remuneratiecommissie 
De raad van commissarissen heeft een remuneratiecommissie, bestaande uit de heren Van der Heide en 
Rijpkema. Door het vertrek van de heer Van der Heide bestaat de remuneratiecommissie per 15 september 
2019 uit de heer Plandsoen (voorzitter) en de heer Rijpkema.  
De commissie heeft als algemene taak het voorbereiden van de besluitvorming door de raad op het 
specifieke werkterrein van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de 
volgende taken: 
- Het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake leden van de raad 

van commissarissen en de bestuurder. 
- Het doen van een voorstel voor een profielschets van leden van de raad van commissarissen en de 

bestuurder. 
- Het werven, selecteren en voordragen van leden van de raad van commissarissen en de bestuurder 

ter benoeming door de raad van commissarissen. 
- Het doen van een voorstel voor het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurder en de commissaris. 
- Het opmaken van een voorstel voor het remuneratierapport, dat een verslag bevat van de wijze waarop 

het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht. Het rapport 
bevat ook een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar door de raad van 
commissarissen wordt voorzien. 

- Het jaarlijks voeren van het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder om te beoordelen of de 
afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd. 
 

In 2019 heeft de renumeratiecommissie één keer met de directeur-bestuurder overlegd.  
 
Auditcommissie 
De raad van commissarissen heeft een auditcommissie ingesteld. De auditcommissie heeft als voorzitter de 
heer Van der Meer met als portefeuille volkshuisvestelijke/ruimtelijke ordening/vastgoed. Mevrouw 
Noordhoff is lid van de auditcommissie en heeft als portefeuille Financiën. Secretaris is de heer Wakker, hij 
is manager bedrijfsvoering. De directeur-bestuurder en de business-controller zijn toegevoegd aan de 
auditcommissie om de vergaderingen van de raad van commissarissen voor te bereiden. In 2018 heeft de 
auditcommissie onder andere het jaarverslag 2018, het accountantsverslag, de managementrapportages 
2019, het treasuryjaarplan 2020/2021 en de begroting 2020-2024 besproken. De auditcommissie heeft in 
2019 driemaal vergaderd. 
 
De auditcommissie bereidt de vergadering van de raad voor. Op de agenda staan onderwerpen die 
betrekking hebben op de (financiële) informatieverschaffing. Daarmee zorgt de auditcommissie voor 
getoetste informatieverschaffing en voor een adequate besluitvorming in de raad. De auditcommissie ziet 
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ook toe op de werking van het risicomanagementsysteem en het controlesysteem en draagt daarmee bij 
aan het onderbouwen van de bestuurdersverklaring (in control statement).  
 
Externe accountant 
Op advies van de directeur-bestuurder benoemt de raad van commissarissen de externe accountant. Na 
overleg met de directeur-bestuurder verleent de raad goedkeuring aan de opdracht tot het uitvoeren van 
niet-controlewerkzaamheden en aan de bezoldiging ervan. De voorzitter is namens de raad van 
commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de externe accountant. BDO Audit & Assurance B.V. 
is in 2019 voor vier jaar als nieuwe accountant herbenoemd. Zij heeft de jaarrekening 2019 gecontroleerd 
en heeft in 2019 een managementletter en een assurance rapport uitgebracht.   
 

2.4 Belanghouders overleg 
 
Woongroep Marenland heeft de volgende belanghouders groepen benoemd: 
- Gemeenten Appingedam, Loppersum, Het Hogeland en Delfzijl; 
- Huurdersorganisaties; 
- Regionale en provinciale overheden; 
- Zorg- en welzijnsinstellingen; 
- Collega-corporaties; 
- Belangenbehartigers; 
- Onderwijsinstellingen; 
- Medewerkers; 
- De Nationaal Coördinator Groningen.  

 
In 2019 hebben we in het kader van het versterken en verduurzamen diverse bewonersbijeenkomsten 
gehouden in de gemeenten Appingedam, Loppersum en Het Hogeland.  
 
We hebben in 2019 maandelijks personeelsbijeenkomsten gehouden om iedereen te informeren over de 
ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering. Daarnaast zijn specifieke bijeenkomsten gehouden voor het 
ondernemingsplan, de invoering van de algemene verordening persoonsgegevens en de herijking van onze 
integriteitsregeling, de invulling van het duurzaamheidsbeleid en het medewerkertevredenheidsonderzoek.  
 
Woongroep Marenland heeft voor haar maatschappelijke visitatie voor 2015-2018 het volgende resultaat 
gehaald: 
 

 

We zijn blij met het behaalde resultaat van de visitatie. De behaalde cijfers liggen in lijn met onze 
verwachting van een zeven op de verschillende aandachtsgebieden. In de jaren 2015–2018 stond onze 
volkshuisvestelijke prestatie volledig in teken van de aardbeving. Naast schadeherstel hebben we ons 
vooral ingezet op de versterking van onze woningen. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door 
wisseling in beleid en beleidsmakers waarbij het realiseren van opgaven en ambities bijna onmogelijk werd 
gemaakt. 
 
In haar rapport spreekt de commissie op een aantal punten haar waardering uit over de wijze waarop 
Woongroep Marenland haar volkshuisvestelijk rol in een omgeving van aardbeving en krimp vervult. Het 
versterkt ons opvatting met gelijkblijvende inspanning deze bijzondere klus te klaren. Onze huurders 
hebben er recht op.  
 
De commissie heeft middels een aantal ‘verwonderpunten’ aangegeven waar we onze maatschappelijke 
opgaven nog beter kunnen vervullen. Het betreft de verdere uitbouw van de prestatieafspraken, het 
continue informeren van en luisteren naar de huurders (ook als er geen nieuws is) het blijven borgen van 
de leefbaarheid en de invulling van een goed personeelsbeleid.  

 
 
 

Aandachtsgebieden 2015 -2018 2011 - 2014 2007 -2010

Ambities en opgaven 6,6 7,5 7,3

Presteren volgens belanghebbenden 6,8 7,3 7,9

Presteren naar vermogen 7,0 7.0 6,0

Governance 7,7 6,8 6,0
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2.6 Governancecode Woningcorporaties  
 
De vernieuwde Governancecode Woningcorporaties is ingegaan op 1 januari 2020 en heeft de code uit 2015 
vervangen. Woongroep Marenland onderschrijft de gestelde principes van goed bestuur. Het betreft: 
1. Het hanteren van de waarden en normen die passen bij de maatschappelijk opdracht. 
2. Het aanspreekbaar zijn en actief verantwoording afleggen.  
3. Het geschikt zijn voor de taak. 
4. Het actief in dialoog gaan met de belanghebbenden.  
5. Het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.  
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3 Verslag van de raad van commissarissen  
 

3.1 Samenstelling raad van commissarissen  
 

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden: de dames I. Noordhoff en G.W. Postma en de heren B. 
Plandsoen, J. van der Meer en J.B. Rijpkema. De heer Van der Heide heeft zijn werkzaamheden als 
commissaris en voorzitter per 30 juni 2019 beëindigd. J.B. Rijpkema is voorzitter geworden. Per 15 
september 2019 is de heer B. Plandsoen benoemd tot lid van de raad van commissarissen. 

Tabel 4: Overzicht van de leden van de raad van commissarissen ultimo 2019 
 

Naam M
/
V 

Functie Leef-
tijd 

Benoemd 
in  

Hoofdfunctie Nevenfunctie 

J.B. Rijpkema M Voorzitter 
Lid van de 
Remuneratie-
commissie 

56 2014 Juridisch adviseur Voorzitter raad van 
commissarissen 
woningcorporatie De 
Huismeesters Groningen, 
Voorzitter raad van 
commissarissen SKSG 
kinderopvang Groningen, 
Lid Raad van toezicht  
Winkler Prins Veendam, 
Lid raad van toezicht 
stichting Talent, 
gemeente Westerveld 

J. van der 
Meer 

M Lid 
Voorzitter 
auditcommissie 

59 2013 Adviseur vastgoed-
management, 
Teamleider 
Financiën en control 
Veiligheidsregio 
Groningen 

Lid raad van 
commissarissen bij 
Lyaemer Wonen 
Lemmer, 
Lid van gezamenlijke 
geschillencommissie 
woningcorporaties 
Midden-Groningen 

I. Noordhoff V Lid 
(huurderszetel) 
 
Lid van de 
auditcommissie 

64 2017 Hoofdredacteur 
Noorderbreedte 

Lid raad van 
commissarissen 
Waterbedrijf Groningen 
 
 

G.W. Postma V Lid 
(huurderszetel) 

55 2018 Eigenaar Postma 
Vastgoed  
Consultancy, 
Beëdigd en register 
makelaar Wonen en 
Bedrijfsonroerend 
goed, 
vastgoedmediator, 
consultant in 
gebiedsontwikkeling 
c.q. vastgoed. 
Gerechtelijk 
deskundige.  

Landelijk zittingslid 
Huurcommissie, 
bestuurslid Vereniging 
Vastgoedbelang afd. 
Noord, lid landelijke 
ledenraad Vereniging 
Vastgoedbelang, lid van 
de landelijke Taskforce 
Duurzaamheid van 
Vastgoed Belang 

 

B. Plandsoen M Lid 
Voorzitter van de 
Remuneratie-
commissie 

63 2019 Eigenaar PlanB, 
Wonen en Zorg, 
Jeugd en Onderwijs, 
(dag)voorzitter, 
tekstschrijver 

lid Kwaliteitscommissie 
Vereniging 
Toezichthouders 
Onderwijsinstellingen en 
Kinderopvang (VTOI‐
NVTK), lid Raad van 
Commissarissen Kids 
First / Raad van Toezicht 
COP (Centrum voor 
Ontwikkeling en 
Pedagogiek) 
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Tabel 5: Rooster van aftreding raad van commissarissen 

Naam  Datum van herbenoeming Uiterlijke datum van aftreden  

De heer J. van der Meer 01-03-2017 01-03-2021 

De heer J.B. Rijpkema 01-05-2018 01-05-2022 

Mevrouw I. Noordhoff 01-01-2021 01-01-2025 

Mevrouw G.W. Postma 01-10-2022 01-10-2026 

De heer B. Plandsoen 15-09-2023 01-10-2027 

 
De leden van de raad en de directeur-bestuurder maken geen deel uit van het college van Burgemeester en 
Wethouders van een van de gemeenten waarin Woongroep Marenland werkzaam is of van het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Geen van de leden van de raad heeft een 
arbeidsovereenkomst met Woongroep Marenland. De raad van commissarissen stelt huurders en 
huurdersorganisaties in de gelegenheid om een voordracht te doen voor tenminste twee plaatsen in de raad.  
 
Tabel 6: Permanente educatie raad van commissarissen 

Naam  Aantal PE- punten 
2018 

Aantal PE-punten 
2019 

 Aantal te behalen 
punten in 2020 

De heer J. van der Meer 3 11 0 

De heer J.B. Rijpkema 7 13 5 

Mevrouw I. Noordhoff 3 7 5 

Mevrouw G.W. Postma 8 32 0 

De heer B. Plandsoen nvt nvt 5 

 

3.2 Toezichtkader voor de raad van commissarissen  
 
De raad hanteert als kader voor het toezicht de Aedescode en daarmee ook de Governance Code voor 
woningcorporaties (Aedes/VTW). Voor een transparante werkwijze tussen de raad van commissarissen en 
de directeur-bestuurder beschikt Woongroep Marenland over een directiereglement en over een 
klokkenluidersregeling. Het directiereglement geeft aanvullende kaders op de wettelijke en statutaire regels 
voor de directeur-bestuurder. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat werknemers adequaat en veilig 
melding kunnen maken van (vermoedens van) misstanden binnen de organisatie. 
 
Tabel 7: Toezichtkader raad van commissarissen 

Toezichtkader    

Beleid en Strategie Volkshuisvestelijke 
opgave 

Organisatie en 
risicobeheersing 

Toezicht en 
verantwoording  

Ondernemingsplan  BTIV/RTIV Jaarbegroting en 
meerjarenprognose 

Governancecode 

Meerjarenbegroting  Oordeelsbrief ministerie Treasurystatuut Reglement RvC 

Managementrapportage Prestatieafspraken met 
de gemeenten 

Treasuryjaarplan Directiereglement 

 Directieverslag 
projectontwikkeling  

Calculatiestatuut Toezichtkader  

 Informatie huurders- 
vereniging 

Mandaatregeling  Privacyreglement 

  Investeringskader Jaarverslag en 
jaarrekening 

  Gesprek OR Jaarverslag van de 
klachtencommissie  

  Gesprek 
huurderorganisatie  

Aedes-benchmark 

  Verslag en gesprek 
accountant 

Informatie VTW 

   Beoordeling verslag 
RvC door Aw 

   Financiële beoordeling 
Aw 
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Het functioneren van de raad van commissarissen en het bestuur is vastgelegd in een reglement Raad van 
Commissarissen en bestuur en wordt op de website van Woongroep Marenland gepubliceerd. De 
Herzieningswet geeft in artikel 26.1-3 en 28 (goedkeuringsbepalingen) en artikel 31.1 (toezichtstaak) aan 
waarop de raad van commissarissen toezicht houdt.  

3.3 Werkwijze 2019 
 
De raad van commissarissen had in 2019 acht reguliere vergaderingen in het bijzijn van de directeur-
bestuurder. De voorzitter van de raad van commissarissen en de bestuurder voeren een structureel 
agendaoverleg voorafgaand aan de reguliere vergadering. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad. 
Hij ziet toe op het goed functioneren, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden en 
zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor de besluitvorming. De raad definieert haar eigen informatiebehoefte 
en laat zich bijstaan door interne functionarissen en externe adviseurs. Voorafgaand aan een reguliere 
vergadering heeft de raad een vooroverleg zonder de directeur-bestuurder. 
 
De onderwerpen die in 2019 in de raad aan de orde kwamen hadden betrekking op de strategie, het 
risicomanagement, het financiële beleid, de realisering van de volkshuisvestelijke taken en de voortgang van 
de versterkingsopgave. Deze onderwerpen zijn in de raad aan de orde geweest vanwege haar taak als 
toezichthouder, klankbord en/of werkgever. Er hebben themavergaderingen plaatsgevonden inzake 
bijzonder beheer, het visitatierapport en het herstelplan. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met 
verschillende RvC’s uit het gebied om commissarissen en bestuurders te informeren over de ontwikkelingen 
die op de woningmarkt spelen en het effect daarvan op de individuele wensportefeuilles. Naar aanleiding 
van het visitatierapport en het nieuwe ondernemingsplan heeft de raad van commissarissen gezamenlijk 
met de directeur-bestuurder een belanghoudersbijeenkomst gehouden. Ook heeft de raad een themadag 
gehouden waar op zij zich liet bijpraten over de voortgang van de versterkingsopgave.  
 
De directeur-bestuurder brengt voor iedere reguliere vergadering een directieverslag uit. Dit verslag bevat 
een toelichting op actuele ontwikkelingen, de projectontwikkelingsrisico’s, het overleg met de belanghouders 
en P&O-zaken. De viermaandelijkse managementrapportages informeren de raad over de uitvoering en de 
voortgang van de bedrijfsvoering. 
 
Besluiten van de raad van commissarissen  
 
Tabel 8: Besluiten van de raad van commissarissen 2019 

Datum Nr. Besluit 

21-01-2019 1 Goedkeuring uitvoeringsbesluit 233 woningen Opwierde-Zuid. 

21-01-2019 2 Goedkeuring het ondernemingsplan Woongroep Marenland 2019-2022. 

21-01-2019 3 Goedkeuring integriteitscode Woongroep Marenland. 

21-01-2019 4 Goedkeuring nieuwe rapportagecyclus. 

21-01-2019 5 Goedkeuring toezichtvisie en toezichtskader Woongroep Marenland. 

11-03-2019 6 Goedkeuring uitwerking plan inventarisatie verbeteren financiële kengetallen. 

11-03-2019 7 Goedkeuring Treasurystatuut en –jaarplan 2019-2020. 

11-03-2019 8 Goedkeuring benoeming J.B. Rijpkema tot voorzitter van de RvC. 

11-03-2019 9 Opdrachtverstrekking werving RvC-lid bureau Talent Performance. 

11-03-2019 10 Vaststelling prestatiemeting bestuurder 2019. 

11-03-2019 11 Vaststelling honorering RvC 2019. 

16-04-2019 12 Vaststelling jaarverslag 2018. 

16-04-2019 13 Vaststelling accountantsverslag 2018. 

16-04-2019 14 Vaststelling profiel RvC-lid. 

16-04-2019 15 Vaststelling ontstentenis RvC in 2019 aansluiten bij de commissarissenpool 
van de VTW. 

16-04-2019 16 Beëindiging commissariaat O.R. van der Heide per 30-06-2019.  

26-06-2019 17 Goedkeuring ontwikkelbesluit ’t Zandt, Zeerijp en Middelstum. 

26-06-2019 18 Goedkeuring benoeming B. Plandsoen. 

26-06-2019 19 Instemming met bestuurlijke reactie op het resultaat van de visitatie 2015-
2018. 

26-06-2019 20 Goedkeuring opleidingsplan RvC 2019. 

1-10-2019 21 Het investeringsstatuut wordt goedgekeurd met inachtneming van de 
aanpassing dat voor een investeringsbeslissing ook wordt doorgerekend wat 
de investering zonder subsidie en zonder kosten van aardbevingsbestendig 
bouwen zouden zijn.  
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Datum Nr. Besluit 

1-10-2019 22 Het uitvoeringsbesluit voor ’t Zandt wordt onder voorbehoud goedgekeurd met 
inachtneming van de genoemde ontbindende voorwaarden:  
- taxatie  
- toetsing van de marktconformiteit  
- uitzoeken van de gevolgen voor de LTV.  

1-10-2019 23 Het Ontwikkelbesluit voor de batch 1588 wordt goedgekeurd 

1-10-2019 24 Met ingang van 15-9 is Ben Plandsoen benoemd tot lid van de RvC. 

1-10-2019 25 Samenstelling remuneratiecommissie: BP voorzitter, JR lid.  

28-10-2019 26 Goedkeuring Meerjarenbegroting 2020-2024 

10-12-2019 27 Goedkeuring Uitvoeringsbesluit voor de Coendersweg-Groensingel 
Middelstum 

10-12-2019 28 Vaststelling reglement van de Raad van Commissarissen inclusief de bijlages  

10-12-2019 29 Goedkeuring reglement van de directeur-bestuurder 

 
Deskundigheidsbevordering 
De voorzitter van de raad draagt zorg voor het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma voor de leden. 
Er zijn in het kader van de permanente educatie de verschillende trainings- en opleidingsprogramma’s 
gevolgd. Voor 2019 hebben de leden van de raad de benodigde PE-punten gehaald.  
 
De raad is aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties (VTW). De VTW heeft 
als doel het behartigen van de belangen van haar leden en het ondersteunen van toezichthouders, om 
daarmee een bijdrage te leveren aan hun professionaliteit. In 2019 zijn diverse bijeenkomsten van de VTW 
bezocht. 
 
De raad is samengesteld uit verschillende geledingen van de maatschappij en heeft voldoende kennis van 
het werkgebied. De raad blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. De informatie 
komt digitaal van Aedes, via Aedes Magazine, via het VTW en in de vorm van een selectie van relevante 
publicaties via de reguliere vergaderingen. Daarnaast hebben de leden van de raad de mogelijkheid om deel 
te nemen aan bijeenkomsten en cursussen georganiseerd door VTW, Aedes Kennisnetwerk Groningen-
Drenthe en andere organisaties. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt. De leden doen in de reguliere 
vergaderingen verslag van de bijeenkomsten die ze hebben bezocht.  
 
Zelfevaluatie 
De zelfevaluatie heeft begin 2020 plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar het functioneren van de 
afzonderlijke raadsleden en de onderling dynamiek.  
 
Werving nieuw lid raad van commissarissen 
Talent Performance was betrokken bij de werving van het nieuwe lid van de raad van commissarissen. In 
april 2019 is de vacature openbaar gesteld. De selectiecommissie bestond uit de heren Rijpkema en Van 
der Meer en de heer Brouwer als adviseur. De selectiecommissie heeft met vier kandidaten een 
sollicitatiegesprek gevoerd. De selectiecommissie heeft unaniem gekozen voor de heer Ben Plandsoen. 
Vervolgens hebben de dames Noordhoff en Postma en de heer Rijpkema gesproken met de heer Plandsoen. 
Huurdersvereniging De Maren en de OR hebben kennisgemaakt met de heer Plandsoen en hebben beiden 
positief geadviseerd. Per 15 september 2019 is de heer Plandsoen aangesteld als commissaris.  
 
Accountant 
De accountant heeft eenmaal overleg gevoerd met de auditcommissie. De externe accountant rapporteert 
zijn bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening tegelijk aan het bestuur en de raad van 
commissarissen. De raad van commissarissen heeft BDO Audit & Assurance B.V. voor vier jaar als 
accountant herbenoemd. De fiscale advisering blijft in uitvoering bij PWC Accountants N.V 
(vennootschapsbealsting) en Taxquis Fiscalisten (btw).  
 
Integriteit 
In de statuten is voor zowel de directeur-bestuurder als de raad van commissarissen vastgelegd welke zaken 
onverenigbaar zijn met de uitoefening van de betreffende functie. Deze statutaire bepalingen zijn uitgewerkt 
en vastgelegd in een integriteitscode. Deze code heeft betrekking op zowel de organisatie als de raad van 
commissarissen. Wanneer er een mogelijke (schijn van) onverenigbaarheid bij een lid van de raad van 
commissarissen wordt voorzien, of wanneer op andere wijze een tegenstrijdig belang zou kunnen optreden, 
is in het reglement van de raad van commissarissen bepaald hoe hiermee moet worden omgegaan. Als er 
naar het oordeel van de raad sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het 
betreffende lid af te treden. Hiervan was in 2019 geen sprake.  
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Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Woongroep Marenland en de directeur-bestuurder 
wordt vermeden. In 2019 was er geen sprake van tegenstrijdige belangen zoals bedoeld in artikel II.3 van 
de Code. Er was ook geen sprake van onverenigbare nevenfuncties van leden van de raad van 
commissarissen of de directeur-bestuurder. 
 
De raad van commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van haar leden onafhankelijk is, in de zin van 
de criteria van de Code (bepaling III.2.2). In 2019 is er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen 
waarbij leden van de raad van commissarissen of de directeur-bestuurder betrokken waren. Bij de werving 
van nieuwe leden van de raad van commissarissen wordt expliciet aandacht geschonken aan integriteit. In 
het kader van ongewenste omgangsvormen is voor de medewerkers van Woongroep Marenland een externe 
vertrouwenspersoon beschikbaar. Integriteit is onderdeel van het reguliere overleg op alle niveaus van onze 
organisatie. In 2019 zijn er geen integriteitsschendingen gemeld. De integriteitscode is op onze website te 
vinden. 
 
Samenwerking 
De raad werkt in verschillende hoedanigheden samen met de corporatie: als toezichthouder, als werkgever 
en als klankbord. De directeur-bestuurder is aanwezig bij de reguliere vergaderingen van de raad en licht 
zijn standpunten toe. Ter voorbereiding op de agenda is er overleg met de voorzitter of vicevoorzitter. 
Daarnaast adviseert de raad de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd. 
 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen (WNT staffel) 
Voor de directeur-bestuurder en de leden van de raad van commissarissen is de regeling toegepast. 
 

3.4 Werkgeversrol 
 
Honorering leden raad van commissarissen  
De honorering van de commissarissen is gebaseerd op de honoreringscode van het VTW voor 
commissarissen bij woningcorporaties. De honorering wordt verhoogd met de verschuldigde btw. De 
honorering is excl. btw. De raad volgt de regels en de bezoldigingsmaxima van het VTW omdat dit 
commissariaat extra inspanning en tijd vergt. Daarnaast conformeert de raad van commissarissen zich aan 
een lager plafond dan in de WNT. 
De leden ontvangen geen vaste onkostenvergoeding, maar kunnen wel reiskosten declareren. In 2019 
bedroegen de kosten van vergaderingen, reiskostenvergoedingen en ontwikkelingsactiviteiten van de raad 
van commissarissen € 15.550 (in 2018: € 14.287). Hieronder een overzicht van de honorering per 
commissaris. 
 
Tabel 9: Honorering per commissaris 
 

 

bedragen x € 1
O.R van der 

Heide
J.B. Rijpkema

J.B. 

Rijpkema

J. van der 

Meer
I. Noorhoff G.W. Postma B. Plandsoen

Functiegegevens VOORZITTER VOORZITTER Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 30-6 1/7-31/12 1/1 - 30/6 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 15/9-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 5.868               7.560              4.745       7.989           7.851       8.825          2.884             

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
9.149               9.301              6.099       12.300         12.300      12.300        3.639             

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
-                  -                 -           -              -           -             -                

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

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

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/10-31/12

Totale bezoldiging  11.795             8.340       8.076           8.076       2.019          

Individueel toepasselijk maximum 17.700             11.800      11.800         11.800      2.974          
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Honorering directeur-bestuurder 
Tabel 10: Persoonlijke gegevens van de directeur-bestuurder 

Persoonlijke gegevens  

Naam  G.W. Brouwer 

Functie Directeur-bestuurder 

Leeftijd 58 

Omvang van het dienstverband  1,0 FTE 

Nevenwerkzaamheden  Geen  

Werkzaam in de huidige functie 1 november 2016 

Werkzaam bij Woongroep Marenland 1 november 2016 

 
De directeur-bestuurder is per 1 november 2016 voor een periode van vier jaar benoemd als bestuurder. Op 
12 februari 2020 heeft de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder 
gevoerd. De voltallige raad geeft, ter voorbereiding op dit gesprek, input zonder aanwezigheid van de 
directeur-bestuurder. De arbeidsovereenkomst met de directeur-bestuurder is conform de sector brede 
beloningscode bestuurders woningcorporaties. Voor Woongroep Marenland geldt een bezoldigingsklasse D 
en bedraagt maximaal € 123.000. De directeur-bestuurder beschikt over een bedrijfsauto met een 
cataloguswaarde (inclusief opties) van € 47.055. 
 
Tabel 11: Permanente educatie directeur-bestuurder 

Naam  Aantal behaalde 
PE-punten over 
2019 

Aantal behaalde 
PE-punten over 
2018 

Aantal behaalde 
PE-punten over 
2017 

Aantal te behalen 
in 2020 

G.W. Brouwer  50 32 93,5 26 

 
In de jaren 2017 tot en met 2019 moet de directeur bestuurder 108 PE-punten halen. De directeur 
bestuurder heeft in 2018 de management follow up van de leergang Nieuwe Stijl Leidinggeven gevolgd. In 
2019 is gestart met een opleiding Bestuurlijk Leiderschap. Voor 2020 zijn de reguliere 
bijscholingsactiviteiten gepland.  
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Tabel 12: Bezoldiging directeur bestuurder 

 

Jaarverslag 2019 
Zoals bepaald in artikel 26 lid 1 van de statuten, is de jaarrekening over 2019 door het bestuur opgesteld en 
vastgesteld. Deze omvat de balans, de winst- en verliesrekening, de daarbij behorende toelichting en het 
volkshuisvestingsverslag over het afgelopen boekjaar. 
 
De jaarrekening is door BDO Audit & Assurance B.V. gecontroleerd en goedgekeurd, zoals blijkt uit de 
afgegeven controleverklaring die bij dit verslag is gevoegd. De jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag 
is in de vergadering van 21 april 2020 vastgesteld.  
 
Appingedam, 21 april 2020 
 
Raad van commissarissen  
 
 
J.B. Rijpkema, voorzitter  J. van der Meer   
 
 
I. Noordhoff G.W. Postma  
 
 
 
B. Plandsoen 

bedragen x € 1 G.W. Brouwer

Functiegegevens Directeur- bestuuder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 
[ 1,0]

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 103.360           

Beloningen betaalbaar op termijn 19.534             

Subtotaal 122.894           

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
123.000           

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedragen  
-                  

Totaal bezoldiging 122.894          

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t. 

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)
[1,0]

Dienstbetrekking? ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 99.779             

Beloningen betaalbaar op termijn 18.221             

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
118.000           

Totaal bezoldiging 2018 118.000,00       
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4.  Externe ontwikkelingen 
 
Economische situatie  
2019 was het zesde opeenvolgende jaar van economische groei voor Nederland. De groei van 2,6% in 2019 
was breed gedragen. Zowel huishoudbestedingen, investeringen vanuit het bedrijfsleven als 
overheidsbestedingen zijn toegenomen. Ook de export is fors gegroeid met 4%. De Europese economie blijft 
groeien. De rente is zeer laag en naar verwachting zal dat op korte termijn niet veranderen.  
 
Het gaat goed op de arbeidsmarkt: de werkloosheid blijft dalen. Sommige sectoren hebben moeite met het 
vinden van personeel. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in de zorg, het onderwijs, de ICT en de transportsector. 
Ook in de bouwsector spelen tekorten aan menskracht en materialen. De woningmarkt is op stoom, maar 
kent een aantal diepgewortelde weeffouten. Door krapte komen starters en mensen met een middeninkomen 
amper aan een betaalbaar huis. De overtuiging dat daar ingrijpende maatregelen voor nodig zijn, lijkt politiek 
gezien steeds meer aan kracht te winnen.  
 
De politieke en economische stabiliteit in de wereld was fragiel door groeiende zorgen over bedreigingen als 
klimaatverandering, misbruik van big data en nepnieuws.  
 
Eemsdelta 
De bedrijvigheid rond de havens in de Eemshaven en Delfzijl is de afgelopen tien jaar toegenomen. Er 
hebben zich nieuwe bedrijven gevestigd en bestaande bedrijven zijn gegroeid. Er dient zich wel een 
probleem aan door de krapte op de arbeidsmarkt. Daarvoor is een betere aansluiting van beschikbaar 
personeel, onderwijs en arbeidsmarkt, en het interesseren van de jeugd in technische beroepen nodig. 
Groningen Seaports, Eemsdelta / EZ en de Werkpleinen nemen gezamenlijk een actieve rol in om bestaande 
en nieuwe bedrijven van voldoende werknemers te voorzien. Daarvoor is het ook nodig dat de regio een 
beter imago krijgt om te wonen en te werken. Dat zou ook een positief effect kunnen hebben op de verwachte 
krimp van Loppersum. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) daalt het aantal inwoners van Loppersum de komende 16 jaar met 17,7 procent en heeft 
daarbij de twijfelachtiger eer de plaats te zijn met de hoogste verwachte krimp van Nederland.    
 
In 2019 is de nieuwe gemeente Het Hogeland gevormd uit de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, 
Winsum en Eemsmond. De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan fuseren tot één 
gemeente genaamd Eemsdelta met als planningsdatum 1 januari 2021.  
 
Aardbevingen en veiligheid 
Het aardbevingsdossier bepaalt de komende jaren, net als de afgelopen jaren sterk de bedrijfsvoering 
van Woongroep Marenland. Alle aardbevingen gemeten door het KNMI in het Groningenveld staan 
weergegeven in onderstaande tabel: 

 

Jaar  Aantal 
aardbevingen  

Aantal 
> 1,5  

2016 116 13 

2017 122 18 

2018 90 15 

2019 87 11 

 
De overheid heeft de gewenste versnelling in het versterken van woningen nog niet weten te realiseren. 
2019 zou het jaar van de uitvoering worden; maar heeft nog niet het beloofde beeld waargemaakt doordat 
het nieuwe versterkingsprogramma achterblijft bij de planning. Voor Woongroep Marenland geldt dat de 
opgave voor een zodanig gedeelte duidelijk in kaart is gebracht, dat we 2019 wel energie en tijd in de 
uitvoering konden steken.  

 
Op 25 juli 2019 publiceerde het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties dat de Nederlandse 
overheid meer moet doen voor gedupeerden van de gaswinning. Het is een tweede reprimande, nadat 
de VN in 2017 ook al een aantal vergelijkbare aanbevelingen gaf. In het nieuwe rapport geeft het 
Mensenrechtencomité aan zich zorgen te maken over de effecten van de gaswinning op de mentale en 
fysieke gezondheid van inwoners van het bevingsgebied. De overheid moet volgens het comité 
maatregelen nemen om deze situatie te verbeteren.  
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Een verbetering die te noemen is, is dat sinds september 2019 de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen (TCMG) voortgangsrapportages verstrekt met betrekking tot de gemelde schades. Waar ook 
vooruitgang in is geboekt, en zelfs meer dan oorspronkelijk gepland, is de afbouw van de gaswinning. 
Op 10 september 2019 kwam minister Wiebes met het nieuws naar de Tweede Kamer dat in 2020 niet 
meer dan 12 miljard kubieke meter aardgas gewonnen gaat worden. Onder deze grens is de kans op 
zware aardbevingen minder groot. Ook is zijn verwachting dat er in 2022 een einde wordt gemaakt aan 
de gaswinning uit het Groningerveld. 

 
Bestuurlijk is de gewenste publiekrechtelijke afhandeling van schade bereikt: de regering heeft op 28 juni 
2019 besloten dat de TCMG definitief een zelfstandig bestuursorgaan wordt. Verder heeft de Tweede 
Kamer ingestemd met de 'Tijdelijke Wet Groningen' waarbij schadeafhandeling en versterking in één wet 
te regelen.  
 
De voortgang van het dossier in 2019 laat dus een wisselend beeld zien. Het blijft voor de gezamenlijke 
corporaties een moeilijk beheersbaar en bestuurbaar proces doordat: 

 De aardbevingsproblematiek in een grote mate politiek gestuurd wordt. Het ligt onder het 
vergrootglas van de landelijke en regionale media. De maatschappelijke en financiële belangen 
zijn groot.  

 Onzekerheid over de uitkomsten van de versterkingsadviezen, die mede bepalend zijn voor de 
aanpak van de noodzakelijke versterkingsmaatregelen, dit in relatie met de toekomstwaarde van 
de woningen en de straat of wijk. Het besluit van minister Wiebes om de gaswinning in 2022 stop 
te zetten, leidt naar verwachting tot minder aardbevingen en wellicht nog minder versterkingen dan 
gepland.  

 De ervaringen met het versterken van bestaande woningen hebben een grote impact op de 
bewoners en de wijk. De technische uitvoering brengt ook de nodige problemen met zich mee. De 
hiermee samenhangende kosten zijn niet transparant en de doorlooptijden overschrijden veelal de 
planning. Nieuwbouw/sloop lijkt vooralsnog de beste oplossing, maar in combinatie met 
bovenstaand genoemde onzekerheid, is dat geen zekerheid.  

 Het voor bewoners niet altijd duidelijk is welke verantwoordelijkheid ligt bij hun corporatie en welke 
bij Den Haag of andere overheden. Gezien het wijdverbreide wantrouwen en weerstand tegen het 
optreden van de laatste, kan zich dat ook uiten in gebrek aan medewerking met het eerste: men 
denkt de NAM een hak te zetten met het weigeren van een handtekening, maar heeft vooral 
zichzelf en hun medehuurder daar mee.  

 
Waardevermindering 
Woongroep Marenland heeft in 2018 een claim bij de NAM ingediend voor de waardevermindering. We 
hebben hierbij gebruik gemaakt van de methodiek van Prof. Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen. Op 
15 november 2018 heeft Woongroep Marenland een schadestaatprocedure ingediend. In 2019 is getracht 
de rechter een deskundige aan te laten wijzen die zich zou buigen over de keuze van een 
waardeverminderingsmodel. Dit is afgewezen omdat het als te prematuur werd gezien.   
 
Nationaal Programma Groningen 
Met het Nationaal Programma Groningen willen het Rijk en de regio Groningen verder bouwen aan de 
toekomst van Groningen. Het Nationaal Programma Groningen heeft een startbudget van € 1,15 miljard en 
wordt uitgevoerd door een programmacommissie en ondersteund door de programmaorganisatie. Het 
nationaal programma gaat werken volgens drie programmalijnen: 
1. Groningse kracht en trots. Deze lijn richt zich op de dorps- en wijkvernieuwing, waarbij kwaliteit wordt 

toegevoegd door het levensloopbestendig en duurzaam maken van de woningen. Voorzieningen op het 
gebied van zorg, onderwijs, retail en werk worden toekomstbestendig gemaakt. 

2. Groningse natuur, energie en klimaat. Doelstelling is een (inter)nationale positie als innovatieve koploper 
in energietransitie-vraagstukken.  

3. Groningse economie en arbeidsmarkt. De speerpunten zijn voldoende werkgelegenheid en goed 
onderwijs.   

 
Saneringssteun/ontwikkelingen in de sector 
De woningcorporaties in Nederland kennen een vorm van onderlinge garantiestelling. Als een corporatie in 
(financiële) moeilijkheden komt, kan de Aw saneringssteun verlenen. Deze steun wordt gefinancierd door 
het vragen van een saneringsheffing bij alle corporaties. Ultimo 2019 staan er 5 corporaties onder toezicht 
van de Aw. Voor de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage voor 
saneringssteun. Ultimo 2019 bestaan er ruim 300 woningcorporaties. In 2019 zijn er negen 
woningcorporaties gefuseerd. 
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Toezicht Aw/WSW 
De Aw en het WSW werken samen op het aardbevingsdossier. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden 
met de G13-corporaties en de individuele corporaties. Het blijft een zoektocht naar een beheersbare 
uitvoering van het veiligheidsprogramma en de herstructureringsopgave. De Aw en het WSW volgen de 
ontwikkelingen in het aardbevingsgebied nauwgezet. Woongroep Marenland informeert beide partijen over 
de gevolgen voor haar portefeuilleplan.  

Effecten externe ontwikkelingen op onze bedrijfsvoering 
De economische ontwikkelingen zijn in ons werkgebied positief. Dit verbetert de woon- en leefbaarheid in 
de regio Eemsdelta. Het uitvoeren van een omvangrijke nieuwbouw- en sloopopgave in een gespannen 
bouwmarkt en arbeidsmarkt is een grote uitdaging.   
 
Het nieuwe woon- en leefbaarheidsplan bevestigt ons strategisch vastgoedbeleid, waarbij we ons richten op 
het stedelijk gebied en de centrumdorpen. Voor de woondorpen gaan we uit van krimp. Investering in het 
bezit is noodzakelijk voor het realiseren van veilige woningen, waarbij een grote en goede stap voor de 
verduurzamingsopgave kan worden gemaakt.  
 
  



32 
 

5.  Kwaliteit van de dienstverlening 
 
5.1 Klanttevredenheid 
 
Kwaliteit van de dienstverlening 
Woongroep Marenland staat voor een goede dienstverlening aan haar bewoners. Jaarlijks meet 
onderzoeksbureau USP de kwaliteit van de belangrijkste dienstverleningsprocessen door het enquêteren 
van bewoners. De onderzoeksresultaten zijn een belangrijke basis om onze dienstverlening te verbeteren. 
De uitkomsten worden gebruikt voor de score in de Aedes-benchmark. De Aedes-benchmark zien wij als 
een waardevolle aanvulling op onze eigen metingen. De Aedes-benchmark maakt gebruik van deelcijfers 
uit de USP-metingen en biedt een transparante vergelijking met andere corporaties. Dit vergroot het 
inzicht in de verbeterpunten.  
 
Tabel 15: AEDES-benchmark 

Processen van dienstverlening  2019 2018 

Huurdersoordeel C C 

Nieuwe huurders (verhuurproces) B B 

Verlaten woning C  C 

Reparatieverzoeken C C 

 
Het blijft een belangrijke uitdaging in het aardbevingsgebied om de waardering voor onze dienstverlening 
op een goed niveau te houden en om continu te werken aan verbetering. De onzekerheid, de effecten 
van het opschorten van onderhoud en de invloed van de grote sloop- en nieuwbouwopgave heeft een 
nadelige invloed op het imago van Woongroep Marenland. Het werken aan verbinding met de huurder is 
een belangrijk aanknopingspunt om te werken aan een hogere klantwaardering. 

5.2  Integrale aanpak wonen, zorg en welzijn 
 
De inzet van Woongroep Marenland op het gebied van wonen, zorg en welzijn sluit aan bij de hoofdlijnen 
van het Woon- en leefbaarheidsplan Eemsdelta. 
 
Woongroep Marenland biedt voor de diverse doelgroepen: 
- samenwerking met zorginstellingen, maatschappelijk werk en gemeenten om in te spelen op de 

maatschappelijke ontwikkeling en de veranderingen in de zorg en het aanbieden van een passend 
aanbod; 

- goede voorzieningen in en om de woning, onder andere in de samenwerking in het ontwikkelen van 
woonservicezones; 

- het aanbrengen van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
 
De inzet is huurders goed (en zo lang mogelijk) in hun eigen woning te laten wonen in een prettige 
woonomgeving met passende voorzieningen. 
 
Wonen, zorg en welzijn 
Steeds meer huurders in de regio hebben moeite om te participeren in de samenleving. Vaak kampen zij 
met meerdere problemen als gezondheidsklachten (mede door de sterke vergrijzing), schulden, 
psychische problemen, vereenzaming en huiselijk geweld. Als sociale verhuurder proberen wij, samen 
met hulpverleningsinstanties, problemen vroegtijdig te signaleren. Huurders die een steuntje in de rug 
nodig hebben, leiden we snel naar de hulpverlening toe. We werken actief mee aan het gemeentelijk 
Wmo-beleid, onder meer door deel te nemen aan het OGGz-netwerk in de DEAL-gemeenten. De 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is een onderdeel van de openbare gezondheidszorg en 
valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De zorg richt zich op mensen die zorg mijden of 
niet zelf de stap naar hulp zetten. Vanuit de OGGz-netwerken wordt ingezet op het bieden van hulp aan 
huurders die het nodig hebben. 
 
Huurdersonderhoud 
Woongroep Marenland voert het huurdersonderhoud gratis uit als extra dienstverlening. Met deze service 
wordt ook een bijdrage geleverd aan het inspelen op de vergrijzing en wordt er een bijdrage geleverd aan 
de betaalbaarheid van het wonen. 
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Schoon, heel en veilig 
Woongroep Marenland vindt een schone woonomgeving belangrijk. Daarom nemen wij waar nodig het 
onderhoud van gemeenschappelijke tuinen voor onze rekening en nemen wij een deel van de 
schoonmaakkosten van woongebouwen voor onze rekening.  
 
Adequate aanpak van overlast 
Een leefbare buurt is voor Woongroep Marenland een buurt waarin bewoners zich veilig voelen. Het 
aanpakken van overlast heeft voor ons een hoge prioriteit. Bij overlast kan er sprake zijn van onwil, maar 
soms ook van onmacht. Als het laatste het geval is, schakelen we onze samenwerkingspartners uit de 
hulpverlening in en passen we ons tweede kansbeleid toe. De inzet van Woongroep Marenland op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn sluit aan bij de hoofdlijnen van het Woon- en leefbaarheidsplan 
Eemsdelta. 
 

5.3 Samenwerken met huurders en overige belanghebbenden 
 
Bewonersparticipatie 
Woongroep Marenland vindt de mening van de huurder belangrijk. Het actief betrekken van bewoners 
verbetert de kwaliteit van onze plannen, het beheer en de leefbaarheid in buurten en dorpen. 
 
We maken gebruik van verschillende participatievormen, zoals: 
- Klankbordgroepen bij het ontwikkelen van plannen. 
- Het (financieel) ondersteunen van bewonersinitiatieven. 
- Schouwen: met bewoners een ronde lopen door de buurt om te zien wat goed gaat en wat beter kan 

op het gebied van onderhoud aan de woning en de leefomgeving. 
 

Initiatieven van bewoners die zich als bewonersgroep of commissie in willen zetten voor hun wijk, buurt 
of complex worden ondersteund. Woongroep Marenland ondersteunt deze initiatieven financieel en met 
kennis. Regelmatig overleggen we met het bestuur van ‘de Woongroep voor ouderen Warfumburen’ en 
‘de Woongroep Uithuizen’. Beide woongroepen hebben een actief bestuur. 
 
Huurdersbelangenvereniging ‘De Maren’  
De Maren vertegenwoordigt de huurders van Woongroep Marenland in alle vier gemeenten waar wij actief 
zijn. De Maren is in 2019 actief betrokken geweest bij het opstellen van de prestatieafspraken. Een 
belangrijke stap is het betrekken van De Maren bij het regionale beleid op het thema ‘wonen’. Ook de 
aardbevingsproblematiek was in 2019 een belangrijk gespreksonderwerp. De turbulentie van het 
aardbevingsdossier was voor de huurdersvereniging en Woongroep Marenland niet altijd gemakkelijk. Er 
wordt veel gevraagd van het bestuur van de huurdersvereniging in haar inzet als belangenvereniging. 
 
De Maren is aangesloten bij Huurders Platvorm Aardbevingen Groningen (HPAG) een initiatief van 
regionale huurdersorganisaties. Woongroep Marenland onderschrijft het belang van deze samenwerking. 
 
Belangrijke onderwerpen in 2019 waren: 
- De jaarrekening 2018, begroting 2020 en het huurbeleid 2019; 
- De regionale afstemming over de aanvullingen op het sociaal plan; 
- Het participatieproces bij sloop- en nieuwbouw; 
- Strategisch vastgoedbeleid; 
- Het versterkingsprogramma; 
- Het aanvullend pakket op het sociaal plan van de versterkingsopgave; 
- Het bod aan gemeenten. 

 
Aanvullend pakket 
In aanvulling op het sociaal plan (herstructurering) heeft Woongroep Marenland een aanvullend pakket 
ontwikkeld voor huurders die te maken krijgen met sloop/nieuwbouw als gevolg van de 
versterkingsopgave. In het aanvullend pakket worden extra faciliteiten aangeboden met betrekking tot de 
verhuizing, de tuinen, de voorzieningen in de woningen, de inrichting van de woning (wandafwerking en 
de stoffering en hulp en ondersteuning. Doordat Woongroep Marenland een groot deel van de kosten van 
het aanvullend pakket voor haar rekening neemt, kunnen huurders alles laten doen (de verhuizing, de 
wandafwerking en de stoffering)  en zonder extra kosten hun nieuwe woning betrekken. Daarnaast krijgen 
huurders woonlasten garantie. Dat betekent dat de woonlasten (huur en energielasten) van de nieuwe 
woning en ook van de wisselwoning niet hoger zijn dan de woonlasten van de huidige woning. Het kan 
wel voorkomen dat de woonlasten lager uitvallen. Het aanvullend pakket is als pilot ontwikkeld voor 
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Opwierde-Zuid en wordt nu gehanteerd voor de gehele versterkingsopgave. Het geeft huurders 
duidelijkheid. Het aanvullend pakket is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met De Maren.  
 
De Maren heeft in 2019 een bijdrage van € 25.000 ten behoeve van hun begroting ontvangen.   
 
Communicatie met huurders 
Woongroep Marenland geeft twee keer per jaar, in juni en in december, haar nieuwsbrief De Mare uit. 
Hiermee informeren wij onze bewoners over actuele zaken, zoals nieuwbouwprojecten. Ook komen 
bewoners in beeld en besteden we aandacht aan de belangrijkste externe ontwikkelingen, zoals het 
huurbeleid van de rijksoverheid.  
Wanneer er plannen zijn voor nieuwbouw of onderhoud in een straat of wijk, betrekken wij de bewoners 
hierbij. Dit doen wij door bewonersavonden, huisbezoeken en bewonerspanels te organiseren. 
 
Samenwerking ASWA en SW&D 
Met de ASWA wordt samengewerkt in o.a. het project de Damster Zorgbalie. Met de SW&D werken wij 
samen in het project ‘buurtbemiddeling’. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier voor 
burenruzies met als inzet dat partijen er onderling uitkomen.  
 
Samenwerking VKB 
Woongroep Marenland vindt het belangrijk dat huurders met betalingsproblemen zo snel mogelijk hulp 
krijgen aangeboden. We werken samen met de Volkskredietbank Noordoost-Groningen (VKB) om het 
aantal huurders met betalingsproblemen terug te dringen. Er zijn afspraken gemaakt over hoe wij 
huurders met financiële problemen in een vroeg stadium kunnen helpen. Deze afspraken liggen vast in 
een convenant. 
 
Bij een huurachterstand leggen we een huisbezoek af om te achterhalen waarom er niet wordt betaald. 
Als er financiële problemen zijn, verwijzen we de huurder door naar de VKB. De VKB probeert in overleg 
met de klant en ons een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een afbetalingsregeling binnen 
budgetbeheer of een schuldsanering. Het grote voordeel van deze aanpak is dat er meteen gerichte en 
persoonlijke hulp wordt geboden. Hierdoor kan voorkomen worden dat betalingsachterstanden oplopen. 
 
Ultimo 2019 hebben we 112 huurders bij de VKB, waarvan er acht zijn overgedragen aan de deurwaarder. 
In 2019 waren er geen situaties waar een laatste-kans-contract van toepassing is. Ultimo 2019 hadden 
236 huurders een huurachterstand. 
 

Samenwerking doorstroming vangnetvoorziening Appingedam 
LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) heeft in Appingedam 
samen met de DEAL-gemeenten een vangnetvoorziening. De voorziening is voor mensen uit de regio die 
in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen en tijdelijke opvang nodig hebben. De begeleiding wordt 
gefinancierd vanuit de Wmo en Wet langdurige zorg (Wlz). Woongroep Marenland garandeert op 
jaarbasis de beschikbaarheid van maximaal drie woningen als doorstroomwoning. Mensen die gebruik 
maken van de vangnetvoorziening, krijgen een kans om zelfstandig te wonen. In 2019 is één woning 
beschikbaar gesteld.  
 
Klachten over Woongroep Marenland 
Huurcommissie 
De huurcommissie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon- en 
bouwtechnische kwaliteit, servicekosten en huurprijzen. In één zaak heeft de commissie uitspraak gedaan 
waarbij Woongroep Marenland over moet gaan tot huurverlaging totdat de geconstateerde 
tekortkomingen zijn verholpen. In 2019 lopen nog twee zaken. De uitspraken worden in 2020 verwacht. 
  
Klachtencommissie 
Als een huurder niet tevreden is over een besluit van Woongroep Marenland, kan dit worden voorgelegd 
aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is samen met drie andere corporaties 
ingesteld. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement, dat op onze website te vinden 
is. In 2019 heeft de klachtencommissie geen klachten in behandeling genomen die Woongroep Marenland 
aangaan. 
 
Rechtszaak 
In twee gevallen heeft de huurder er voor gekozen onderhoudsklachten voor te leggen aan de rechter. In 
beide gevallen is de huurder niet in het gelijk gesteld. 
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Het Hogeland en ADL-gemeenten 
In 2019 is de samenwerking geïntensifieerd. In 2019 zijn met de vier gemeenten en de 
huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt. De prestatieafspraken geven inhoud aan de uitwerking 
van de regionale woonvisie die vastligt in het regionale woonleefbaarheidsplan. 
 
NCG en gemeenten 
NCG is in 2016 gestart met de regionale versterkingsopgaven. Voor Woongroep Marenland is NCG een 
nieuw partij die belangrijk is in samenwerking met de gemeenten. De versterkingsopgave biedt koppel-
kansen voor Woongroep Marenland in het aanpassen van haar bezit op de demografische ontwikkelingen. 
De samenwerking met gemeenten, NCG en huurdersvereniging zijn hierin essentieel. In de gemeenten 
Loppersum en Appingedam lopen de eerste projecten om te komen tot gebiedsvisies. 
 
Bijzondere doelgroepen 
Woongroep Marenland onderhoudt goede contacten met de zorginstellingen in het werkgebied, zoals 
Zonnehuisgroep Noord, De Zijlen, Cosis en ’s Heeren Loo. Wij beheren in totaal 149 eenheden op 
verschillende locaties, waar mensen met een beperking onder begeleiding zelfstandig wonen. Ook 
verhuren we ongeveer vijftien woningen voor deze doelgroep aan zorginstellingen. De afgelopen jaren is 
er veel geïnvesteerd in nieuw- en verbouw van het zorgbezit. Hierdoor is het bezit actueel en sluit het 
bezit goed aan bij de actuele kwaliteitseisen. We zijn ook betrokken bij initiatieven op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn in de kleine kernen zoals bijvoorbeeld ’t Zandt. 
 
Maatschappelijke betrokkenheid en sponsorbeleid 
De Nieuwe Woningwet staat sponsoring niet meer toe, huurders kunnen wel een bijdrage vragen voor 
initiatieven die de leefbaarheid van de woning of de directe woonomgeving aangaan. In 2019 zijn er geen 
verzoeken gedaan. Door de aardbevingsproblematiek zijn er extra leefbaarheidsfondsen geïnitieerd waar 
bewonersinitiatieven gebruik van kunnen maken. Dit biedt extra kansen om leefbaarheidsprojecten te 
financieren. 

5.4  Klantgericht verhuren 
 
Centraal in het verhuurbeleid van Woongroep Marenland staat de huisvesting van de primaire doelgroep: 
mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van 
passende huisvesting. Om de klant optimaal te kunnen bedienen in een krimpende woningmarkt, is een 
klant- en marktgericht woonruimteverdeelsysteem van belang. We hanteren het optiemodel om het 
woningbezit optimaal te presenteren. Via onze website kan de klant zelf zijn woonvoorkeuren beheren. 
 
In 2018 is ‘Groningen Huurt’ gelanceerd een website van de gezamenlijke corporaties in Noord- en Oost 
Groningen. Op deze website wordt het huuraanbod gepresenteerd. In 2019 zijn de mogelijkheden verkend 
voor een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Er is draagvlak onder corporaties en huurdersorganisaties 
om te komen tot een provinciaal woonruimteverdeelsysteem. In 2020 wordt hierin een keuze gemaakt.  
 
In februari 2020 is er een analyse gemaakt van de woningzoekenden die staan ingeschreven bij Woongroep 
Marenland. Het woningzoekendenbestand is in 2018 voor het laatst geactualiseerd; dit betekent dat 
woningzoekenden tussentijds hun inschrijvingen niet hoefden te verlengen. Er staan in totaal 3417 personen 
ingeschreven als woningzoekende voor een woning. Dit houdt in dat 1325 personen zich hebben 
ingeschreven in iets meer dan een jaar.  

Tabel 17: Samenstelling woningzoekenden  
  

Gezinsomvang 

aantal  
personen 

aantal  
huishoudens percentage 

1 1776 52% 

2 999 29% 

3 328 10% 

4 180 5% 

5+ 100 3% 

onbekend 34 1% 
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Figuur 4: Samenstelling van de ingeschreven woningzoekenden naar leeftijdscategorie  

 
 
 
De grootste piek in leeftijdscategorie is in de leeftijd van 23 tot en met 27 jaar. Dit is een leeftijdscategorie 
waarin veel jongeren voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Meer dan één derde van de 
woningzoekenden is jonger dan 33 jaar. 

In de rapportage ‘woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord-Groningen’ staat dat veel jongeren een 
woning kopen in plaats van een woning huren. Dit heeft te maken met de lage woningprijs, het 
rentepercentage en de beperkte beschikbaarheid van goedkope huurwoningen. Volgens het rapport is er 
een afname van jongeren in het gebied. Het is bijzonder om te zien dat zowel bij de woningzoekenden 
als bij de actuele huurders van Woongroep Marenland (zie volgende pagina) er pieken zijn in jongere 
leeftijdscategorieën.  

Figuur 5: Leeftijdsopbouw huurders Woongroep Marenland 
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Tabel 18: Voorkeur woningzoekenden naar plaats 

optiedruk per plaats 
aantal  
opties 

aantal  
woningen 

gemiddeld aantal 
opties per woning 

Eenum 78 1 78,0 

Appingedam centrum 4483 259 17,3 

Appingedam Oling 1547 106 14,6 

Zeerijp 514 37 13,9 

Zijldijk 336 28 12,0 

Appingedam Tjamsweer 1225 106 11,6 

Oosterwijtwerd 192 17 11,3 

‘t Zandt 815 84 9,7 

Appingedam Opwierde 8795 994 8,8 

Middelstum 1454 168 8,7 

Leermens 124 15 8,3 

Uithuizen 1014 146 6,9 

Uithuizermeeden 593 88 6,7 

Holwierde 65 10 6,5 

Spijk 52 9 5,8 

Roodeschool 228 46 5,0 

Bierum 49 21 2,3 

Warffum 60 26 2,3 

 

 
Tabel 19: Voorkeur woningzoekenden naar type woning 

Type woning 
aantal  
opties 

aantal  
woningen 

gemiddeld aantal 
opties per woning % vraag 

% van bezit 
(waarop optie 
mogelijk is) 

1/2 pers. woning 2418 306 7,9 11% 14% 

2^1 kap woning 5027 381 13,2 23% 18% 

app. met lift 2461 416 5,9 11% 19% 

app. zonder lift 395 58 6,8 2% 3% 

benedenwoning 1413 95 14,9 7% 4% 

bovenwoning 1730 103 16,8 8% 5% 

eengezinswoning 8180 802 10,2 38% 37% 

Totaal 21624 2161 10,0     

 
Toewijzing 
In 2019 hebben we 228 woningen toegewezen. Het aantal woningzoekenden dat zich inschrijft met een 
inkomen boven de huurtoeslaggrens en beneden de EG-grens is bij Woongroep Marenland beperkt en 
bedraagt circa 5% van de geregistreerde woningzoekenden. 
 
Woongroep Marenland heeft de vrijkomende huurwoningen met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens 
toegewezen op basis van de wetgeving. De 10% ruimte die beschikbaar is voor het toewijzen aan hogere 
inkomens, gebruiken we onder andere voor schrijnende gevallen en voor woningzoekenden die al lang 
staan ingeschreven en buiten de boot dreigen te vallen. Deze ruimte is voldoende om hieraan te voldoen. 
In 2019 heeft Woongroep Marenland 96,1% van de verhuurde woningen binnen het gereguleerde bezit 
verhuurd aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 36.789. 
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Toewijzing aan statushouders 
In 2019 hebben wij kunnen inspelen op de verzoeken voor het huisvesten van statushouders en hiermee 
voldoen de gemeenten aan hun taakstelling.  
 
Tabel 20: Toewijzing statushouders 

 
Mutaties en leegstand  
In 2019 bedraagt het aantal mutaties 228 (exclusief nieuwbouw en renovatie). Dit is 17% meer dan in 
2018. De vermindering van ons nieuwbouw- en sloopprogramma heeft een dempend effect op onze 
mutatiegraad. We ervaren onze mutatiegraad bij de kleine hoeveelheid nieuwbouw als relatief hoog. 
  
Tabel 21: Mutatiegraad en huurderving 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal mutaties 242 206 207 194 228 

Mutatiegraad 9,95% 8,49% 8,55% 8,18% 9,58% 

Huurderving 0,85% 0,60% 0,60% 0,89% 0,90% 

 
De huurderving in 2019 is met 0,90% hoog. Dit wordt vooral verklaard door het beschikbaar stellen van 
wisselwoningen in verband met de versterkingsopgave. 
  
Sociaal statuut en verhuiskostenregeling 
In 2017 is Woongroep Marenland met huurdersvereniging De Maren een nieuw sociaal statuut 
overeengekomen voor sloop/nieuwbouw en versterking. In 2019 zijn de corporaties in het 
aardbevingsgebied (KR8) met de verenigde huurdersorganisaties, Huurders Platform Aardbevingen 
Groningen (HPAG) een aanvulling overeengekomen. Het betreft ‘negen zekerheden’ die extra garanties 
bieden aan huurders die worden geconfronteerd met sloop/nieuwbouw. 
 
Huurbeleid 
Woongroep Marenland slaagt er al jaren in kwalitatief goede woningen aan te bieden voor een redelijke 
prijs. Dat blijkt uit de vergelijking (met de referentiegroep en landelijk) van de gemiddelde huurprijs, het 
gemiddelde aantal punten per woning en de puntprijs. De gemiddelde huurprijs van een DAEB-woning 
van Woongroep Marenland is ultimo 2019 68,0% van de maximaal redelijke huur. Het 
streefhuurpercentage bedraagt 71,8%.  
 
Een verhoging van de gemiddelde huurprijs is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de 
volkshuisvestelijke opgaven. Denk aan het uitvoeren van herstructurering, het verbeteren van de 
duurzaamheid en het borgen van de financiële continuïteit. Ook in vergelijking met de 
referentiecorporaties is het doorvoeren van een huurharmonisatie gerechtvaardigd. 
 
De gerealiseerde huurstijging door de huurharmonisatie bedraagt voor 2019 ongeveer 0,5% (circa € 52.000). 
 
Woongroep Marenland beoordeelt haar streefhuren op de regels van het passend toewijzen. Hiervoor 
zijn de streefhuren aangepast. Het gemiddelde, gewogen percentage bedroeg 68,9% en zal 68,3% gaan 
bedragen. Met de nieuwe streefhuren wordt voldaan aan de vereisten om aan huishoudens met een 
inkomen tot en met de huurtoeslaggrens minstens 95% een woning met een aanvangshuur tot en met de 
aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag toe te wijzen. 
 
Het aantal dure woningen tot de huurtoeslaggrens is gedaald van 547 naar 228. Deze woongelegenheden 
zijn beschikbaar voor woningzoekenden die geen recht op huurtoeslag hebben of kunnen aan 
woningzoekenden met recht op huurtoeslag worden toegewezen binnen de 5% ruimte. Een groot deel 
van deze woningen wordt “direct te huur” aangeboden. 
 

Gemeente Gemeentelijke 
taakstelling 

Huisvesting 
Woongroep Marenland 

Appingedam 17 1 

Het Hogeland 22 - 

Loppersum 14 - 
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Het aantal goedkope woningen is gedaald van 378 naar 306. Dit is een aandachtspunt voor Woongroep 
Marenland. Uit de vraag blijkt dat voor een groot deel van de woningzoekenden een goedkope woning 
passend is voor hun inkomen. 
 
Huurprijsbeleid 
In 2019 was de huursomstijging 2,6% (inflatie +1%). We maken een onderscheid in het 
huurverhogingspercentage voor woningen met een geharmoniseerde huurprijs (1,6%) en woningen waar 
dit nog niet het geval is (2,24 %). De verhoging naar streefhuur bij mutatie bedraagt 0,25% De woningen, 
die worden gesloopt krijgen geen huurverhoging. Hierdoor blijft de huurverhoging van de woningen die al 
het niveau van de streefhuur hebben, beperkt tot inflatie. 
 
Tabel 22: Huurprijsbeleid 

Inflatie en 
huurverhoging 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inflatie 2,5% 1,0% 0,3% 0,3% 1,4% 1,6% 

Huurverhoging landelijk 3,9% 2,4% 1,6% 1,1% 1,7% 2,6% 

Huurverhoging 
Woongroep Marenland 

3,7% 2,1% 1,3% 1,3% 2,4% 2,0% 

 
Huurtoeslag 
Woongroep Marenland biedt huurders hulp bij het aanvragen van huurtoeslag. We wijzen onze huurders 
altijd op de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Is de uitkering van de huurtoeslag incidenteel 
vertraagd, dan vinden we in overleg vrijwel altijd een oplossing. 
 
Ontruimingen 
In 2018 zijn 35 aanzeggingen tot ontruiming afgegeven. In drie van de gevallen is de woning daadwerkelijk 
ontruimd. In alle gevallen hebben we vooraf overleg gevoerd met hulpverlenende instanties om ontruiming 
te voorkomen.  
 
Verkoop bestaand bezit 

De woningmarkt vertoont een voorzichtig herstel. Uit ons reguliere bezit zijn zeven niet-DAEB woningen 
en drie bijbehorende garages verkocht, waarmee de doelstelling (vijf) is gehaald.  
 
Het verkoopbeleid van Woongroep Marenland kenmerkt zich door twee hoofddoelstellingen: 
1. Verkoop bedrijfsonroerendgoed 

De exploitatie van het bedrijfsonroerendgoed behoort niet tot de volkshuisvestelijke taak van 
Woongroep Marenland. We gaan dit onroerend goed verkopen om onze leningen te verlagen.  
 

2. Het uitponden van de niet-DAEB-woningen 
We gaan onze niet-DAEB-woningen uitponden, omdat het verhuren van deze woningen niet tot onze 
primaire taak behoort. Op deze wijze willen we een optimaal resultaat behalen voor het aflossen van 
onze leningen.  

 
In het versterkingsprogramma worden woningen in de prioritaire gebieden van NCG enkel verkocht als 
er duidelijkheid is over het actuele versterkingsprogramma. 

. 
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6.  Kwaliteit van de woning 
 

6.1 Het woningbezit 
 
Het bezit van Woongroep Marenland bestond eind 2019 uit 2.234 woningen, 149 onzelfstandige 
eenheden, 441 garages/carports, 44 bedrijfspanden,  waaronder  twee gezondheidscentra en twee brede 
scholen. 
 
Woongroep Marenland heeft 24 aardbevings- en levensloopbestendige woningen opgeleverd aan de 
Focco Ukenalaan in Appingedam. Begin 2020 worden in Appingedam 46 woningen aan de Emmastraat, 
11 woningen aan de Partimoniumstraat en 14 woningen aan de Opwierderweg opgeleverd. Deze 
woningen zijn zowel aardbevingsbestendig, als  EPC 0 (Energie Prestatie Coëfficiënt) en gasloos. 
Woongroep Marenland heeft begin 2020 244 aardbevingsbestendige woningen. Dit is 11% van ons bezit 
en hiermee hebben we een eerste stap in de verduurzaming van ons woningbezit gerealiseerd.  
 
In verband met de versterkingsopgave zijn 6 woningen aan de Hink Oostingstraat in ’t Zandt uit exploitatie 
gehaald en gesloopt.  
 
Tabel 23: Samenstelling woningbezit 

 
 
Samenstelling woningbezit 
Ons woningbezit bestaat voor bijna de helft (53%) uit eengezinswoningen. Verder bezitten we 
seniorenwoningen (27%), woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens (11%) en onzelfstandige 
eenheden (9%). 
 
Vanuit ons SVB wordt ingezet op een verschuiving van gezinswoningen naar meer betaalbare 
levensloopbestendige woningen en woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Deze beweging 
heeft te maken met de vergrijzing en de gezinsverdunning in de regio. De effecten van dit beleid worden 
meer en meer waarneembaar in de samenstelling van ons woningbezit. Afgelopen jaren zijn vooral 
appartementen en levensloopbestendige woningen gebouwd en is het aantal eengezinswoningen 
afgenomen. 
 
Figuur 6: Samenstelling woningbezit per soort huishouden  

  
 

Woning Onzelfstandige 

eenheden

Bedrijfs-

panden

Maatschappelijk 

vastgoed

Garages/ 

carports/ 

enz.

Totaal

Stand 1-1-2019 2.224 149 47 2 437 2.859

Nieuwbouw 24 4 28

Sloop 6 6

Verkoop 8 3 11

Stand 31-12-2019 2.234 149 44 2 441 2.870

53%

11%

9%

27%

Verdeling van het woningbezit

Huishoudens 3 of meer

1 2 persoons algemeen

1 -2 persoons < 55 jaar

1- 2 persoons > 55 jaar
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Spreiding woningbezit 
Ons woningbezit bevindt zich voor 69% in de gemeente Appingedam, 15% in de gemeente Loppersum, 
14% in de gemeente Het Hogeland en 2% in de gemeente Delfzijl.  Woongroep Marenland bezit in de 
gemeenten Appingedam en Loppersum vooral gezinswoningen en in de gemeenten Het Hogeland en 
Delfzijl met name seniorenwoningen. De samenstelling van het woningbezit per gemeente is 
weergegeven in onderstaand figuur. 
 
Figuur 7: Samenstelling van het woningbezit in 2019 in de vier gemeenten  

 
 
Ons woningbezit heeft de volgende leeftijdsopbouw: 
 
Figuur 8: Leeftijdsopbouw woningbezit Woongroep Marenland  

 
 
  

69%
2%

14%

15%

Woningbezit 

Appingedam

Delfzijl

Het Hogeland

Loppersum

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

>  1945 1945-19591960-19691970-19791980-19891990-19992000-2009 >  2010

Bouwperiode
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Samenstelling woningbezit naar huurtoeslaggrens 
Het huidige woningbezit valt voor 97% onder de huurtoeslaggrens van € 720,42 per maand. Woongroep 
Marenland wil dat minimaal 90% van haar woningbezit beschikbaar blijft voor de doelgroep. Aan dit 
uitgangspunt voldoen we ruimschoots. 
 
Figuur 9: Verdeling van het woningbezit in relatie tot huurtoeslaggrens  

 
Goedkoop < €424,44 /betaalbaar € 424,44 - € 638,05 /middelduur € 638,05 - € 720,42  
 

6.2  Strategisch vastgoedbeleid (SVB) 
 
In het Woon- en leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta, ‘Beter leven voor minder mensen’ (WLP), is een 
koers uitgezet voor de regio met een horizon tot en met 2030. Het plan is vastgesteld door de gemeenten, 
provincie en een groot aantal belanghouders waaronder woningcorporaties. In het plan worden drie kernen 
onderscheiden: de regionale centra (Appingedam, Delfzijl en Uithuizen), de centrumdorpen (Loppersum, 
Middelstum en Uithuizermeeden) en de overige woondorpen. Het WLP is het woonplan voor de regio. Dit is 
een belangrijke basis voor het beleid van Woongroep Marenland en een kader voor de prestatieafspraken. 
De aandacht voor het WLP is bij gemeenten en woningcorporaties echter afgenomen als gevolg van de 
gemeentelijke herindelingen en de grotere prioriteit die het aardbevingsdossier krijgt. Op 1 januari 2019 zijn 
de gemeenten Bedum, Eemsmond, Winsum en De Marne opgegaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. 
De gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam gaan na herindeling per 1 januari 2021 verder als 
gemeente Eemsdelta. 
 
Eind 2019 zijn prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten Appingedam, Het Hogeland, Loppersum en 
Delfzijl. Belangrijk speerpunt is dat Woongroep Marenland streeft naar een veilig en duurzaam woningbezit. 
Het SVB van Woongroep Marenland, het WLP en de huidige pilot-afspraken met de NAM en gemeenten 
vormen de input voor deze prestatieafspraken. 
 
 Het SVB-beleid geeft de kaders aan voor: 
1. De omvang van onze portefeuille. Mede op basis van de uitganspunten van het WLP is de samenstelling 

van onze woningportefeuille ingevuld. Hoofdlijn is dat in Appingedam en in de centrumdorpen 
nieuwbouw en sloop plaatsvindt. In de woondorpen wordt gesloopt bij vraaguitval. Dit kader wordt 
gebruikt in het overleg met gemeenten bij het opstellen stads- dorps- en wijkvisies.  

 
Tabel 24: Stads- dorps- en wijkvisies 
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2. De kwaliteit van de woning. De woningvoorraad wordt afgestemd op de woonwensen van de 

toekomstige klant. Hierbij wordt flexibiliteit (= levensloopbestendig) een belangrijk uitgangspunt. De 
vergrijzing van de bevolking zet door en het aantal één- en tweepersoonshuishoudens groeit. In verband 
met deze ontwikkeling willen we de nodige inspanning/investering leveren om bewoners langer in hun 
huidige woning te laten wonen. Hierbij gebruiken we de mogelijke koppelkansen met het 
aardbevingsdossier.  

3. De kwaliteit van de leefomgeving. Dit betreft de leefbaarheid van dorp of wijk. Belangrijke aspecten zijn 
leefbaarheid, kwaliteit en veiligheid van de wijk en de woning. 
 

Normaliter is de strategie voor veel complexen “consolideren”. Echter als gevolg van de versterkingsopgave 
is deze strategie van “consolideren” aangepast naar versterken door middel van sloop/nieuwbouw. De 
impact van versterken (kosten, risico, kwaliteit en bewoners) is dusdanig dat sloop/nieuwbouw een beter 
alternatief is. Dit geldt ook voor de te versterken woningen in de woondorpen. Als versterken in de 
woondorpen aan de orde is, dan is het uitgangspunt, conform de demografische prognoses minder woningen 
terug te bouwen. 
 
Binnen ons SVB voor de periode 2017-2021 heeft Woongroep Marenland haar wensportefeuille als volgt 
geformuleerd: 
 
Tabel 25: Wensportefeuille SVB 2017-2021 Woongroep Marenland 

Doelstelling  Norm Huidige 
situatie  

Aandachtspunten  

Aandeel huurwoningen 
onder de 1e aftoppingsgrens 

>75% 79,1% Bij uitvoering van het huidige beleid zakt het 
aandeel naar 73,8%. Bij verkoop niet-DAEB 
blijft het percentage >75%. 

Aandeel huurwoningen 
geschikt voor senioren 

>25% 27%  

Aandeel huurwoningen 
geschikt voor huishoudens 
met 3 of meer personen 

>25% en 
<30% 

56% Afbouw door bij sloop/nieuwbouw meer te 
richten op één- en tweepersoonshuishoudens. 

Energetische kwaliteit <1,4 in 
2021 

1,61 Met het opgenomen begrotingsscenario wordt 
eind 2022 een gemiddelde Energie-index van 
1,35 gerealiseerd.  

Alle woningen zijn 
geïnspecteerd op 
aardbevingsbestendigheid 

100% in 
2021 

12%  Ultimo 2018 is circa 37% geïnspecteerd.  
De planning en inspecties worden gedaan 
door NCG.  

Woningen zijn aardbevings- 
bestending 

450 
woningen 
in 2021  

129 Ultimo 2017 waren 105 woningen versterkt. In 
2018 heeft Woongroep Marenland 176 
aardbevingsbestendige woningen (nieuwbouw 
en versterkt) gerealiseerd. Dit is circa 8% van 
ons bezit. 
Voor ruim 700 woningen is in 2018 duidelijk 
geworden dat deze ook worden versterkt 
middels sloop/nieuwbouw.  

 
De versterkingsopgave wordt bepaald door NCG. Het beleid van NCG was erop gericht zo veel mogelijk en 
zo snel mogelijk woningen te inspecteren en te voorzien van een versterkingsadvies. In 2018 heeft het Rijk 
het besluit genomen de gaskraan langzaam dicht te draaien. In de veronderstelling dat daarmee de veiligheid 
van de woningen (minder aardbevingen) aanzienlijk wordt verbeterd en het versterkingsprogramma wordt 
verminderd. Het huidige beleid van NCG gaat er vanuit dat het inspecteren en maken van 
versterkingsplannen plaatsvindt op basis van het risicoprofiel van woningen (HRA methodiek). Daarnaast 
heeft het Rijk laten weten dat alle woningen waarvoor een versterkingsadvies is opgesteld en 
gecommuniceerd met de bewoners versterkt gaan worden. Dit kan, afhankelijk van de versterkingskosten, 
ook sloop/ nieuwbouw zijn. Dit beleid brengt met zich mee dat er voor circa 35% woningen van Woongroep 
Marenland helderheid is verkregen. Het versterken van inspectieprogramma van NCG verloopt nog niet 

Indeling Maatregelen 

Woondorpen (Bierum, Holwierde, Spijk, Eenum, 
Leermens, Loppersum, Oosterwijtwerd, ’t Zandt, 
Zeerijp, Zijldijk, Roodeschool, Warffum) 

• bezit niet uitbreiden 
• meer slopen en minder of geen vervangende 

nieuwbouw realiseren 
• aandacht besteden aan leefbaarheid 
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volgens planning. Het inspecteren en maken van versterkingsplannen vraagt meer doorlooptijd dan verwacht 
en gewenst. 
Bij het maken van de versterkingsplannen moeten zowel de volkshuisvestelijke als de bedrijfseconomische 
afwegingen goed op een rij worden gezet. De hoge kosten verbonden aan het versterken, bieden de 
mogelijkheid ook te kiezen voor versterken middels sloop/nieuwbouw. Het kiezen voor deze optie heeft als 
voordeel dat de woningen dan ook toekomstbestendig (bijvoorbeeld levensloop), veilig en zeer duurzaam 
kunnen worden gebouwd. Ook kan de kwaliteit van de woning en de wijk hierdoor worden verbeterd. De 
exploitatie voor de nieuwbouw is 50 jaar. Het aardbevingsdossier biedt kansen voor de uitvoering van onze 
herstructureringsopgave. Kansen die we graag samen met gemeenten en bewoners oppakken. 
 
Voor Woongroep Marenland betekent dit het volgende programma: 
 
Tabel 26: Omvang versterkingsoperatie  

 
Pilot H3V 
Vanuit de pilot zijn 16 woningen versterkt in ’t Zandt en 64 woningen in Opwierde te Appingedam. Beide 
projecten zijn moeizaam verlopen. In ’t Zandt bleek dat de nieuw aangebrachte gevels kwalitatief 
onvoldoende waren. In 2019 zijn alle woningen, voor rekening van de aannemer, opnieuw voorzien van 
nieuwe gevels. De woningen in Appingedam hadden bij de eerste blokken niet het gewenste kwaliteitsniveau. 
Na een verbetertraject is de versterking weer opgepakt en is ook dit project in 2019 afgerond.   

In 2019 is de pilotovereenkomst tussen de woningcorporaties en de NAM beëindigd, omdat de verdere 
versterkingen onder regie van NCG plaatsvindt. De gevolgen voor Woongroep Marenland zijn zeer beperkt 
(19 woningen) daar een aantal projecten is gerealiseerd. Over een aantal projecten is de afspraak (middels 
een vaststellingsovereenkomst) gemaakt dat deze projecten worden versterkt door sloop/nieuwbouw 
(Zeerijp, Groensingel/Coendersweg Middelstum, Emmastraat Appingedam en ’t Zandt).  

Kwaliteit van het woningbezit 
Voor het bepalen van de staat van onderhoud van een gebouw, of een onderdeel daarvan, heeft Woongroep 
Marenland besloten een conditiemeting te laten uitvoeren volgens de methode NEN 2767. Deze methode 
maakt dat de staat van onderhoud van bouwdelen en gebouwen inzichtelijk, overdraagbaar en uitwisselbaar 
is. Medio 2019 is opdracht gegeven voor het uitvoeren van een conditiemeting voor 1790 woningen (147 
complexen) van ons woningbezit. De woningen die we gaan slopen en vervangen door nieuwbouw worden 
niet geïnspecteerd. Eind 2019 is de conditiemeting afgerond en heeft het volgende resultaat:  
 
Figuur 10: Resultaten conditiemeting ultimo 2019 

 

Conditie-

score 

Aantal 

complexen %

1 93 50%

2 45 24%

3 9 5%

Geen 38 21%

Totaal 185 100%

Locatie Versterken Versterken door sloop/ 
nieuwbouw 

Totaal 

Appingedam Emmastraat  46 46 

Appingedam Opwierde-Zuid   164 164 

Appingedam Opwierde (div. locaties) 95 385 481 

’t Zandt 8 51 59 

Middelstum  38 58 

Zorggebouwen (div. locaties) 149  149 

Scholen 2  2 

Totaal 254 707 961 
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In 2020 wordt de conditiemeting verder geinplementeerd en er vindt nog een nadere onderzoek plaats naar 
de meting van een aantal specifieke complexen.  
 
Een belangrijk aandachtsgebied is de energetische kwaliteit en de verbetering van de prijs-
kwaliteitverhouding. De analyse laat zien dat de herstructurering van Woongroep Marenland de afgelopen 
jaren vooral in de gemeenten Appingedam en Het Hogeland heeft plaatsgevonden. Aankomende jaren 
zullen als gevolg van versterken door nieuwbouw veel woningen duurzaam worden en een goede kwaliteit 
krijgen.  
 
Het verduurzamen van de bestaande voorraad heeft in verband met de grootschalige versterkingsopgave 
stil gelegen. In 2019 is actief gestart met het onderhouden en upgraden van bestaande woningen ook in het 
geval als er nog geen versterkingsadvies beschikbaar is. Het op niveau brengen van het onderhoud en de 
kwaliteit van woningen wordt waar mogelijk en wenselijk gecombineerd met verduurzaming. Inmiddels zijn 
de eerste 12 woningen in de wijk Ripperda te Uithuizen gerealiseerd. Bij deze woningen zijn kozijnen, ramen, 
deuren en windveren vervangen. Daarnaast zijn de badkamer, het toilet en de keuken vernieuwd. In verband 
met toegankelijkheid zijn toilet en badkamer samengevoegd. De woningen zijn beter geisoleerd (ramen, 
vloer en dak) en er is mechanische ventilatie en PV panelen (8 per woning) aangebracht. Hiermee is het 
comfort in de woningen aanzienlijk toegenomen en zijn de energielasten gedaald. De uitvoering samen met 
de bewoners is goed verlopen. Wel vroeg de bewonersbegeleiding veel inspanning van Woongroep 
Marenland en de aannemer. 
 

6.3  Het aardbevingsdossier  
 
In 2019 waren er veel ontwikkelingen op het aardbevingsdossier: 

 Voor een groot aantal woningen van Woongroep Marenland is duidelijk geworden dat deze worden 
versterkt middels sloop/nieuwbouw. Hierover zijn afspraken gemaakt en budgetten beschikbaar gesteld. 

 Verwacht wordt dat verdere uitvoering van het versterkingsprogramma, als gevolg van de vermindering 
van de gaswinning en nieuwe normen aanzienlijk kleiner en minder ingrijpend zal zijn. 

 De verdere uitvoering van de versterkingsopgave wordt met ondersteuning van NCG op gemeentelijk 
niveau opgepakt. Per gemeente is in goede samenwerking met de corporaties een Plan van Aanpak 
opgesteld. Uitgangspunt is de versterkingsopgave meer decentraal uit te voeren. Voor de batch 1588 
betekent het bijvoorbeeld dat de versterkingsmiddelen van het Rijk naar de gemeente gaan. De 
gemaakte afspraken zijn vastgelegd.   

 De volgorde van de aanpak wordt vooralsnog bepaald op basis van het risicoprofiel (HRA) van de 
woning. Het aantal panden met een hoog en licht verhoogd risico is beperkt. 

 
Voor Woongroep Marenland betekent het: 
 
Tabel 27: Versterkingsopgave Woongroep Marenland 

 
 

Naam APPINGEDAM DELFZIJLLOPPERSUM HOGELAND TOTAAL % 

Batch 1467 164 0 49 0 213

Batch 1588 385 0 0 0 385

H3V fase 1a 16 0 20 5 41

H3V fase 1a extensie 64 0 21 85

H3V fase 1b 12 0 15 21 48

Versterkt door nieuwbouw 28 0 0 28

Uitgevoerd / in uitvoering 669 0 105 26 800 35%

Batch 1581 0 86 10 96

HRA normaal risico 131 0 0 0 131

HRA P50 127 0 6 0 133

HRA P90 261 0 0 25 286

Q3Q4Q1Q2 10 20 41 71

Zorgprogramma 67 0 8 27 102

Opgenomen in inspectieprogramma 586 10 120 103 819 35%

(Nog) geen versterkingsopgave 317 40 61 271 689 30%

Totaal 1572 50 286 400 2308 100%
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De lijst geeft slechts aan bij welke woningen wordt ingeschat dat deze versterkt moeten worden. Bij nader 
onderzoek worden eerst de woningen met een verhoogd risico onderzocht en vervolgens de woningen met 
een licht verhoogd risico. Uit nader onderzoek in Loppersum is gebleken dat woningen zonder verhoogd 
risico ook versterkt moeten worden. 
 
In verband met de omvang en impact van het bekende en vastgestelde versterkingsprogramma (veel 
sloop/nieuwbouw) is voor Appingedam en ’t Zandt aan een visie gewerkt. De visie heeft betrekking op de 
opgave, nieuwbouwlocaties, transformatie opgave en nieuwe woonmilieus. Belangrijke inzet bij de 
versterkingsopgave is te starten met realisatie van nieuwbouw en vervolgens sloop van woningen in 
combinatie met nieuwbouw. Door deze aanpak kunnen bewoners verhuizen van oud naar nieuw. Wat de 
impact van de nieuwe werkwijze gaat worden op de versterkingsopgave is nog onduidelijk. Wel is, gezien 
de omvang van de opgave duidelijk, dat ook een groot aantal wisselwoningen nodig zal zijn. 

6.4  Bouw 
 
In verband met de vergrijzing en gezinsverdunning bouwt Woongroep Marenland woningen die geschikt zijn 
voor één- en tweepersoonshuishoudens en of levensloopbestendige woningen. Dit zijn woningen die voor 
meerdere doelgroepen geschikt zijn. De kwaliteitseisen voor nieuwbouw worden per project vastgelegd in 
een programma van eisen. Inzet is dat woningen duurzaam, toekomstbestendig en kwalitatief goed zijn. In 
het woningmarktonderzoek van KAW staat dat realiseren van kwalitatief goede woningen een belangrijke 
voorwaarde is om in een krimpregio als regio aantrekkelijk te blijven. Daarnaast draagt het ook bij aan de 
verkoopbaarheid van de woningen op termijn. 
 
Grote opgave en regisserend opdrachtgeverschap 
Woongroep Marenland is in 2017 begonnen met het ontwikkelen van plannen voor het versterken van veel 
woningen door sloop/nieuwbouw. In 2018 en 2019 is het sloop- en nieuwbouwprogramma in verband met 
de versterking fors uitgebreid.  
 
Voor de realisatie van deze grote opgave wil Woongroep Marenland de kennis en capaciteit van 
marktpartijen maximaal inzetten. Daarom kiest Woongroep Marenland voor regisserend 
opdrachtgeverschap. Woongroep Marenland wil samen met marktpartijen de opgave realiseren, waarbij 
marktpartijen, op basis van heldere vooraf gestelde voorwaarden, onder regie van Woongroep Marenland 
integraal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van het programma (projecten).  
 
Het gaat daarbij om vastgoed maar ook bewonersbegeleiding, verhuis- en verhuurproces. Voor de klant, de 
beheersbaarheid van de opgave, de financiële positie en het beheersen van risico’s is het van belang dat 
de geplande versterkingsopgave voor de komende vijf tot tien jaar op een kwalitatief goede manier en 
volgens planning wordt uitgevoerd. 
 
Gezien de omvang van opgave én de impact van de opgave op de reguliere werkorganisatie heeft 
Woongroep Marenland besloten een ‘Programmateam Vellige, Duurzame en Toekomstbestendige 
Woningen’ in te richten. Dit programmateam is verantwoordelijk voor het integrale proces van nieuwbouw 
en versterking waarin verduurzaming van het vastgoed én het realiseren van de transformatieopgave 
(aanpassing aan de markvraag) zijn opgenomen. Daarmee wil Woongroep Marenland de opgave op een 
beheersbare manier managen en zorgen dat dit niet ten koste gaat van de reguliere bedrijfsvoering. In de 
tweede helft van 2019 is voor het programmateam extra capaciteit aangetrokken (projectleider, controller, 
communicatieadviseur en bewonersbegeleider. Uitgangspunt voor het programmateam blijft daarbij dat 
marktpartijen zoveel als mogelijk integraal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van 
plannen onder regie van Woongroep Marenland.    
 
Ontwikkeling, uitvoering en oplevering projecten: 
Programma Herstellen, Versterken, Verduurzamen en Verbeteren (H3V) 
De projecten in Opwierde te Appingedam en ’t Zandt zijn in 2019 afgerond. Beide projecten verliepen 
moeizaam. In ’t Zandt zijn de woningen, voor rekening van de aannemer, opnieuw voorzien van nieuwe 
gevels. De woningen in Appingedam hadden aanvankelijk niet het gewenste kwaliteitsniveau. Na een 
verbetertraject is de versterking weer opgepakt en is in 2019 de versterking afgerond. De pilotovereenkomst 
tussen de woningcorporaties en NAM is in 2019 beëindigd, omdat de verdere versterkingen onder regie van 
NCG plaatsvindt. Voor Woongroep Marenland betekent dit dat 19 woningen niet door en voor rekening van 
NAM worden versterkt.  121 woningen zijn gerealiseerd en over een aantal projecten zijn afspraken gemaakt 
(middels een vaststellingsovereenkomst) om deze te versterken door sloop/nieuwbouw (Zeerijp, 
Groensingel/Coendersweg Middelstum, Emmastraat Appingedam en ’t Zandt). 
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Opwierde-Zuid te Appingedam 
Vanaf 2017 heeft Woongroep Marenland samen met NCG, de gemeente Appingedam, de bewoners en 
Bouwgroep Dijkstra Draisma (aannemer) gewerkt aan het ontwikkelen van een plan voor het versterken van 
233 woningen in Opwierde-Zuid. Het gaat om 164 huur- en 69 koopwoningen. In 2019 is de planontwikkeling 
afgerond en is Woongroep Marenland gestart met de bouw van de eerste 49 woningen. De eerste 24 
woningen aan de Focco Ukenalaan zijn opgeleverd. Begin 2020 worden de 11 woningen aan de 
Patrimoniumstraat en 14 woningen aan de Opwierderweg opgeleverd. Alle 164 bewoners in Opwierde-Zuid 
hebben een nieuwe woning toegewezen gekregen. Hiermee is een grote verhuisstroom op gang gekomen. 
Sommigen verhuizen van hun oude plek naar nieuwe woningen buiten de wijk.  Anderen gaan naar 
wisselwoningen en er zijn ook bewoners die binnen Opwierde-Zuid verhuizen naar de nieuw gerealiseerde 
woningen. 
 
Emmastraat te Appingedam 
De 46 woningen in de Emmastraat maakten onderdeel uit van de pilot met de NAM. Gezien de kosten en 
impact ging de voorkeur er naar uit om deze woningen te versterken middels sloop/nieuwbouw. Het 
versterkingsbudget is benut om de sloop/nieuwbouw mogelijk te maken. De nieuwbouw van deze 46 
woningen wordt door Van Wijnen uitgevoerd. Begin 2020 is de oplevering. De woningen worden toegewezen 
aan bewoners uit de versterkingsopgave (Opwierde-Zuid en batch 1588). Het zijn woningen die met name 
geschikt zijn voor kleine huishoudens.  
 
Groensingel/Coendersweg te Middelstum 
Voor de 16 woningen aan de Groensingel/Coendersweg is in 2018 en 2019 een plan ontwikkeld. Deze 
woningen maakten onderdeel uit van de pilot H3V met de NAM. Gezien de kosten en impact ging de voorkeur 
er naar uit om deze woningen te versterken middels sloop/nieuwbouw. Het versterkingsbudget is benut om 
de sloop/nieuwbouw mogelijk te maken. Helaas is er bij een deel van de bewoners veel weerstand tegen de 
plannen. In hoofdlijnen is er wel overeenstemming over het ontwerp voor de woningen maar wil men met 
name een hogere vergoeding voor verhuizen en herinrichting. 
 
Ticheldobbe te Middelstum 
Op deze locatie worden door VDM 8 gezinswoningen voor Woongroep Marenland gebouwd. De nieuwbouw 
van de woningen verloopt volgens planning. De oplevering van deze woningen vindt plaats in april/mei 2020. 
Een aantal woningen is toegewezen aan bewoners uit de Groensingel/Coendersweg (project sloop/ 
nieuwbouw). De overige woningen worden toegewezen aan woningzoekenden. De belangstelling hiervoor 
is groot. 
 
’t Zandt en Zeerijp 
Over de versterking van 51 woningen middels sloop/nieuwbouw in ’t Zandt en 8 woningen in Zeerijp is 
overeenstemming bereikt met de NAM en NCG. De planontwikkeling is samen met de bewoners gestart. 
Voor ’t Zandt is met de bewoners een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Deze visie is leidraad voor de te 
ontwikkelen plannen. Door Woongroep Marenland is in 2019 een aannemer voor de sloop/nieuwbouw 
geselecteerd. Uitgangspunt is dat de aannemer op basis van regisserend opdrachtgeverschap het plan 
aankomende 2 jaar gaat realiseren. De plannen worden samen met bewoners ontwikkeld. Om bewoners de 
kans te bieden te verhuizen van oud naar nieuw is een plan ontwikkeld voor de realisatie van 10 woningen 
elders in het dorp. Om dit plan te kunnen uitvoeren koopt Woongroep Marenland twee kavels van de 
gemeente. De krimp / slooplocaties worden aan de gemeente verkocht.  
 
Batch 1588 in Appingedam 
Over de woningen in de batch 1588 is overeenstemming bereikt tussen landelijke overheid, gemeente en 
corporaties. Het merendeel van deze koop- en huurwoningen worden versterkt middels sloop/nieuwbouw. 
Woongroep Marenland bezit 483 woningen in deze groep. De inzet is 385 woningen te slopen en nieuw te 
bouwen. De resterende woningen worden versterkt. De bewoners van de 385 woningen zijn hierover 
geïnformeerd en worden betrokken bij het maken van de plannen voor deze woningen. De bewoners hebben 
het plan nieuwbouw sloop goed ontvangen.  
Een aannemer voor de ontwikkeling van het project is geselecteerd. Voor het maken van een goed plan is 
in 2019 een woonwensenonderzoek gehouden. Mede op basis van dit onderzoek worden de plannen in 
samenspraak met de bewoners ontwikkeld. Dit woonwensen-onderzoek is ook gedaan in ’t Zandt. 
 
Brede scholen te Appingedam 
Aan de planontwikkeling voor de versterking van twee brede scholen van Woongroep Marenland wordt 
gewerkt. Uitgangspunt is dat de gemeente Appingedam eerst de bouw van een nieuwe school realiseert. Dit 
gebouw wordt eerst ingezet als tijdelijke huisvesting voor de brede scholen.  
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Vlaslaan/Korenlaan te Middelstum 
Aan de Vlaslaan en Korenlaan staan respectievelijk 15 en 14 woningen, waarvoor deze woningen heeft 
Woongroep Marenland een versterkingsadvies en een versterkingsbudget heeft ontvangen. Met NCG wordt 
gesproken over de invulling van het budget, waarbij sloop/ nieuwbouw een reële optie is. De verwachting is 
dat begin 2020 hierover overeenstemming wordt bereikt. Daarna zal met de bewoners de optie sloop / 
nieuwbouw worden besproken.  
 
Wonen en Zorg 
Voor de zorg is in 2018 op regionaal niveau een visie ontwikkeld. Inzet van de visie is het zorgvastgoed te 
versterken (aardbevingsbestendig te maken) maar tevens een toekomstbestendig en robuust plan voor de 
zorg en het zorgvastgoed te realiseren. Goede zorggebouwen worden versterkt en andere gebouwen 
worden vervangen door nieuwbouw om optimaal zorg te kunnen verlenen. Voor Woongroep Marenland 
voorziet het plan erin om een aantal complexen te versterken. Woongroep Marenland heeft het Zorgakkoord 
nog niet ondertekend, maar participeert welk actief in het traject. We verwachten begin 2020 afspraken te 
maken over de verdere ontwikkeling, planning en uitvoering van de zorgplannen  
 
Sloop- en nieuwbouwprogramma  
In de tabellen 28 en 29 is het investeringsprogramma voor de nieuwbouw van huurwoningen per project voor 
de komende zes jaren samengevat. De genoemde jaartallen betreffen het verwachte jaar van sloop en 
oplevering. 
 
In 2019 zijn zes woningen gesloopt. Het sloopprogramma voor de komende zes jaar ziet er als volgt uit: 
 
Tabel 28: Sloopprogramma meerjarenbegroting 2020-2024 

 
De sloop van de Kamp in Spijk en de Zuster Kortestraat in Roodeschool komen voort uit onze 
herstructureringsopgave en ons SVB. De opgave is in de meerjarenbegroting opgenomen. De overige sloop 
is het gevolg van het versterkingsprogramma.  
  

Locatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 

Appingedam               

Opwierde Zuid 76 88         164 

G. van Saksenlaan 28     42     70 

Borgesiusstraat   21         21 

K. ter Laanstraat       32     32 

A. Eppensstraat     26       26 

Hofjes     68 66 66   200 

Mr.A.T. Voslaan         36   36 

Loppersum               

Middelstum/ 
‘t Zandt 

22 35 16       73 

Delfzijl               

Spijk 9           9 

Het Hogeland               

Roodeschool   16         16 

Totaal 135 160 110 140 102 0 647 
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Het nieuwbouwprogramma geeft voor de komende zes jaar het volgende beeld:  
 
Tabel 29: Nieuwbouwprogramma meerjarenbegroting 2020-2024 

Locatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 

Appingedam               

Focco Ukenalaan 24           24 

Patrimoniumstraat 11           11 

Opwierdeweg 14           14 

G. van Saksenlaan 28           28 

Emmastraat 46           46 

Opwierde Zuid 56 59         115 

Borgesiusstraat   21         21 

G. van Saksenlaan         42   42 

K. ter Laanstraat       32     32 

A.Eppensstraat     26       26 

Hofjes       68 66 66 200 

Mr. A.T. Voslaan           36 36 

Loppersum               

Zuidrand  Middelstum 8           8 

Groensingel 
Middelstum 

13           13 

Hink Oostingastraat 
't Zandt 

10           10 

Diverse straten ‘t Zandt 11 12 12       35 

Noorderstraat Zeerijp     6       6 

Vlasstraat   15         15 

Delfzijl               

De Kamp Spijk   6         6 

Totaal 221 113 44 100 108 102 688 

 
De bovenstaande tabellen laten de grote impact van het aardbevingsdossier op de sloop- en 
nieuwbouwopgave van Woongroep Marenland zien. De nieuwbouw is voor bijna 100% toe te schrijven aan 
de opgave om woningen middels nieuwbouw te versterken. De middelen die hiervoor nodig zijn, komen uit 
de versterkingsbudgetten. Deze budgetten worden ter beschikking gesteld door de NAM of de overheid.  
 
Verkoop niet-DAEB-bezit 
Het niet-DAEB-bezit is onder de oude regelgeving ontwikkeld. Wij zien het commerciële onroerend goed niet 
als kerntaak, omdat het niet past bij onze visie en missie. Het commercieel onroerend goed wordt verkocht 
als daar goede mogelijkheden voor zijn.  
 
Wij hebben ultimo 2019 voor € 19,9 miljoen aan commercieel onroerend goed gewaardeerd op marktwaarde 
in verhuurde staat. Het betreffen gezondheidscentra in Appingedam en Uithuizen voor circa € 4,9 miljoen, 
woningen voor circa € 11,3 miljoen, bedrijfseenheden commerciële plint voor € 2,2 miljoen, grondposities  
€ 0,4 miljoen en parkeergelegenheden voor € 1,1 miljoen.  
 

6.5  Onderhoud en verbetering  
 
Door het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden houden we de kwaliteit van de woningen op peil. Onze 
eigen servicemedewerkers voeren het grootste deel van het dagelijks onderhoud uit. Specialistische 
werkzaamheden, grotere mutatiewerkzaamheden, planmatig onderhoud en woningverbeteringen besteden 
we uit. 
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Onderhoudswerkzaamheden 
In de tabel hieronder staan de kosten voor de onderhoudswerkzaamheden in 2019. 
 
Tabel 30: onderhoud en verbetering 

Soort onderhoud 
Bedragen x € 1.000 

Werkelijk 
2019 

Begroting 
2019 

Werkelijk 
2018 

Dagelijks onderhoud 1.070 870 1.064 

Planmatig onderhoud 1.723 2.270 1.055 

Overig onderhoud 217 231 600 

Woningverbetering 537 412 0 

Totaal 3.547 3.783 2.719 

 
De onderhoudsuitgaven in 2019 zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot. De onderschrijding is deels toe te 
schrijven aan lager planmatig onderhoud (aanpassing onderhoudsprogramma door versterkingsoperatie) en 
hoger dagelijks onderhoud. De verwachte besparing op het dagelijks onderhoud door de 
versterkingsoperatie is niet gerealiseerd.   
 
Figuur 11: Onderhoudskosten (2019 /  2016) 

 
 
Voor het jaar 2019 zijn de prestaties voor onderhoud en verbetering ook binnen de Aedes-benchmark 
gepubliceerd.  De resultaten zijn: 
 
Tabel 31: Aedesbenchmark voor onderhoud en verbetering  

Huurdersoordeel Score WM Gemiddelde 
score 

Letter 

Instandhoudingskosten  € 1.436 € 2.269 A 

Energie-index 1,57 1,55 C 

Technische 
woningkwaliteit index 

  Geen  

 
Het aardbevingsdossier bracht met zich mee dat het verbeteringsonderhoud werd uitgesteld. Met ingang 
van 2019 is dat niet meer het geval. Het onderhoud van bestaand bezit wordt uitgevoerd. Daarbij wordt 
tevens onderzocht of het mogelijk en gewenst is complexen up te graden en te verduurzamen.   
 
Inmiddels is het planmatig onderhoud van de eerste twaalf woningen in de wijk Ripperda te Uithuizen 
gerealiseerd. Bij de woningen zijn kozijnen, ramen, deuren en windveren vervangen, de badkamer, de toilet 
en de keuken vernieuwd, in verband met toegankelijkheid is toilet en badkamer samengevoegd, de woningen 
beter geïsoleerd (ramen, vloer en dak), mechanische ventilatie aangebrachte en PV-panelen (8 per woning) 
aangebracht. Het comfort in de woningen is aanzienlijk toegenomen en energielasten zijn gedaald. Ook de 
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uitvoering is samen met de bewoners goed verlopen. Wel vroeg het veel inspanning van Woongroep 
Marenland en de aannemer. 
 
In 2019 bleek dat een bepaald type cv-ketel mogelijk brandgevaarlijk was. Woongroep Marenland vindt 
veiligheid van groot belang en heeft de bijna 100 ketels vervangen in verband met het veiligheidsrisico.  
 
De kosten voor woningverbetering zijn in 2019 hoger dan in 2018. In 2019 heeft woningverbetering en 
verduurzaming bij 9 woningen in Uithuizermeeden plaatsgevonden. 
 
Energielabels 
Eind 2019 had 76% (2018 66%) van ons woningbezit energielabel A, B of C (zie figuur 12). Er is een goede 
stap gemaakt met het verbeteren van de energielabels. Dit komt met name door de realisatie van versterkte 
en verduurzaamde woningen uit de pilot H3V, de opgeleverde nieuwbouw en de upgrading. Het aantal 
woningen met een label D en slechter is gedaald met circa 5% punt. Ons woningbezit heeft een nu een 
gemiddelde energielabel C. De woningen met een label F en G zijn opgenomen in de onze versterkings- en 
herstructureringsopgave.   

Figuur 12: Verdeling woningen per energielabel in procenten (2019 – 2018) 

 

 

6.6  Beheer  
 
In 2019 zijn de contracten voor onderhoud van de tuinen en het schoonmaken aanbesteed. Vanuit 
marktpartijen was voldoende belangstelling voor de werkzaamheden. De aanbesteding heeft geleid tot een 
aantrekkelijke kosten verlaging. Het voordeel hiervan komt terecht bij de huurders daar die via de 
servicekosten dit betalen. 

6.7  Grondposities 
 
Huidige locaties 

In 2019 hebben we twee nieuwe grondposities verworven in Appingedam om voor de versterkingsoperatie 
eerst nieuw te bouwen en dan te slopen.  
Woongroep Marenland beschikte eind 2019 voor circa € 30.000 aan eigen grondposities. Het is een drietal  
posities, dat is afgewaardeerd. 
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Geen label Label A Label B Label C Label D Label E Label F Label G

Verdeling energielabels

2019 2018



52 
 

7.  Kwaliteit van de bedrijfsvoering 
 
Profiel 
Woongroep Marenland is een compacte, regionale corporatie met een sterke binding met de lokale 
samenleving. De cultuur bij Woongroep Marenland kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van de 
medewerkers bij de huurders en bij hun werk. In 2019 hebben we het strategisch personeelsbeleid 
vastgesteld en het handboek personeelsbeleid en personeelsregelingen geactualiseerd.  
Daar waar nodig huren we kennis van buiten in. We investeren voortdurend in de vaardigheden en kennis 
van onze medewerkers.  
 
Organisatie 
In 2019 is de slagkracht en beheersing van de organisatie georganiseerd door het inrichten van een 
programmateam. Het programmateam is de regieorganisatie die de vastgoed-, communicatie- en 
verhuuropgave laat uitvoeren. De OR is akkoord met het oprichten van dit programmateam en ook binnen 
de organisatie is er draagvlak voor dit team. 
Medio 2019 hebben we tien medewerkers aangenomen en ingewerkt. De medewerkers hebben een tijdelijk 
arbeidscontract van een jaar en zullen bij goed functioneren in vaste dienst worden genomen. In 2019 zijn 
twee medewerkers vertrokken. Er is één medewerker met pensioen gegaan en één medewerkster heeft een 
andere functie bij een collega corporatie gekregen. Woongroep Marenland verwacht de toekomstige afbouw 
(na 2027) van de organisatie met natuurlijk verloop te kunnen uitvoeren. 
We hebben hiermee de rust en de focus op zowel het aardbevingsdossier als de reguliere bedrijfsvoering 
goed geborgd.  
 
Figuur 13: Organigram Woongroep Marenland 

Afgelopen jaar hebben we de organisatie op de uitvoering van onze versterkingsopgave ingericht. Er is een 
programmateam opgezet en op sterkte gebracht. Daarnaast is de bestuurskracht en de bestuurs-
ondersteuning uitgebreid om de versterkingsoperatie te kunnen managen. 
De nieuwe organisatiestructuur is ultimo 2019 geïmplementeerd. Onze medewerkers (met uitzondering van 
de directeur-bestuurder) vallen onder de CAO Woondiensten. 
 

 
Tabel 32: Fte gegevens Woongroep Marenland 

Omschrijving Ultimo 2019 Ultimo 2018 

Aantal medewerkers 40 31 

Aantal formatiemedewerkers 34,1 23,7 

Aantal interim-medewerkers 4,3 4,4 

Medewerkerstevredenheid 7,8 8,0 

Ziekteverzuim totaal  4,3% 7,4% 

Meldingsfrequentie  0,9 1,3 

Gevoerde functioneringsgesprekken  97% 96% 

secretariaat

control

directeur-
bestuurder

Wonen Bedrijfsvoering Vastgoed

programmateam

bestuurssecretaris
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De interim-medewerkers zijn middels detacheringcontracten of zzp-contracten ingehuurd en zijn actief in de 
versterkingsoperatie of zijn ingezet bij vervanging wegens ziekte. De kosten voor het aardbevingsdossier 
zijn bij de NAM in rekening gebracht, maar tot op heden niet volledig vergoed. In 2019 is circa € 180.000 ten 
laste van het resultaat gebracht. We hadden in 2019 drie langdurig zieken.  
  
Figuur 14: Leeftijdsopbouw Woongroep Marenland 

 
 
De medewerkers van Woongroep Marenland zijn ultimo 2019 gemiddeld 48 jaar (2018 50 jaar) oud en zijn 
gemiddeld 11,6 jaar (2018 16,6 jaar) in dienst. Het aantal dienstjaren kent een grote spreiding: van 1 tot 42 
jaar.  

 
Figuur 15: Dienstjarenopbouw Woongroep Marenland 

 
 
In 2019 is er bij Woongroep Marenland geen stagiaire werkzaam geweest. De organisatie kent door de 
versterkingsoperatie een te grote dynamiek om een stagiaire goed te kunnen begeleiden. Geen van de 
werknemers is buiten Nederland werkzaam. 
 
Het nieuwe werken  
In 2019 hebben we het “nieuwe werken” binnen Woongroep Marenland verder ingevuld. Het gaat hier om 
een aantal bewegingen die elkaar versterken, te weten het verder uitwerken van het procesmanagement, 
het digitaliseren van werkprocessen, het sturen op output, het versterken van de zelfsturing van 
medewerkers en het stimuleren van loslaten en coachen door leidinggevenden.  
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De doelen voor de inrichting van de organisatie zijn:  

-  We worden een organisatie die uitstekend in staat is de grote transformatieopgave in de komende 
jaren uit te voeren en te begeleiden en daarnaast ook dicht bij de huurder te blijven staan. 

- We worden een organisatie die snel inspeelt op veranderende externe omstandigheden. Daarbij zijn 
we een betrouwbare partner voor onze belanghouders en relaties.  

-  We voorkomen verspilling. We richten onze processen en afdelingen zo in, zodat er zoveel mogelijk 
geld overblijft om onze huurders nu en in de toekomst goed te bedienen.  

- We voldoen aan de regels van governance.  
 
De inrichting van het programmateam, het uitvoeren van de versterkingsoperatie en het werven van een 
groot aantal medewerkers heeft in 2019 veel van de organisatie gevraagd. Het managementteam is extern 
getraind om haar opgave en haar rol opnieuw in te vullen. Dit traject wordt in 2020 voortgezet.   
 
Medewerkerstevredenheid   
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2019 heeft de volgende scores opgeleverd: 
 

Aandachtsgebied 2019 2017 

Manier van werken  7,6 6,7 

Werkomgeving en voorziening 7,7 7,2 

Werken bij   7,8 8,0 

Gemiddelde score  7,7 7,3 

 
De response bedroeg 92%. De verbeterpunten zijn aan de hand van een viertal stellingen geïnventariseerd 
en in korte werksessies uitgewerkt.  Er is “laaghangend fruit” te pakken op het gebied van geluidsbeleving 
in het kantoorgebouw alsmede een aantal cultuuraandachtspunten. Deze laatste punten worden 
meegenomen in het te starten ontwikkelingstraject ‘Huurders Centraal’.    
 
Algemene verordening persoonsgegevens  
In 2019 hebben we intern zeven interne meldingen gehad van mogelijke schendingen van de 
privacywetgeving.  Het betreft met name onjuist verzonden interne en externe mails. Er is na interne 
beoordeling geen sprake van een privacy schending. Er is vervolgens geen melding aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens gedaan. De wetgeving voor de privacybescherming is niet gewijzigd.  
 
Ondernemingsraad 
De OR heeft in 2019 vijf keer overlegd met de directeur-bestuurder, waarbij naast diverse onderwerpen ook 
over de algemene gang van zaken bij Woongroep Marenland wordt gesproken. De onderwerpen die in 2019 
zijn besproken betreffen onder andere maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de financiële crisis en de 
aardbevingsproblematiek), de begroting 2020-2024, het jaarverslag 2018, het Arbo-jaarplan, de 
personeelsregelingen, de cao-aangelegenheden, de werkkostenregeling, het voorstel voor collectieve vrije 
dagen en de organisatieontwikkeling. Bij de organisatieontwikkeling is specifiek de verandering van de 
organisatiestructuur en de daarmee samenhangende adviesvraag besproken. Er heeft in 2019, in het bijzijn 
van de bestuurder, twee keer overleg met de raad van commissarissen plaatsgevonden. Verder heeft de 
OR in 2019 de bijeenkomsten van het OR-platform voor kleine corporaties bijgewoond. Ook heeft de OR 
deelgenomen aan de werkgroep strategische personeelsplanning, waarbij de visie op strategische 
personeelsplanning en de personeelsregelingen zijn herijkt.  
 
Tabel 33: Ondernemingsraad Woongroep Marenland periode 2018-2020 

Naam Rol Afdeling Herbenoeming 

Mevr. J. Eskak Voorzitter Wonen 2018-2020 

Dhr. A. Haveman Secretaris Vastgoed 2018-2020 

Dhr. K. van der Laan Lid Bedrijfsvoering 2018-2020 

 

 



55 
 

Interne communicatie 
De medewerkers van Woongroep Marenland worden regelmatig geïnformeerd over interne en externe 
beleidsontwikkelingen. Verslagen van werkoverleggen zijn voor iedereen in de organisatie beschikbaar. 
Specifieke MT-besluiten worden via intranet of personeelsbijeenkomsten bekend gemaakt. In het 
maandelijkse medewerkersoverleg worden alle medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken 
rondom projectontwikkeling, projectuitvoering en bedrijfsvoering. Tijdens personeelsbijeenkomsten zijn de 
medewerkers geïnformeerd over het nieuwe ondernemingsplan, het jaarverslag 2018, de vorming van het 
programmateam, de meerjarenbegroting 2020-2024, de Aedes-benchmark, de medewerker 
tevredenheidsonderzoek en veelvuldig de ontwikkelingen in de versterkingsoperatie.  
 
Personeelsvereniging 
De personeelsvereniging van Woongroep Marenland is erg actief en levert een goede bijdrage aan het 
werkklimaat van de organisatie. Medewerkers worden op hun verjaardag verrast met een cadeautje en bij 
‘lief en leed’’ wordt collegiaal meegeleefd. Daarnaast organiseert de personeelsvereniging het jaarlijks 
personeelsuitje, een jaarlijkse barbecue voor het personeel (inclusief de partners en kinderen) en verzorgt 
zij de bedrijfsactiviteiten bij enkele nationaal erkende feestdagen.  
 
Personeelsontwikkeling en -welzijn 

In 2019 bedroegen de opleidingskosten € 56.300 (2018 € 14.000). Meerdere individuele medewerkers 
hebben zich geschoold op zowel vakkennis als persoonlijke vaardigheden. In oktober 2019 is er voor alle 
nieuwe medewerkers een introductiedag voor de sociale volkshuisvesting gehouden.   
Woongroep Marenland heeft in het kader van strategische personeelsplanning een duurzaam 
personeelsbeleid ontwikkeld. Naast een tweejaarlijkse gezondheidscheck wordt ook een gezond leven 
financieel gestimuleerd. Voor 2019 is € 2.392 uitbetaald aan het gezondheidsbudget. Een belangrijke 
meerwaarde van het gezondheidsbudget is dat we in de organisatie nu nog beter het gesprek over 
gezondheid met elkaar aan kunnen gaan.  
De vier BHV’ers hebben hun jaarlijkse trainingsdag gehad. In 2019 is er geen ontruimingsoefening 
gehouden. 
 
Organisatie en aardbeving  
Woongroep Marenland wordt geconfronteerd met een zeer grote opgave door het inspecteren, engineren 
en versterken van woningen als gevolg van de aardbevingen. Door deze opgave komt de beheersbaarheid 
van de reguliere bedrijfsvoering onder druk te staan. Daarnaast heeft de versterkingsopgave grote impact 
op het wonen van onze huurders. We worden in de lokale pers (krant en radio) en de sociale media hiermee 
regelmatig geconfronteerd. Dit vraagt voor Woongroep Marenland duidelijke communicatiebeleid en –lijnen.    
We hebben in januari 2020 ons nieuw communicatiebeleid vastgesteld. Het communicatiebeleid is 
gebaseerd op de volgende drie communicatielijnen: 

-  Ouderwets zorgen voor een stevige basis.  
-  Samen op reis om te experimenteren en leren. 
-  Participeren & de huurder centraal in ons denken en doen.   
    

Om de opgave goed te managen heeft Woongroep Marenland besloten te kiezen voor regisserend 
opdrachtgeverschap. Inzet daarbij is om samen met marktpartijen de opgave te realiseren waarbij 
marktpartijen op basis van heldere vooraf gestelde voorwaarden, onder regie van Woongroep Marenland, 
integraal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van het programma (projecten).  
Het richten en inrichten van een programmaorganisatie binnen Woongroep Marenland welke 
verantwoordelijk is voor de realisatie van het versterkingsprogramma binnen de gestelde kaders van 
kwaliteit, proces, tijd en geld. Hoofdtaken zijn: 
- Zorgdragen voor de ontwikkeling en realisatie van circa 800 aardbevingsbestendige, duurzame en 

toekomstbestendige woningen. 
- Zorgdragen voor het versterken van circa 150 eenheden in zorgvastgoed en twee brede scholen. 
- Zorgdragen voor het begeleiden van inspectie en engineering van de resterende 1500 woningen. 

 
We zijn ultimo 2019 gestart met een “nulmeting” van het regisserend opdrachtgeverschap. Aan de hand van 
deze inventarisatie wordt het regisserend opdrachtgeverschap verder ingevuld en geoptimaliseerd. We zijn 
ons hiervan bewust dat we leren door te doen.    
 
Ontwikkeling van de bedrijfslasten 
De bedrijfslasten van Woongroep Marenland zijn hoger dan gemiddeld in de sector. Dat is gebleken uit de 
Aedes-benchmark 2018.  
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Tabel 34 : Netto bedrijfslasten per verhuureenheid 
 

 
Bedrijfslasten 

Landelijk  Woongroep Marenland 

€ per VHE € 785 € 807 

Klasse A, B of C B 

 
Woongroep Marenland wordt gekenmerkt als een B-corporatie. Dit is gezien de omvang van de 
werkzaamheden van het aardbevingsdossier een goede prestatie. De bedrijfslasten worden voor 2019 
ingeschat op een vergelijkbaar niveau van 2018. Hierbij is rekening gehouden met een volledige toerekening 
van de organisatiekosten aan de versterkingsoperatie.   
 
Woongroep Marenland stuurt actief op de beheersing van haar bedrijfslasten. Voor zover mogelijk worden 
de extra kosten van de versterkingsoperatie als ruisfactoren of als incidentele kosten aangemerkt. Hierbij 
wordt opgemerkt dat voor Woongroep Marenland het realiseren van veilige woningen op de eerste plaats 
komt en de sturing op bedrijfslasten daaraan ondergeschikt is. 
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8. Financieel beheer 

8.1 Algemeen 
 
We vinden een gezond financieel beleid en beheer belangrijk. Ons beleid is gericht op financiële continuïteit, 
het behouden van onze investeringskracht en het beheersen van de financiële risico’s, zodat Woongroep 
Marenland haar taak als maatschappelijke onderneming optimaal kan uitvoeren.  
 

8.2 Ontwikkeling resultaat en eigen vermogen 
 
Eigen vermogen 
In 2019 is het eigen vermogen toegenomen met € 27,6 miljoen (begroot € 10,2 miljoen). Deze toename 
bestaat uit een direct rendement van € 4,4 miljoen (begroot € 5,6 miljoen) en een positief indirect rendement 
van € 23,2 miljoen (begroot positief € 4,6 miljoen). De verbetering van het indirect rendement kan worden 
verklaard door een stijging van de marktwaarde met circa 11% en een wijziging in de bepaling van het 
zorgvastgoed. Het direct rendement is lager dan verwacht door hogere rentelasten van € 2,5 miljoen 
(waardering van de embedded leningen), hogere personeelslasten (€ 0,7 miljoen) door de personele 
uitbreiding voor de versterkingsoperatie en hogere bedrijfslasten (ICT, werving en selectie) van € 0,2 miljoen 
voor de uitbreiding van de organisatie en € 0,5 miljoen voor extra ondersteuning voor bedrijfsvoering en de 
herijking van de energielabels en het bepalen van de conditiemeting. Daarnaast is de 
vennootschapsbelasting € 2,4 miljoen lager doordat woningverbetering fiscaal voor een groot deel als 
woningverbetering wordt aangemerkt en de opgenomen latenties zijn vrijgevallen.  
 
Kengetallen 2017-2019 
De tabel hieronder geeft een overzicht van de financiële kengetallen van de afgelopen drie jaar.  
 
Tabel 35: Ontwikkeling financiële kengetallen  
 

Financiële kengetallen     

Bedragen x € 1.000 Norm 2019 2018 2017 

Operationele kasstroom   4.741 4.475 3.511 

Mutatie eigen vermogen   25.513 16.062 -1.724 

Eigen vermogen  135.014 107.404 92.263 

Solvabiliteit op beleidswaarde  >20% 23,8% 10.2%  

Solvabiliteit1 op marktwaarde  50,1% 45.8% 39,9% 

Rentabiliteit totaal vermogen2  10,8% 7,6% 1,3% 

Rentabiliteit eigen vermogen3  22,8% 17,8% -1,9% 

Interest coverage ratio >1,4 2,2 2.2 1,7 

Dekkingsratio  <70% 41,7% 52% 58% 

Loan to value op beleidswaarde <75% 65% 85%  
 

 
De kengetallen voor het DAEB en het niet-DAEB-bedrijf zijn voor 2019 als volgt:  
 

Tabel 36: Financiële kengetallen DAEB / niet-DAEB 
 

Financiële kengetallen DAEB niet-DAEB Totaal 

Bedragen x € 1.000 2019 2019 2019 

Operationele kasstroom  4.288  453 4.741 

Mutatie eigen vermogen 23.121 2.392 25.513 

Eigen vermogen  132.917 9.603 132.917 

Solvabiliteit4  op beleidswaarde 25% 40% 24% 

Interest coverage ratio 2,1 2,3 2,2 

                                                      
1 Solvabiliteit: eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen o.b.v. waardering marktwaarde. 
2 Rentabiliteit totaal vermogen: som van het jaarresultaat en de verschuldigde rente uitgedrukt in een percentage van 

het totale vermogen. 
3 Rentabiliteit eigen vermogen: jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen. 
4 Solvabiliteit: eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen o.b.v. waardering marktwaarde   
   en gecorrigeerd voor de volkshuisvestelijke beklemming. 
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Financiële kengetallen DAEB niet-DAEB Totaal 

Loan-to-value beleidswaarde5                  65% 61% 65% 

Loan-to-value op marktwaarde 6 44% 52% 46% 

Ontwikkeling van de liquiditeit en solvabiliteit 
 
De liquiditeit van Woongroep Marenland verloopt als volgt:  
 
Figuur 17: Ontwikkeling van de liquiditeit (2017-2019) 
 

 
 
Onze ICR ligt in alle jaren ruim boven de norm van 1,4. De kasstromen van Woongroep zijn positief en 
kennen een stijgende trend. De operationele kasstroom van € 4,7 miljoen is € 1,4 miljoen lager dan de 
begroting en kan grotendeels verklaard worden door lagere huuropbrengsten (meer huurderving), lagere 
onderhoudsuitgaven (vergoeding voor het schadeherstel en lagere uitgaven planmatig onderhoud), hogere 
bedrijfsuitgaven (extra ondersteuning voor de versterkingsoperatie als de reguliere bedrijfsvoering, geen 
heffing WSW) en hogere rente uitgaven (onjuiste begroting van de derivaten en de rentebetaling 4 januari 
2020). De hogere bedrijfsuitgaven zijn gerelateerd aan de uitbreiding van de organisatie, de kosten voor de 
conditiemeting en het bepalen van de nieuwe energielabels. De hogere bedrijfsuitgaven hebben voor € 0,4 
miljoen een eenmalig karakter.      
 
De ontwikkeling van de dekkingsratio geeft aan dat Woongroep Marenland voldoende onderpand heeft om 
haar schulden te betalen. De positieve ontwikkeling wordt verklaard door zowel een vermindering van de 
leningen als een toename van de marktwaarde. De dekkingsratio voldoet alle jaren ruim aan de norm van 
maximaal 70%  
 
Figuur 18: Ontwikkeling van de dekkingsratio (2017-2019) 

 
 

                                                      
5 Loan-to-value: de verhouding tussen de leningen kredietinstellingen en de bedrijfswaarde. 
6 Dekkingsratio: de verhouding tussen de leningen kredietinstellingen en de marktwaarde. 
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Voor het bepalen van de toekomstige investeringsruimte wordt gekeken naar de Loan to Value. Ultimo 
februari 2020 is de voorlopige norm van voor de Loan to Value nog steeds vastgesteld op 75%. 
 
De Loan to Value heeft het volgende beeld.  
 

 
 
In 2018 voldeed Woongroep Marenland met 85% niet aan de norm van de LtV van maximaal 75%. In 2019 
daalt de LtV naar 65% en voldoen we ruimschoots aan de norm   
Voor 2019 is de Loan to Value verbeterd door een toename van € 26 miljoen van de beleidswaarde (stijging 
marktwaarde en wijziging van de parameters) en de aflossing van de leningen (€ 12 miljoen).    
 
In 2019 is de marktwaarde met circa € 26,8 miljoen gestegen en de beleidswaarde met € 26 miljoen.  
Het voldoen aan onze volkshuisvestelijke opgave (beschikbare en betaalbare woningen) leidt tot een lagere 
beleidswaarde.  
 
Het financiële beleid is gericht op de continuïteit en het uitvoeren van onze opgave voor versterking en 
verduurzaming. Onze investeringsruimte blijft beperkt bij de voorlopige Loan to Value voor de beleidswaarde.  
 
In de meerjarenbegroting 2020-2024 zijn maatregelen in gang gezet om te komen tot verdere daling van 
onze schuldpositie (zie paragraaf 8.3). Gezien onze opgave voor het aardbevingsdossier wordt de Aw en 
het WSW middels de managementrapportages en periodiek overleg op de hoogte gehouden van de 
voortgang.  
 
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft in zijn oordeelsbrief over 2018 aangegeven dat 
Woongroep Marenland de wetten en andere relevante regels heeft nageleefd en dat voldaan is aan de 
staatssteunregeling. Als risico wordt de grote versterkingsopgave en de omvang van de schuldpositie 
genoemd. Voor 2019 verwachten we een gelijkluidend oordeel. 
 

8.3 Vooruitzichten 
 
Uitgangspunten  
Onze meerjarenbegroting 2020-2024 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
- Een sloop- en nieuwbouwprogramma, dat intern is geformaliseerd en extern is gecommuniceerd. Voor 

een overzicht van het programma wordt verwezen naar paragraaf 6.4. Dit sloop- en 
nieuwbouwprogramma vloeit voort uit het aardbevingsprogramma en de financiering van dit programma 
vindt nagenoeg geheel door de NAM plaats.  

- Een huurverhoging met gemiddelde inflatie. 
- De verkoop van het niet-DAEB-bezit door middel van uitponding. Hierin is in 2019 gestart en wordt in 

2020 voortgezet.  
- Het strategisch vastgoedbeleid 2017-2021. Hierbij is het programma voor de woningverbetering van 

Appingedam en Middelstum (de zogenaamde prioritaire gebieden) gecombineerd met de 
versterkingsoperatie.   
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Voor het beoordelen van de betaalbaarheid van de verschillende scenario’s wordt voor de liquiditeit en 
solvabiliteit getoetst aan de normen van de Autoriteit woningcorporaties. Woongroep Marenland wil met deze 
doelstellingen haar (financiële) rol in de sociale volkshuisvesting in Noordoost-Groningen op een goede wijze 
blijven vervullen. 
 
In de volgende paragrafen richten we ons op de DAEB-tak. Dit is onze corebusiness en het meest kritische 
in onze bedrijfsvoering. De financiële (ken)getallen voor Woongroep Marenland geconsolideerd en de niet-
DAEB-tak zijn in de bijlagen opgenomen.  
 
Kengetallen 2020-2024 
De financiële kengetallen voor de ontwikkeling van de kasstromen voor 2020-2024 geven aan dat de 
kasstromen voor de lopende begrotingsperiode voldoende zijn. 
 
De hoofddoelstelling van de financiering is het waarborgen van een permanente toegang tot de kapitaalmarkt 
en het voorkomen van bovenmatige risicosituaties. Belangrijke randvoorwaarden zijn daarbij dat de 
solvabiliteit op een aanvaardbaar niveau blijft en er voldoende faciliteringsvolume bij het WSW blijft. 
 
Tabel 37: Ontwikkeling van de kasstromen 

Jaar Kasstroom uit 
operationele 
activiteiten 

ICR 

2020 23.338 8,02 

2021 3.921 2,49 

2022 3.396 2,44 

2023 5.470 3,26 

2024 4.955 3,10 

 
Woongroep Marenland is de komende vijf jaar voldoende in staat om aan haar betalingsverplichtingen voor 
rente en aflossing te voldoen. De hoge kasstroom in 2020 heeft betrekking op de ontvangsten voor de 
waardevermindering. Dit is het verwachte bedrag dat door de commissie mijnbouwschade wordt vergoed of 
door de NAM vanuit de schadestaatprocedure.  
 
De tabel hieronder bevat de financiële kengetallen van het DAEB-bedrijf en geeft op basis van de 
meerjarenbegroting 2020-2024 de ontwikkeling van het resultaat en het eigen vermogen voor de komende 
vijf jaar aan. De kengetallen voor de solvabiliteit en de Loan to Value zijn gebaseerd op de voorlopige normen 
van de Aw/het WSW.  
 
Tabel 38: Financiële kengetallen van het DAEB-bedrijf  
 

Bedragen  

x € 1 miljoen 

2020 2021 2022 2023 2024 

Jaarresultaat 37,2 3,4 9,3 13,4 17,1 

Eigen vermogen 152.9 156,4 165,7 179,0 196,1 

Solvabiliteit 29.7% 34,4% 37,6% 42,6% 47,6% 

Dekkingsratio 39,5% 34,9% 33.1% 31,5% 29,7%  

LTV 70,1% 62,2% 58,3% 55,3% 51,8% 
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De financiële kengetallen voldoen aan de normen van de Aw /het WSW. De verbetering van de normen zijn 
toe te wijzen aan een stijging van de marktwaarde/de beleidswaarde (autonoom en door de versterkings-
operatie), de aflossing van de leningen (goede kasstromen, vergoeding waardevermindering, uitponden van 
het niet-DAEB-bezit en bijdragen voor de versterking).  
 
Financieringsbehoefte 2020-2024 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze financieringsbehoefte in de komende vijf jaren zoals deze 
in de meerjarenbegroting is opgenomen. 
 
Tabel 39: Financieringsbehoefte Woongroep Marenland 2020-2024 
 

Bedragen  

x € 1 miljoen 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

Operationele kasstroom   23,3  3,9  3,4  5,5 5,0 

Kasstroom uit 
(des)investerings-
activiteit 

  1,2 -2,0 -3,3 0,1 1,6 

Aflossingen -12,0   -11,8 -6,9 -1,7 -1,7 

Nieuwe leningen 0,0 0,0 5,0 0 0 

Mutatie liquide middelen 12,5 -9,8 - 1,8 3,8 4,9 

 
De financieringsruimte voor 2020 tot en met 2024 kan worden ingezet voor de uitvoering van de 
versterkingsopgave. Woongroep Marenland heeft door de uitvoering van de versterkingsopgave circa één 
derde van haar bezit versterkt en verduurzaamd. Op basis van de invulling van ons 
herstructureringsprogramma en de invulling van het versterkingsprogramma wordt in overleg met het WSW 
onze financieringsbehoefte ingevuld. Op basis van de gestelde liquiditeit kaders van het WSW voldoet 
Woongroep Marenland aan de gestelde normen. De stijging van onze kasstroom vertaalt zich geleidelijk tot 
een verbetering van onze financiële robuustheid.  
 
Tabel 40: Resultaten op basis van WSW-normen 
 

Omschrijving Norm WSW Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2024 

ICR >1,40 2.2 8,0 3,1 

Dekkingsratio <70%  41,7% 39,5% 29,6% 

Solvabiliteit >20% 23,8% 29,7% 47,6% 

LTV  <75% 65 % 70,1% 51,8% 

 
Het WSW heeft aangegeven dat de normen voor de Loan to Value en de solvabiliteit worden bijgesteld. Voor 
de Loan to Value wordt deze <85% en voor de solvabiliteit >15%. Daarnaast komt er een aanvullende 
dekkingsratio voor leningen op marktwaarde. Deze dekkingsratio bedraagt voor Woongroep Marenland 
58,9% en voldoet aan de norm van < 70%.    

8.4 Treasury 
 
Organisatie 
De treasurycommissie bereidt het beleid en de activiteiten voor en voert deze uit, na accordering van de 
directie. De commissie bestaat uit de directeur-bestuurder, de controller, de seniormedewerker planning & 
control, de seniormedewerker financiën, de manager bedrijfsvoering en een externe adviseur.  
De kaders waarbinnen beslissingen worden genomen over financieren, beleggen en cashmanagement, zijn 
opgenomen in het treasurystatuut en het treasuryjaarplan. Het treasurystatuut en het treasuryjaarplan 
worden besproken in de auditcommissie en goedgekeurd door de raad van commissarissen.  
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We willen de financiële continuïteit van onze organisatie waarborgen. Dit doen we door het realiseren van 
een permanente toegang tot de kapitaalmarkt en door het voorkomen van bovenmatige risicosituaties. Ons 
streven is om het jaarlijkse renterisico te beperken tot ongeveer 10% van de leningenportefeuille. Inclusief 
de nieuw aan te trekken financieringsmiddelen moet het renterisico onder de 15% blijven. De door het WSW 
gehanteerde norm voor het renterisico bedraagt maximaal 15% per jaar over de actuele portefeuille.  
 
Figuur 19: Renterisico Woongroep Marenland 2020-2024 

 
  
De bovengenoemde renterisico’s betreffen de verplichte eindaflossing van leningen, renteconversies, niet 
afgedekte opslag van de roll-over leningen en de spreadherzieningen op de afgesloten basisrenteleningen. 
De overschrijding van de norm voor 2020 betreft een spreadherziening. Dit is een beperkt risico. Woongroep 
Marenland heeft een lening van € 5 miljoen met een variabele rente tot ultimo 2019. Dit is voor Woongroep 
Marenland een beheersbaar renterisico. De renteontwikkeling zal worden gevolgd en bij een structurele 
stijging van de rente zal het risico worden afgedekt.  

Treasuryjaarplan 2020 
Op basis van de begroting 2020-2024 wordt onze financieringsbehoefte sterk beïnvloed door de uitvoering 
van het sloop-/nieuwbouwprogramma van het aardbevingsdossier. We zijn in ons treasuryjaarplan uitgegaan 
van de afspraak dat de NAM/NCG zorgdraagt voor tijdige financiering.  

Er is voor 2020 een openstaand renterisico voor een bedrag van € 10 miljoen. Dit bestaat voor € 10 miljoen 
uit een herfinanciering. Volgens het treasuryjaarplan is bij een (voorschot voor) de vergoeding voor de 
waardevermindering geen herfinanciering benodigd. De liquiditeitsontwikkeling wordt wekelijks gevolgd en 
de prognoses worden minimaal tweemaal per jaar herzien.  

Beleggingen 
Ons beleggingsbeleid is erop gericht om zo min mogelijk overtollig kasgeld te hebben. Eind 2019 beschikten 
we voor € 1,7 miljoen aan liquide middelen. Er is ultimo 2019 € 4 miljoen op een roll-over lening teruggestort.  

8.5 Financiering 
 
Investeringen en leningen  
In 2019 is voor € 6,6 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en woningverbetering. We zijn in 2019 geen nieuwe 
leningen aangegaan. Een herfinanciering van € 10 miljoen is doorgeschoven naar 2020 en toekomstige 
herfinanciering is afhankelijk van het beschikbare werkkapitaal.  
 
Tabel 41: Investeringen en leningen 
 

Omschrijving  
(bedragen x € 1 miljoen) 

2019 2018 2017 

Investeringen  24,9 6,6 1,0 

Leningen (incl. herfinanciering)  0,0 5.0 5,0 
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8.6 Fiscaliteit 

 
Voor de vennootschapsbelasting heeft Woongroep Marenland in april 2009 de VSO2 ondertekend. De 
aangiftes tot en met 2016 zijn ingediend. Voor 2017 is de concept aangifte gereed. Zodra de WOZ-aanslagen 
van alle gemeenten (met peildatum 1 januari 2018) binnen zijn, kan de aangifte worden afgerond. Het 
opstellen en indienen van de aangiftes gebeurt met behulp van externe adviseurs. Voor 2018 is er een 
belastinglast van € 1,7 miljoen. Er is sprake van een stijging van de WOZ-waarde. We verwachten een 
jaarlijkse WOZ-stijging van circa € 4 miljoen. De te vorderen vennootschapsbelasting is opgenomen als 
actieve latentie. Vanaf 2015 is er fiscale winst beschikbaar ter compensatie. Naar verwachting gaat 
Woongroep Marenland vanaf 2020 vennootschapsbelasting betalen. 
 

8.7 Verbindingen 
 
Woongroep Marenland participeert in 14 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). In 12 VvE’s heeft Woongroep 
Marenland een meerderheidspositie voor wat betreft stemverhoudingen. 
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9. Kengetallen 2019 
 

 

Omschrijving 2019 2018 2017 2016 2015

Woningbezit (aantal verhuureenheden) 

a.in exploitatie

   woningen - vooroorlogs 24             24               37             37             37             

   woningen - na-oorlogs 2.210        2.200           2.234        2.239        2.246        

   eenheden ten behoeve van bijzondere huisvesting 149           149             149           149           149           

totaal aantal woningen en eenheden in beheer 1 2.383        2.373           2.420        2.425        2.432        

b.in aanbouw of voorbereiding 71             -              -            -            -            

c.Garages, carports,parkeerplaatsen en kelders 441           437             446           447           450           

d.Maatschappelijk vastgoed 2              2                 2              2              2              

e.Overige objecten:bedrijfspanden 44             47               47             49             48             

Totaal aantal in verhuur (a,c,d en e)  ongewogen 2.941        2.859           2.915        2.923        2.932        

Totaal aantal in verhuur (a,c,d en e)  gewogen (VHE) 2.517        2.509           2.558        2.565        2.572        

Kwaliteit

Totaal onderhoudskosten per verhuureenheid 1.072 1.084 1.487 923 932

Het verhuren van woningen

Huurachterstand in % 1,02 1,08 1,25 1,14 0,90

Huurderving in % 0,90 0,89 0,60 0,85 0,85

Mutatiegraad in % 9,56 8,18 8,55 8,49 9,95

Netto kasstroom  (bedragen x € 1,-)

Huuropbrengst per VHE 6.653 6.710 6.517 6.434 6.225

Huuropbrengst per VHE (exclusief Brede scholen) 6.147 6.222 6.039 5.962 5.758

Netto operationele kasstroom per VHE 3.315 3.618 2.988 3.520 3.519

Rentelasten en soorgelijke kosten per VHE 1.611 1.834 1.616 1.957 2.054

Netto kasstroom na rente per VHE 1.703 1.783 1.372 1.563 1.465

Financiële continuïteit

Rentabiliteit:

■ Rentabiliteit eigen vermogen in % 22,8% 17,8% -1,9% 2,3% 6,6%

■ Rentabiliteit totaal vermogen in % 10,8% 7,6% 1,3% 3,1% 4,8%

Solvabiliteit op beleidswaarde in % 14,6% 10,2%

Solvabiliteit op marktwaarde in % 49,4% 45,8% 39,9% 40,5% 39,6%

Rentedekkkingsgraad 2,2 2,2 1,7 1,7 1,7

Loan to Value op beleidswaarde in % 64,9% 85,1%

Loan to Value op bedrijfswaarde in % 70,6% 71,9% 72,0%

Dekkingsratio in % 41,7% 51,5% 58,0% 61,0% 61,8%

Netto bedrijfslasten 

Netto bedrijfslasten per verhuureenheid 884 902 825 930 1.097

Personeelskosten per FTE 59.745 67.037 68.898 72.864 70.084

Aantal verhuureenheden per FTE 73,82 99,30 108,40 104,37 102,14

Personeelsbezetting

Aantal formatieplaatsen 

■ Directie/management/secretariaat  2 7,40          3,78            2,67          2,56          2,56          

■ Bedrijfsvoering 8,90          6,56            5,53          5,42          5,42          

■ Wonen 9,90          7,06            7,52          6,84          7,44          

■ Servicedienst 3,00          4,00            4,00          4,88          4,88          

■ Vastgoed 4,90          3,88            3,88          4,88          4,88          

Personeelsbezetting ultimo 34,10        25,27           23,60        24,58        25,18        

1. De toename van het aantal verhuureenhedn ultimo 2019 w ordt verklaard door de nieuw bouw  van de w oningen 

   die in 2018 zijn gesloopt 

2  De toename van het aantal formatieplaatsen w ordt veroorzaakt door de uitbreiding als gevolg van de versterkingsoperatie 

    en het opnemen van de manager Wonen bij directie / management
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B. Jaarrekening 2019 

1.  Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA (bedragen x € 1.000) 

Ref.

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen B6.1

DAEB vastgoed in exploitatie 241.542 216.041        

Niet Daeb vastgoed in exploitaite 19.935 18.620

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0

Totaal van vastgoedbeleggingen 261.477 234.661

Materiele vaste activa B6.2

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie 1.187 1.348

Totaal van materiele vaste activa 1.187 1.348

Financiële vaste activa B6.3

Latente belastingvorderingen 944 1.579

Overige financiële vaste activa 31 36

Totaal van financiële vaste activa 975 1.615

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden B6.4

Vastgoed bestemd voor de verkoop 36 263

Overige voorraden 26 26

Totaal voorraden 61 289

Vorderingen B6.5

Huurdebiteuren 209 234

Gemeenten 0 7

Overige vorderingen 2.630 1.096

Overlopende activa 1.105 24

Totaal van vorderingen 3.944 1.361

Liquide middelen B6.6 1.708 1.680

 269.352 240.954

31 december 2019 31 december 2018
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PASSIVA (bedragen x € 1.000) 

Ref.

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve B6.7 83.373 70.766

Overige reserves 51.641 36.638

Totaal van eigen vermogen 135.014 107.404

Voorzieningen B6.8

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 2.742

Overige voorzieningen 117 97

Totaal van voorzieningen 117 2.840

Langlopende schulden B6.9

Leningen kredietinstellingen 103.342 113.186

Waarborgsommen 308 312

Totaal van langlopende schulden 103.650 113.498

Kortlopende schulden B6.10

Leningen kredietinstellingen 7.971 12.029

Schulden aan leveranciers 1.181 474

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.094 248

Overlopende passiva 19.325 4.461

Totaal van kortlopende schulden 30.572 17.213

 269.352 240.954

31 december 2019 31 december 2018
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2. Winst- en verliesrekening over 2019 
 

 

 

 

 

 

  

Ref. 2019 2018

Huuropbrengsten B.9.1 16.746 16.837

Opbrengsten servicecontracten B.9.2 399 331

Lasten servicecontracten B.9.3 -286 -326

Lasten verhuur en beheeractiviteiten B.9.5 -1.111 -1.014

Lasten onderhoudsactiviteiten B.9.6 -3.853 -2.886

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit B.9.7 -1.515 -2.606

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 10.381 10.336

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.760 1.750

Toegerekende organisatiekosten -232 -179

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.085 -1.190

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille B.9.9 444 380

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille B.9.10 -650 -1.205

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille B.9.11 23.808 16.592

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23.157 15.387

Opbrengst overige activiteiten 46 49

Kosten overige activiteiten -993 -527

Netto resultaat overige activiteiten B.9.12 -947 -478

Overige organisatiekosten B.9.15 -676 -1.329

Kosten omtrent leefbaarheid B.9.16 -9 -13

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten -9 101

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.927 -4.704

Saldo financiele baten en lasten B.9.17 -5.936 -4.603

Totaal van resultaat voor belastingen 26.413 19.681

Belastingen B.9.18 1.197                 -1.866

Resultaat uit deelnemingen 0 0

Totaal van resultaat na belastingen 27.610 17.815
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3. Kasstroomoverzicht 2019 
 

 

KASSTROOMOVERZICHT 2019 2018

€ 1.000 *(€1.000) *(€1.000)

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Zelfstandige huurwoningen 13.666 13.711

Intramuraal 847 993

Maatschappelijk onroerendgoed 1.274 1.253

Bedrijfsmatig onroerendgoed 712 704

Parkeervoorzieningen 188 198

Vergoedingen 358 287

Overige bedrijfsontvangsten 16 71

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) -11 0

Saldo ingaande kasstromen 17.052 17.216

Uitgaven:

Betalingen aan werknemers -1.988 -1.690

Onderhoudsuitgaven -2.189 -2.137

Overige bedrijfsuitgaven -3.682 -3.154

Betaalde interest -4.056 -4.287

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 0 -135

Verhuurderheffing 0 -1.028

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringengebonden -395 -302

Vennootschapsbelasting 0 0

Saldo uitgaande kasstromen -12.310 -12.734

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 4.741 4.482

(Des)investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 1.794 2.029

Verkoopontvangsten grond -15 129

(Des)Investeringsontvangsten overig -46 -99

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 1.732 2.059

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 12.651 175

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -2.809 -332

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0

Investeringen overig -281 -328

Verwerving van materiële vaste activa 9.561 -484

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 11.293 1.575

FVA

Ontvangsten overig 0 0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 0

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen 0 5.000

Uitgaand

Aflossing geborgde leningen -16.006 -12.089

Aflossing ongeborgde leningen 0 -211

Aflossing interne lening 0 0

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -16.006 -7.300

Toename/Afname van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 1.680 2.923

Geldmiddelen aan het einde van de periode 1.708 1.680

Toename (afname) van geldmiddelen 28 -1.243
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4.  Algemene toelichting 
 

4.1 Algemeen 
 
Woongroep Marenland is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Zij heeft 
specifieke toelating in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Ten Boer en Winsum 
en is werkzaam binnen de juridische wetgeving van de Nieuwe Woningwet en het Besluit Beheer Sociale 
Huursector. De statutaire vestigingsplaats is Prof. Cleveringaplein 1 te Appingedam. 
 
Woongroep Marenland is een maatschappelijke organisatie, die samen met haar partners in het 
Eemsdeltagebied de voorzieningen en de leefbaarheid van de regio op peil wil houden en verbeteren. We 
zijn betrokken bij onze huurders en bieden ze een woning met een optimale prijs-kwaliteitverhouding en een 
goede dienstverlening. We realiseren een doelgerichte en efficiënte organisatie door onze processen en 
werkwijzen continu te verbeteren, door de samenwerking met partners in de DEAL-regio te intensiveren en 
door onze medewerkers goed toe te rusten voor hun taken. Met onze slogan “Samen werken aan Wonen” 
geven we aan waar Woongroep Marenland in het aardbevingsgebied voor staat en wat ze wil. Onze primaire 
opdracht is na 100 jaar sociale volkshuisvesting niet gewijzigd, maar de omstandigheden zijn door het 
aardbevingsdossier wel bijzonder en gecompliceerd.  

 
4.2 Regelgeving 
 
De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze 
zijn geformuleerd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting en de Regeling toegelaten instelling 
volkshuisvesting. In deze besluiten worden de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW voorgeschreven, 
behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de raad voor 
de Jaarverslaggeving de definitieve RJ 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting uitgegeven. In deze 
richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen en 
zijn voor de sectorspecifieke presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.  
 
Op 4 juli 2019 zijn door het ministerie van BZK, de AW en het WSW nieuwe definities gepubliceerd inzake 
de verwerking van uitgaven voor verbeteringen onderhoud. Conform de RTIV zijn deze definities van 
toepassing voor de bepaling van de beleidswaarde in de jaarrekening 2019.  
De beleidswaarde 2019 is € 26 miljoen gestegen ten opzichte van 2018. Voor een bedrag van 19,2 miljoen 
wordt dit veroorzaakt door de gewijzigde normen.  
Voor de bepaling van een eventuele onrendabele top bij aangegane verplichtingen voor renovatie of 
verbetering is ultimo 2019 rekening gehouden met de nieuwe definities. De reden hiervoor is dat voor het 
bepalen van de eventuele onrendabele top van deze verplichtingen, de verslaggeving technische verwerking 
in de toekomst bepalend is. Woongroep Marenland heeft in de meerjarenbegroting al haar 
woningverbeteringen opgenomen als onderhoud. Voor de jaarrekening is beoordeeld of de verbeterings- 
renovatieplannen voldoen aan de eisen van investering. Hierdoor is € 18 miljoen aan onderhoud alsnog 
aangemerkt als verbetering. Voor elk renovatie- of verbeteringsproject wordt in het jaar van uitvoering een 
uitvoeringsbesluit gemaakt. Dit is van belang om de laatste inzichten van de versterkingsoperatie mee te 
nemen. Na interne besluitvorming vindt communicatie met de betrokken bewoners plaats. Op dat moment 
wordt een eventuele onrendabele top bepaald.   
 

4.3 Vergelijking met voorgaand jaar 

 
In vergelijking met 2018 is de regelgeving voor de jaarverslaggeving voor toegelaten instellingen 
volkshuisvesting op het volgende punt gewijzigd.  
- De balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten van de DAEB-tak en de niet-DAEB-

tak worden gescheiden in de toelichting van de jaarrekening opgenomen. Er zijn voor 2019 
vergelijkende cijfers 2018 opgenomen.  

 

4.4 Stelselwijzingen 
 
Voor de jaarrekening 2019 is er geen sprake van een stelselwijziging.  
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4.5 Schattingen 

 
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directeur-
bestuurder van Woongroep Marenland 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 
2.36 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 
 
Met ingang van 1 januari 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de uitgangspunten voor 
de waardering van de belastinglatenties als gevolg van tijdelijke verschillen in het vastgoed bestemd voor 
exploitatie. In december 2019 is een handreiking gepubliceerd door Aedes welke tot stand is gekomen in 
overleg tussen corporaties, externe toezichthouders en accountants. In deze handreiking wordt een nadere 
uiteenzetting gegeven omtrent de interpretatie van de verslagleggingsrichtlijnen voor belastinglatenties. 
Gelet op deze interpretatie van wet- en regelgeving, hebben we in 2019 de berekeningsperiode voor de 
waardering van de tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering naar oneindig 
aangepast. Woongroep Marenland maakt bij verkoop gebruik van de herinvesteringsreserve. De latentie is 
gewaardeerd tegen contante waarde. Woongroep Marenland gaat als sociale volkshuisvester voor 
oneindige exploitatie van haar bezit en heeft als zodanig de verschillen tussen commerciële en fiscale 
waarde niet als latentie opgenomen. De verschillen tussen commerciële en fiscale waarde is in de toelichting 
opgenomen.  
 

4.6 Ontwikkeling en realiseerbaarheid waarde vastgoed in exploitatie  
 
Per 31 december 2019 is in totaal € 83,4 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige 
reserves begrepen (2018: € 70,8 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen 
marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek 
modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven 
waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de 
jaarverslaggeving. 
De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van 
Woongroep Marenland. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of 
huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt 
door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de 
behoefte aan sociale (DAEB-) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te 
voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in 
exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd kunnen worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning 
slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn werkelijke onderhouds- 
en beheerlasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en 
beheersituatie van de corporatie.  Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde 
marktwaarde (en daarmee het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd.  
 
Het bestuur van Woongroep Marenland heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen 
vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt 
in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit in exploitatie en de marktwaarde in 
verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 109,6 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de 
beleidswaarde ultimo 2019 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 

X € 1000,- X € 1000,-

Marktwaarde verhuurde staat € 261.007

Beschikbaarheid (door exploiteren) € 40.119

Betaalbaarheid (huren) € 37.435

Kwaliteit (onderhoud) € 13.334

Beheer (beheerskosten) € 2.213

€ 93.101
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Dit impliceert dat circa 82% van het totale eigen vermogen niet of op zeer lange termijn realiseerbaar is. 
Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.  
 
De beleidswaarde kent als vetrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van de 
corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven 
aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat 
als gevolg van het beleid van de woningcorporaties niet of pas op zeer lange termijn kan worden 
gerealiseerd. Op basis van ervaringen uit dit boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten nadere 
invulling te geven aan het begrip beleidswaarde.  

4.7 Effecten regeringsbeleid 
 
De regering heeft in 2019 maatregelen genomen die het beleid en daarmee de kasstromen van Woongroep 
Marenland raken. Het betreft:  
-   Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is de compensatie die de regio Groningen krijgt voor de 

ellende door het aardsgas. Het geld van het NPG is nadrukkelijk niet bedoeld voor de 
versterkingsoperatie of als schadevergoeding voor mijnbouwschade, maar voor het werken aan 
toekomstperspectief in de regio.  Samen met collega corporaties wordt geïnventariseerd of NPG-gelden 
ingezet kunnen worden voor de verduurzaming van de sociale volkshuisvesting.  

-    Verhuurdersheffing. In het kader van de stimulering van de woningmarkt heeft het de overheid de korting 
op de verhuurdersheffing voor de nieuwbouw verruimd. Voor Woongroep Marenland heeft deze 
verruiming geen effect daar we door onze versterkingsopgave al maximaal gebruik maken van de 
mogelijkheden van de korting op de verhuurderheffing.    

  
Woongroep Marenland gaat vanaf 2019 vennootschapsbelasting betalen. De mogelijkheden voor de fiscale 
afschrijving bij waardevermindering en de onderhoudsvoorziening is in de meerjarenbegroting niet 
ingerekend.  
 

5. Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 
 

5.1 Algemeen 
 
Algemene grondslag 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Beheer Sociale 
Huursector, Titel 9 Boek 2 BW en Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige 
uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. In de nieuwe herziene RJ 645 zijn aangepaste modellen voor de balans 
en resultatenrekening voorgeschreven wordt in het functionele model worden toegepast.  
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting. De toelichtingen op posten in de balans en de winst- en 
verliesrekening zijn in de jaarrekening genummerd. 
 
Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van activa, verplichtingen, baten, lasten en kasstromen 
aan de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak. 

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2017 door de Aw goedgekeurd definitief 
scheidingsvoorstel plus eventuele verkopen binnen de Toegelaten instelling tussen de DAEB en niet-DAEB-
tak geclassificeerd naar DAEB en niet-DAEB vastgoed. Voor de toerekening van activa, verplichtingen, 
baten, lasten respectievelijk kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende methodiek 
toegepast: 
- Wanneer activa, verplichtingen, baten en lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB 

of niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak 
toegerekend; 

- Wanneer deze toezien op zowel DAEB als niet-DAEB-activiteiten, zijn deze op basis van een 
verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel DAEB-verhuureenheden 
ten opzichte van het aandeel niet-DAEB-verhuureenheden  

- Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van 
vennootschapsbelasting worden toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale 
resultaat, met de toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid op basis van de relatieve 
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verdeling qua aantal verhuureenheden. Latente belastingen voor compensabele verliezen worden 
opgenomen in de tak waar sprake is van compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van 
waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB- of niet-
DAEB-tak op basis van de relatieve verdeling van het aantal verhuureenheden.  

 
Continuïteitsparagraaf  
De gevolgen van aardbevingen (zie ook paragraaf B5.1 hebben een negatief effect op de marktwaarde en 
beleidswaarde van het bezit van Woongroep Marenland, zoals toegepast en uiteengezet is in de 
jaarrekening 2019 van Woongroep Marenland. De (voorlopige) normen van het WSW worden bepaald op 
basis van de berekende beleidswaarde. De balansratio’s (Loan to Value en solvabiliteit) voldoen per 31 
december 2019 aan de (voorlopige) normen.  
 
Woongroep Marenland heeft maatregelen genomen om in de coronacrisis haar bedrijfsvoering voort te 
zetten.  Woongroep Marenland volgt het landelijk beleid voor het inperken van de verspreiding van het 
coronavirus.  Hiermee willen we de gezondheid van onze huurders en onze medewerkers zo goed 
mogelijk borgen. Woongroep Marenland is van mening dat zij haar operationele werkzaamheden kan 
voortzetten en haar (financiële) continuïteit niet in gevaar komt.  De financiële gevolgen worden als beperkt 
ingeschat.  

Gezien de grote versterkingsopgave en een hoge schuldpositie heeft het WSW in maart 2019 besloten 
Woongroep Marenland onder bijzonder beheer te plaatsen. Het gemaakte herstelplan wordt nu samen met 
de meerjarenbegroting 2020 uitgevoerd en de toezichthouders worden continue geïnformeerd over de 
voorgang. Het WSW heeft aangegeven dat de verplichtingen voor de versterkingsoperatie worden 
gerespecteerd. Woongroep Marenland accepteert de door WSW gemaakte keuze. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 heeft Woongroep Marenland een aantal huidige en toekomstige 
aspecten in ogenschouw genomen. We voldoen vanaf 2019 aan de balansratio’s. De ICR en de 
dekkingsgraad hebben altijd aan de normen voldaan en alle ratio’s zijn voor de prognoseperiode van de 
komende vijf jaren voldoende.  

Daarnaast verwacht Woongroep Marenland door uitvoering van de gemaakte afspraken met het Ministerie 
van Economische Zaken en de NAM voor de versterkingsoperatie een kwaliteitsverbetering van het bezit. 
Om financiële risico’s te verminderen wordt pas met een versterkingsproject gestart als afspraken definitief 
zijn. Een deel van de vergoeding vanuit de NAM wordt reeds bij aanvang van het project ontvangen. Tevens 
loopt voor Woongroep Marenland een schadestaatprocedure tegen de NAM voor compensatie voor de 
waardedaling. Het bestuur van Woongroep Marenland acht de kans op een vergoeding reëel gezien de 
eerdere aansprakelijkheidsstelling van de NAM door de rechtbank. Deze procedure is nader toegelicht onder 
de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Vorenstaande overwegingen in ogenschouw genomen acht 
Woongroep Marenland de toekomst positief in en is de jaarrekening van Woongroep Marenland op basis 
van continuïteit opgesteld. 

Aardbevingsschade 
Woongroep Marenland heeft haar bezit volledig in het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen. Dit heeft 
effect op onder meer de bedrijfsvoering en daarmee de verantwoording in de jaarrekening. In deze paragraaf 
vermelden wij de effecten van de aardbevingen voor Woongroep Marenland. Allereerst wordt aangegeven 
om welk vastgoed het gaat. Vervolgens wordt ingegaan op de reeds ontstane schade en de afhandeling 
hiervan, de waarde en waarderingseffecten en de activiteiten op het gebied van versterken en 
verduurzamen. Tot slot wordt ingegaan op de risico’s, de beheersing daarvan en de gevolgen voor de 
jaarrekening.  
 

1. Vastgoedbezit in het aardbevingsgebied.  
Woongroep Marenland heeft bezit in het aardbevingsgebied. In de balans is het sociaal en commercieel 
vastgoed in exploitatie opgenomen voor totaal € 261,5 miljoen. Het vastgoed is als volgt verdeeld over de 
diverse gemeenten en risicogebieden: 
 
Tabel 43: Vastgoedverdeling naar gemeenten en risicogebieden 
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In deze risicogebieden is schade aan vastgoed waarneembaar. Het gebied van de gemeente Loppersum en 
Appingedam worden het zwaarst getroffen. In dit gebied is er sprake van frequente aardbevingen en 
zichtbare (aardbevings-)schade aan het bezit.  

Op grond van wettelijke bepalingen is de exploitant van de gasvelden, zijnde de NAM, aansprakelijk voor 
alle schade als gevolg van de exploitatie van de gasvelden. Inmiddels heeft het Ministerie van Economische 
Zaken de NAM op afstand gezet en de verantwoordelijkheid voor het herstel van de aardbevingsschade, het 
versterken van de waardevermindering en het compenseren van de waardevermindering. De wet 
mijnbouwschade Groningen is behandeling bij het parlement en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen is gestart met de uitvoering. Woongroep Marenland gaat er dan ook vanuit dat alle vormen van 
schade als gevolg van de aardbevingen volledig vergoed worden door de NAM.  
 

2. De effecten van aardbevingen op de waarde en de waardering van woningen 
Aardbevingen kunnen een effect hebben op de waarde en daarmee de waardering van het onroerend goed. 
Dit raakt de jaarrekening voor zowel de marktwaarde in verhuurde staat en hiermee ook de beleidswaarde.  
Het effect van aardbevingen op de marktwaarde is per definitie onderdeel van de marktwaarde zoals deze 
is opgenomen in de balans van Woongroep Marenland. Hierbij zijn zowel om de verwachte kasstromen als 
de gehanteerde parameters met de bestaande kennis ingeschat. Gezien de aard van de problematiek geldt 
hier een meer dan normale onzekerheid. 

De rechtbank in Assen heeft in 2015 uitspraak gedaan waardoor waardedaling van onroerend goed als 
gevolg van aardbevingen aangemerkt kan worden als schade en daarmee in aanmerking komt voor een 
vergoeding door de exploitant, de NAM. De inhoud van dit vonnis is in januari 2018 overgenomen door het 
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Woongroep Marenland wordt hiermee toegelaten tot een 
schadestaatprocedure waarin de omvang van de schade dient te worden vastgesteld. Woongroep 
Marenland heeft op 30 oktober 2018 de NAM aansprakelijk gesteld voor de waardevermindering en op 15 
november 2018 is de schadestaatprocedure ingesteld.  

Woongroep Marenland heeft de waardevermindering gebaseerd op het berekeningsmodel van Invisior 
(verdere uitwerking van het model van Prof. mr J.P. Elhorst en de heer N. Duran.) Volgens dit model bedraagt 
voor Woongroep Marenland de waardevermindering circa € 63 miljoen. In opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken bereidt de commissie Hammerstein een advies voor de vergoeding van 
waardevermindering voor. Een eerste uitspraak in deze schadestaatprocedure wordt niet eerder dan ultimo 
2020 verwacht.   

Woongroep Marenland ervaart dat er in Noordoost-Groningen sprake is van afnemende transactievolumes 
tegen lagere prijzen én dat transacties vooral plaatsvinden tussen lokale partijen en bewoners. Er waren en 
zijn nagenoeg geen nieuwe toetreders tot deze gebieden. In hoeverre de daling in leegwaarden wordt 
veroorzaakt door economische ontwikkelingen (economische recessie, krimp) of door de aardbevingen is 
volgens taxateurs op dit moment nog niet te duiden.  
 
In de waardering van het vastgoed is per 31 december 2019 geen rekening gehouden met een mogelijke 
impairment vanwege aardbevingsschade. Hier hanteert Woongroep Marenland het uitgangspunt dat alle 
schade wordt hersteld.   
 

3. Versterken, verduurzamen en eisen nieuwbouw 
Woongroep Marenland heeft nog geen volledig zicht op de aard en omvang van de schades als gevolg van 
aardbevingen, mede omdat de aardbevingen continu plaatsvinden. Het besluit van Minister Wiebes om te 
stoppen met de aardgaswinning in Groningen heeft geleid tot nieuwe normen voor en inventarisatie van de 
versterkingsoperatie. De bestaande afspraken worden na het nodige overleg en politiek debat uitgevoerd. 
Voor Woongroep Marenland betekent dit vanaf 2020 647 woningen te slopen en 688 woningen nieuw te 
bouwen. In 2018 zijn 47 woningen gesloopt, die in 2019 en 2020 worden teruggebouwd. Dit vraagt een 
investeringsprogramma van € 195 miljoen, met een eigen bijdrage van circa € 17,5 miljoen. Ultimo 2019 zijn 
202 woningen versterkt.  
 

4.  Risico’s en beheersing.  

Gemeenten 

Balanswaarde

x € 1000

WOZ-waarde    

2019  x € 1.000  Aantal Risico  

% deel van het 

woningbezit

Appingedam 195.939          212.364             1.648        Prioritair gebied 69%

Loppersum 29.697            36.365               353           Prioritair gebied 15%

Hogeland 32.579            38.795               333           Kerngebied 14%

Delfzijl 2.791              3.703                50            Kerngebied 2%

Totaal 261.006          291.227             2.384        100%
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Door de ligging van het vastgoed wordt Woongroep Marenland geconfronteerd met mogelijke risico’s ten 
aanzien van de waardering en de toekomstige bedrijfsvoering als gevolg van de aardbevingen. De risico’s 
kunnen als volgt worden geduid: 

Vastgoed 

- Risico op afnemende leegwaarde en/of vertraagde verkopen door verandering van het sentiment in de 

markt ten aanzien van de bewoonbaarheid van de omgeving. Dit in aanvulling op de demografische 

ontwikkelingen in de regio (waarde schade). 

-  Risico op de lagere kasstroom door leegstand vanwege onverhuurbaarheid en/of afnemende vraag 

en/of vertraagde oplevering van nieuwbouwprojecten en daardoor latere start van huurinkomsten 

(exploitatieschade). 

- Risico van directe fysieke schade aan het vastgoed (herstelschade). 

- Risico van verplichtingen tot versterking van het bezit om deze aardbevingsbestendig te maken, dit in 

lijn met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen (versterkingsschade). 

- Risico van hogere bouwkosten voor nieuwbouwprojecten waar geen extra baten tegen overstaan 

(bouwschade). 
 
Bedrijfsvoering 

- Risico van extra kosten door verhoogde aandacht/extra te leveren inspanningen voor de exploitatie van 

het vastgoed en/of in de contacten met huurders, belanghebbende, overhead en projectontwikkeling; 

- Risico van aansprakelijkheid voor kosten bij optreden van persoonlijke ongelukken bij huurders als 

gevolg van aardbevingsschade en/of het verliezen van de huurwoningen; 

- Risico van kosten als gevolg van inspanningen om schade te beperken of moeten voorzien in 

noodvoorzieningen zowel in de bedrijfsvoering als in de huisvesting van huurders; 

- Risico van extra financieringskosten doordat reparatie van schades c.q. inspanningen om schades te 

delen en/of te beperken eerder gemaakt moeten worden dan de vergoeding (huuropbrengsten en/of 

externe bijdragen) wordt ontvangen. 
 
Over de risico’s is ook overleg gevoerd met de Aw en het WSW. De Aw en het WSW volgen de 
ontwikkelingen is het aardbevingsgebied. Woongroep Marenland informeert de toezichthouders over de 
gevolgen voor hun portefeuilleplan en het strategisch vastgoedbeleid en -beheer. 

De exploitanten van het gaswinningsgebied zijn wettelijk verplicht de schade en de kosten van het 
voorkomen van schade als gevolg van gaswinning te vergoeden (artikel 6:177 lid 1 en lid 4 BW, artikel 6:174 
BW lid 3 BW en/of 6:162 BW in combinatie met art. 6:96 lid 1 en lid 2 onder a en b BW). Woongroep 
Marenland gaat ervan uit dat alle kosten betreffende aardbevingen door de exploitanten vergoed worden en 
dwingt dit desnoods via gerechtelijke stappen af. 

1. Overheadkosten 
In 2018 hebben de gezamenlijke corporaties in het aardbevingsgebied een akkoord bereikt over de 
vergoeding van overheadkosten. Deze vergoeding dekt niet alle kosten. De corporaties hebben besloten 
vanuit de bijdrage van de NAM allereerst de gemaakte externe kosten te vergoeden.  Voor de periode tot en 
met 2019 bedragen deze voor Woongroep Marenland € 325.000. Voor 2019 is er circa € 180.000 
versterkingskosten voor eigen rekening genomen. 

2. Gevolgen voor de jaarrekening 
Als gevolg van bovenstaande omstandigheden bestaat een aantal onzekerheden ten aanzien van de 
waardering van het sociaal en commercieel vastgoed per 31 december 2019. Gezien de status van de 
inventarisatie van de technische en economische schade aan het vastgoed, de status van de Praktijk 
Richtlijn voor Aardbevingsbestendig bouwen, het ontbreken van voldoende referentie-transacties (zeker bij 
complexgewijze verkopen die de basis vormen voor een marktwaarde waardering) en de lopende 
gesprekken en procedures met de Nationaal Coördinator Groningen, Dialoog-tafel, het Groninger 
Gasberaad en de NAM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn de financiële 
consequenties hiervan vooralsnog niet op voldoende betrouwbare wijze te bepalen. Hierbij gaat Woongroep 
Marenland ervan uit dat de Rijksoverheid en daarmee de NAM de afspraken in het kabinetsbesluit van 17 
januari 2014 zullen uitvoeren. Deze besluiten zijn bij het stoppen van de gaswinning in 2018 bevestigd dat 
de kosten van schade, versterking en waardevermindering worden vergoed. Het bepalen van de omvang 
van de schade is een punt van discussie en leidt tot veel (politiek) en zelfs schadestaatprocedures. Voor 
circa 750 woningen zijn afspraken gemaakt voor het realiseren van veilige woningen door nieuwbouw en 
sloop.  
 
Woongroep Marenland heeft beoordeeld of zij financieel in staat is om de gevolgen van de aardbeving 
schade (timing verschil tussen uitgaande kasstromen als gevolg van schade herstel en beperking en extra 
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kosten in haar bedrijfsvoering én te ontvangen vergoedingen) op te vangen en de toekomstige 
bedrijfsvoering te kunnen continueren. Naar mening van de directeur-bestuurder, met de kennis per 
balansdatum wordt verondersteld dat Woongroep Marenland hiertoe in staat is 
 
 
Een mogelijke lagere waardering van het vastgoed heeft geen effect op de leningsvoorwaarden, de 
financiering is geborgd bij het waarborgfonds waarbij per balansdatum aan de criteria van het waarborgfonds 
(met uitzondering van de Loan to Value en solvabiliteit (op beleidswaarde) wordt voldaan. Deze situatie leidt 
niet tot directe opeisbaarheid van de financiering. Woongroep Marenland schat dit risico ten aanzien van de 
continuïteit op dit moment als normaal in.  
 
Verwerking verplichtingen 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt 
die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake 
wanneer uitingen namens Woongroep Marenland zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 
belanghouders aangaande verplichtingen betreffende toekomstige herstructureringen en toekomstige 
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de 
corporatie rondom de projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien 
de formalisering van het uitvoeringsbesluit en, afgeleid, het aanvragen van de bouwvergunning heeft 
plaatsgevonden. 
 

Pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Woningcorporaties. 

Woongroep Marenland heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar 

(middelloonregeling). 

 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting 

Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Woongroep Marenland betaalt hiervoor premies waarvan 

de werkgever iets meer en de werknemer iets minder dan de helft betaalt. 
De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:  
- Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 
- Er is sprake van een middelloonregeling. 
- De pensioen(richt)leeftijd is 68 jaar.  
- De regeling kent zowel een partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is 

verzekerd door middel van een opbouwregeling (uitkeringsovereenkomst). Voor het 
ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds 
jaarlijks een premie vast. Deze is momenteel vastgesteld op 25% van de pensioengrondslag 
gecorrigeerd met de deeltijdfactor. 

- Als de middelen van het pensioenfonds het toelaten, zal het bestuur van het pensioenfonds de ingegane 
pensioenen en de premievrije aanspraken van gewezen deelnemers aanpassen overeenkomstig de 
consumentenprijsindex voor alle huishoudens. Voor actieve deelnemers geldt dat het bestuur streeft 
naar verhoging met de loonontwikkeling van de branche Woningcorporaties. De toeslagverlening is 
voorwaardelijk. Er is geen recht op toeslagverlening en het is voor de langere termijn niet zeker of en 
in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Het bestuur van het pensioenfonds beslist evenwel 
jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast. 

 
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:  
- Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders 

van de toegelaten instelling [en haar groepsmaatschappijen]. 
- De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval 

bestaat een verplichting tot bijstorting. 
- Er is geen sprake van recht op teruggave/premiekorting. 

 
De (maand)dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2019 110,7% (ultimo 2018: 110,3%). De 
beleidsdekkingsgraad bedraagt ultimo 2019 113,2% (ultimo 2018 115,9%). Met deze beleidsdekkingsgraad 
voldoet het pensioenfonds aan de minimaal vereiste 104,2% die is voorgeschreven door De Nederlandse 
Bank (DNB).  Op dit moment heeft SPW niet voldoende eigen vermogen. Daarom stelt SPW jaarlijks een 
herstelplan op en legt deze ter goedkeuring voor aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. We 
verwachten binnen vijf jaar wel weer over voldoende vermogen te beschikken. Daarbij nemen we de lange 
termijn uitgangspunten en de situatie per eind 2019 als basis. Naar de stand van eind 2019 zijn aanvullende 
maatregelen zoals het verlagen van de pensioenen niet noodzakelijk 
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Het bestuur heeft verder een financieel crisisplan opgesteld waarin is beschreven welke aanvullende 
maatregelen kunnen worden genomen om tijdig herstel mogelijk te maken. Het bestuur zal, indien blijkt dat 
het fonds niet tijdig kan herstellen, conform dit financieel crisisplan, aanvullende maatregelen moeten 
nemen.  
 
 
 
 
Vennootschapsbelasting 
In 2009 heeft Woongroep Marenland de Vaststellingsovereenkomst (VSO2) ‘Belastingplicht 
Woningcorporaties’ ondertekend. In de jaarrekening is de vennootschapsbelasting dienovereenkomstig 
verwerkt. 
 

5.2 Balanswaardering 
 
Onroerende en roerende zaken in exploitatie 
 
Algemene uitgangspunten 

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële vaste activa 
de volgende uitgangspunten. 
 
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven, 
eventueel vermeerderd met na-investeringen. Voor zover verkregen subsidies te kwalificeren zijn als 
investeringssubsidie, worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tevens 
worden hierbij de rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne kosten alsmede 
transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend toegerekend indien voor te vervaardigen materiële 
vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, 
en vangt aan bij start van de bouw. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet 
over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is 
aangetrokken, wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. Indien grond gekocht is 
met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond 
nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte 
sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond. 
 
Verwerking van groot onderhoud 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening groot 
onderhoud gevormd. 
 
Vastgoedbeleggingen 
  
DAEB-Vastgoed in exploitatie  
DAEB-vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 
maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt 
vastgesteld. Ultimo 2019 bedraagt deze grens € 720,42 (2018: € 710,68). Het niet-DAEB-vastgoed omvat 
woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed. 
 
Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerendgoed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 
waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op 
de bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 
aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. 
 
Grondslag waardering tegen actuele waarde gebaseerd op marktwaarde: 
Het DAEB- en niet-DAEB-vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking wordt het vastgoed in 
exploitatie gewaardeerd op basis van actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats tegen de marktwaarde. Het Besluit actuele 
waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is 
opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek 
modelmatig waarderen marktwaarde’). Bij het toepassen van het ‘Handboek modelmatig waarderen 
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marktwaarde’ wordt de full-versie gehanteerd. Voor een verdere toelichting op de toepassing van het 
waarderingshandboek wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 
 
Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de marktwaarde van het vastgoed in exploitatie, worden 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening over de periode waarin de wijziging zich voordoet.  
 
Daarnaast wordt ten laste van de resultaatbestemming, hetzij ten laste van de overige reserves, een 
herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het verschil tussen de 
boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de marktwaarde van het vastgoed in 
exploitatie waar de reserve betrekking op heeft. 
 
Woongroep Marenland waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele waarde, zijnde de 
bedrijfswaarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten 
na-investeringen) die leiden tot een waarde verhoging van het actief, worden aangemerkt als activeerbare 
kosten van vernieuwing. 
 
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie  
Het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten 
of waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd als 
vastgoedbeleggingen in exploitatie indien ze beschikbaar zijn voor verhuur. Het niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig 
vastgoed (niet-zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige niet-DAEB vastgoed. 
 
Woongroep Marenland waardeert haar niet-DAEB vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen actuele waarde. Als invulling van de actuele waarde 
geldt de marktwaarde in verhuurde staat. Het niet-DAEB vastgoed wordt elke drie jaar volledig getaxeerd 
door de makelaar. Mutaties in de waarde van niet-DAEB vastgoed in exploitatie worden in de winst- en 
verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Mutaties 
in de reële waarde worden binnen het eigen vermogen afzonderlijk als niet-gerealiseerde herwaardering 
bijgehouden en in de toelichting op het eigen vermogen vermeld.  
 
Tabel 44: Verloop marktwaarde 
 

 

Parameters voor de marktwaarde  
Bij het bepalen van de toekomstige kasstromen voor de DCF-berekening wordt gebruik gemaakt van de 
volgende parameters: 
  

Omschrijving Bedrag x € 1000

Marktwaarde 31-12-2018 234.174€             

Desinvesteringen -1.555€               

Verschillen door wijzigingen aan de 

software -32€                    

Autonome ontwikkeling 6.530€                

Parameter wijzigingen 340€                   

Parameter wijzigingen 11.465€               

Methodische wijzigingen 711€                   

Wijzigingen in bezitsgegevens 5.582€                

Wijzigingen door taxatie 3.793€                

26.833€              

Marktwaarde 31-12-2019 261.007€             
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Tabel 45: Parameters Woongelegenheden 
 

 
 
 
Tabel 46: Parameters Bedrijfsmaatschappelijk onroerende goed 

 
 
Tabel 47: Parameters Maatschappelijke onroerende goed 

 
 
Tabel 48: Parameters Intramuraal Zorgvastgoed 

 
 
Grondslagen voor de bepaling van de beleidswaarde 
In de richtlijn voor de Jaarverslaggeving heeft Richtlijn 645 betrekking op de jaarverslaggeving van 
Toegelaten Instellingen. In 2018 alsmede recent in 2019 zijn bepalingen van Richtlijn 645 aangepast. 
Daarmee is de bedrijfswaarde komen te vervallen en doet de beleidswaarde haar intrede.  
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woongroep Marenland en beoogt inzicht te geven in de 
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. De grondslagen voor de 

Parameters Woongelegenheden 2019 2020 2021 2022e.v.

Prijsinflatie 2,50% 2,30% 2,20% 2,00%

Loonstijging 2,90% 2,80% 2,70% 2,50%

Bouwkostenstijging 5,90% 2,80% 2,70% 2,50%

Leegwaardestijging 4,90% 2,00% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud MGW € 626 - € 1085 € 626 - € 1085 € 626 - € 1085 € 626 - € 1085

Instandhoudingsonderhoud EGW € 706 - € 1044 € 706 - € 1044 € 706 - € 1044 € 706 - € 1044

Mutatie-onderhoud EGW € 883 € 935 € 961 € 987

Mutatieonderhoud MGW € 663 € 702 € 722 € 741

Beheerskosten EGW € 436 € 449 € 462 € 474

Beheerkosten MGW € 428 € 440 € 452 € 464

Belastingen verzekeringen als percentage van de WOZ 0,12% 0,13% 0,12% 0,12%

Verhuurderheffing als percentage van de WOZ 0,561% 0,592% 0,592% 0,567%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar zelfstandige eenheden 1,00% 1,20% 1,30% 0,50%

Huurderving als percentage van de huursom 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Mutatiekans bij door exploiteren 2% - 50% 2% - 50% 2% - 50% 2% - 50%

Mutatiekans bij uitponden 2% - 50% 2% - 50% 2% - 50% 2% - 50%

Disconteringsvoet doorexploiteren 6,5%-12% 6,5%-12% 6,5%-12% 6,5%-12%

Disconteringsvoet uitponden 6,5%-12% 6,5%-12% 6,5%-12% 6,5%-12%

ParametersBedrijfsmaatschappelijk onroerende goed 2019 2020 2021 2022e.v.

Prijsinflatie 2,50% 2,30% 2,20% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo € 5,40 € 5,54 € 5,69 € 5,84

Mutatieonderhoud per m2 bvo € 9,00 € 9,53 € 9,80 € 10,06

Markthuur t.o.v. de jaarhuur 17% 17% 17% 17%

Beheerskosten als percentage van de markthuur 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Belastingen verzekeringen als percentage van de WOZ 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

Disconteringsvoet doorexploiteren 6%- 17% 6%- 17% 6%- 17% 6%- 17% 

Disconteringsvoet uitponden 6,25 - 17,25% 6,25 - 17,25% 6,25 - 17,25% 6,25 - 17,25%

Parameters Maatschappelijk onroerende goed 2019 2020 2021 2022e.v.

Prijsinflatie 2,50% 2,30% 2,20% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo € 6,55 € 6,94 € 7,13 € 7,32

Mutatieonderhoud per m2 bvo € 10,80 € 11,44 € 11,76 € 12,07

Markthuur t.o.v. de jaarhuur 6% 6% 6% 6%

Beheerskosten als percentage van de markthuur 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Belastingen verzekeringen als percentage van de WOZ 0,13% 0,13% 0,13% 0,13%

Disconteringsvoet doorexploiteren 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Disconteringsvoet uitponden 8,25% 8,25% 8,25% 8,25%

Parameters Intramuraal Zorgvastgoed 2019 2020 2021 2022e.v.

Prijsinflatie 2,50% 2,30% 2,20% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo € 8,60 € 9,11 € 9,36 € 9,62

Mutatieonderhoud per m2 bvo € 10,80 € 11,44 € 11,76 € 12,07

Markthuur t.o.v. de jaarhuur 17% 17% 17% 17%

Beheerskosten als percentage van de markthuur 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Belastingen verzekeringen als percentage van de WOZ 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%

Disconteringsvoet doorexploiteren 5,5% - 8,75% 5,5% - 8,75% 5,5% - 8,75% 5,5% - 8,75%

Disconteringsvoet uitponden 5,75% - 9% 5,75% - 9% 5,75% - 9% 5,75% - 9%
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beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de 
marktwaarde, met uitzondering van: 
- Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met een uitpondscenario 

en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in exploitatie.  
- Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het ingeschatte moment 

van (huurders)mutatie. 
- Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het onderhoudsbeleid van de 

corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma voor het 
vastgoedbezit, in plaats van de onderhoudsnormen in de markt. 

- Inrekening van de toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter zake. 
Hieronder wordt verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan de 
verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd 
“lasten verhuur en beheeractiviteiten in de resultatenrekening. 

 
Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde 
uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie – zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde 
van de activa in exploitatie – afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, onderhoudslasten 
en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTIV-artikel 15.  
 
Woongroep Marenland heeft hierbij de uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de 
beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde. Voor de 
bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning teruggerekend) 
als volgt: 
 
Tabel 49: Voornaamste uitgangspunten beleidswaarde 

Uitgangspunt voor:  2019 

Disconteringsvoet  8,81 % 

Streefhuur per maand  €    560,19 per woning 

Lasten onderhoud en beheer per jaar  € 2.400,712 per woning 

 
In onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van deze 
uitgangspunten heeft op de beleidswaarde: 
 
Tabel 50: Effect op beleidswaarde 

Effect op beleidswaarde:  Mutatie t.o.v. 
uitgangspunt  

Effect op beleidswaarde 

Disconteringsvoet  0,5% hoger  €     2.825.000 lager  

Streefhuur per maand  €   25 hoger  € 14.642.000 hoger  

Lasten onderhoud en beheer per jaar € 100 hoger  €   9.309.000  lager  

 
De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waarde begrip nog in ontwikkeling is. 
Verdere ontwikkeling van dit waarde begrip zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in 
komende perioden zoals ook geduid in het bestuursverslag.  
 
Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in exploitatie niet-
zijnde als een vastgoedbelegging. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt 
gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van 
voorbereiding, toezicht en directievoering, onder aftrek van een bijzondere waardevermindering uit hoofde 
van te dekken stichtingskosten. Bij de bepaling van deze bijzondere waardevermindering worden de 
boekwaarde en de lagere marktwaarde waartoe de onroerende zaken gaan behoren, betrokken. Voorts 
wordt rente tijdens de bouw toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde 
rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor de versterkingsoperatie waarbij de kosten door de NAM 
zijn betaald of waarvoor de NAM of het Rijk voorschotten heeft verstrekt wordt geen bouwrente gerekend. 
 
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, 
dan wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de 
balans opgenomen. Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen aanschafprijs en 
bijkomende kosten. 
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Niet aan de bedrijfsuitoefening 
dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verwachte directe opbrengstwaarde. 
 
Actieve belastinglatentie 
Actieve belastinglatenties worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde voor de activa en 
passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening worden gevolgd 
anderzijds. De berekening van de actieve belastinglatentie geschiedt tegen de belastingtarieven die op het 
eind van het verslagjaar gelden.  
 
Actieve belastinglatenties uit hoofde van verrekenbare tijdelijke verschillen en beschikbare voorwaartse 
verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale 
verrekening mogelijkheden kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen contante 
waarde. Als disconteringspercentage voor contant maken is 2,9% genomen.  
 
Met ingang van 1 januari 2019 is de ATAD-richtlijn van toepassing waardoor voor de bepaling van het fiscaal 
belastbaar bedrag de renteaftrek beperkt is. De aftrekbeperking ziet toe op het meerdere van 30% van de 
fiscale EBITA met een ondergrens van € 1 miljoen (ATAD-norm). Indien in de toekomstige jaren de rente 
daalt onder de hiervoor genoemde ATAD-norm is de eerder niet in aftrek genomen rente alsnog aftrekbaar.  
Voor Woongroep Marenland is de verwachting dat het saldo van deze niet aftrekbare rente binnen redelijke 
termijn alsnog kan worden verrekend. Woongroep Marenland heeft derhalve geen actieve latentie voor de 
niet aftrekbare rente gevormd.  
 
Overige financiële vaste activa 
Dit zijn de geactiveerde financieringskosten in verband met betaalde disagio en de kosten die samenhangen 
met het afdekken van renterisico’s. Deze uitgaven worden naar rato van de looptijd afgeschreven. 
 
Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt Woongroep Marenland 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 Woongroep Marenland 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. Het waarde-verminderingsverlies dat 
daarvoor opgenomen was, dient te worden 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. 
 
Vastgoed bestemd voor 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. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de 
productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de 
onderhoudsafdeling en interne logistiek, alsmede toerekende rente. 
 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog niet opgeleverde en nog niet verkochte 
woningen uit projectontwikkeling. Deze worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere 
opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of 
vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te 
brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de 
productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de 
onderhoudsafdeling en interne logistiek, alsmede toerekende rente. 
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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 de voorraden. 
 
Voorraden 
De voorraad onderhoudsmaterialen is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs. Dit is de 
verkrijgingsprijs op basis van de FIFO-methode of de lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de 
geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de 
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden. 

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 gebaseerd op een statistische beoordeling per 
balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Er zijn geen contractuele 
verplichtingen.  
 
Huurdebiteuren 
Deze voorziening voor oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder ‘schulden aan kredietinstellingen’ onder 
‘kortlopende schulden’. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en voor verliezen die 
op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk is om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk is om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Voorziening onrendabele investeringen 
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere 
waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen 
gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde overtreffen, wordt voor deze 
meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto 
contante waarde van alle investeringsuitgaven, minus de aan deze investering toe te rekenen ontvangsten. 
 
Voorziening latente belastingverplichtingen  
Passieve belastinglatenties worden opgenomen voor tijdelijke verplichtingen tussen de waarde voor de 
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening worden 
gevolgd anderzijds. De berekening van de passieve belastinglatentie geschiedt tegen de belastingtarieven 
die op het eind van het verslagjaar gelden. 
 
Passieve belastinglatenties uit hoofde van verrekenbare tijdelijke verschillen en beschikbare voorwaartse 
verliescompensatie worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale 
verrekening mogelijkheden kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen contante 
waarde. Als disconteringspercentage voor contant maken is 2,9% genomen.  
 
Overige voorzieningen (jubileumuitkering) 
Dit betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen op basis van de CAO Woondiensten. De 
voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde waarbij rekening is gehouden met een vertrekkans. Als 
disconteringsvoet voor de contant making is gerekend met 2,9%.  
 
Schulden 
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 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 looptijd van de schulden in de winst en verliesrekening als interestlast 
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verwerkt. De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder 
de kortlopende schulden. 
 
De extendible leningen, die voldoen aan de criteria voor embedded derivaten zijn per 1 januari 2014 
afgescheiden van het basiscontract en afzonderlijk in de balans verwerkt onder langlopende schulden.  
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Ze worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal 
gelijk aan de nominale waarde.  
 

5.3 Resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen voor de 
balanswaardering. Bedrijfsopbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. 
Bedrijfslasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 
 
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met 
betrekking tot het eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de levering 
van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan 
de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 
Bedrijfsopbrengsten 
 
Huuropbrengsten 
Dit betreft de te ontvangen netto huren, exclusief de vergoedingen voor leveringen van goederen en 
diensten, onder aftrek van de huurderving wegens leegstand, groot onderhoud en mogelijke herstructurering. 
 
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor 2018 hebben we de 
volgende huurverhoging toegepast:  

Tabel 51: Huurverhogingen 2019 
  

Categorie-indeling verhuureenheden Huurverhoging 

1 Woningen niet-geliberaliseerd (huurprijs < € 720,42) 

 Streefhuur 

 < dan streefhuur 

 

1,6% (inflatie) 
2,24%  

2 Woningen geliberaliseerd (huurprijs > € 720,42) 2,6% (inflatie + 1%) 

3 Woningen waarvan de sloop is aangezegd in het kader van 
herstructurering, onder voorbehoud van ingang sociaal plan 

Geen huurverhoging 

4 Wisselwoningen in het kader van herstructurering Geen huurverhoging 

5 Tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet 

 Streefhuur 

 < dan streefhuur 

 

1,6% (inflatie) 
2,24%  

6 Garages, parkeerplaatsen en carports 1,6%(inflatie) 

7 Parkeerplaatsen in complex Overdiep, Hart van Opwierde 
en Havenweg/Cohenstraat 

0% 

8 Commercieel vastgoed Conform huurovereenkomst, 
vnl. CPI 

9 Maatschappelijk vastgoed Conform huurovereenkomst, 
vnl. CPI 
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Opbrengsten servicecontracten 
Dit betreft de van de huurders boven de netto huurprijs te ontvangen vergoedingen voor leveringen van 
goederen en diensten, na aftrek van de door leegstand gederfde vergoedingen. De kosten worden 
verantwoord onder de lasten servicecontracten. 
 
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 
Dit zijn de gerealiseerde winsten op verkoop van huurwoningen en nieuwbouwkoopwoningen. Tussentijdse 
resultaten op verkoopprojecten (onderhanden projecten bij de vlottende activa) worden verantwoord volgens 
de ‘percentage of completion’-methode. Deze methode houdt in dat tussentijds resultaatverantwoording 
plaatsvindt indien daartoe aanleiding bestaat. 
 
De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie betreft de behaalde verkoopopbrengst. 
Resultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). De mutatie in de 
bedrijfswaarde wordt verwerkt via de mutatie actuele waarde. Eventuele verliezen op 
nieuwbouwkoopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 
 
Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 
De toe te rekenen interne directe kosten in het kader van voorfinanciering voor onroerende zaken in 
ontwikkeling worden hieronder verantwoord, met uitzondering van de geactiveerde rente die onder de 
financiële baten en lasten worden opgenomen. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Dit zijn onder andere de vergoeding voor de contractkosten, de aan derden doorberekende kosten voor 
administratie en het onderhoud. 
 
Bedrijfslasten 
 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  
De ‘afschrijvingen op materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie’ worden gebaseerd op de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden.  
 
Op grond en marktwaarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Woongroep 
Marenland past de componentenmethode niet toe. De kosten van inrichting en installaties blijven binnen het 
zogenaamde tienprocentscriterium. Toekomstige vervanging van deze componenten worden als 
onderhoudslast in de winst- en verliesrekening verantwoord. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van 
de toekomstige gebruiksduur dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.  
 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. 
 
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn 
begrepen onder de afschrijvingen. 
 
Overige waardeverminderingen materiële vaste activa 
Dit zijn de afwaarderingen naar lagere bedrijfswaarde, de dotatie aan de voorziening onrendabele top en de 
overige waardeverminderingen dan wel een terugneming daarvan. Mutaties in bijzondere 
waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van de marktwaarde ten opzichte van de waarde 
gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen. 
 
Lonen, 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 
Woongroep Marenland heeft haar pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De 
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.  

Lasten onderhoud 
Hieronder worden zowel de onderhoudskosten door derden als die door de eigen dienst opgenomen. De 
werkzaamheden hebben daadwerkelijk in het verslagjaar plaatsgevonden. 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 doordat er geen sprake is van een waarde-
verhoging van het actief. 
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Leefbaarheid 
De kosten van leefbaarheid betreffen de kosten van fysieke ingrepen, niet-zijnde investeringen en uitgaven, 
voor activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Woongroep Marenland, die de leefbaarheid in 
buurten en wijken ten goede moeten komen. 
 
Overige bedrijfslasten 
Hieronder worden onder andere verantwoord de algemene kosten van de bedrijfsvoering, belastingen, 
verzekeringen, kosten leveringen en diensten en dergelijke. De overige bedrijfslasten worden toegerekend 
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Uit de overige reserves vrijgevallen gerealiseerde herwaardering 
Op grond van de BTIV/RTIV is de vorming van een herwaarderingsreserve binnen het eigen vermogen niet 
vereist. Niet gerealiseerde waardestijgingen worden daarom als onderdeel van de overige reserves 
gepresenteerd. Het gerealiseerde deel van de herwaardering ten gevolge van afschrijving en verkoop, 
ontstaan door het waarderen van de materiële vaste activa volgens het actuele waarde model, is als 
afzonderlijke post (uit de overige reserves vrijgevallen gerealiseerde herwaardering) ten gunste van de winst- 
en verliesrekening gebracht. 
 
Rente 
 
Rentebaten 
Als rentebaten worden de ontvangen rentevergoedingen op banksaldi, deposito’s en overige liquide 
middelen verantwoord. Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.  

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten 
Als ‘opbrengsten financiële vaste activa’ worden rentevergoedingen en eventuele koerswinsten 
verantwoord. 
 
Activeren van rentelasten 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van 
een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoop klaar 
te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de gewogen rentevoet van de 
leningenportefeuille. Geactiveerde rente wordt in de winst- en verliesrekening verantwoord als rentebaten. 
 
Rentelasten 
Onder deze post is de rentelast met betrekking tot schulden, boete wegens vervroegde aflossing en disagio 
op nieuwe leningen opgenomen. 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 Woongroep Marenland integraal belastingplichtig geworden voor de 
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 
vennootschapsbelasting te betalen. Dit 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 beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen 
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in 
de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief. 
 

5.4 Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 
Gedurende het verslagjaar is het treasurystatuut en het treasuryjaarplan, waarin opgenomen het financieel 
beleid, vastgesteld door de treasurycommissie. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet-complexe 
derivaten onder voorwaarden toegestaan. Binnen het treasurybeleid van Woongroep Marenland dient het 
gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) ter beperking van inherente financiële risico's. Op 
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grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts toegestaan voor zover 
er een materieel verband met de financieringspositie of het belegde vermogen kan worden gelegd. Derivaten 
mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie. Voor derivaten aangegaan na 
1 oktober 2012 geldt dat Woongroep Marenland zich volgens haar treasurystatuut onverkort houdt aan de 
Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting. 
 
Woongroep Marenland is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. 
 
Woongroep Marenland 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 
Woongroep Marenland risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende 
vorderingen en schulden loopt Woongroep Marenland risico’s over de marktwaarde. Met betrekking tot de 
vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking 
tot bepaalde vastrentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft Woongroep Marenland caps en 
collars afgesloten alsmede renteswaps gecontracteerd, zodat zij vaste rente ontvangt en variabele rente 
betaalt. 
 
Woongroep Marenland heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Woongroep Marenland maakt 
gebruik van meerdere banken teneinde over meerdere kredietfaciliteiten te beschikken. Voor zover 
noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. 

 
Voor haar financiering is Woongroep Marenland grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
borgingsfaciliteit van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Effecten opgenomen onder de financiële 
vaste activa en de vlottende activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige 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 is 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 
gebruikgemaakt 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 financiële instrument is afhankelijk van 
of er met het afgeleide financiële instrument hedge-accounting wordt toegepast of niet. Woongroep 
Marenland past hedge-accounting toe op een aantal afgeleide financiële instrumenten. Op het moment van 
aangaan van een hedge-relatie, wordt dit door Woongroep Marenland gedocumenteerd. Woongroep 
Marenland 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 zijn 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 hedge-relatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.  
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Woongroep Marenland past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat 
bepaalde vastrentende schulden worden omgezet in variabel rentende leningen. Het ineffectieve deel van 
de waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de 
financiële baten en lasten. 
 

5.5 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en 
resultaatbepaling 

 
Het management dient bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de 
waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke 
activa en verplichtingen. 
 
Waardering vaste activa 
Zowel het DAEB- als het niet-DAEB-vastgoed in exploitatie is gewaardeerd tegen de marktwaarde in 
verhuurde staat die is bepaald op basis van het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ die als 
bijlage is opgenomen bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Hierbij wordt op basis 
van de toekomstige kasstromen de marktwaarde middels de Discounted Cash Flow (DCF) Methode bepaald. 

Bij het bepalen van de marktwaarde is de full-versie van het waarderingshandboek gehanteerd. 

De variabelen in de berekening zijn conform het waarderingshandboek gehanteerd met uitzondering van de 
volgende vrijheidsgraden: 

Tabel 52: Vrijheidsgraden 
Onderdeel  Toelichting  

Markthuur  De markthuur is overeenkomstig bekende referentie transacties.  

Leegwaarde(stijging) Leegwaardestijging afgestemd op verwachting gebied. 

Bijzonder uitgangspunten Voor de bijzondere uitgangspunten wordt verwezen naar het rapport van 
MVGM. 

Disconteringsvoet De disconteringsvoet is in lijn gebracht met het type vastgoed, uitstraling, 
ligging alsmede het marktbeeld. 

Mutatiegraad Mutatiegraad overeenkomstig realistische verwachting.  

 
Om de marktwaardering 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 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.  
 
Tabel 53: Waarderingscomplexen 

Locatie (gemeente) Type Bouwjaar 

Appingedam  Eengezinswoning 1960-1969 

Loppersum Meergezinswoning 1970-1979 

Het Hogeland Studenteneenheid 1980-1989 

Delfzijl  Zorgeenheid (extramuraal) 1990-1999 

 Bedrijfsonroerendgoed 2000-2009 

 Maatschappelijk onroerend goed 2010-2019 

 Parkeerplaats  

 Garagebox  

 Zorgvastgoed (intramuraal)  

 
Verhuurderheffing 
De sector wordt belast met een verhuurderheffing. De basis voor deze heffing, de precieze hoogte ervan in 
de komende jaren en het aantal jaren dat deze heffing zal blijven bestaan, zijn nog onzeker. Woongroep 
Marenland heeft de verhuurderheffing berekend op basis van de informatie van de Aw. De voorgenomen 
verhuurderheffing naar de kennis van heden loopt voor Woongroep Marenland op van € 1,4 miljoen in 2019 
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naar € 1,3 miljoen in 2024. Er wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de WOZ 
van 2,0%. Woongroep Marenland houdt op basis van haar versterkingsoperatie SVB rekening met de korting 
voor de krimpregio’s van € 25.000 per te slopen woning, waardoor tot en met 2024 geen verhuurderheffing 
wordt betaald.  
 
Planmatig onderhoud 
In de handreiking voor het toepassen van RJ 645 (2011) staat in artikel 313 aangegeven dat “Toekomstige 
kasstromen dienen te worden geschat voor het actief in de staat waarin het zich bevindt. Deze dienen geen 
toekomstige kasontvangsten of kasuitgaven te omvatten die naar verwachting voortvloeien uit toekomstige 
investeringen die de oorspronkelijke capaciteit verbeteren of vergroten.  
 
In de bepaling van de beleidswaarde is het planmatig onderhoud opgenomen dat wordt verwacht voor het 
versterken en verduurzamen van ons woningbezit. Het woningbezit van Woongroep Marenland ligt in het 
centrum van het aardbevingsgebied en wordt derhalve versterkt en waar mogelijk verduurzaamt.  
 
Verkoopportefeuille 
Als onderdeel van de bedrijfswaardeberekeningen is rekening gehouden met de verkoop van vijf woningen 
per jaar. Dit aantal is gebaseerd op het huidige verkoopplan. De doorstroming op de woningmarkt is ook in 
Noordoost-Groningen weer op gang. De woningverkopen vormen een onzeker element in de berekeningen. 
Indien in het geheel geen verkopen zouden worden ingerekend, zou het resultaat over 2019 € 0,3 miljoen 
lager uitvallen. 
 
Vastgoedbeleggingen, reële waarde 
De reële waarde is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per balansdatum en geeft de 
meest waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had kunnen worden verkregen. De reële 
waarde is vastgesteld door de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen.  
De vastgoedbeleggingen zijn volledig berekend door een externe makelaar. De door de makelaar 
vastgestelde waarde is in de jaarrekening verantwoord.  
 
Gemiddelde resterende looptijd bestaande huurcontracten 
Deze is voor contracten met een bekende looptijd gebaseerd op de contractueel minimaal resterende 
contractduur. Voor woningen die zijn verhuurd aan huurders met recht op huurbescherming is op basis van 
historische informatie de gemiddelde mutatiegraad bepaald op 10%. 
 
Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering 
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt 
die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake 
wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige belanghouders 
aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een 
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom 
projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van 
de definitief ontwerpfase en, afgeleid, het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. De 
aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij 
daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijzigingen in de tijd ondergaan 
door bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de 
voorgenomen bouwproductie. 
 
Verwerking fiscaliteit 
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft Woongroep Marenland 
een aantal standpunten ingenomen die door het onderzoek van de belastingdienst tot en met de aangifte 
2016 zijn met uitzondering van 2012 afgehandeld. Het betreft de fiscale afwaardering bij sloop tot sociale 
grondprijs, de afwaardering bij dalende WOZ-waardes en het vormen van een herbestedingsreserve. In 
2014 zijn afspraken met de fiscus gemaakt met betrekking tot het onderscheid tussen onderhoudskosten en 
investeringen. De WOZ-ontwikkeling voor de komende jaren is onzeker. Als gevolg hiervan kan de fiscale 
last over 2019 nog wijzigingen ondergaan 
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5.6 Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode worden de kasstromen 
uit operationele activiteiten direct afgeleid van de ontvangsten en uitgaven gedurende de verslagperiode. 
 
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen, onder aftrek van 
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele-, investerings- en 
financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met 
betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest 
(opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen 
onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen. 
 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder 
de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen 
die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn van de aankoopprijs in aftrek gebracht. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, 
zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 
uit operationele activiteiten.  
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6. Toelichting op de balans per 31 december 2019 

 

B6.1 Vastgoedbeleggingen 

B6.1.1 DAEB-vastgoed in exploitatie 2019 2018

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 163.390 160.417

Cumulatieve waardeverandering 52.651 39.687

Stand per 1 januari 216.041 200.104

Mutaties

Oplevering 4.555 4.464

Desinvesteringen -567 -1.491

Waardeveranderingen 21.513 12.965

Totaal mutaties 25.501 15.938

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 167.378 163.390

Cumulatieve herwaardeveranderingen 74.164 52.651

Stand per 31 december 241.542 216.041

B6.1.2 Niet DAEB-vastgoed in exploitatie 2019 2018

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 25.112 26.651

Cumulatieve herwaardeveranderingen -6.492 -7.040

Stand per 1 januari 18.620 19.611

Mutaties

Desinvestering -1.001 -1.555

Herwaardering boekjaar 2.315 565

Totaal mutaties 1.314 -990

Cumulatieve verkrijgings- of vervaardigingsprijs 24.111 25.112

Cumulatieve herwaardeveranderingen -4.177 -6.492

Stand per 31 december 19.935 18.620

Woongroep Marenland bezit de volgende niet-DAEB-verhuureenheden

Niet-DAEB-activiteit 2019
Aantal VHE

2018

Bedrijfs Onroerend Goed in exploitatie 44 47

Geliberaliseerde huurwoningen in exploitatie 60 62

Maatschappelijk / Zorg Vastgoed in exploitatie 151 151

Totaal 255 260

Deze verhuureenheden worden in eigendom van de corporatie aangehouden, omdat het niet-DAEB bezit in het verleden is ontwikkeld 

voor een evenwichtige herstructurering van de wijk of dorp.

Het bedrijfsmatig vastgoed was passend binnen de doelstelling van de corporatie. De geliberaliseerde woningen zijn grotendeels 

in 2011-2013 gebouwd als koopwoningen. 

Door de crisis in de woningmarkt konden de woningen niet worden verkocht en zijn toen in verhuur genomen.

Het niet-DAEB is voor Woongroep Marenland in het licht van de woningwet geen primaire bedrijfsactiviteit en wordt uitgepond.

De vastgoedbeleggingen hebben een fiscale boekwaarde van € 246,8 mln. 
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B6.1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2019 2018

Verkrijgingsprijzen 3.072

Waardeveranderingen -502 -1.681

Stand per 1 januari -502 1.391

Mutaties

Investeringen 24.933 400

Ontvangen vergoedingen -33.096

Woningen Opwierde Zuid 2018 -1.543 968

Overboeking van grondposities 228 113

Overboeking naar sociaal vastgoed in exploitatie -4.555 573

Overboeking naar commercieel vastgoed in exploitatie -4.453

Overboeking van voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 1.235

Waardeveranderingen -74 -729

Totaal mutaties -14.107 -1.894

Verkrijgingsprijzen

Waardeveranderingen -502

Stand per 31 december -14.609 -502

De vooruitontvangen bedragen van de overheid zijn gesaldeerd in de kosten van de MVA in ontwikkeling.

Omdat het saldo van MVA in ontwikkeling negatief is, wordt deze post gepresenteerd in overlopende passiva.

B6.2 Materiele vaste activa

B6.2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 2019 2018

Verkrijgingsprijzen 2.103 1.840

Afschrijvingen -755 -495

Stand per 1 januari 1.348 1.345

Mutaties

Investeringen 224 340

Desinvesteringen

    - Verkrijgingsprijs -27 -77

    - Afschrijvingen 19 77

Afschrijvingen -377 -336

Totaal mutaties -161 4

Verkrijgingsprijzen 2.300 2.103

Afschrijvingen -1.113 -755

Stand per 31 december 1.187 1.348

De afschrijvingstermijnen bedragen:

- Kantoorgebouw lineair 25 jaar

- Inventaris lineair 3-10 jaar

- Vervoermiddelen lineair 5-10 jaar
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B6.3 Financiële vaste activa

B6.3.1 Latente belastingvorderingen 2019 2018

Tijdelijke verschillen i.v.m. disagio leningen en derivaten

Tijdelijke verschillen i.v.m. extendible leningen 944 586

Tijdelijke verschillen i.v.m. verkoopvijver 0 20

Compensabele verliezen 2013 0 241

Compensabele verliezen 2014 0 732

944 1.579

De latente belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Als disconteringsvoet voor de 

contantmaking is 2,9% genomen.

In verband met veranderde regelgeving zijn de tijdelijke verschillen verkoopvijver in 2019 als nihil geschat.

De tijdelijke verschillen i.v.m. extendible leningen hebben betrekking op de waardering van de 

extendible leningen en swaptions. De nominale waarde van deze latentie bedraagt circa € 1.365.000.

B6.3.2 Overige financiële vaste activa 2019 2018

Stand per 1 januari 36 42

Afschrijving/afwaardering -5 -6

Stand per 31 december 31 36

Dit betreft geactiveerde financieringskosten en bestaat uit disagio en betaalde premies. 

De afschrijving/afwaardering voor 2019 bedraagt € 5.000.

B6.4 Voorraden

B. 6.4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 2019 2018

Stand per 1 januari 263 375

Mutaties

Desinvesteringen -227 -113

Totaal mutaties -227 -113

Stand per 31 december 36 263

Vastgoed bestemd voor verkoop betreft grondlocaties in de gemeente Loppersum

Mutaties betreft grondposities in Appingedam

B. 6.4.2 Overige voorraden 2019 2018

Overige voorraden 26 26

Stand per 31 december 26 26
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B6.5 Vorderingen

B.6.5.1 Huurdebiteuren 2019 2018

Huidige huurders 212 183

Vertrokken huurders 144 211

356 393

Af: Voorziening dubieuze debiteuren -147 -159

Stand per 31 december 209 234

B6.5.2 Gemeenten 2019 2018

Appingedam 0 7

Stand per 31 december 0 7

B6.5.3 Overige vorderingen 2019 2018

Openstaande debiteuren 2.465 639

Overige 164 457

Stand per 31 december 2.630 1.096

B6.5.4 Overlopende activa 2019 2018

Vooruitontvangen vergoedingen 0

Vooruitbetaalde kosten 1.105 24

Stand per 31 december 1.105 24

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen

benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen

voor oninbaarheid zijn gevormd.

B6.6 Liquide middelen

B6.6.1 Liquide middelen 2019 2018

Kas 1 0

Rekening courant banken 1.708 5

Deposito's 0 1.675

Stand per 31 december 1.708 1.680

De liquide middelen zijn onmiddellijk opeisbaar.  
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B6.7 Eigen vermogen

B6.7.1 Herwaarderingsreserve 2019 2018

Stand per 1 januari 70.766 60.205

Mutaties

Realisatie uit hoofde van verkoop / sloop -650 -2.809

Mutatie van de marktwaarde 13.258          13.368

Stand per 31 december 83.373          70.766

B6.7.2 Overige reserves

Stand per 1 januari 36.639          32.060

Mutaties

Realisatie uit hoofde van verkoop / sloop 444               132

Mutatie van de marktwaarde 11.200          -13.368

Resultaat boekjaar 3.358            17.815

Stand per 31 december 51.641          36.639

Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt  positief  € 27,6 miljoen waarvan € 15,0 miljoen ten gunste is 

gebracht van de overige reserves en €  12,6 miljoen ten gunste is gebracht van de herwaarderingsreserve. 

B6.8 Voorzieningen

B6.8.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 2019 2018

Stand per 1 januari 0 0

Mutaties

Overboeking naar vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0

Totaal mutaties 0 0

Stand per 31 december 0 0

B6.8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen 2019 2018

Passieve latentie 0 2.742

Stand per 31 december 0 2.742

Door veranderde regelgeving is de waarde van de  latentie in 2019 als zijnde nihil geschat.
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B6.8.3 Overige voorzieningen 2019 2018

Stand per 1 januari 97 82

Mutaties

Ontrekkingen in het boekjaar 0 0

Dotatie in het boekjaar 20 15

Totaal mutaties 20 15

Stand per 31 december 117 97

Onder overige voorzieningen is de voorziening jubileumuitkering opgenomen.

De voorziening is overwegend langlopend.

De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde met een disconteringsvoet van 2,9%.

B6.9 Langlopende schulden

B6.9.1 Schulden aan kredietinstellingen 2019 2018

Leningen kredietinstellingen > 1 jaar 109.026 116.053

Waardering embedded derivaten 4.161 3.871

Subtotaal langlopende schulden 113.187 119.924

Leningen kredietinstellingen < 1 jaar 12.029 12.116

Stand per 1 januari 125.215 132.040

Mutaties

Opnamen 0 10.000

Aflossingen -16.029 -17.029

Mutatie provisie leningen 1 2

Waardeverandering embedded derivaten 2.127 290

Totaal mutaties -13.901 -6.737

Leningen kredietinstelling  > 1 jaar 97.054 109.026

Waardering embedded derivaten 6.288 4.161

Stand per 31 december 103.342 113.187

Leningen kredietinstelling < 1 jaar 7.971 12.029

Totaal schulden kredietinstellingen 111.314 125.215

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder

de kortlopende schulden.

Gemiddeld werd op de leningen 3,039% rente betaald (2018: 2,92%).
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Voor de variabel rentende lening is een renteswap aangegaan om het variabele renterisico op deze 

lening af te dekken.

Swap 20457

Transactiedatum 21-4-2005

Ingangsdatum 17-5-2006

Einddatum 18-05-2020

Hoofdsom in € 1.000 5.000

Vaste rente swap in % 4,00

Marktwaarde ultimo 2019 -213

Bij 1% en 2% rentedaling bedraagt de marktwaarde € -/- 0,213 miljoen respectievelijk -/- € 0,214 miljoen.

De bovenvermelde rente-instrumenten hebben geen marktwaardeverrekening en geen eenzijdige of 

tweezijdige breakclausules. 

Onder de leningen is voor een bedrag van € 30 miljoen (2018: € 30 miljoen) aan basisrenteleningen opgenomen.

Voor deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 3,36 %. De credit spread

die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de gemiddelde 

credit spread 0,11% (2018: 0,11%).

Basisrenteleningen Hoofdsom Marktwaarde

x € 1.000 Ultimo 2019

NWB41 | 2013 5.000 -10.522

NWB83 | 2012 5.000 -10.686

NWB770 | 2010 10.000 -18.643

NWB784 | 2011 10.000 -19.827

30.000 -59.678

De extendible leningen, die voldoen aan de criteria voor embedded derivaten, zijn afgescheiden 

van het basiscontract en afzonderlijk in de balans verwerkt onder langlopende schulden. 

De rentelast met betrekking tot de extendibles in 2019 bedraagt € 448.966 en het verschil van € 24.466 

ten opzichte van de betaalde rente ad € 424.500 wordt bijgeschreven op de leningen. 

De waardering van de leningen ultimo boekjaar 2019 bedraagt € 9,8 miljoen.

De negatieve waarde van de embedded swaptions bedraagt € 6,5 miljoen. 

Het verschil ten opzichte van de waardering ultimo 2018 (€ 4,4 miljoen) wordt 

ten laste van het renteresultaat 2019 gebracht, oftewel een bedrag van € 2.102.425

Extendibles Hoofdsom

x € 1.000

NWB33 | 2007 5.000

NWB34 | 2007 5.000

10.000

Zekerheden

Het vastgoed is, met uitzondering van de twee brede scholen, niet hypothecair bezwaard.

Voor de twee brede scholen heeft de Gemeente Appingedam zich garant gesteld.

Zij heeft hiervoor het recht van hypotheek verkregen. 

Voor de leningen van kredietinstellingen heeft borgstelling door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

plaatsgevonden voor een bedrag van € 86,5 miljoen. 

Voor een bedrag van € 18,55 miljoen is sprake van gemeentegarantie. 

De marktwaarde van de leningen bedraagt € 153,9 miljoen.

De duration van de gehele portefeuille bedraagt 5 jaar (2018: 5 jaar).
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B6.9.2 Waarborgsommen 2019 2018

Waarborgsommen 227 232

Rente waarborgsommen 80 80

Stand per 31 december 308 312

De waarborgsommen betreffen de uit hoofde van de huurovereenkomst van huurders ontvangen bedragen

die dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van het bedrag dat bij beëindiging van de 

huurovereenkomst  door de huurder verschuldigd is. Momenteel bedraagt deze € 110 per woning. 

B6.10 Kortlopende schulden

B6.10.1 Schulden aan kredietinstellingen 2019 2018

Schulden aan kredietinstellingen < 1 jaar 7.971 12.029

Stand per 31 december 7.971 12.029

B6.10.2 Schulden aan leveranciers 2019 2018

Schulden aan leveranciers 1.181 553

Stand per 31 december 1.181 553

B6.10.3 Belastingen en premies sociale verzekering 2019 2018

Loonheffing 76 55

Premies sociale verzekeringen en pensioenen 33 23

Omzetbelasting   1.074 170

Vennootschapsbelasting 912 170

Stand per 31 december 2.094 418

B6.10.4 Overlopende passiva 2019 2018

Niet vervallen rente leningen 1.453 1.595

Vooruitontvangen huur 274 267

Accountantskosten 108 76

Afrekening servicekosten -66 -35

MVA in ontwikkeling 14.609 502

Nog te betalen  2.956 1.927

Verlofdagen 94 106

Te betalen rente en aflossing -108 0

Overige 4 23

Stand per 31 december 19.325 4.461

MVA in ontwikkeling betreft de stand van de vooruitontvangen vergroedingen voor sloop/nieuwbouw minus

uitgaven van de desbetreffende projecten
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7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten 
 
Tot een bedrag van € 90,5 miljoen worden leningen op kredietinstellingen geborgd door het WSW. 
Aanspraken op deelname aan tekorten van het Fonds kan tot een bedrag van € 3,4 miljoen. Woongroep 
Marenland verwacht indien noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen voldoen door het nog niet benutte 
deel van het bestaande financieringskrediet aan te spreken, en zo nodig een aanvullende lening aan te 
trekken binnen het aanwezige faciliteringsvolume. 
 
Woongroep Marenland heeft lopende verplichtingen voor de bouw van 71 woningen. Naast deze 
verplichtingen is er ook sprake van nog te ontvangen vergoedingen voor het realiseren van deze woningen.  
 
Woongroep Marenland heeft op 30 oktober 2018 de NAM aansprakelijk gesteld voor de waardevermindering 
en op 15 november 2018 is de schadestaatprocedure ingesteld.  
Woongroep Marenland heeft de waardevermindering gebaseerd op het berekeningsmodel Invisior.  Volgens 
dit model bedraagt voor Woongroep Marenland de waardevermindering € 63,3 miljoen, te vermeerderen met 
wettelijke rente van 1 mei 2013. Volgens het model AvG (model volgens de waardeverminderingsregeling 
van de instituut Mijnbouw Schade) bedraagt de vordering voor de waardevermindering circa € 20 miljoen.  
 
Woongroep Marenland heeft een verplichting van € 83.580 voor haar medewerkers voor 
loopbaanontwikkeling. Daarnaast heeft Woongroep Marenland een langlopende verplichting tot 1 juli 2027 
van totaal € 620.000 voor de huur van haar kantoorpand en een verplichting van € 327.000 voor de 
verlenging van haar licentieovereenkomst voor het ERP-systeem Tobias AX bij Aareon.  
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8.  Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019 

 
 

B9.1 Huuropbrengsten 2019 2018

Woningen en woongebouwen 13.633 14.233

Onroerende zaken niet zijnde woningen 1.999 1.361

15.632 15.594

Af: huurderving wegens leegstand -240 -142

Af: huurderving wegens oninbaarheid -86 -63

Huuropbrengsten DAEB-vastgoed in exploitatie 15.306 15.389

 

Woningen en woongebouwen 1.283 671

Onroerende zaken niet zijnde woningen 188 843

1.471 1.514

Af: huurderving wegens leegstand -23 -62

Af: huurderving wegens oninbaarheid -8 -4

Huuropbrengsten niet DAEB-vastgoed in exploitatie 1.440 1.448

Totaal huuropbrengsten 16.746 16.837

De huurverhoging per 1 juli 2019 voor woningen en woongebouwen bedroeg gemiddeld 1,9 % (2018: 1,9%). 

Gebaseerd op de bepalingen van het Ministerie. 

De huursomstijging in 2019 bedroeg 2,1%

B9.2 Opbrengsten servicecontracten 2019 2018

Bijdragen servicecontracten 371 309

Af: derving door leegstand -6 -7

Opbrengsten servicecontracten DAEB-vastgoed in exploitatie 365 302

Bijdragen servicecontracten 35 29

Af: derving door leegstand -1 -1

Opbrengsten servicecontracten niet DAEB-vastgoed in exploitatie 34 28

Totaal opbrengsten servicecontracten 399 331

B9.3 Lasten servicecontracten 2019 2018

Lasten servicecontracten -261 -298

Lasten servicecontracten DAEB-vastgoed in exploitatie -261 -298

Lasten servicecontracten -25 -28

Lasten servicecontracten niet DAEB-vastgoed in exploitatie -25 -28

Totaal lasten servicecontracten -286 -326
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B9.5 Lasten verhuur en beheeractiviteiten 2019 2018

Belastingen en verzekeringen

Advertenties direct te huur -1 -9

Deurwaarderskosten -20 -12

GWL Leegstand huur -11 -5

Toegerekende personeelskosten -590 -543

Toegerekende afschrijvingen -84 -81

Toegerekende diverse algemene bedrijfslasten -152 -147

Toegerekende overige bedrijfslasten -157 -128

Lasten verhuur en beheeractiviteiten DAEB-vastgoed in exploitatie -1.015 -927

Belastingen en verzekeringen

Advertenties direct te huur -1

Deurwaarderskosten -2 -1

GWL Leegstand huur -1 0

Toegerekende personeelskosten -56 -51

Toegerekende afschrijvingen -8 -8

Toegerekende diverse algemene bedrijfslasten -14 -14

Toegerekende overige bedrijfslasten -15 -12

Lasten verhuur en beheeractiviteiten niet DAEB-vastgoed in exploitatie -95 -87

Totaal lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.110 -1.014
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B9.6 Lasten onderhoudactiviteiten 2019 2018

Cyclisch onderhoud -1.638 -1.110

Niet-cyclisch onderhoud

Klachtenonderhoud -672 -734

Mutatieonderhoud -375 -324

Contractonderhoud -321 -371

-3.006 -2.539

Dekking uren onderhoud 231 360

Toegerekende personeelskosten -597 -166

Toegerekende afschrijvingen -85 -76

Toegerekende diverse algemene bedrijfslasten -153 -138

Toegerekende overige bedrijfslasten -159 -120

-763 -141

Onderhoudslasten DAEB-vastgoed in exploitatie -3.768 -2.679

Cyclisch onderhoud -5 -137

Niet-cyclisch onderhoud

Klachtenonderhoud -5 -31

Mutatieonderhoud -3 -3

Contractonderhoud 0 -23

-13 -194

Dekking uren 22 34

Toegerekende personeelskosten -56 -16

Toegerekende afschrijvingen -8 -7

Toegerekende diverse algemene bedrijfslasten -14 -13

Toegerekende overige bedrijfslasten -15 -11

-72 -13

Onderhoudslasten niet DAEB-vastgoed exploitatie -85 -207

Totaal lasten onderhoudsactiviteiten -3.853 -2.886

B9.7 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 2019 2018

Belastingen vastgoed -1.111 -1.083

Assurantie vastgoed -142 -120

Contributie Aedes -19 -19

Verhuurderheffing 0 -1.028

Bijdrage saneringssteun 0 -144

Bijdrage huurdersvereniging -25 -24

Bijdrage Aw 0 -18

Overige exploitatielasten

Toegerekende personeelskosten -131 -101

Toegerekende afschrijvingen -19 -15

Toegerekende diverse algemene bedrijfslasten -34 -27

Toegerekende overige bedrijfslasten -35 -24

Totaal overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.515 -2.606
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B9.9 Netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille 2019 2018

Opbrengst verkopen bestaand bezit 846

Af: direct toerekenbare kosten -212

Af: boekwaarde -525

DAEB-vastgoed in exploitatie 109

Opbrengst verkopen bestaand bezit 915 1.750

Af: Toegerekende organisatiekosten -20 -179

Af: boekwaarde -560 -1.190

Niet DAEB-vastgoed in exploitatie 335 380

Totaal netto gerealiseerd resultaat vastgoedportefeuille 444 380

B9.10 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 2019 2018

Waardeveranderingen 650 1.101-            

DAEB-vastgoed in exploitatie 650 1.101-            

Waardeveranderingen -104

Niet DAEB-vastgoed in exploitatie 0 -104

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 650 -1205

B9.11 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2019 2018

Mutatie marktwaarde 1.874 15.165

DAEB-vastgoed in exploitatie 1.874 15.165

Mutatie marktwaarde 21.933 1.427

Niet DAEB-vastgoed in exploitatie 21.933 1.427

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 23.807 16.592

Voor een verdere toelichting op de totstandkoming van de marktwaarde en de overige waardeveranderingen

wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.
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B9.12 Overige activiteiten 2019 2018

Opbrengst overige activiteiten 42 44

Geactiveerde productie eigen bedrijf 0 0

Kosten overige activiteiten -908 -482

DAEB-vastgoed in exploitatie -866 -437

Opbrengst overige activiteiten 4 4

Geactiveerde productie eigen bedrijf 0 0

Kosten overige activiteiten -85 -45

Niet DAEB-vastgoed in exploitatie -81 -41

Netto resultaat overige activiteiten -947 -478

B9.13 Afschrijvingen materiële vaste activa 2019 2018

Afschrijving onroerende- en roerende zaken ten dienste van de exploitatie -377 -336

Totaal afschrijvingen materiële vaste activa -377 -336

B9.14 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 2019 2018

Lonen en salarissen -1.495 -1.237

Sociale lasten -300 -257

Pensioenlasten -239 -200

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten -2.033 -1.694

B9.15 Overige organisatiekosten 2019 2018

Kosten OR -4 -4

Toegerekende personeelskosten -404 -1019

Toegerekende afschrijvingen -58 -110

Toegerekende diverse algemene bedrijfslasten -104 -101

Toegerekende overige bedrijfslasten -107 -94

Overige personeelskosten -                    0

Diverse bedrijfslasten -                    0

Totaal overige organisatiekosten -676 -1.329

B9.16 Kosten omtrent leefbaarheid 2019 2018

Leefbaarheid (niet-cyclisch) -9 -13

-9 -13

Leefbaarheid DAEB-vastgoed in exploitatie -8 -12

Leefbaarheid Niet DAEB-vastgoed in exploitatie -1 -1

Totaal kosten omtrent leefbaarheid -9 -13
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B9.17 Saldo financiële baten en lasten 2019 2018

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten DAEB-vastgoed -9 101               

-9 101               

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen -3.753 3.986-            

Resultaat derivaten -2.127 265-               

Overige rentelasten -47 47-                 

DAEB-vastgoed in exploitatie -5.927 4.299-            

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten Niet DAEB-vastgoed -                   -                

-                   -                

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten leningen overheid en kredietinstellingen 375-               

Resultaat derivaten 25-                 

Overige rentelasten 4-                   

Niet DAEB-vastgoed in exploitatie 0 405-               

Totaal saldo financiële baten en lasten -5.936 -4.603

B9.18 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2019 2018

Belastbaar bedrag

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen (incl. deelnemingen) 26.413 19.681

Correcties op commercieel resultaat:

Verkoop onroerende zaken -200 99

Desinvesteringen -2.640

Afschrijvingen op materiële vaste activa -722 -614

Vrijval (dis)agio leningen en derivaten -26 -70

Waardeontwikkelikng WOZ 4.000 4.000

Waardeverandering embedded derivaten 2.127 290

Waardeverandering vastgoedportefeuille -23.836 -16.233

Overige niet aftrekbare bedragen 26 -14

HIR -450

Investeringsaftrek -24

Aftrekbeperking ATAD 2.013

Belastbaar bedrag 6.681 7.139

Compensabele verliezen -2.987 -7.139

3.694 0

Belastingen

Resultaat 2019 1.670

Correctie voorgaande jaren 215

Acute belastingen 0

Mutatie actieve latentie:

(Dis)agio leningen en derivaten 6 37

Extendibles -339

Verkoopvijver 20 -8

Compensabele verliezen boekjaar -27 -2.811

Mutatie passieve latentie: 

Compensabele verliezen voorgaande jaren -2.742 916

Totaal belastingen -1.197 -1.866

Het geldende belastingtarief van 25% is gehanteerd, met een opstaptarief van 19%

De effectieve belastingdruk voor 2019 is 4,5% (2018: 9,5%).
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9. Overige informatie 
 
Voorstel resultaatbestemming 
De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad van 
commissarissen in de jaarrekening verwerkt. Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt positief € 27,6 
miljoen, waarvan € 15,0 miljoen ten gunste is gebracht van de overige reserves en € 12,6 miljoen van de 
herwaarderingsreserve. In de statuten van Woongroep Marenland zijn geen specifieke bepalingen voor de 
resultaatbestemming opgenomen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
  
Vanaf 16 maart 2020 heeft de landelijke overheid maatregelen genomen om de verdere verspreiding van 
het Coronavirus tegen te gaan. Woongroep Marenland heeft deze maatregelen overgenomen en heeft de 
fysieke contacten tot een minimum beperkt. De bedrijfsvoering vindt grotendeels digitaal plaats. De 
nieuwbouw sloop en het dagelijks onderhoud worden binnen de nodige veiligheidsmaatregelen voortgezet.  
Woongroep Marenland is van mening dat haar (financiële) continuïteit niet in gevaar komt.  De financiële 
gevolgen worden als beperkt ingeschat.  
 
Honorering 
 
Werknemers 
Gedurende 2019 had Woongroep Marenland gemiddeld 33 werknemers en vier tijdelijke medewerkers in 
dienst.  
 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.  
De honorering van de directeur-bestuurder volgens de regels van de wet bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) is als volgt:  

 

Persoonlijke gegevens  

Naam  G.W. Brouwer 

Functie Directeur-bestuurder 

Leeftijd 58 

Omvang van het dienstverband  1,0 FTE 

Nevenwerkzaamheden  Geen  

Werkzaam in de huidige functie 1 november 2016 

Werkzaam bij Woongroep Marenland 1 november 2016 
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bedragen x € 1 G.W. Brouwer

Functiegegevens Directeur- bestuuder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 
[ 1,0]

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 103.360           

Beloningen betaalbaar op termijn 19.534             

Subtotaal 122.894           

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
123.000           

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedragen  
-                  

Totaal bezoldiging 122.894          

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t. 

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)
[1,0]

Dienstbetrekking? ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 99.779             

Beloningen betaalbaar op termijn 18.221             

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
118.000           

Totaal bezoldiging 2018 118.000,00       
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De honorering (excl. btw) van de raad van commissarissen volgens de regels van de wet bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is als volgt:  
 

 
 
De leden ontvangen geen vaste onkostenvergoeding, maar kunnen wel reiskosten declareren. Bij de 
samenstelling van bovenstaande verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing 
WNT d.d. 27 februari 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) als 
uitgangspunt gehanteerd. Woongroep Marenland herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief 
d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet topfunctionarissen, 
en heeft deze categorie in lijn met de door de minister voorgestelde gedragslijn niet in de WNT-
verantwoording betrokken.  
 
Accountantshonoraria 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht. 
 

Omschrijving  2019 2018 

Controle van de jaarrekening BDO € 105.054 € 89.216 

 
 
 

bedragen x € 1
O.R van der 

Heide
J.B. Rijpkema

J.B. 

Rijpkema

J. van der 

Meer
I. Noorhoff G.W. Postma B. Plandsoen

Functiegegevens VOORZITTER VOORZITTER Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 30-6 1/7-31/12 1/1 - 30/6 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 15/9-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 5.868               7.560              4.745       7.989           7.851       8.825          2.884             

Individueel toepasselijke bezoldigings-

maximum 
9.149               9.301              6.099       12.300         12.300      12.300        3.639             

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
-                  -                 -           -              -           -             -                

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

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

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/10-31/12

Totale bezoldiging  11.795             8.340       8.076           8.076       2.019          

Individueel toepasselijk maximum 17.700             11.800      11.800         11.800      2.974          



1.  Balans DAEB/niet-DAEB per 31 december 2019 / 2018 

 

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

*(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000)

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen 

DAEB-vastgoed in exploitatie 241.542 241.542 216.041 216.041

niet DAEB-vastgoed in exploitaite 19.935 19.935 18.620 18.620

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0 0 0

Totaal van vastgoedbeleggingen 241.542 19.935 261.477 216.041 18.620 234.661

 

Materiele vaste activa 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.187 1.187 1.348 1.348

Totaal van materiele vaste activa 1.187 1.187 1.348 1.348

Financiële vaste activa

Intern lening 10.452 -10.452 0 11.721 -11.721 0

Netto vermogenswaarde Niet Daeb 9.603 -9.603 0 8.926 -8.926 0

Latente belastingvorderingen 944 944 1.392 187 1.579

Overige financiële vaste activa 30 30 36 36

Totaal van financiële vaste activa 21.029 0 -20.054 975 22.075 187 -20.647 1.615

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 36 36 263 263

Overige voorraden 26 26 26 26

Totaal voorraden 26 36  61 26 263  289

Vorderingen

Huurdebiteuren 196 13 209 213 21 234

Gemeenten 0 0 6 1 7

Overige vorderingen 2.438 192 2.630 997 99 1.096

Overlopende activa 1.105 1.105 24 24

Totaal van vorderingen 3.739 205  3.944 1.240 121  1.361

Liquide middelen 1.597 111 1.708 224 1.455 1.680

Totaal van activa 269.119 20.288 -20.054 269.352 240.954 20.647 -20.647 240.954
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PASSIVA DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

(*1.000) (*1.000) (*1.000) (*1.000) 
(*1.000) 
(*1.000) (*1.000) (*1.000)

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve 83.373 8.338 -8.338 83.373 70.766 7.716 -7.716 70.766

Overige reserves 51.641 1.264 -1.264 51.641 36.638 1.210 -1.210 36.638

Resultaat van het boekjaar

Totaal van eigen vermogen 135.014 9.603 -9.603 135.014 107.404 8.926 -8.926 107.404

Voorzieningen

Voorziening latente belastingverplichtingen 0 0 2.742 2.742

Overige voorzieningen 117 117 97 97

Totaal van voorzieningen 117 117 2.840 2.840

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 103.342 103.342 113.186 113.186

Interne Lening 10.452 -10.452 0 11.721 -11.721 0

Waarborgsommen 308 308 312 312

Totaal van langlopende schulden 103.650 10.452 -10.452 103.650 113.498 11.721 -11.721 113.498

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 7.971 7.971 12.029 12.029

Schulden aan leveranciers 1.181 1.181 474 474

Belastingen en premies sociale verzekering 1.861 233 2.094 248 248

Overlopende passiva 19.325 19.325 4.461 4.461

Totaal van kortlopende schulden 30.338 233 0 30.572 17.213 0 0 17.213

Totaal 269.119 20.288 -20.054 269.352 240.954 20.647 -20.647 240.954
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2. Functionele winst- en verliesrekening DAEB / niet-DAEB 2019 / 2018  

  

2019 2018

WINST- EN VERLIESREKENING DAEB Niet-DAEB EliminatiesTotaal DAEB Niet-DAEB EliminatiesTotaal

*(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000)

Huuropbrengsten 15.306 1.440 16.746 15.389 1.448 16.837

Opbrengsten servicecontracten 365 34 399 302 28 331

Lasten servicecontracten -261 -25 -286 -298 -28 -326

Overheidsbijdragen 0 0 0 0 0 0

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -1.015 -96 -1.111 -927 -87 -1.014

Lasten onderhoudsactiviteiten -3.768 -85 -3.853 -2.638 -248 -2.886

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.384 -130 -1.515 -2.382 -224 -2.606

Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 9.242 1.139 10.381 9.447 889 10.336

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 845 915 1.760 -1 1.751 1.750

Toegerekende organisatiekosten -212 -20 -232 0 -179 -179

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -525 -560 -1.085 0 -1.190 -1.190

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 109 335 444 -1 381 380

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -605 -46 -650 -1.202 -3 -1.205

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 21.933 1.874 23.808 16.393 199 16.592

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 21.329 1.829 23.157 15.191 197 15.387

Opbrengst overige activiteiten 42 4 46 44 4 49

Kosten overige activiteiten -908 -85 -993 -482 -45 -527

Netto resultaat overige activiteiten -866 -81 -947 -437 -41 -478

Overige organisatiekosten -618 -58 -676 -1.215 -114 -1.329

Kosten omtrent leefbaarheid -8 -1 -9 -12 -1 -13

Waardeveranderingen van financiele vaste activa en van effecten 0 0 0 0 0 0

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 0 0 0 0 0 0

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 343 0 -352 -9 491 0 -390 101

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.927 -352 352 -5.927 -4.704 -390 390 -4.704

Saldo financiele baten en lasten -5.584 -352 0 -5.936 -4.213 -390 0 -4.603

Totaal van resultaat voor belastingen 23.602 2.811 26.413 18.760 920 19.681

Belastingen 1.431 -234 1.196 -1.635 -230 -1.866

Resultaat uit deelnemingen 1.900 -1.900 0 690 0 -690 0

Totaal van resultaat na belastingen 26.933 677 0 27.610 17.815 690 -690 17.815
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3. Kasstroomoverzicht DAEB / niet-DAEB 2019 / 2018 
 

 

2019 2018

KASSTROOMOVERZICHT DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal

€ 1.000 *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000)

Operationele activiteiten

Ontvangsten:

Zelfstandige huurwoningen 13.077 590 13.666 13.059 652 13.711

Intramuraal 846 1 847 986 6 993

Maatschappelijk onroerendgoed 1.274 0 1.274 1.253 0 1.253

Bedrijfsmatig onroerendgoed 27 685 712 0 704 704

Parkeervoorzieningen 96 92 188 99 98 198

Vergoedingen 325 33 358 235 52 287

Overige bedrijfsontvangsten 15 1 16 66 6 71

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) 341 0 -352 -11 390 0 -390 0

Saldo ingaande kasstromen 16.001 1.402 -352 17.052 16.087 1519 -390 17.216

Uitgaven:

Betalingen aan werknemers -1.932 -56 -1.988 -1.638 -53 -1.690

Onderhoudsuitgaven -1.957 -232 -2.189 -1.936 -201 -2.137

Overige bedrijfsuitgaven -3.432 -250 -3.682 -3.009 -145 -3.154

Betaalde interest -4.056 -352 352 -4.056 -4.287 -390 390 -4.287

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 0 0 0 -135 0 -135

Verhuurderheffing 0 0 0 -1.028 0 -1.028

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringengebonden -336 -60 -395 -291 -11 -302

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0

Saldo uitgaande kasstromen -11.713 -949 352 -12.310 -12.324 -800 390 -12.734

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 4.288 453 0 4.741 3.764 719 0 4.482

DAEB Niet-DAEB Eliminaties DAEB Niet-DAEB Eliminaties

(Des)investeringsactiviteiten *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000) *(€1.000)

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 357 1.437 1.794 354 1675 2.029

Verkoopontvangsten grond -144 129 -15 0 129 129

(Des)Investeringsontvangsten overig -46 0 -46 -99 0 -99

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 166 1.566 1.732 255 1804 2.059

MVA uitgaande kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 12.651 0 12.651 175 0 175

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -2.809 0 -2.809 -332 0 -332

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 0 0 0 0 0 0

Investeringen overig -87 -194 -281 -299 -28 -328

Verwerving van materiële vaste activa 9.755 -194 9.561 -456 -28 -484

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 9.921 1.372 0 11.293 -201 1776 0 1.575

FVA

Ontvangsten overig 1.900 -1.900 0 1.321 -1321 0

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 1.900 -1.900 0 1.321 -1321 0

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.900 -1.900 0 0 1.321 -1321 0 0

Financieringsactiviteiten

Ingaand

Nieuwe te borgen leningen 0 0 0 5.000 0 5.000

Uitgaand

Aflossing geborgde leningen -16.006 0 -16.006 -12.089 0 -12.089

Aflossing ongeborgde leningen 0 0 0 -211 0 -211

Aflossing interne lening 1.269 -1.269 0 1.279 -1279 0

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -14.737 -1.269 0 -16.006 -6.022 -1279 0 -7.300

Toename/Afname van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode 224 1.456 1.680 1.362 1561 2.923

Geldmiddelen aan het einde van de periode 1.597 111 1.708 224 1.456 1.680

Toename (afname) van geldmiddelen 1.373 -1.344 28 -1.138 -105 -1.243



4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 
Aan: de Raad van Commissarissen van Stichting Christelijke Woongroep Marenland  
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019  
 
Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Christelijke Woongroep Marenland te Appingedam 
gecontroleerd.  
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijke Woongroep Marenland op 31 december 
2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en 
krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering topinkomens (WNT).  
De jaarrekening bestaat uit:  
1. de balans per 31 december 2019;  

2. de winst-en-verliesrekening over 2019; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.  
 
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Christelijke Woongroep Marenland zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties, de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:  

 Bestuursverslag inclusief het Volkshuisvestelijk verslag;  

 overige gegevens.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a van de Woningwet is vereist.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het accountantsprotocol 
zoals opgenomen in bijlage 4 bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 36 
en 36a van de Woningwet.  
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en 
de WNT.  
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 
afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.  
Op grond van artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.  
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
de Regeling Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:  

-    het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  

-    het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de toegelaten instelling;  

-    het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;  

-     het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten.  

 
 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring.  
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Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een toegelaten 
instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.  
 
Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Groningen, 28 April 2020  
BDO Audit & Assurance B.V.  
namens deze,  
w.g. W.M. Jacobs RA 
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