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1. ALGEMENE GEGEVENS

Laurens	Wonen
Sinclair	Lewisplaats	20
3068	EC	Rotterdam
T	010	407	07	04
F	010	407	07	00
E	info.vastgoed@laurens.nl
I	www.laurens.nl

Koninklijke	Toelatingsbesluit	nr.	93.003317	d.d.	22	april	1993
Opgericht:	13	februari	1987
Laatste	statutenwijziging:	3	oktober	2006
Inschrijving	handelsregister	Kamer	van	Koophandel	en	Fabrieken	voor	Rotterdam	d.d.	23	februari	
1987,	dossiernummer:	41129724

Corporatienummer:	L	2066,	NRV-nummer:	15936

Laurens	Wonen	werkt	nauw	samen	met	zorgorganisatie	Laurens,	mede	door	de	personele	unie	op	
niveau	van	Raad	van	Bestuur.

Laurens	Wonen	is	aangesloten	bij	Aedes	vereniging	van	woningcorporaties	en	de	Stichting	
Maaskoepel.

De	corporatie	heeft	geen	verbindingen	met	andere	rechtspersonen.

Op	één	complex	na	is	al	het	bezit	van	Laurens	Wonen	gelegen	in	de	gemeente	Rotterdam.	Alleen	het	
complex	Carnisseborgh	bevindt	zich	in	de	gemeente	Barendrecht.	Tenzij	anders	vermeld	geldt	alles	
wat	in	dit	jaarverslag	opgenomen	is	voor	beide	gemeenten.
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2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Het	jaar	2015	heeft	voor	Laurens	Wonen	in	het	teken	gestaan	van	voorsorteren	op	de	toekomst.	Door	
alle	beleidsontwikkelingen	in	het	wonen,	maar	ook	in	de	zorg,	heeft	Laurens	Wonen	haar	beleid	op	
strategisch-	en	tactisch	niveau	geactualiseerd	en	vastgelegd	in	een	set	samenhangende	documenten;	
een	Position	Paper	met	daarin	verwoord	de	strategie	voor	de	komende	jaren,	het	Ondernemingsplan	
Laurens	Wonen	2016-2020	met	als	motto	‘Samen	zichtbaar	in	de	stad’,	het	Strategisch	Vastgoed	Beleid
Laurens	Wonen	2015-2030	en	het	dienstenplan	‘Langer	thuis	met	Ondersteuning’.

Het	Ondernemingsplan	2016-2020	is	eind	2015	vastgesteld.	Het	is	de	opvolger	van	een	voorgaand	
ondernemingsplan	dat	afliep	in	2013.	Daarna	volgde	een	turbulente	periode	waarin	de	wereld	voor	
ouderen	en	zorgbehoevenden	drastisch	veranderde	door	het	scheiden	van	wonen	en	zorg.	En	tevens	
een	periode	waarin	woningcorporaties	negatief	in	het	nieuws	kwamen	door	de	nodige	financiële	
debacles.	Affaires	die	de	aanleiding	vormden	voor	de	Parlementaire	enquête	woningcorporaties	
en	nieuwe	wetgeving	voor	corporaties.	Derhalve	heeft	het	nieuwe	ondernemingsplan	het	motto	
meegekregen:	Samen	zichtbaar	in	de	stad’.	Hierin	beschrijven	we	voor	de	komende	vijf	jaar	hoe	we
als	categorale	corporatie	inspelen	op	alle	nieuwe	ontwikkelingen	en	hoe	we	denken	op	de	
Rotterdamse	seniorenmarkt	krachtiger	en	zichtbaarder	te	kunnen	gaan	opereren.	Onze	klanten	-	de	
individuele	huurders	en	huurder/klant	Laurens	-	staan	voor	de	grote	opgave	langer	zelfstandig	thuis	
te	wonen.	Aan	Laurens	Wonen	en	Laurens	de	uitdaging	dit	mogelijk	te	maken,	door	het	aanbieden	
van	aantrekkelijke	huisvesting	en	het	verder	specialiseren	in	de	thuiszorg	en	verpleegzorg.

Het	Strategisch	Vastgoed	Beleid	van	Laurens	Wonen	is	eveneens	eind	2015	vastgesteld.	Het	plan	
geeft	een	kader	aan	waarbinnen	we	uitspraken	doen	over	de	huidige	en	de	gewenste	portefeuille	van	
Laurens	Wonen	en	maakt	onderdeel	uit	van	het	nieuwe	ondernemingsplan.	De	essentie	is	het	beter	
beheersbaar	houden	van	de	huidige	portefeuille,	gelet	op	de	ontwikkelingen	en	groeiende	risico’s,	en	
het	zodanig	kunnen	anticiperen	dat	we	met	ons	aanbod	blijven	aansluiten	op	de	veranderende	vraag.	
Het	plan	heeft	een	scope	van	15	jaar,	maar	periodieke	actualisering	zal	plaatsvinden	naar	aanleiding	
van	toekomstige	ontwikkelingen	die	consequenties	hebben	voor	de	portefeuille.	Om	de	exacte	
interventies	op	vastgoed,	diensten	en/of	partners	te	concretiseren	volgt	in	2016	nadere	uitwerking,	
onder	andere	in	de	vorm	van	complexbeheerplannen.

In	de	tweede	helft	van	2015	voerde	Raeflex	bij	Laurens	Wonen	een	visitatie	uit.	Raeflex	is	
daartoe	geaccrediteerd	door	de	Stichting	Visitatie	Woningcorporaties	Nederland	(SVWN).	De	
visitatiecommissie	kwam	tot	de	conclusie	dat	Laurens	Wonen	gemiddeld	(ruim)	voldoende	presteert.	
Op	de	onderdelen	Presteren	naar	Opgaven	en	Ambities	en	Presteren	volgens	Belanghebbenden	
presteert	zij	meer	dan	voldoende.	Op	de	onderdelen	Presteren	naar	Vermogen	en	Governance	
presteert	Laurens	Wonen	voldoende.	De	volgende	aspecten	behoeven	nog	aandacht:	besturing	(Plan	
en	Check),	toetsingskader	en	toepassing	Governancecode	(met	name	ook	het	publiceren	van	diverse	
documenten	op	de	website).

Wij	waren	vooral	benieuwd	naar	de	uitkomsten	van	de	visitatie	vanwege	de	toch	bijzondere	positie	
en	rol	van	Laurens	Wonen	binnen	het	veld	van	woningcorporaties.
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Het	beeld	wat	van	Laurens	Wonen	wordt	geschetst	is	voor	ons	goed	herkenbaar.	We	kijken	dan	ook	
met	grote	tevredenheid	terug	op	het	visitatietraject	en	hebben	de	visitatie	als	nuttig	en	leerzaam	
ervaren.	De	aanbevelingen	voor	verbeteringen	pakken	we	op	om	de	maatschappelijke	prestaties	
verder	te	verbeteren.
Verder	voelen	we	ons	erkend	door	de	visitatiecommissie	dat	de	bestuurlijke	integratie	van	de	
categorale	corporatie	en	zorgorganisatie	bij	Laurens	Wonen	meerwaarde	oplevert.	Het	is	dan	ook	
in	onze	ogen	betreurenswaardig	dat	door	de	nieuwe	wetgeving	de	wenselijke	verbinding	tussen	
zorg	en	wonen	deels	verbroken	moet	gaan	worden.	We	streven	naar	continuering	van	de	intensieve	
samenwerking	tussen	wonen	en	zorg	in	de	woongebouwen,	in	onze	buurten	en	op	vastgoedvlak	bij	
de	zorg.

Het	jaar	2015	heeft	voorts	in	het	teken	gestaan	van	de	nieuwe	Woningwet.	Laurens	Wonen	
heeft	in	2015	diverse	onderdelen	van	de	Woningwet	geïmplementeerd	en	zich	voorbereid	op	de	
implementatie	van	andere	onderdelen	in	2016.	In	2015	is	aandacht	besteed	aan	passend	toewijzen	en	
daarop	afgestemd	huurbeleid,	aan	een	bod	voor	2016	op	diverse	volkshuisvestelijke	deelterreinen	
richting	gemeente	Rotterdam,	aan	waardering	op	marktwaarde,	aan	de	vereisten	vanuit	de	
Woningwet	richting	Raad	van	Toezicht	en	aan	de	dienstverlening	vanuit	Laurens	Wonen	aan	Laurens	
onder	de	Woningwet.

In	2015	is	tevens	een	grote	stap	gezet	in	het	herinrichten	van	de	organisatie	en	verder
professionaliseren	van	Laurens	Wonen	&	Vastgoed.	Per	1	juni	2015	is	de	nieuwe
organisatiestructuur	doorgevoerd.	Daarnaast	zijn	diverse	heidagen	georganiseerd	om
aan	de	samenwerking	en	de	organisatiecompetenties	te	werken	en	met	de	nieuwe
teams	aan	de	slag	te	gaan.

Tot	slot	zijn	wij	er	verheugd	over	dat	wij	in	2015	goedkeuring	gekregen	hebben	voor	de	financiering	
van	het	nieuwbouwproject	Veldstraat.	Het	project	Veldstraat	is	een	nieuwbouwproject	naast	het	
huidige	Simeon	&	Anna.	Het	plan	omvat	131	intramurale	zorgplaatsen	voor	hoge	zorgzwaartes	
die	vooralsnog	niet	onder	het	scheiden	van	wonen	en	zorg	vallen.	Laurens	zal	het	gebouw	voor	
20-30	jaar	huren	van	Laurens	Wonen.	Het	WSW	(Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw)	stelde	
scherpere	eisen	aan	borging,	maar	heeft	in	2015	alsnog	de	financiering	van	het	project	goedgekeurd.	
De	voorbereiding	van	het	project	is	opnieuw	opgepakt.	De	defnitieve	besluitvorming	volgt	na	
aanbesteding	en	voor	contractering	met	de	aannemer.
De	pilot	voor	het	huidige	Simeon	&	Anna	loopt	daarnaast	door.	Het	betreft	een	pilot,	niet	alleen	als	
transitieproject	van	zorg	naar	wonen	maar	ook	in	combinatie	met	het	bijzondere	concept	‘Samen	&	
Anders’	met	de	inzet	van	wederkerigheid	als	uitgangspunt.

Ids	Thepass
Voorzitter	Raad	van	Bestuur	Laurens	Wonen

Carolien	Vermaas
Directeur	Laurens	Wonen
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3. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Governance code
Laurens	Wonen	onderschrijft	de	in	de	Aedescode	en	de	Governance	code	Woningcorporaties	
vastgelegde	beginselen.	De	nieuwe	Governance	code	Woningcorporaties	is	in	april	2015	door	de	
leden	van	Aedes	vereniging	van	woningcorporaties	en	de	leden	van	VTW	vastgesteld	en	geeft	
richting	aan	de	wijze	waarop	bestuur	en	Raad	van	Toezicht	(RvT)	functioneren	en	de	wijze	waarop	zij
verantwoording	afleggen	over	hun	resultaten.

Raad van Bestuur
In	de	Governance	Code	worden	onder	andere	de	rol	en	de	verantwoordelijkheid	van	de	Raad	van	
Bestuur	voor	het	beheersen	van	risico’s	en	het	verrichten	van	activiteiten	omschreven.	Enkele	
principes	uit	de	Governance	Code	zijn	dat	de	Raad	van	Bestuur	verantwoordelijk	is	voor	de	kwaliteit	
en	volledigheid	van	openbaar	gemaakte	financiële	berichten	en	dat	in	het	jaarverslag	de	hoofdlijnen	
worden	aangegeven	van	het	bezoldigingsbeleid.	Verder	behoort	de	Raad	van	Bestuur	een	visie	te	
hebben	op	de	maatschappelijke	positie	van	de	woningcorporatie,	dienend	als	uitgangspunt	voor	haar	
beleid	en	houdt	de	corporatie	ten	minste	eenmaal	per	jaar	een	vergadering	met	belanghebbenden.

Laurens	Wonen	heeft	belanghebbenden	overleg	middels	de	structurele	samenwerking	met	
zorgorganisatie	Laurens	en	jaarlijks	vijf	à	zes	keer	afstemming	met	de	Overkoepelende	
HuurdersCommissie.

Raad van Toezicht
De	Raad	van	Toezicht	is	verantwoordelijk	voor	het	interne	toezicht	op	Laurens	Wonen.	Hierbij	staat	
de	missie	van	Laurens	Wonen	centraal1.	Onderdeel	daarvan	is	de	1	intensieve	samenwerking	met	
zorgorganisatie	Laurens.	Het	toezicht	strekt	zich	uit	tot	de	strategie,	de	financiële	risicobeheersing	
en	de	volkshuisvestelijke	taken.	Bij	haar	toezicht	heeft	de	Raad	van	Toezicht	zich	in	2015	wederom	
laten	leiden	door	de	vraag	of	het	beleid	wordt	gevoerd	in	overeenstemming	met	de	beginselen	
van	verantwoord	ondernemerschap.	De	Raad	van	Toezicht	heeft	erop	toegezien	dat	het	beleid	in	
overeenstemming	is	met	wettelijke,	statutaire	en	andere	voorschriften	en	dat	de	continuïteit	ook	op	
de	langere	termijn	gewaarborgd	is.

Het	toezichtkader	van	de	Raad	van	Toezicht	bestaat	uit	de	door	haar	vastgestelde	ijkpunten,	zoals	
het	jaarplan	waarin	de	missie	van	Laurens	Wonen	is	geconcretiseerd,	het	strategisch	voorraadbeleid	
en	de	meerjarenbegroting.	Op	basis	van	dit	kader	heeft	de	Raad	de	afwegingen	getoetst	tussen	het	
organisatiebelang	enerzijds	en	de	maatschappelijke	functie	van	de	stichting	anderzijds.	De	leden	
van	de	Raad	van	Toezicht	hebben	zich	bij	de	vervulling	van	hun	taak	gericht	op	het	belang	van	
Laurens	Wonen	en	de	daaraan	verbonden	onderneming	en	hebben	daarbinnen	zoveel	mogelijk	
samenwerking	gezocht	met	zorgorganisatie	Laurens.
	

1	 “Laurens	Wonen	wil	een	duurzaam,	integraal	aanbod	aan	wonen,	diensten	en	zorg	leveren	aan	ouderen	in	de	stads-
regio	Rotterdam,	wat	passend	is	bij	hun	behoeften.	Hieraan	werkt	zij	op	verschillende	fronten	en	schaalniveaus:	(het	organi-
seren	van)	contact	en	ontmoetingen	tussen	bewoners,	de	inzet	van	hun	sociale	netwerk	en	de	buurt	en	de	samenwerking	met	
zorgorganisatie	Laurens	en	andere	strategische	partners.”
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Naam Functie Aandachts-
gebied

Relevante 
nevenfuncties

Eerste 
benoeming
/moment 
van
aftreden

Aantal 
bijgewoonde 
vergaderingen

Prof.	dr.	F.G.A
van	der	Meché
(RK-
afgevaardigde)

voorzitter	RvT	
voorzitter	
Remuneratie-
commissie
Voorzitter	
K&V
commissie

Zorg RvT	Mohs	klinieken,	
Dordrecht	(Vz)
RvT	Capri	Hartrevalidatie,
Rotterdam
RvT	Sherpa,	Baarn
RvT	Park	MC	Rotterdam
RvT	Big	Move	Amsterdam
Algemeen	Bestuur
Laurensfonds,	Rotterdam

2004	/	2015 7/7

Mw.	mr.	J.
Vijlbrief-van
der	Schaft
(voordracht
CCR)
(PC-
afgevaardigde)

Toehoorder
RvT

Juridisch	/
maatschap-
pelijk

Bestuurslid	Stichting
Gemeentefonds
Bestuurslid	Stichting
Beleggingsfonds
Hervormde	gemeente	te
Rotterdam
Bestuurslid	Stichting	Grote
Kerk	te	Rotterdam
Consulent	Ondernemers-
klankbord	Rotterdam
Bestuurslid	Stichting
Permanente	Educatie
Senioren	Rotterdam

2006	/	2017 7/7

mr.	B.R.I.M.
Gerner
(RK-
afgevaardigde)

Lid	RvT	
Lid	Audit-
commissie

Financieel Bestuurder	Laurensfonds 2012	/	2016 7/7

Drs.	J.C.	Visser
(PC-
afgevaardigde)

lid	RvT
lid	
auditcommissie
lid	cie	K&V

Beleidskaders
zorg

Bestuurslid/penning-meester	
Stichting	Vrienden	van	de	
Meander	te	Nieuwerkerk	a/d	
IJssel
Secretaris	College
Kerkrentmeesters	PGN
Lid	Klachtencommissie
Stichting	Mentorschap

2006	/	2016 7/7

J.M.	Verseput lid	RvT
lid	cie	K&V

Thuiszorg Voorzitter	Stichting	Gerard	
van	Kleef
Bestuurslid	Van	Kleef
Instituut
Bestuurslid	Stichting	ELS	i.o.

2013	/	2015 7/7

Mr.	T.	van	den
Akker

lid	RvT
lid	
auditcommissie

Zorgmana-
gement

Vice	voorzitter	van	de
Nederlandse	Vereniging
van	Toezichthouders	in
Zorg	en	Welzijn	(NVTZ)
Lid	van	de	Raad	van	Advies
van	de	Scheldekliniek	te
Bergen	op	Zoom

2013	/	2019 7/6

Samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2015

Jaarrapport 2015 Laurens wonen 7



De	Raad	van	Toezicht	bestaat	uit	minimaal	vijf	en	maximaal	zeven	leden.	In	2015	waren	er	zes	leden	
en	één	toehoorder	namens	de	Raad	van	Toezicht	van	zorgorganisatie	Laurens.	De	Raad	van	Toezicht	
heeft	vanuit	zijn	gelederen	een	auditcommissie	en	een	remuneratiecommissie	ingesteld.

Auditcommissie
De	Raad	van	Toezicht	van	Laurens	Wonen	heeft	uit	zijn	midden	een	auditcommissie	ingesteld,	
bestaande	uit	ten	minste	twee	leden.	In	2015	werd	de	auditcommissie	gevormd	door	de	heren	
mr.	B.R.I.M.	Gerner	(voorzitter),	mr.	ing.	A.T.	Alderliesten	en	de	heer	mr.	T.	van	den	Akker.	De	heer	
Alderliesten	is	voor	de	auditcommissie	voor	het	eerst	benoemd	in	2006	voor	een	periode	van	vier	
jaar	en	daarna	herbenoemd.

De	auditcommissie	is	namens	de	Raad	van	Toezicht	onder	meer	belast	met	het	toezicht	op	de	werking	
van	de	interne	risicobeheersing-	en	controlesystemen,	de	financiële	informatieverschaffng	door	
Laurens	Wonen,	de	naleving	van	aanbevelingen	en	opvolging	van	opmerkingen	van	de	externe	
accountant	en	de	relatie	met	de	externe	accountant.	In	het	reglement	is	onder	meer	bepaald	dat	
accountant	en	auditcommissie	indien	dit	wenselijk	wordt	geacht	buiten	aanwezigheid	van	de	Raad	
van	Bestuur	contact	met	elkaar	kunnen	hebben.
Ten	behoeve	van	de	uitvoering	van	haar	taken	heeft	de	auditcommissie	in	2015	vier	maal	vergaderd,	
waarvan	één	keer	in	tegenwoordigheid	van	de	externe	accountant.
Hierbij	zijn	onder	meer	de	volgende	onderwerpen	besproken:

•	externe	en	interne	ontwikkelingen;
•	stand	van	zaken	nieuw-	en	verbouwprojecten;
•	management	kwartaalrapportages;
•	jaarrapport,	jaarrekening	en	managementletter	2014;
•	herbenoeming	lid	en	toehoorder	Raad	van	Toezicht;
•	ijkpunten	2015	Raad	van	Bestuur;
•	positionering	Laurens	Wonen;
•	begroting	2016;
•	meerjarenbegroting	2016-2026;
•	Position	Paper	2020;
•	Jaarrekening	2015
•	Ondernemingsplan	2016	-2020;
•	Strategisch	Vastgoedbeleid	en
•	visitatie	2011-2014.

De	Raad	van	Bestuur	en	de	auditcommissie	maken	ieder	ten	minste	eenmaal	in	de	vier	jaar	een	
grondige	beoordeling	van	het	functioneren	van	de	externe	accountant	in	de	diverse	entiteiten	en	
capaciteiten	waarin	de	externe	accountant	fungeert.	In	2014	is	KPMG	tot	accountant	benoemd.

Bestuurslid	van	de	Stichting	
Vrienden	van	Lievensberg	te	
Bergen	op	Zoom
Voorzitter	van	het	Pro-
grammabeleidsbepalend
orgaan	van	ZuidWest	FM	en	
ZuidWest	TV

2013	/	2019 7/6

Mr.	ing.	A.T.
Alderliesten

lid	RvT
lid	
auditcommissie

Wonen Directeur	eigenaar
CHIRON	Development
Consultancy	BV

2006	/	2017 7/6
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Remuneratiecommissie
De	Raad	van	Bestuur	van	Laurens	Wonen	en	de	Raad	van	Bestuur	van	Laurens	vormen	een	
personele	unie.	De	arbeidsvoorwaarden	van	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	van	Laurens	
Wonen	worden	bepaald	door	de	Raad	van	Toezicht	van	Laurens.	De	remuneratiecommissie	houdt	
zich	bezig	met	de	benoeming,	beoordeling	en	honorering	van	de	bestuurders.	Jaarlijks	houdt	
deze	commissie,	bestaande	uit	de	heren	prof.	dr.	F.G.A.	van	der	Meché	en	mr.	B.R.I.M.	Gerner,	
een	beoordelingsgesprek	met	elk	lid	van	de	Raad	van	bestuur	over	het	individuele	functioneren.	
Daarnaast	houdt	de	commissie	een	gezamenlijk	gesprek	met	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	
over	het	onderling	functioneren.	Van	de	individuele	gesprekken	wordt	een	verslag	gemaakt,	dat	ter	
goedkeuring	wordt	aangeboden	aan	het	betreffende	lid.	Het	verslag	van	het	onderling	functioneren	
wordt	aan	alle	leden	van	het	bestuur	ter	goedkeuring	aangeboden.	De	voorzitter	van	de	Raad	van	
Toezicht	informeert	de	overige	leden	van	de	Raad	van	Toezicht	op	hoofdlijnen	over	de	uitkomst	van	
de	beoordeling.	Bij	de	beoordeling	wordt	er	in	het	bijzonder	op	toegezien	dat	de	uitvoering	van	het	
bestuursbeleid	strookt	met	de	vastgestelde	en	goedgekeurde	beleidsplannen,	beleidsuitgangspunten	
en	de	persoonlijke	doelstellingen	van	de	bestuurders.

Deskundigheidsbevordering
De	Raad	van	Toezicht	neemt	in	de	jaarplanning	een	aantal	thema’s	op	waar	extra	aandacht	aan	
wordt	besteed.	In	2015	waren	de	thema’s	onder	andere	identiteit	en	cultuursensitiviteit,	innovatie	
en	ontwikkelingen	en	risico-inventarisatie.	Deze	thema’s	worden	voorafgaand	aan	de	reguliere	
vergadering	behandeld.	In	2015	is	door	de	Raad	van	Toezicht	met	een	afvaardiging	van	Laurens	
Wonen	een	werkbezoek	gebracht	aan	Barendrecht.	Allereerst	is	het	woongebouw	Carnisseborgh/
De	Elf	Ranken	bezocht,	inclusief	apotheek,	en	is	er	gesproken	met	de	bewonerscommissie.	Daarna	
bezocht	de	RvT	de	transitielocatie	Laurens	Borgstede,	waar	Laurens	Wonen	de	verbouwing	begeleid,	
onderhandeling	met	de	eigenaar	voert	en	de	onderverhuring	aan	zelfstandige	bewoners	of	bijzondere	
doelgroepen	begeleidt.

Belangrijke	rapporten	die	uitkomen	worden	verspreid	en	waar	nodig	besproken.	Ook	is	er	een	
collectief	lidmaatschap	van	de	Vereniging	van	Toezichthouders	in	Woningcorporaties	(VTW).	V	oor	
leden	van	de	Raad	van	Toezicht	geldt	vanuit	de	Vereniging	Toezichthouders	Woningcorporaties	(VTW)	
het	volgende:	“U	besteedt	voor	uw	PE	(Permanente	Educatie)	als	corporatiecommissaris,	in	de	jaren	
2015	en	2016	tezamen,	minimaal	10	uren	aan	PE-activiteiten.	Deze	zijn	gericht	op	de	ontwikkeling
van	competenties	en/of	vakkennis	en	beroepsvaardigheden	die	relevant	zijn	voor	u	als	
corporatiecommissaris”.	Artikel	31	lid	2	Woningwet	bepaalt	dat	de	RvT	zich	blijvend	dient	te	
voorzien	van	de	benodigde	kennis	en	vaardigheden	voor	uitoefening	van	het	toezicht.	Individuele	
leden	hebben	de	mogelijkheid	om	in	het	kader	van	deskundigheidsbevordering	symposia	
en	andere	bijeenkomsten	bij	te	wonen.	Individuele	leden	hebben	in	2015	in	het	kader	van	
deskundigheidsbevordering	de	volgende	opleidingen/symposia	gevolgd:
	 •	commissaris	en	data	analyse	bij	EY;
	 •	commissaris	en	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	bij	EY;
	 •	leergang	Het	Brein	in	de	Boardroom	van	de	EUR;
	 •	ALV	van	de	NVTZ	bijgewoond;
	 •	Regiobijeenkomst	van	de	NVTZ	bijgewoond;
	 •	aanwezig	geweest	bij	de	Dag	van	het	Toezicht.

Bestuurders	en	commissarissen	van	woningcorporaties	zijn	sinds	1	januari	2015	verplicht	tot	
regelmatige	bijscholing.	In	2017	evalueren	Aedes	en	de	VTW	het	PE-systeem.	De	Commissie	
Permanente	Educatie	monitort	tot	die	tijd	de	voortgang.	Permanente	Educatie	is	niet	vrijblijvend.	
Bestuurders	moeten	binnen	drie	jaar,	vanaf	1	januari	2015,	108	‘PE-punten’	behalen,	wat	neerkomt	op	
108	‘studiebelastingsuren’.	Bestuurders	kunnen	die	punten	alleen	halen	bij	geaccrediteerde	opleiders	
die	hun	aanbod	koppelen	aan	PE-punten,	in	de	volgende	aandachtsgebieden:	strategie,	beleid
en	communicatie;	veranderkunde	en	innovatie;	leiderschap	en	cultuur;	governance	en	risk;	vastgoed	
en	financiën;	maatschappelijke	verankering	.	In	2015	heeft	het	bestuur	geen	PE	punten	behaald.	Dit	
betekent	dat	in	2016	en	2017	nog	108	PE	punten	behaald	moeten	worden	door	ieder	bestuurslid.
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Zelfevaluatie
Eenmaal	per	jaar	wordt	het	functioneren	van	de	Raad	van	Toezicht	en	de	samenwerking	met	de	Raad	
van	Bestuur	geëvalueerd.	Er	werd	een	cyclus	gehanteerd	waarbij	elk	derde	jaar	een	externe	evaluatie	
plaatsvindt.	Met	ingang	van	2015	dient	dit	om	de	twee	jaar	plaats	te	vinden.

Er	wordt	een	cyclus	gehanteerd	waarbij	elk	derde	jaar	een	externe	evaluatie	plaatsvindt.	In	de	
overgang	van	2013	naar	2014	heeft	de	externe	evaluatie	plaatsgevonden.	Deze	keer	is	gekozen	
voor	een	vorm	waarbij	de	gedragscompetenties	van	de	individuele	leden	-	volgens	een	methode	
gebaseerd	op	de	psychologie	van	Jung	-	werden	geanalyseerd.	Ook	is	er	afzonderlijk	met	ieder	lid	
van	de	Raad	van	Toezicht	en	de	Raad	van	Bestuur	gesproken.	Uit	de	evaluatie	is	af	te	leiden	dat,	
indien	er	voldoende	tijd	is,	de	Raad	van	Toezicht	voldoende	vermogen	en	competenties	heeft	om	
adequaat	te	reageren.	Is	er	onvoldoende	tijd	beschikbaar,	dan	moet	er	een	beroep	worden	gedaan	op	
andere	kwaliteiten	die	de	leden	van	nature	minder	hebben.	Een	ander	aandachtspunt	is	de	inrichting	
van	het	proces	en	dan	met	name	de	besluitvorming	en	de	snelheid	daarvan.

Eind	2015	is	de	voorzitter	van	Raad	van	Toezicht	regulier	afgetreden.	In	het	opvolgingsproces	heeft	
opnieuw	een	gespreksronde	plaatsgevonden	met	de	leden	en	het	bestuur	over	de	vraag	hoe	de	raad	
in	de	toekomst	kan	worden	aangevuld,	en	in	welke	samenstelling	de	raad	zich	verder	kan	verbreden	
c.q.	versterken.	De	heer	Alderliesten	is	vanuit	de	bestaande	Raad	van	Toezicht	verkozen	als	voorzitter	
vanaf	1	januari	2016	voor	de	Raad	van	Toezicht	voor	Laurens	Wonen.	Er	is	in	het	kader	van	de	Nieuwe	
Woningwet	voor	de	Raad	van	Toezicht	van	Laurens	een	andere	voorzitter	aangetrokken,	waarmee	de	
scheiding	van	de	Raden	van	Toezicht	zoals	beoogd	in	de	Woningwet	is	ingezet.	De	volgende	externe	
evaluatie	vindt	medio	2016	plaats.

Vergaderingen
De	Raad	van	Toezicht	is	in	2015	zeven	maal	bijeengeweest	voor	een	reguliere	vergadering.

De	volgende	onderwerpen	zijn	in	de	reguliere	vergaderingen	van	de	Raad	van	Toezicht
aan	de	orde	geweest:
	 •	externe	en	interne	ontwikkelingen;
	 •	stand	van	zaken	nieuw-	en	verbouwprojecten;
	 •	management	kwartaalrapportages;
	 •	jaarrapport	en	jaarrekening	2014;
	 •	herbenoeming	lid	en	toehoorder	Raad	van	Toezicht;
	 •	positionering	Laurens	Wonen;
	 •	begroting	2016;
	 •	meerjarenbegroting	2016-2026;
	 •	Position	Paper	2020;
	 •	Jaarrekening	2015
	 •	Ondernemingsplan	2016	-2020;
	 •	Strategisch	Vastgoedbeleid	en
	 •	visitatie	2011-2014.
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4. GOVERNANCE CODE

4.1 Governance code
Laurens	Wonen	onderschrijft	de	in	de	Aedescode	en	de	Governance	code	Woningcorporaties	
vastgelegde	beginselen.	De	nieuwe	Governance	code	Woningcorporaties	is	in	april	2015	door	de	
leden	van	Aedes	vereniging	van	woningcorporaties	en	de	leden	van	VTW	vastgesteld	en	geeft	
richting	aan	de	wijze	waarop	bestuur	en	Raad	van	Toezicht	(RvT)	functioneren	en	de	wijze	waarop	
zij	verantwoording	afleggen	over	hun	resultaten.	In	deze	paragraaf	verantwoorden	wij	ons	over	de	
inrichting	van	de	governancestructuur	binnen	Laurens	Wonen.

4.2 Organisatieschema

Medio	2015	is	bovenstaande	nieuwe	structuur	van	kracht	geworden.	Voorheen	was	er	een	
structuur	met	5	zeer	uiteenlopende	afdelingen,	nu	gebundeld	in	2	kernteams	(Woondiensten	en	
Vastgoeddiensten),	met	daarnaast	een	strategisch	adviserend	team	en	een	separate	controller.

4.3 Raad van Toezicht
De	Raad	van	Toezicht	bestaat	gedurende	2015	uit	zes	personen.	Daarnaast	is	er	een	toehoorder	vanuit	
de	Raad	van	Toezicht	van	zorgorganisatie	Laurens.	De	Raad	van	Toezicht	heeft	tot	taak	toezicht	te	
houden	op	de	Raad	van	Bestuur	en	op	de	algemene	gang	van	zaken	in	de	woningcorporatie	en	de	
met	haar	verbonden	ondernemingen	en	staat	tevens	de	Raad	van	Bestuur	met	raad	ter	zijde.	In	het	
verslag	van	de	Raad	van	Toezicht	in	dit	jaarverslag	zijn	de	taak	en	werkwijze	van	de	Raad	van	Toezicht	
nader	beschreven,	evenals	de	wijze	waarop	de	Raad	van	Toezicht	hieraan	in	2015	invulling	heeft	
gegeven.

Jaarrapport 2015 Laurens wonen 11



De	Raad	van	Toezicht	waakt	ervoor	dat	ieder	van	de	leden	van	de	Raad	van	Toezicht	dan	wel	zijn	
echtgenoot,	geregistreerde	partner	of	een	andere	levensgezel,	pleegkind	of	bloed-	of	aanverwant	
tot	in	de	tweede	graad	naar	zijn	oordeel	in	formele	zin	onafhankelijk	is	in	het	licht	van	de	volgende	
criteria:

a.		 in	de	vijf	jaar	voorafgaand	aan	de	benoeming	werknemer	of	lid	van	de	Raad	van	Bestuur	van		
	 de	woningcorporatie	(inclusief	gelieerde	rechtspersonen)	is	geweest;
b.		 een	persoonlijke	financiële	vergoeding	van	de	woningcorporatie	of	van	een	aan	haar
	 gelieerde	rechtspersoon	ontvangt,	anders	dan	de	vergoeding	die	voor	de	als	lid	van	de	Raad		
	 van	Toezicht	verrichte	werkzaamheden	wordt	ontvangen	en	voor	zover	zij	niet	past	in	de		
	 normale	uitoefening	van	bedrijf;
c.		 bestuurslid	is	van	een	vennootschap	dan	wel	rechtspersoon	waarin	een	lid	van	de	Raad	van
	 Bestuur	van	de	woningcorporatie	lid	van	de	raad	van	commissarissen	is;
d.	 in	de	vijf	jaar	voorafgaand	aan	de	benoeming	een	belangrijke	zakelijke	relatie	met	de
	 woningcorporatie	of	een	aan	haar	gelieerde	rechtspersoon	heeft	of	in	de	vijf	jaar
	 voorafgaand	aan	de	benoeming	heeft	gehad.	Daaronder	wordt	in	ieder	geval	begrepen	het
	 geval	dat	de	toezichthouder	of	een	kantoor	waarvan	hij	aandeelhouder,	vennoot,
	 medewerker	of	adviseur	is,	is	opgetreden	als	adviseur	van	de	woningcorporatie	en	het	geval
	 dat	de	toezichthouder	bestuurder	of	medewerker	is	van	een	bankinstelling	waarmee	de
	 woningcorporatie	een	duurzame	en	significante	relatie	onderhoudt;
e.	 lid	is	van	de	gemeenteraad	of	Provinciale	Staten	van	een	gemeente	of	provincie	waar	de
	 woningcorporatie	feitelijk	werkzaam	is	dan	wel	in	dienst	is	van	een	zodanige	gemeente	of
	 provincie	en	feitelijk	betrokken	bij	volkshuisvestingsaangelegenheden;
f.	 werkzaam	is	bij	het	ministerie	van	Wonen	en	Rijksdienst,	of	bij	de	Autoriteit	wonen,	het
	 Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw	of	voor	de	volkshuisvesting	relevante
	 belangenbehartigingsorganisaties	en	feitelijk	betrokken	is	bij	volkshuisvestingsaangelegen-
	 heden;
g.		 huurder	is	van	de	woningcorporatie;
h.		 aandelen	houdt,	of	bestuurder	of	commissaris	van	een	rechtspersoon	is	die	aandelen	houdt,
	 in	een	aan	de	woningcorporatie	gelieerde	vennootschap,	of	vennoot	is	dan	wel	bestuurder
	 of	commissaris	is	van	een	vennoot	in	een	contractuele	vennootschap	waarin	ook	de
	 woningcorporatie	vennoot	is;
i.		 gedurende	de	voorgaande	twaalf	maanden	tijdelijk	heeft	voorzien	in	het	bestuur	bij	belet	en
	 ontstentenis	van	bestuurders.

4.4 Raad van Bestuur

Taak en werkwijze
De	Raad	van	Bestuur	is	belast	met	het	besturen	van	de	woningcorporatie,	hetgeen
onder	meer	inhoudt	dat	de	Raad	van	Bestuur	verantwoordelijk	is	voor:
	 •	de	realisatie	van	de	doelstellingen	van	de	woningcorporatie;
	 •		de	strategie;
	 •	de	financiering;
	 •	het	beleid;
	 •	de	resultatenontwikkeling;
	 •	het	beleid	ten	aanzien	van	deelnemingen	van	de	corporatie.

De	Raad	van	Bestuur	legt	hierover	verantwoording	af	aan	de	Raad	van	Toezicht.	De	Raad	van	Bestuur	
richt	zich	bij	de	vervulling	van	zijn	taak	naar	het	belang	van	de	woningcorporatie	in	het	licht	van	haar	
volkshuisvestelijke	en	maatschappelijke	doelstelling	en	weegt	daartoe	de	in	aanmerking	komende	
belangen	van	bij	de	woningcorporatie	betrokkenen	af.	De	Raad	van	Bestuur	verschaft	de	Raad	van	
Toezicht	tijdig	de	informatie	die	nodig	is	voor	de	uitoefening	van	de	taak	van	de	Raad	van	Toezicht.

De	Raad	van	Bestuur	is	verantwoordelijk	voor	de	naleving	van	alle	relevante	wet-	en	regelgeving	en	
voor	het	beheersen	van	de	risico’s	verbonden	aan	de	activiteiten	van	de	woningcorporatie.	De	Raad	
van	Bestuur	rapporteert	hierover	aan	en	bespreekt	de	interne	risicobeheersings-	en	controlesystemen	
met	de	Raad	van	Toezicht	en	haar	auditcommissie.
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De	taken,	verantwoordelijkheden	en	bevoegdheden	van	de	Raad	van	Bestuur	zijn	in	Artikel	12	van	de	
statuten	van	de	Laurens	Wonen	omschreven.

Leden van de Raad van Bestuur
Per	1	januari	2015	bestaat	de	Raad	van	Bestuur	uit	de	heren	I.C.	Thepass	en	drs.	M.N.M.	Scholten.	Zij	
vormen	tevens	de	Raad	van	Bestuur	van	zorgorganisatie	Laurens.	De	Raad	van	Bestuur	heeft	zich	
laten	bijstaan	door	de	directeur,	mevrouw	ir.	C.D.	Vermaas	MBA.	Zij	is	het	aanspreekpunt	voor	het	
Bestuur	ten	aanzien	van	de	dagelijkse	leiding.

De	portefeuilleverdeling	binnen	de	Raad	van	Bestuur	is	als	volgt:

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties	
De	heer	I.C.	Thepass Voorzitter	 Voorzitter	Raad	van	Bestuur	Laurens

Voorzitter	bestuur	Nico
Adriaanstichting	Rotterdam

De	heer	drs.	M.N.M.	Scholten Lid	 Lid	Raad	van	Bestuur	Laurens

De	bestuursvoorzitter	is	specifiek	verantwoordelijk	voor:
	 •	De	vaststelling	van	de	strategische	doelresultaten	van	de	organisatie;
	 •	de	positionering	van	Laurens	Wonen	en	Laurens	op	de	markt	(pmc-beleid);
	 •	de	besturingsfilosofie;
	 •	de	strategische	en	kwaliteitsontwikkeling	van	zorg-	en	dienstverlening;
	 •	kennisontwikkeling	en	innovatie.
	 •	de	implementatie	en	realisatie	van	projecten;
	 •	het	vastgoed	binnen	Laurens	Wonen	en	Laurens;
	 •	de	bedrijfsvoering;
	 •	de	organisatie	en	het	beheer	van	de	zorg-	en	dienstverlening;
	 •	het	kwaliteitsbeleid.

Tegenstrijdige belangen
In	2015	is	geen	sprake	geweest	van	tegenstrijdige	belangen	met	betrekking	tot	Raad	van	Toezicht	
en	de	bestuurders	zoals	bedoeld	in	principe	III.8	van	de	Governance	Code	Woningcorporaties.	De	
personele	unie	zorgt	voor	stevige	verbinding	en	wederzijdse	meerwaarde	tussen	stichting	Laurens	en	
Laurens	Wonen.	In	2015	heeft	de	Autoriteit	wonen	(toen	CFV)	onderzoek	uitgevoerd	in	samenwerking	
met	Deloitte	naar	Zorgvastgoed	en	daarmee	de	verbinding	tussen	Laurens	en	Laurens	Wonen.	Hierbij
zijn,	geen	tegenstrijdige	belangen	gevonden.	Dit	geldt	ook	voor	een	onderzoek	naar	de	geldstromen	
tussen	wonen	en	zorg	bij	woningcorporaties	die	nauw	samenwerken	met	een	zorginstelling.	
Dit	is	in	2013	uitgevoerd	door	RIGO	in	opdracht	van	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	en	
Koninkrijksrelaties	(BZK).

4.5 Beleidsdoelstellingen

Doelstellingen, strategie en randvoorwaarden
De	Raad	van	Bestuur	heeft	na	goedkeuring	van	de	Raad	van	Toezicht	de	volgende
doelstellingen	gehanteerd:
	 •	Laurens	Wonen	heeft	als	doel	uitsluitend	werkzaam	te	zijn	op	het	gebied	van	de
	 			volkshuisvesting.	Daarbij	richt	de	stichting	zich	met	name,	maar	niet	alleen,	op	het
	 			leveren	van	een	volkshuisvestelijke	prestatie	die	is	afgestemd	op	de	wensen	en	behoeften
	 			van	ouderen.	Hierbij	wordt	met	name	gedacht	aan	vormen	van	huisvesting	die	zijn
	 			gecombineerd	met	de	organisatie	van	service,	zorg	en	dienstverlening.
	 •	Ook	richt	de	stichting	zich	op	het	leveren	van	huisvesting	aan	doelgroepen	met	specifieke
	 			behoeften	en	wensen	op	het	gebied	van	zorg	en	dienstverlening,	die	niet	binnen	de
	 			reguliere	huisvesting	kunnen	worden	gerealiseerd.
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De	strategieën	van	Laurens	Wonen	en	de	zorgorganisatie	Laurens	worden	zoveel
mogelijk	op	elkaar	afgestemd,	waarbij	de	rol	van	Laurens	Wonen	is:
	 •	De	normale	taken	als	(categorale)	woningcorporatie	in	het	zo	goed	mogelijk	ontwikkelen	en
	 			beheren	van	zorggerelateerde	huisvesting	voor	ouderen.
	 •	Een	bijdrage	leveren	aan	de	Laurens	doelstellingen	middels	rollen	als:

a.   Kenniscentrum
							De	specifieke	kennis	van	Laurens	Wonen	betreft	het	ontwikkelen	en	beheren	van	woningen
							en	gebouwen	voor	de	bovengenoemde	doelgroep.	Dit	varieert	van	woningen	met	eenvoudige
							aangepaste	voorzieningen	tot	woongebouwen	(zoals	verzorgingshuizen	en	verpleeghuizen
							voor	kleinschalig	wonen	van	dementerende	ouderen)	die	gericht	zijn	op	mensen	met	een
							specifieke	gezondheidssituatie.

							In	de	huidige	tijd	is	het	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	scheiden	van	wonen	en	zorg	een
							bijzondere	uitdaging.	Deze	kennis	wordt	ingezet	voor	de	gebouwen	die	in	eigendom	zijn	van
							Laurens	Wonen	en	van	de	zorgorganisatie	Laurens	en	voor	het	scheppen	van	adequate
							voorzieningen	samen	met	andere	partijen.	Naast	de	fysieke	opgave	is	het	langer	thuis	blijven
							wonen	van	huurders	een	belangrijk	thema	van	kennisontwikkeling.	Welke	diensten,	zorg	en
							voorzieningen	in	de	woning/gebouw/omgeving	zijn	er	van	belang	om	langer	thuis	te	kunnen
							wonen.

b. Bemiddeling
De	samenhang	van	wonen-diensten-zorg	en	vooral	de	ketenzorg	vragen	om	een	goede	
bemiddeling	van	instroom,	doorstroom	en	uitstroom	van	klanten	naar	woonvormen	die	passen	
bij	hun	situatie.	Het	eigen	woningbezit	is	hierin	een	strategisch	hulpmiddel,	zowel	bij	de	instroom	
(mensen	die	in	toenemende	mate	op	diensten	en	zorg	aangewezen	zijn)	als	bij	de	doorstroom	
en	uitstroom	(mensen	die	naar	een	tijdelijke	of	blijvende	aangepaste	woonvoorziening	gaan).	
Hiernaast	biedt	het	eigen	woning-	en	zorgbezit	ook	handvatten	voor	het	gesprek	met	andere
partijen	in	het	regelen	van	de	passende	arrangementen	voor	klanten	via	woningtoewijzing	of	
bij	het	creëren	van	‘woonzorgzônes’.	Naast	individuele	bemiddeling	wordt	ook	gesproken	met	
bijzondere	doelgroepen	om	collectieve	woonvoorzieningen	te	realiseren	voor	kwetsbare	mensen.	
Te	denken	valt	aan	verstandelijk	gehandicapten	of	tienermoeders.

c. Vastgoedsturing
Het	uitvoeren	van	onderhoud,	de	begeleiding	van	de	projectontwikkeling	en	het	managen	van	
alle	(onder)huurcontracten	voor	de	panden	van	zorgorganisatie	Laurens,	als	was	Laurens	Wonen	
de	eigenaar.	Daarnaast	is	vastgoedfinanciering	ook	een	belangrijk	aandachtsgebied	geworden.

Stakeholders
Laurens	Wonen	heeft	de	volgende	belanghebbenden	met	betrekking	tot	de
maatschappelijke	en	volkshuisvestelijke	missie	en	doelstellingen	benoemd:
	 •	de	zorgorganisatie	Laurens;
	 •	andere	zorgaanbieders	in	de	regio	Rijnmond;
	 •	de	bewoners,	middels	een	Overkoepelende	HuurdersCommissie	(OHC)	en,	per	complex,	de
	 			bewonerscommissies;
	 •	de	gemeenten	Rotterdam	en	Barendrecht;
	 •	toezichthoudende	instanties	als	het	WSW	en	Aw;
	 •	belanghouders	zoals	Aedes,	Maaskoepel	en	Woonnet	Rijnmond;
	 •	bijzondere	doelgroepen;
	 •	collega-corporaties,	in	het	bijzonder	de	beide	andere	Rotterdamse	categorale	huisvesters
	 			van	ouderen:	WoonCompas	en	SOR.
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De	communicatie	met	deze	belanghebbenden	heeft	in	2015	als	volgt	plaatsgevonden:
●	 • Met zorgorganisatie Laurens

Door	middel	van	een	personele	unie	van	de	besturen	van	Laurens	Wonen	en	de	
zorgorganisatie	Laurens	en	door	een	structurele	deelname	van	de	directeur	Laurens	
Wonen	aan	het	Directie	Beraad	van	Laurens.	In	de	tweede	helft	van	2015	is	het	Directie	
Beraad	opgeheven.	
De	Raad	van	Toezicht	kent	een	personele	unie	voor	vijf	van	de	zes	leden.	In	de	Raad	van	
Toezicht	van	Laurens	Wonen	is	namens	de	Overkoepelende	HuurdersCommissie	en	
de	individuele	huurders	een	lid	benoemd;	in	de	Raad	van	Toezicht	van	zorgorganisatie	
Laurens	is	ook	een	lid	benoemd	namens	de	Cliëntenraad.	Beiden	zijn	toehoorder	in	
de	vergaderingen	van	de	andere	partij.	In	het	kader	van	de	nieuwe	Woningwet	moet	
vanaf	1	juli	2015	bij	ieder	aftredend	lid	van	de	Raad	van	Toezicht,	2	nieuwe	leden	worden	
aangetrokken	waarbij	de	Raad	van	Toezicht	van	Laurens	Wonen	aan	de	nieuwe	wet-	en	
regelgeving	moet	voldoen,	zie	eerder	pagina	10.	In	het	kader	van	het	aftredingsschema	
heeft	dit	zich	voor	het	eerst	voorgedaan	per	1	januari	2016.

●	 • Met collega-corporaties
Met	de	collega-corporaties	en	meer	specifiek	de	ouderenhuisvesters	WoonCompas	en	
SOR	vindt	geregeld	overleg	plaats.	Ook	wordt	actief	deelgenomen	aan	de	Federatieraad	
van	de	Maaskoepel.	Maaskoepel	(voluit:	Maaskoepel	federatie	van	woningcorporaties)	is	
de	overkoepelende	organisatie	van	woningcorporaties	in	de	regio	Rotterdam-Rijnmond.	
Maaskoepel	behartigt	de	belangen	van	leden	en	houdt	zich	daarbij	in	hoofdlijnen	
bezig	met	vraagstukken	rond	strategisch	voorraadbeheer,	woonruimteverdeling	en	
huisvesting	van	bijzondere	doelgroepen.
Een	belangrijk	doel	dat	Maaskoepel	nastreeft,	is	het	creëren	van	een	platform	voor	
communicatie	en	samenwerking	tussen	de	corporaties	onderling	en	tussen	de	
corporaties	en	andere	partijen.	Hierbij	richt	Maaskoepel	zich	onder	andere	op	de	
belangrijkste	partners,	de	stadsregio	Rotterdam	en	de	gemeente	Rotterdam.

●	 • Met bewoners
Met	bewoners	vindt	periodiek	overleg	plaats	via	de	bewonerscommissies	en	
communicatie	via	de	Laurenskrant.	Tevens	is	er	door	de	Raad	van	Toezicht	in	2015	
een	bezoek	gebracht	aan	het	woongebouw	Carnisseborgh/De	Elf	Ranken	en	aan	de	
transitielocatie	Laurens	Borgstede.	Ook	bracht	de	directeur	diverse	woongebouwen	een	
bezoek	en	sprak	zij	met	de	bewonerscommissies	en	actieve	bewoners.

●	 • Met de Overkoepelende HuurdersCommissie (OHC)
Met	de	OHC	wordt	vijf	maal	per	jaar	overlegd	over	vaste	en	actuele	onderwerpen.	
Naast	de	wettelijke	overlegpunten	vindt	hier	discussie	plaats	over	een	breed	scala	van	
onderwerpen	die	de	huurders	aangaan.	Overlegpunten	in	2015	waren	onder	meer:	de	
nieuwe	woonruimtebemiddeling	WNR	3.0,	de	nieuwe	Woningwet	2015,	het	nieuwe	
Woningwaarderingsstelsel,	het	dienstenplan.

●	 • Met de gemeenten en andere zorgaanbieders
Met	deze	partijen	vindt	overleg	plaats	op	basis	van	gemeenschappelijke	onderwerpen.	
In	2015	is	conform	de	Nieuwe	Woningwet	een	aanbieding	aan	de	gemeente	Rotterdam	
gedaan	inzake	‘Prestatieafspraken	2016’.	De	gemeente	Rotterdam	is,	na	overleg	met	
het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken,	naar	aanleiding	van	het	bod	prestatieafspraken	
voor	het	jaar	2016,	niet	overgegaan	tot	onderhandeling	en	vastlegging	van	het	bod.	De	
gemeentelijke	programma’s	Langer	Thuis	en	Voor	Mekaar	worden	nauwlettend	gevolgd	
en	diverse	bijdragen	aan	geleverd.
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4.6 Interne risicobeheersings- en controlesystemen

Risicobeheersing
De	Raad	van	Bestuur	van	Laurens	Wonen	is	verantwoordelijk	voor	de	interne
risicobeheersings-	en	controlesystemen,	voor	het	actief	managen	van	de	strategische,
financiële	en	operationele	risico’s,	en	voor	het	beperken	van	de	impact	van	mogelijke
incidenten.	Hieronder	zijn	enkele	voorbeelden	van	risico’s	waar	wij	mee	te	maken
hebben	beschreven.	Dit	overzicht	beoogt	geen	uitputtende	opsomming	te	geven	van
alle	risico’s	die	voor	Laurens	Wonen	van	belang	zijn.

Strategische risico’s
●	 •	Veranderende	regelgeving	voor	wat	betreft	huisvesting	en	zorg.	Afgelopen	jaar	is	de	

snel	veranderende	economische	en	politieke	context	waarin	wij	opereren	tot	het	grootste	
strategische	risico	gaan	behoren.	Was	voorheen	een	politieke	verandering	niet	direct	
aanleiding	tot	drastische	verandering	in	wet-	en	regelgeving,	helaas	is	dat	afgelopen	jaar	
gewijzigd.	Tevens	is	het	imago	van	de	corporatiesector	in	Nederland	dermate	slecht	dat	er	
vanuit	Den	Haag	diverse	rekeningen	richting	de	sector	gaan	om	de	economische	malaise	het	
hoofd	te	bieden.

●	 •	Nieuwbouw	(Veldstraat)	is	lastiger	te	realiseren	door	strengere	eisen	van	toezichthouders.	
Op	langere	termijn	is	vertraging	van	nieuwbouw	risicovol	omdat	op	enig	moment	
onderhoud	meer	kost	dan	nieuwbouw.	Een	lange	termijn	huisvestingsstrategie	in	
combinatie	met	nieuwbouw	programmering	in	diverse	scenario’s	zal	dit	risico	verder	
inzichtelijk	maken	en	door	langere	termijn	planning	beter	beheersbaar.	Tevens	directe	
banden	met	de	(potentiele)	huurder	vermindert	dergelijke	risico’s.

●	 •	Het	mogelijk	losknippen	van	de	unieke	samenwerking	tussen	Laurens	en	Laurens	Wonen	
door	mogelijk	einde	van	een	personele	unie.	De	combinatie	is	een	grote	kracht	in	de	huidige	
vraagstukken	waarbij	ouderen	langer	moeten	gaan	thuiswonen.

●	
Financiële risico’s

●	 •	Sinds	1	januari	2012	vallen	de	zorgcorporaties	integraal	onder	de	vigerende	
belastingwetgeving.	Op	27	juni	2014	is	de	VSO2A	tot	stand	gekomen	waarin	de	bepalingen	
rondom	de	openingsbalans	zijn	vastgelegd.	In	de	jaarrekening	van	2014	zijn	dan	ook	voor	het	
eerst	latenties	opgenomen.	De	acute	belastingdruk	die	was	opgenomen	in	de	jaarrekeningen	
over	2012	en	2013	was	benaderd	door	de	bepalingen	van	VSO2	als	uitgangspunt	te	nemen.	
Ten	aanzien	van	de	acute	belastinglast	en	belastinglatenties	in	de	jaarrekening	heeft	Laurens	
Wonen	een	aantal	standpunten	ingenomen	die	eerst	bij	de	afwerking	van	de	aangiften	over	
de	verslagjaren	2012	tot	en	met	2015	door	de	fiscus	zullen	worden	getoetst.

●	 •	De	hoogte	en	timing	van	de	verschillende	heffingen	(saneringsheffing,	verhuurderheffng).	
Deze	hebben	op	een	kleine	corporatie	als	Laurens	Wonen	veel	effect.	Tevens	is	verkoop/
uitponden	voor	ons	als	ouderenhuisvester	geen	mogelijkheid	om	snel	inkomsten	te	
verhogen.

●	 •	Extra	inkomsten	door	wijziging	van	wet-	en	regelgeving	zijn	voor	Laurens	Wonen	minder	
interessant	doordat	er	zeer	weinig	‘scheefwoners’	wonen,	er	nauwelijks	bezit	tegen/over	
de	liberalisatiegrens	is	en	verkoop	in	deze	markt	en	met	dit	bezit	minder	makkelijk	op	korte	
termijn	realiseerbaar	is.

●	 •	Aanbesteding;	de	grote	onzekerheid	rondom	de	bouwsector	maakt	dat	de	selectie	
en	prijsvorming	van	het	genoemde	project	zeer	zorgvuldig	moet	worden	opgezet	om	
faillissement	van	de	gecontracteerde	bouwer	en	onbenoemde	geldstromen	die	gaan	
plaatsvinden	tussen	betrokkenen	te	voorkomen.	Contractering;	partijen	zorgen	voor	
strakkere	naleving	van	contracten.	Scherpe	aanbesteding	heeft	het	risico	dat	aannemers	
eerder	met	meerwerken	komen	of	tijdens	uitvoering	van	een	werk	failliet	worden	verklaard.

●	
Operationele risico’s

●	 •	Op	onderdelen	lastige	woningmarkt	in	Rotterdam,	maar	ingegeven	door	het	scheiden	van	
wonen	en	zorg	is	de	vraag	naar	reguliere	woningen	voor	ouderen	sterk	verbeterd.	Door	het	
sluiten	van	verzorgingshuizen	zijn	de	keuzemogelijkheden	voor	ouderen	sterk	afgenomen..

●	 •	Veiligheidsrisico’s	als	brand	en	legionellabacterie	door	meer	geconcentreerd	wonen	van	
ouderen	met	een	zorgvraag	in	onze	woningcomplexen.

●	 •	Extra	onrust	onderling	bij	ouderen	in	complexen	door	hogere	kwetsbaarheid	en	minder	
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welzijn	en	zorg	van	buiten.	Door	het	faciliteren	en	regisseren	van	participatie	en	diensten	
vertrouwen	we	er	op	aantrekkelijk	voor	ouderen	te	blijven

●	 •	Kwetsbaarheid	door	relatief	kleine	werkorganisatie	en	meer	controles	van	buitenaf	
(bureaucratisering).	De	herinrichting	geeft	meer	onderlinge	afstemming	en	back	up	van	de	
diverse	functionarissen.	Onderdeel	van	de	herinrichting	is	ook	het	afstemmen	en	herijken	
van	processen	om	de	kwetsbaarheid	te	verbeteren.

●	
Controlesystemen
De	Raad	van	Bestuur	is	verantwoordelijk	voor	het	ontwerp,	de	implementatie	en	de	werking	van	de	
interne	risicobeheersings-	en	controlesystemen.	Deze	omvatten	beleidsvorming,	processen,	taken,	
het	beïnvloeden	van	gedrag	en	andere	aspecten	van	de	organisatie	die	het	mogelijk	maken	de	
doelstellingen	te	realiseren	en	potentieel	wezenlijke	fouten,	verliezen	of	fraude	of	de	overtreding	van	
wetten	en	regelgeving	te	voorkomen,	dan	wel	vroegtijdig	te	signaleren.
Ook	adequate	en	effectieve	risicobeheersings-	en	controlesystemen	bieden	echter	nooit	een	absolute	
garantie	voor	het	realiseren	van	de	ondernemingsdoelstellingen,	noch	kunnen	zij	wezenlijke	fouten,	
verliezen,	fraude	of	de	overtreding	van	wetten	en	regelgeving	volledig	voorkomen.	Naast	systemen	
is	er	dan	ook	geïnvesteerd	om	goede	gesprekken	te	voeren	en	met	diverse	expertises	vraagstukken	
op	te	lossen.	De	huidige	complexiteit	en	nieuwe	vraagstukken	vragen	om	een	andere	aanpak	van	ons	
allemaal.

De	belangrijkste	componenten	van	onze	interne	risicobeheersings-	en	controlesystemen
in	het	verslagjaar	waren:
	 •	vastgelegde	processen	&	procedures;
	 •	een	GeschillenCommissie;
	 •	een	standaard	risicoanalyse	bij	overgang	naar	een	nieuwe	projectfase;
	 •	externe	benchmarking	middels	KWH	(Kwaliteitscentrum	Woningcorporaties	Huursector);
	 •	herijking	van	diverse	onderhoudsprocessen	naar	aanleiding	van	groot	meerwerk	en
	 		overtreding	van	procuratie	van	een	onderhoudsproject	bij	de	zorg.
	 •	In	2015	Laurens	Wonen	haar	beleid/toetsingskader	op	strategisch-	en	tactisch	niveau			
	 		geactualiseerd	en	vastgelegd	in	een	set	samenhangende	documenten;	een	Position	Paper
	 		met	daarin	verwoord	de	strategie	voor	de	komende	jaren,	het	Ondernemingsplan	Laurens
	 		Wonen	2016-2020	met	als	motto	‘Samen	zichtbaar	in	de	stad’,	het	Strategisch	Vastgoed
	 		Beleid	Laurens	Wonen	2015-2030	en	het	dienstenplan	‘Langer	thuis	met	Ondersteuning’.
	 •	Met	ingang	van	1-7-2015	heeft	Laurens	Wonen	een	controller	benoemd.	Interne
	 		risicobeheersing	is	onderdeel	van	de	taken	van	de	controller.

4.7 Externe accountant
De	externe	accountant	wordt	benoemd	door	de	Raad	van	Toezicht.	De	Raad	van	Toezicht	stelt	de	
beloning	van	de	externe	accountant	vast	na	overleg	met	de	Raad	van	Bestuur.
De	Raad	van	Bestuur	en	de	Auditcommissie	maken	ieder	ten	minste	eenmaal	in	de	vier	jaar	een	
grondige	beoordeling	van	het	functioneren	van	de	externe	accountant	in	de	diverse	entiteiten	en	
capaciteiten	waarin	de	externe	accountant	fungeert.
De	externe	accountant	woont	in	elk	geval	het	gedeelte	van	de	vergadering	van	de	Auditcommissie	
bij	waarin	het	verslag	van	de	externe	accountant	over	het	onderzoek	van	de	jaarrekening	wordt	
besproken	en	waarin	wordt	besloten	over	de	goedkeuring	van	de	jaarrekening.	De	externe	
accountant	kan	tijdens	deze	vergadering	over	zijn	verklaring	over	de	getrouwheid	van	de	jaarrekening	
worden	bevraagd	door	de	Auditcommissie.

4.8 Planning & Control
In	het	kader	van	haar	Planning	&	Control	taken	heeft	de	Raad	van	Toezicht	zich	bezig	gehouden	met:
	 •	het	bespreken	van	het	ondernemingsplan	2016	-	2020;
	 •	het	goedkeuren	van	het	jaarverslag	2014	en	de	jaarrekening	2014.	Het	laatste	stuk	is	in	de
	 		Auditcommissie	in	aanwezigheid	van	de	accountant	voorbesproken;
	 •	het	aan	de	hand	van	kwartaalrapportages	vormen	van	een	oordeel	over	de	ontwikkeling
	 		van	de	verschillende	prestatievelden	in	het	verslagjaar;
	 •	het	goedkeuren	van	de	jaarschijf	2016	van	de	meerjarenbegroting	en	kennisnemen	van	de
	 			overige	jaarschijven.	Het	jaarplan	2016	is	in	de	meerjarenbegroting	geïntegreerd.
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4.9 Treasury
In	2015	heeft	een	treasurycommissie,	bestaande	uit	mevrouw	C.D.	Vermaas	(directeur)	en	de	heren	
M.N.M.	Scholten	(financieel	bestuurder),	P.H.	Liu	(financieel	manager	zorgorganisatie	Laurens)	en	
M.C.J.	Habraken	(controller	Laurens	Wonen)	alle	treasurybeslissingen	ten	behoeve	van	de	Raad	van	
Bestuur	voorbereid,	hierbij	ondersteund	door	een	externe	adviseur,	de	heer	R.	Pijpers.

4.10 Projectontwikkeling
Via	de	‘kwartaalrapportages	projecten’	worden	de	ontwikkelingen	van	de	nieuw-	en	
verbouwprojecten	weergegeven.	Naast	de	inhoudelijke	weergave	(kwaliteit,	geld,	organisatie	
en	communicatie)	worden	per	kwartaal	de	(wijzigingen	in)	de	planningen	van	alle	nieuw-	en	
verbouwprojecten	weergegeven.

Op	6	juli	2015	heeft	Laurens	Wonen	van	het	WSW	voor	drie	jaar	het	borgingsplafond	toegekend	
gekregen.	Eind	2015	is	het	aantrekken	van	de	financiering	nieuwbouw	Veldstraat	voorbereid.	Maart	
2016	zijn	twee	lineaire	leningen	aangetrokken.

4.11 Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Laurens	Wonen	wordt	vertegenwoordigd	door	de	Raad	van	Bestuur.	De	Raad	van
Bestuur	laat	zich	bijstaan	door	een	directeur.	De	Raad	van	Bestuur	heeft	de	omvang
van	de	vertegenwoordigingsbevoegdheid	van	de	directeur	als	volgt	bepaald:

1.	 Het	aangaan	van	arbeidsovereenkomsten	voor	alle	medewerkers	van	Laurens	Wonen.
2.	 Het	aangaan	van	verplichtingen	voor	de	eigen	organisatie	tot	een	bedrag	van	€ 300.000,-.	

Het	bedrag	van	€ 300.000,-	wordt	getoetst	aan	het	totaal	bedrag	van	de	verplichting	voor	de	
totale	looptijd	van	de	verplichting.

3.	 Het	sluiten	van	(intentie)overeenkomsten	tot	samenwerking	met	andere	partijen	die	alleen	
geldig	zijn	voor	de	eigen	organisatie.	De	financiële	waarde	van	deze	overeenkomst	wordt	
getoetst	aan	het	gestelde	onder	2.

4.12 Vergoedingen van de leden van de Raad van Toezicht (SW)
De	vergoedingen	van	de	Raad	van	Toezicht	zijn	gebaseerd	op	uitspraken	van	de	commissie	Advies	
Arbeidsvoorwaarden	van	Aedes.	Om	tot	objectieve	criteria	te	komen	bij	de	vaststelling	van	de	
bezoldiging	ligt	het	volgens	deze	commissie	voor	de	hand	om,	in	verhouding	tot	de	tijdsinvestering	
en	de	mate	van	verantwoordelijkheid,	een	relatie	te	leggen	met	de	beloning	van	de	Raad	van	Bestuur.	
De	leden	van	de	Raad	van	Toezicht	ontvingen	in	2015	de	volgende	vergoedingen:

Naam Functie 2015

F.G.A.	van	der	Meché Voorzitter,	voorzitter	Remuneratiecommissie 6.757

A.T.	Alderliesten Lid,	lid	Auditcommissie 4.223

J.	Vijlbrief-van	der	Schaft Lid,	lid	Auditcommissie 3.379

J.C.	Visser Lid,	lid	Auditcommissie 4.223

B.R.I.M.	Gerner Lid,	lid	Auditcommissie 5.490

T.	van	den	Akker Lid,	lid	Auditcommissie 4.223

J.M.	Verseput Lid,	lid	Auditcommissie 4.223

(	Bedragen	in	€,	exclusief	B.T.W.)

De	vergoedingen	zijn	samengesteld	uit	een	vaste	vergoeding,	eventuele	vergoeding	voor	het	
lidmaatschap	van	een	commissie	en	de	onkostenvergoeding.

Laurens	Wonen	verstrekt	aan	de	leden	van	de	Raad	van	Toezicht	geen	persoonlijke	leningen	of	
garanties.
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4.13 Raad van Bestuur
Per	31	december	2015	bestaat	de	Raad	van	Bestuur	van	Laurens	Wonen	uit:

	 •	de	heer	I.C.	Thepass,	geboren	1	september	1955
	 •	de	heer	drs.	M.N.M.	Scholten,	geboren	15	december	1957

Gezamenlijk	vormen	zij	ook	de	Raad	van	Bestuur	van	zorgorganisatie	Laurens.	Er	is	sprake	van	een	
personele	unie	van	bestuur	tussen	zorgorganisatie	Laurens	en	Laurens	Wonen.	Inmiddels	is	bekend	
dat	per	1	mei	2016	de	heer	Scholten	aftreedt	als	lid	van	de	Raad	van	Bestuur	van	Laurens	en	Laurens	
Wonen.	Vooralsnog	wordt	de	positie	voor	Laurens	Wonen	niet	ingevuld	en	vervult	de	heer	Thepass	
zelfstandig	deze	rol.	Eind	2016	zal	een	evaluatie	uitwijzen	of	en	hoe	de	bestuursvacature	ingevuld	
gaat	worden.

4.14 WNT Laurens Wonen

Topfunctionarissen
De	WNT	(Wet	Normering	Topinkomens)	is	van	toepassing	op	topfunctionarissen.	Als
topfunctionarissen	worden	aangemerkt:
	 •	diegene	die	behoort	tot	de	hoogste	uitvoerende	en	toezichthoudende	organen	van	een
	 		rechtspersoon	of	instelling	(welke	automatisch	aan	het	hoofd	staan	van	de	gehele
	 		rechtspersoon	of	instelling);
	 •	diegene	die	behoort	tot	de	hoogste	ondergeschikte	of	de	leden	van	de	groep	hoogste
	 		ondergeschikten	aan	dat	orgaan	én	in	deze	rol	(gezamenlijk)	verantwoordelijk	is	voor	de
	 		gehele	rechtspersoon	of	de	gehele	instelling;
	 •	diegene	die	belast	is	met	de	dagelijkse	leiding	van	de	gehele	rechtspersoon	of	de	gehele
	 		instelling.
Op	grond	van	het	voorgaande	kwalificeren	de	volgende	personen	in	2015	zich	als
topfunctionaris	van	Laurens	Wonen	(zowel	personen	in	dienstbetrekking	als	personen
anders	dan	in	dienstbetrekking).

Naam Functie

F.G.A.	van	der	Meché Voorzitter	Raad	van	Toezicht

T.	van	den	Akker Lid	Raad	van	Toezicht

A.T.	Alderliesten Lid	Raad	van	Toezicht

B.R.I.M.	Gerner Lid	Raad	van	Toezicht

mw.	J.M.	Verseput Lid	Raad	van	Toezicht

J.C.	Visser Lid	Raad	van	Toezicht

mw.	J.	Vijlbrief-van	der	Schaft Toehoorder	Raad	van	Toezicht

I.C.	Thepass Voorzitter	Raad	van	Bestuur

M.N.M.	Scholten Lid	Raad	van	Bestuur

mw.	C.D.	Vermaas Directeur
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Bezoldigingsnorm WNT
De	WNT	stelt	een	maximum	aan	de	bezoldiging	van	topfunctionarissen	in	de	publieke
en	semipublieke	sector.	De	algemene	bezoldigingsnorm	van	de	WNT	bedraagt	na
indexering	voor	2015:	€ 230.434,-.
Dit	bedrag	is	opgebouwd	uit	de	volgende	onderdelen:
	 •	Bruto	beloning:	€ 187.300,-.
	 •	Belastbare	vaste	en	variabele	kostenvergoedingen:	€ 8.263,-.
	 •	Voorzieningen	ten	behoeve	van	beloningen	betaalbaar	op	termijn:	€ 34.871,-.

Het	specifieke	bezoldigingsmaximum	zoals	deze	geldt	voor	Laurens	Wonen	bedraagt
voor	2015	€ 112.400	gebaseerd	op	bezoldigingsklasse	D.

Informatie WNT
De	informatie	in	het	kader	van	de	WNT	is	als	volgt:

De	bestuurders	van	Laurens	Wonen	zijn	voltijds	in	dienst	van	Stichting	Laurens.	Over	2015	heeft	geen	
doorbelasting	vanuit	Stichting	Laurens	plaatsgevonden.

De	directeur	van	Laurens	Wonen	is	met	ingang	van	1	juli	2012	in	dienst	getreden.	Voor	2015	blijft	ze	
binnen	de	gestelde	normen	van	de	WNT,	rekening	houdend	met	de	bestaande	overgangsregeling.

Overige
In	2015	is	er	bij	Laurens	Wonen	geen	sprake	geweest	van	topfunctionarissen	niet	in
dienstbetrekking	werkzaam	of	uitkeringen	wegens	beëindiging	dienstverband.
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4.15 Taak en werkwijze
De	Raad	van	Bestuur	is	belast	met	het	besturen	van	de	corporatie,	hetgeen	onder	meer	inhoudt	dat	
de	Raad	van	Bestuur	verantwoordelijk	is	voor	de	realisatie	van	de	doelstellingen	van	de	corporatie,	
de	strategie	en	het	beleid	en	de	daaruit	voortvloeiende	resultatenontwikkeling.
De	Raad	van	Bestuur	legt	hierover	verantwoordelijkheid	af	aan	de	Raad	van	Toezicht.	De	Raad	van	
Bestuur	richt	zich	bij	de	vervulling	van	zijn	taak	naar	het	belang	van	Laurens	Wonen	en	weegt	daartoe	
de	in	aanmerking	komende	belangen	van	de	bij	Laurens	Wonen	betrokkenen	af.	De	Raad	van	Bestuur	
verschaft	de	Raad	van	Toezicht	tijdig	alle	informatie	die	nodig	is	voor	het	uitoefenen	van	de	taak	van	
de	Raad	van	Toezicht.

De	Raad	van	Bestuur	is	verantwoordelijk	voor	de	naleving	van	alle	relevante	wet-	en	regelgeving,	het	
beheersen	van	de	risico’s	verbonden	aan	de	activiteiten	van	de	corporatie	en	voor	de	financiering	van	
de	corporatie.	De	Raad	van	Bestuur	rapporteert	hierover	en	bespreekt	de	interne	risicobeheersing-	en	
controlesystemen	met	de	Raad	van	Toezicht.

Voor	de	dagelijkse	leiding	van	de	werkorganisatie	en	het	aanleveren	van	de	door	de	Raad	van	
Bestuur	benodigde	gegevens,	laat	de	Raad	van	Bestuur	zich	bijstaan	door	een	directeur.

Laurens	Wonen	verstrekt	aan	de	Raad	van	Bestuur	geen	persoonlijke	leningen	of	garanties.

4.16 GeschillenCommissie
De	Raad	van	Bestuur	dient	ten	minste	een	maal	per	jaar	verslag	te	doen	aan	de	Raad	van	Toezicht	
over	de	werkzaamheden	van	de	GeschillenCommissie	in	de	zin	van	artikel	16	BBSH	en	hiervan	
melding	te	maken	in	het	volkshuisvestingsverslag.	In	hoofdstuk	5.2	van	het	volkshuisvestingsverslag	
wordt	gerapporteerd	over	de	werkzaamheden	van	de	GeschillenCommissie.	Hierover	wordt	ook	in	de	
kwartaalrapportage	aan	de	Raad	van	Toezicht	melding	gemaakt.

4.17 Tegenstrijdige belangen
Het	is	beleid	van	Laurens	Wonen	dat	elke	vorm	en	schijn	van	belangenverstrengeling	tussen	de	
corporatie	en	de	Raad	van	Bestuur	wordt	vermeden.	Besluiten	tot	het	aangaan	van	transacties,	
waarbij	tegenstrijdige	belangen	van	de	Raad	van	Toezicht	en	de	Raad	van	Bestuur	spelen,	die	van	
materiële	betekenis	zijn	voor	de	corporatie	en/of	de	Raad	van	Bestuur,	behoeven	de	goedkeuring	van	
de	Raad	van	Toezicht.	In	2015	waren	er	geen	transacties	met	een	tegenstrijdig	belang	aan	de	orde.
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5. VOLKSHUISVESTINGVERSLAG
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1. DE KOERS, PORTEFEUILLE EN (VER)BOUWEN EN
ONDERHOUDEN

Laurens Wonen wil met haar woningen een prettige leefomgeving creëren voor de doelgroep 
ouderen. De primaire doelgroep bestaat uit ouderen die zowel zelfstandig als in een verpleeghuis 
wonen en beperkte middelen tot hun beschikking hebben. Om voor zoveel mogelijk woonplezier 
te zorgen en dit voor langere tijd te garanderen, investeert Laurens Wonen in nieuwe woningen 
en verpleeghuizen, maar ook in de huidige woningen en zorgvastgoed. In dit onderdeel wordt een 
overzicht gegeven van de nieuw- en verbouwwerkzaamheden in 2015 voor de eigen Laurens Wonen 
portefeuille alsook voor het vastgoed van/voor Laurens. Dit alles gebaseerd op het geactualiseerde 
Ondernemingsplan 2016-2020 en Strategisch Vastgoed Beleid.

1.1 Ondernemingsplan
Het	ondernemingsplan	(ONP)	is	begin	2015	in	de	strategische	roadmap	opgenomen	om	de	koers	
vast	stellen	tot	2020.	Naast	het	ondernemingsplan	zijn	ook	het	strategisch	vastgoed	beleid	(SVB),	
strategie	2020	en	het	dienstenplan	opgesteld	om	de	koers	2016-2020	vorm	en	inhoud	te	geven.	
Hierin	presenteren	wij	de	ambities	passend	bij	ons	als	corporatie,	seniorenhuisvester	en	vastgoed	
dienstverlener	aan	Laurens.	Het	document	is	tot	stand	gekomen	na	interne	en	externe	discussies	
met	belanghebbenden.	De	visitatie-uitkomst	(beleidsagenda)	heeft	mede	voor	invulling	van	de	hier	
genoemde	ambities	gezorgd.	Ook	de	2014	managementletter	van	de	accountant	en	de	observaties	
van	externe	toezichthouders	hebben	bijgedragen	tot	de	voorgestelde	strategie.

Er	is	meer	duidelijkheid	ontstaan	over	de	effecten	van	het	scheiden	van	wonen	en	zorg.	Mede	door	
de	komst	van	de	nieuwe	Woningwet	is	er	ook	helderheid	gekomen	over	de	inrichting	van	het	externe	
toezicht	en	de	wijze	van	sturing	op	de	financiële	continuïteit	van	de	sector.	Duidelijk	is	eveneens	dat	
de	nieuwe	ordening	het	voor	alle	partijen	noodzakelijk	maakt	zich	nog	verder	te	professionaliseren.

Met	deze	duidelijke	contouren	voor	de	toekomst	was	de	tijd	rijp	voor	een	nieuw	ondernemingsplan.	
Hierin	beschrijven	we	voor	de	komende	vijf	jaar	hoe	we	als	categorale	corporatie	inspelen	op	
alle	nieuwe	ontwikkelingen	en	hoe	we	denken	op	de	Rotterdamse	seniorenmarkt	krachtiger	en	
zichtbaarder	te	kunnen	gaan	opereren.	Onze	klanten	-	de	individuele	huurders	en	huurder/klant	
Laurens	-	staan	voor	de	grote	opgave	langer	zelfstandig	thuis	te	wonen.	Aan	Laurens	Wonen	en	
Laurens	de	uitdaging	dit	mogelijk	te	maken,	door	het	aanbieden	van	aantrekkelijke	huisvesting	en	het	
verder	specialiseren	in	de	thuiszorg	en	verpleegzorg.

In	het	ondernemingsplan	beschrijven	we	hoe	we	als	categorale	corporatie	inspelen	op	alle	nieuwe	
ontwikkelingen	en	hoe	we	denken	op	de	Rotterdamse	seniorenmarkt	krachtiger	en	zichtbaarder	
te	kunnen	gaan	opereren.	Onze	visie	en	missie:	“Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig 
en betekenisvol mogelijk te leven als zij ouder worden, herstellen van een ziekte of leven met een 
blijvende beperking. Laurens Wonen doet dit door het verhuren en beheren van goede, betaalbare 
woningen voor ouderen en het verhuren en beheren van zorggebouwen van en voor zorgorganisatie 
Laurens.” “Laurens Wonen wil een duurzaam, integraal aanbod aan wonen, diensten en zorg leveren 
aan ouderen in de stadsregio Rotterdam, wat passend is bij hun behoeften. Hieraan werkt zij op 
verschillende fronten en schaalniveaus: (het organiseren van) contact en ontmoetingen tussen 
bewoners, de inzet van hun sociale netwerk en de buurt en de samenwerking met zorgorganisatie 
Laurens en andere strategische partners.”

Externe	ontwikkelingen	laten	de	volgende	trends	zien	die	van	invloed	zijn	op	onze
missie:
Er	is	geen	sterke	toename	van	het	aantal	75-plussers	tot	2020,	maar	daarna	bijna	een	verdubbeling	
richting	2040.	Er	is	een	blijvende	grote	groep	ouderen	met	smalle	beurs.	Er	is	een	toename	in	de	
diversiteit	in	culturele	achtergronden	van	senioren.	De	vraag	naar	geschikte	ouderenwoningen	is	in	
Rotterdam	hoger	dan	het	landelijk	gemiddelde.	Het	aanbod	verzorgd	wonen	overtreft	de	vraag,	nu	
en	in	de	komende	vijftien	jaar,	ook	door	het	vrijkomen	en	transformeren	van	locaties	voor	beschut	
wonen.	In	de	markt	voor	verzorgd	wonen	wordt	concurrentie	op	kwaliteit	belangrijker.	De	vraag	naar
overige	geschikte	woningen	is	en	blijft	groter	dan	het	aanbod.	De	vraag	naar
woonzorgvormen	met	24-uurs	zorg	neemt	na	2020	fors	toe	en	overtreft	het	aanbod.
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Naast	structuur,	functies,	processen,	etc.,	bestaat	een	organisatie	ook	uit	zachte	aspecten.	Dit	DNA	
fungeert	als	smeerolie	in	de	organisatie	en	moet	voelbaar	zijn	in	al	het	handelen.	Voor	Laurens	
Wonen	zijn	dit	de	vijf	kernwaarden	die	alle	medewerkers,	binnen	iedere	functie,	een	invulling	moeten	
geven	en	waar	we	ons	zelf	nog	verder	op	zullen	moeten	ontwikkelen.	De	vijf	kernwaarden	zijn:	
klantgerichtheid,	ondernemerschap,	samenwerken,	●exibiliteit en professionaliteit. Hiermee wordt
meer	zelfsturing,	in	lijn	met	ontwikkelingen	bij	Laurens,	verder	richting	gegeven.

Naast	strategisch	vastgoed	beleid,	is	er	ook	op	tactisch	niveau	aangegeven	waar	we	de	komende	
vijf	jaar	stappen	moeten	zetten.	Dit	betreft	het	formuleren	en	vooral	realiseren	van	ambities	op	de	
thema’s	van	duurzaamheid,	inkoop-,	contract-	en	leveranciersmanagement	en	brandveiligheid.	
De	uitdaging	voor	Laurens	Wonen	is	niet	alleen	te	zorgen	voor	goed	vastgoed,	maar	vooral	te	
organiseren	(of	faciliteren)	dat	mensen	langer	thuis	kunnen	blijven	wonen,	met	ondersteuning.	Deze	
opgave	heeft	betrekking	op	zowel	het	wonen	-	de	woning	in	het	woongebouw	-	als	op	de	diensten
die	de	bewoners	moeten	ondersteunen.	De	ondersteuning	die	Laurens	Wonen	kan	en	wil	bieden	zal	
zodanig	moeten	worden	georganiseerd	dat	ze	aansluit	op	de	vraag/behoefte	van	onze	bewoners.	Er	
is	sprake	van	drie	soorten	ondersteuning	zijnde	basisondersteuning,	collectieve	ondersteuning	en	
individuele	diensten.	We	richten	ons	op	strategische	partners	waaronder	Laurens	om	dit	te	realiseren.

De	bedrijfsvoering	van	Laurens	Wonen	bestaat	uit	twee	onderdelen:	de	activiteiten	gericht	op	de	
woningcorporatie	en	de	dienstverlening	aan	Laurens.	Beide	zaken	gecombineerd	zijn	zeer	waardevol	
en	willen	we	de	komende	jaren	verder	vormgeven	en	afstemmen.	De	dualiteit	en	complexiteit	van	
het	werken	in	twee	sectoren	met	eigen	toezicht,	wetten	en	regels	vragen	veel	van	onze	medewerkers.	
We	zullen	de	effectiviteit	van	het	aanbod	en	advies	van	Laurens	Wonen	versus	de	tevredenheid	van	
de	vraag	en	behoeftes	van	Laurens	monitoren	en	verbeteren.	Het	risicomanagement	is	gericht	op
het	scheppen	van	waarborgen	voor	het	goed	doorlopen	van	de	verschillende	processen,	met	als	doel	
de	kwaliteit	van	de	besluitvorming	te	verbeteren	en	expliciet	te	maken.

Laurens	Wonen	stuurt	op	het	waarborgen	van	de	financiële	continuïteit	en	zeker	stellen	van	een	
blijvende	toegang	tot	de	financiële	markten.	Daarvoor	is	het	nodig	dat	duurzaam	wordt	voldaan	
aan	de	normen	en	eisen	die	worden	opgelegd	door	het	WSW	en	de	Autoriteit	wonen.	Op	basis	van	
de	meerjarenbegroting	2016	en	verder	voldoet	Laurens	Wonen	aan	deze	normen.	Aandachtspunt	
hierbij	is	dat	enkele	benodigde	interventies	(zowel	kosten	als	opbrengsten)	uit	het	SVB	nog	niet	
in	de	begroting	zijn	opgenomen	omdat	ze	nog	onvoldoende	zijn	uitgewerkt.	De	consequenties	
hiervan	zullen	in	de	eerste	helft	van	2016	in	een	aangepaste	(meerjaren)begroting	inzichtelijk	worden	
gemaakt	en	bekrachtigd	door	RvB	en	RvT.

De	slagkracht	van	Laurens	Wonen	voor	het	realiseren	van	de	gestelde	ambities	kan	worden	vergroot	
door	de	portefeuille	in	strategische	gebieden	verder	te	versterken.	Organische	groei	lijkt	hierin	met	
het	gestelde	borgingsplafond	niet	haalbaar.	Dit	moet	daarom	gestalte	krijgen	via	een	strategische	
samenwerking	met	andere	partij(en).	Het	Ondernemingsplan,	het	Strategisch	Vastgoed	Beleid,	het	
dienstenplan	en	de	meerjarenprognose	laten	zien	dat	Laurens	Wonen	de	komende	vijf	jaar	zelfstandig	
kan	blijven	functioneren,	uitgaande	van	continuering	van	de	vastgoeddienstverlening	aan	Laurens.

1.2 Strategisch Vastgoed Beleid
In	lijn	met	de	in	het	Ondernemingsplan	gestelde	ambities	is	het	vastgoed	geanalyseerd.	Enerzijds	
is	er	geanalyseerd	welke	bijdrage	de	woon-	en	zorgcomplexen	leveren	aan	de	strategische	
doelstellingen	en	anderzijds	de	financiële	continuïteit	van	de	organisatie.	De	gegevens	zijn	in	twee	
assen	uitgezet,	waarbij	het	kwadrant	rechtsboven	met	(boven)gemiddelde	financiële	en	strategische	
bijdrage	de	wensportefeuille	vormt.	
Voor	een	groot	aantal	objecten	geldt	dat	deze	een	positieve	bijdrage	leveren	aan	de	portefeuille	
(financieel	en	strategisch).	De	exploitatie	van	deze	complexen	zal	worden	voortgezet.	Voor	de	
objecten	Emmahuis,	Laurens	I	en	II,	Kerkeplaats	en	Kreilerburcht	moeten	de	complexplannen	inzicht	
geven	in	de	risico’s	en	kansen.	Door	bijvoorbeeld	te	investeren	of	andere	concepten	en	diensten	door	
te	voeren,	kan	de	strategische	bijdrage	van	deze	objecten	aan	de	portefeuille	worden	versterkt.

Laurens	Wonen	is	voor	het	object	Simeon	&	Anna	momenteel	bezig	met	de	transitie	van	zorggebouw	
naar	woongebouw.	Voor	Liduina	en	De	Naber	zullen	er	voor	de	periode	na	2019,	resp	2024	(afloop	
contracten)	strategieplannen	moeten	worden	uitgewerkt.	Vanaf	2020	zal	grootschalige	renovatie,	
sloop/nieuwbouw	of	verkoop	gerealiseerd	dienen	te	worden	op	locatie	Wilgenborgh.	De	scenario’s	
hiervoor	worden	in	2016	onderzocht.
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1.3 Woon- en zorgvastgoed in cijfers
Het	woningbezit	van	Laurens	Wonen	bestaat	uit	achttien	wooncomplexen	en	daarnaast
zijn	er	zes	verzorgingshuizen.	In	2015	is	het	aantal	woongelegenheden	(zelfstandige
woningen,	verzorgingsplaatsen	c.q.	onzelfstandige	groepseenheden)	gelijk	gebleven	op
2.383.	Binnen	de	complexen	is	een	aantal	woongroepen	van	zowel	autochtone	als
allochtone	ouderen	gehuisvest.	In	tabel	1.1	vindt	u	een	overzicht	van	het	aantal
woningen	en	verzorgingsplaatsen	van	Laurens	Wonen.

Tabel 1.1: Woon- en zorgbezit Laurens Wonen

Naam Wijk Aantal woningen Aantal 
verzorgings
plaatsen

Woongebouw	De	Sevencamp Rotterdam	-	Zevenkamp 182 -

Woongebouw	Nieuw	Verlaat Rotterdam	-	Zevenkamp 169
+	1	dienstwoning

-

Woongebouw	De	Naber Rotterdam	-	Ommoord 37	zelfstandig	 36

Woongebouwen	Anatole	
France	en	Bertrand	Russell

Rotterdam	-	Ommoord 320	
(elk	gebouw	160)

-

Woongebouw	Laurens	I	en	II Rotterdam	-	Ommoord Laurens	I:	168
Laurens	II:	69

-

Zorgcentrum	Liduina Rotterdam	-	Hillegersberg - 110

Woongebouw	De	Grindhorst Rotterdam	-	110	Morgen 35 -

Zorgcentrum	en	woongebouw	
De	Wilgenborgh

Rotterdam	-	Schiebroek 81	zelfstandig 101

Woongebouw	Poort	van	Oost Rotterdam	-	Overschie 77 -

Woongebouw	Wi	Mofina	
Tampe

Rotterdam-Het	Nieuwe	
Westen

21 -

Woongebouw	Emmahuis Rotterdam	-	Blijdorp 127 -

Woongebouw	Kerkeplaats Rotterdam-Het	Oude	
Noorden

61 -

Woongebouw	Mariniershof Rotterdam-
Stadsdriehoek	(centrum)

54

Woongebouw	Ravenswaerde Rotterdam	-	IJsselmonde 63	zorggarant

Woongebouw	Kreilerburcht Rotterdam	-	IJsselmonde 68

Zorgcentrum	en	woongebouw	
Maasveld

Rotterdam-
Afrikaanderwijk

62	zorggarant
32	appartementen	
(4	units	van	8	
zelfstandige	
groepswoningen)

60

Zorgcentrum	Simeon	&	Anna Rotterdam-
Vreewijk

- 290

Zorgcentrum	en	woongebouw	
Joachim	&	Anna

Rotterdam-
Zuidwijk

78 51

Woongebouw	Carnisseborgh Barendrecht 30

Totaal 1.735 648
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1.4 Maatschappelijk, commercieel en overig vastgoed Laurens Wonen
In	onderstaande	tabellen	is	leesbaar	hoeveel	ander	bezit	er	is	naast	woon-	en	zorgvastgoed.	Deze	is	
onderverdeeld	in	maatschappelijk,	commercieel	en	overig	vastgoed	(parkeren).	De	onderverdeling	
Maatschappelijk	Vastgoed	en	Commercieel	Vastgoed	is	niet	hetzelfde	als	de	onderverdeling	DAEB	en	
niet-DAEB	vanuit	de	Nieuwe	Woningwet.	Maatschappelijk	vastgoed	kan	bijvoorbeeld	ook	niet-DAEB	
(moeten)	zijn.	Met	ondersteuning	van	Finance	Ideas	wordt	in	2016	per	huurder	bepaald	of	het	DAEB	
of	niet-DAEB	is	ten	behoeve	van	een	scheidingsvoorstel	conform	de	Nieuwe	Woningwet.

Tabel 1.2: Overzicht maatschappelijk vastgoed Laurens Wonen

Naam Wijk Aantal 
VHE

Aantal m2 
VVO

Type

Dorpsveld Rotterdam-
Charlois

1 1.620 Kantoorruimte

Emmahuis Rotterdam-
Blijdorp

1 114 Kantoorruimte

Laurens	I	Onderbouw Rotterdam-
Ommoord

2 911 Kantoorruimte

Laurens	II	Onderbouw
+	bovenste	etage

Rotterdam-
Ommoord

3 819 Zorginfrastructuur/
kantoorruimte

Carnisselande	poli Barendrecht 1 285 Praktijkruimte

Totaal 8 3.749

Tabel 1.3: Overzicht commercieel vastgoed Laurens Wonen

Naam Wijk Aantal 
VHE

Aantal m2 
VVO

Type

Emmahuis Rotterdam-
Blijdorp

1 141 Bedrijfsruimte

Laurens	II	Onderbouw Rotterdam-
Ommoord

7 1455 Bedrijfsruimte

Totaal 8 1.596

Tabel 1.4: Overzicht overig vastgoed Laurens Wonen

Naam Wijk Aantal 
VHE

Aantal m2 
VVO

Type

De	Grindhorst Rotterdam-
110	Morgen

26 n.v.t. Parkeerplaatsen

Totaal 26
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1.5 Nieuwbouwprojecten
In	2015	heeft	Laurens	Wonen	ten	behoeve	van	haar	eigen	huurders	verschillende	projecten	
opgeleverd	en	opgestart.

Uitvoering in 2015:
WKO Project Veldstraat
In	2015	heeft	Laurens	Wonen	een	voorziening	voor	Warmte	Koude	opslag	(WKO)	installatie	ten	
behoeve	van	het	nieuwbouwproject	Veldstraat	en	van	het	nieuwbouwproject	Intermezzo	Zuid	
(voorheen	Revalidatiehotel	Motorstraat)	gerealiseerd.

Op	basis	van	de	huidige	Woningwet	in	combinatie	met	het	Besluit	toegelaten	instellingen	
volkshuisvesting	2015,	is	het	Laurens	Wonen	toegestaan	ten	behoeve	van	haar	zelf	een	WKO	in	stand	
te	houden.	Daarbij	maakt	het	overgangsrecht,	omdat	reeds	is	begonnen	met	de	werkzaamheden,	het	
thans	voor	Laurens	Wonen	ook	mogelijk	de	WKO	ten	behoeve	van	Laurens,	met	name	Intermezzo	
Zuid,	te	exploiteren	en	te	beheren.

Naast	het	feit	dat	Laurens	Wonen	derhalve	de	WKO	mag	beheren	en	exploiteren	telt	de	WKO	mee	als	
niet-DAEB-omzet	in	het	kader	van	de	criteria	verlicht	regime	(max.	5%	jaaromzet	uit	niet-DAEB).	De	
consequenties	en	eventuele	gevolgen	hiervan	zijn	in	het	eerste	kwartaal	van	2016	onderzocht.	In	2016	
is	de	WKO	tegen	kostprijs	over	te	dragen	aan	Laurens	Zorg.

Sloop ‘t Clockhuys
In	2014	is	het	besluit	genomen	om	vanwege	de	beperkte	investeringsruimte	het	project	‘t	Clockhuys	
niet	uit	te	gaan	voeren	en	voorloping	in	de	‘koelkast’	te	zetten.	Het	is	wel	noodzakelijk	gebleken	het	
oude	wijkgebouw	te	slopen	in	verband	met	veiligheid	van	de	omgeving.	Het	sloopwerk	van	het	
huidige	wijkgebouw,	wat	grenst	aan	de	parochiekerk	St.	Paulus	en	het	aanhelen	van	de	bestaande	
St.	Paulus	kerk	is	in	2015	gerealiseerd.	Het	vluchttrappenhuis	van	“het	klooster”,	waar	de	FAD	van	
Laurens	is	gehuisvest,	wordt	begin	2016	vernieuwd.

Voorbereidingsfase	in	2015:
Project Veldstraat
Project	Veldstraat	is	een	nieuwbouwproject	naast	het	huidige	Simeon	&	Anna.	Het	plan	omvat	
131	intramurale	zorgplaatsen	voor	hoge	zorgzwaartes	die	vooralsnog	niet	onder	het	scheiden	van	
wonen	en	zorg	vallen.	De	begane	grond	wordt	ingevuld	door	600	m	2	bedrijfsruimten	met	een	
maatschappelijke	bestemming,	zorginfrastructuur	en	parkeerplaatsen.	Het	parkeren	is	deels	op	het	
binnenterrein	en	deels	in	het	complex	zelf	gesitueerd.	Laurens	zal	het	gebouw	voor	20-30	jaar	huren	
van	Laurens	Wonen.	Het	WSW	(Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw)	stelde	scherpere	eisen	aan	
borging,	maar	heeft	alsnog	de	financiering	van	het	project	goedgekeurd.	De	voorbereiding	van	het	
project	is	opnieuw	opgepakt.
De	contractstukken	van	architect	en	installatie-adviseur	zijn	herzien.	De	aanbestedingsbescheiden	
worden	ge-updatet	op	het	nieuwe	interieurontwerp	en	het	nog	nader	vast	te	stellen	ICT-plan.	Voor	
aanbesteding	zal	de	RvB	en	RvT	nog	goedkeuring	worden	gevraagd	ten	behoeve	van	de	Start	bouw,	
waarbij	de	gunning	aan	een	aannemer	definitief	kan	worden	gemaakt.	Start	bouw	is	gepland	voor	
juni	2016.

Verhuiskostenvergoeding
Het	reglement	op	het	gebied	van	bijdragen	in	verhuiskosten	bij	sloop	of	renovatie	geldt	sinds	8	
november	2010.	Er	zijn	in	2015	geen	vergoedingen	uitgekeerd.

1.6 Dienstverlening: werkzaamheden die Laurens Wonen uitvoert voor Laurens
De	activiteiten	ten	behoeve	van	Laurens	worden	middels	een	marktconforme	en	kostendekkende	
fee	betaald	door	Laurens	aan	Laurens	Wonen	en	worden	onder	de	noemer	van	Laurens	Vastgoed	
uitgevoerd.	Inhoudelijk	worden	deze	projecten	hier	niet	verantwoord,	maar	wel	kort	benoemd	
doordat	er	activiteiten	door	Laurens	Wonen-medewerkers	zijn	gedaan.	Het	betreft	projecten,	
onderhoud,	verkoop	en	verhuringen/opzeggingen.
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Projecten Laurens
In	2015	heeft	Laurens	Wonen	ten	behoeve	van	de	zorgorganisatie	Laurens	verschillende	projecten	
opgeleverd	en	opgestart.	Voor	het	doen	van	deze	werkzaamheden	ontving	de	Toegelaten	Instelling	
een	vergoeding	van	Stichting	Laurens	conform	gemaakte	afspraken.

Transitieprojecten
Het	jaar	2015	stond	in	het	teken	van	transitie	van	de	zorg.	Transitie	naar	zwaardere	zorg,	of	als	
dat	bouwkundig	niet	kan	of	markttechnisch	ongewenst	is,	transformatie	van	het	gebouw	naar	
woongebouw.	Van	de	20	transitielocaties	voeren	wij	in	16	complexen	aanpassingen	/	verbouwingen	
door.	In	2015	hebben	wij	diverse	transitieprojecten	voorbereid	en	een	aantal	uitgevoerd.

Opgeleverd in 2015
Intermezzo Zuid (Revalidatiehotel, Motorstraat)
Het	revalidatiehotel	‘’Laurens	Intermezzo	Zuid’’	is	medio	2015	opgeleverd	en	eind	oktober	in	gebruik	
genomen	door	alle	cliënten	van	locatie	Antonius	IJsselmonde.	Laurens	Intermezzo	Zuid	is	in	2015	
genomineerd	voor	de	Hedy	d’Ancona	Architectuurprijs.

Verbouwing/Transformatie De Hofstee
De	transformatie	van	kantoren,	leslokaal,	bergingen	en	vergaderruimten	tot	24	PG-plaatsen	met	
multifunctionele	ruimten	op	een	deel	van	de	begane	grond	van	de	locatie	is	medio	2015	opgeleverd.	
Een	aantal	PG-plaatsen	wordt	gebruikt	om	(tijdelijk)	zes	PTZ-cliënten	te	huisvesten.

Uitvoering in 2015
De Stander (Gemeentewerf Bergschenhoek, Lansingerland)
De	uitvoering	van	De	Stander	is	begin	2015	gestart.
Door	ontwikkelaar/bouwbedrijf	Batenburg	en	3B-wonen	is	nieuwbouw	ontwikkeld	met	
huurwoningen,	koopwoningen,	bedrijfsruimten	en	een	parkeerkelder.	Laurens	gaat	hier	een	
voorziening	voor	56	PG-bewoners	huren.

Voorbereidingsfase in 2015
Geen.

Initiatieven in 2015:
Liduinakerk, Schiebroek-Hillegersberg
Laurens	Vastgoed	blijft	in	gesprek	met	de	Parochie	van	de	katholieke	kerk	en	met	de	gemeente	over	
de	aankoop	van	de	Liduinakerk	en	van	een	school	voor	de	realisatie	van	48	PG-plaatsen	Individueel	
Wonen	en	24	zelfstandige	appartementen.

PG Barendrecht
Er	zijn	verschillende	locaties	onderzocht	voor	de	realisatie	van	48	PG-plaatsen	Individueel	Wonen	in	
Barendrecht.	Inmiddels	worden	er	gesprekken	gevoerd	met	de	gemeente	en	corporatie	Patrimonium	
Barendrecht	over	een	potentiële	locatie	in	het	centrum	van	oud	Barendrecht.

RRR, Schiebroek-Hillegersberg
Laurens	Wonen	is	in	2015	betrokken	geweest	bij	de	inventarisatie	voor	de	realisatie	van	een	
nieuwbouwproject	voor	revalidatiezorg	bij	RRR.	Dit	in	verband	met	de	mogelijke	samenwerking	
tussen	RRR	en	Laurens.	Begin	2016	is	besloten	de	beoogde	fusie	te	beëindigen.

Olaertsduyn, Oostvoorne
Het	project	Olaertsduyn	omvat	oorspronkelijk	60	woon-zorgappartementen	en	40	plaatsen	voor	PG-
cliënten	op	de	plaats	van	het	huidige	conferentiehotel,	locatie	De	Heveringen.	Locatie	De	Heveringen	
maakt	onderdeel	uit	van	het	Landgoed	Olaertsduyn	te	Rockanje,	gemeente	Westvoorne.
Laurens	Wonen	is	gevraagd	om	de	herontwikkeling	van	de	locatie	De	Heveringen	te	herzien.	De	
toekomst	van	de	ontwikkellocatie	is	afgewogen	langs	een	drietal	scenario’s.	In	oktober	2015	heeft	
het	Directietieam	van	Laurens	besloten	om	de	exploitatie	van	Olaertsduyn	per	1	november	2015	te	
stoppen	en	de	locatie	te	verkopen	zonder	verdere	planvorming.	Er	zijn	voor	de	verkoop	een	paar	
gegadigden.
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Onderhoud
Laurens	Wonen	beheert	voor	zorgorganisatie	Laurens	diverse	zorg-	en	concernpanden.
Onderdeel	van	dit	beheer	zijn	onder	andere:
	 •	reparatieverzoeken;
	 •	planmatig	onderhoud;
	 •	contractueel	onderhoud;
	 •	instandhoudingsonderhoud;
	 •	huurdersonderhoud.

Binnen	zorgorganisatie	Laurens	speelden	de	volgende	zaken:
	 •	brandveiligheid;
	 •	brandmeldinstallaties;	
	 •	vervangen	dakbedekking.

Daarnaast	is	complex	Lupinehof	opnieuw	verhuurd	aan	een	derde	partij.	Alle	daaruit	voortkomende	
werkzaamheden	zijn	door	Laurens	Wonen	opgepakt.	Dit	betreft	onder	andere	divers	mutatie	
onderhoud	en	het	collectief	vervangen	van	de	keukens.

Activiteiten	binnen	het	planmatig-	en	contractueel	onderhoud,	zoals	bij	Laurens	Wonen
zijn	benoemd,	zijn	ook	bij	de	zorglocaties	gerealiseerd.

1.7 Kwaliteitsbeleid; visitatie, KWH, legionella en brandveiligheid

Visitatie
Als	lid	van	Aedes	en	vanuit	de	Woningwet	2015	zijn	we	verplicht	iedere	4	jaar	een	visitatie	te	laten	
uitvoeren	over	de	geleverde	prestaties	in	de	afgelopen	4	jaar.	Dit	dient	te	gebeuren	door	een	door	de	
Stichting	Visitatie	Woningcorporaties	Nederland	(SVWN)	geaccrediteerd	bureau.	In	2015	hebben	we	
allereerst	de	selectie	van	een	bureau	uitgevoerd.	Raeflex	bleek	voor	ons	het	beste	aan	te	sluiten	op	
de	door	ons	opgestelde	criteria	en	ging	vanaf	de	zomer	aan	de	slag	met	alle	door	ons	aangeleverde	
documenten	over	de	afgelopen	4	jaar.	Hiermee	werd	een	prestatietabel	gevuld	waarmee	de	prestaties	
van	Laurens	Wonen	overzichtelijk	werden	gepresenteerd.	Tevens	werd	door	Laurens	Wonen	een	
Position	Paper	opgesteld.	In	deze	position	paper	geeft	het	bestuur	aan	wie	de	corporatie	is,	waar	ze	
voor	staat,	wat	ze	wil	bereiken	en	waar	ze	nu	staat.	De	stakeholders	werden	in	groepen	gezamenlijk	
uitgenodigd	en	werden	door	de	visitatiecommissie	bevraagd	over	de	door	Laurens	Wonen	geleverde	
prestaties.

Visitatie; Prestaties samengevat
De	visitatiecommissie	komt	tot	de	conclusie	dat	Laurens	Wonen	gemiddeld	(ruim)	voldoende	
presteert.	Op	de	onderdelen	Presteren	naar	Opgaven	en	Ambities	en	Presteren	volgens	
Belanghebbenden	presteert	zij	meer	dan	voldoende.	Op	de	onderdelen	Presteren	naar	Vermogen	en	
Governance	presteert	Laurens	Wonen	voldoende.	De	volgende	aspecten	behoeven	nog	aandacht:	
besturing	(Plan	en	Check),	toetsingskader	en	toepassing	Governancecode	(met	name	ook	het	
publiceren	van	documenten	op	de	website).

Visitatie; Presteren naar Opgaven en Ambities
De	commissie	waardeert	Presteren	naar	Opgaven	en	Ambities	met	een	7,3.
De	woningen	die	Laurens	Wonen	beschikbaar	stelt	voor	met	name	de	oudere	huurders	zijn	passend	
voor	de	doelgroep.	Naast	de	primaire	focus	op	de	huisvesting	van	senioren,	is	Laurens	Wonen	ook	
actief	op	het	gebied	van	huisvesting	van	bijzondere	doelgroepen.	De	kwaliteit	van	de	woningen	
is	toereikend	en	sluit	goed	aan	bij	behoeften	van	huurders.	Mede	met	het	oog	op	de	hoge	leeftijd	
heeft	de	doelgroep	van	Laurens	Wonen	(gemiddeld	75	jaar)	veel	persoonlijke	aandacht	nodig.	
Medewerkers	zijn	zeer	betrokken	en	dienstverlenend;	daarin	gaan	zij	verder	dan	van	een	reguliere	
corporatie	mag	worden	verwacht.	De	commissie	concludeert	dat	Laurens	Wonen	op	het	gebied	
van	(des)investeren	heeft	gedaan	wat	binnen	haar	mogelijkheden	lag	en	waardeert	dat	met	een	
voldoende.	Onderdeel	van	het	beleid	is	het	programma	‘langer	thuis’,	waarbij	Laurens	Wonen	
huurders	helpt	om	langer	zelfstandig	thuis	te	wonen.	In	lijn	met	de	hiervoor	genoemde	persoonlijke	
dienstverlening	aan	de	huurders	is	ook	de	aandacht	voor	de	directe	leefomgeving	in	de	complexen	
zeer	groot.
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Visitatie; Presteren volgens Belanghebbenden
De	belanghebbenden	beoordelen	Laurens	Wonen	met	een	7,6.
Belanghebbenden	vinden	betaalbaarheid	van	beschikbare	woningen	belangrijk	en	zien	dat	Laurens	
Wonen	dit	goed	bewaakt.	De	oordelen	voor	de	huisvesting	van	bijzondere	doelgroepen	variëren	van	
voldoende	(twijfel	of	de	kwetsbare	doelgroepen	elkaar	kunnen	ondersteunen)	tot	zeer	goed	(durf	om	
te	experimenteren).	De	kwaliteit	van	woningen	en	de	duurzaamheid	wordt	door	de	belanghebbenden	
(ruim)	voldoende	beoordeeld.	Op	het	gebied	van	dienstverlening	zien	belanghebbenden	dat	Laurens
Wonen	meer	doet	dan	dat	minimaal	noodzakelijk	is.	Zij	zien	dat	Laurens	Wonen	niet	alleen	mensen	
helpt	om	(langer)	zelfstandig	te	wonen;	de	corporatie	werkt	tevens	actief	aan	het	voorkomen	
van	gevoel	van	eenzaamheid.	De	prestaties	op	het	gebied	van	(des)investeren	zijn	beperkt.	
Belanghebbenden	waarderen	wel	de	houding	die	Laurens	Wonen	daarin	aanneemt	(reëel,	
constructief	en	betrouwbaar).	Belanghebbenden	waarderen	de	inzet	van	Laurens	Wonen	voor	de	
kwaliteit	van	buurten	met	ruim	voldoende	tot	zeer	goede	beoordelingen.	Zij	zien	dat	Laurens	Wonen	
zich	in	mindere	mate	op	de	hele	wijk	richt	maar	meer	op	de	leefbaarheid	in	en	direct	om	haar	eigen	
complexen.	Zij	waarderen	de	faciliteiten	rondom	de	wooncomplexen	van	Laurens	Wonen	en	zien	dat	
de	corporatie	veel	aandacht	heeft	voor	de	menselijke	kant	van	het	wonen.
Belanghebbenden	beoordelen	de	relatie	en	wijze	van	communicatie	als	positief.	De	corporatie	zoekt	
de	verbinding	met	belanghebbenden	en	heeft	de	afgelopen	jaren	gewerkt	aan	professionalisering	
van	de	onderlinge	verhoudingen.	Door	een	minder	interne	oriëntatie	is	Laurens	Wonen	op	
beleidsmatig	gebied	de	laatste	jaren	beter	zichtbaar	geworden	als	corporatie.	Belanghebbenden	
waarderen	dat.

Visitatie; Presteren naar Vermogen
De	commissie	waardeert	Presteren	naar	Vermogen	met	een	6,4.
De	commissie	constateert	dat	Laurens	Wonen	voldoet	aan	de	externe	en	algemene	toezichtseisen	
voor	vermogen	en	kasstromen.	Er	is	onderzoek	uitgevoerd	naar	de	exploitatierisico’s	van	het	
zorgvastgoed.	Dit	heeft	niet	tot	interventies	geleid.	De	commissie	concludeert	dat	Laurens	Wonen	
haar	vermogenspositie	voldoende	op	peil	houdt	om	de	continuïteit	te	borgen.
Laurens	Wonen	wil	een	zo	effciënt	mogelijke	werkorganisatie	zijn,	die	in	staat	is	haar	doelen	te	
bereiken.	De	corporatie	tracht	dit	te	bereiken	via	meer	gestructureerde	processen.	Het	aantal	vhe	per	
fte	geeft	een	wat	vertekend	beeld,	aangezien	Laurens	Wonen	ook	medewerkers	inzet	ten	behoeve	
van	de	dienstverlening	aan	Laurens	op	het	gebied	van	vastgoedbeheer.	De	commissie	beoordeelt	de	
doelmatigheid	met	een	voldoende.
Op	het	gebied	van	vermogensinzet	ziet	de	commissie	dat	de	mogelijkheden	voor	daadwerkelijke	
inzet	van	vermogen	beperkt	zijn	gebleken.	Laurens	Wonen	heeft	gedaan	wat	tot	haar	mogelijkheden	
behoorde	en	dit	passend	verantwoord	en	gemotiveerd.	Laurens	Wonen	heeft	ervoor	gekozen	om	
haar	investeringscapaciteit	grotendeels	geconcentreerd	te	benutten	voor	het	project	Veldstraat.	Naast	
de	discussie	rondom	borgingsruimte	en	daarmee	de	mogelijkheden	voor	financiering,	is	Laurens	
Wonen	actief	geweest	met	verschillende	projecten.	Deze	projecten	voerde	Laurens	Wonen	uit	vanuit	
haar	dienstverlenende	rol	voor	Laurens.

Visitatie; Governance
De	commissie	waardeert	het	onderdeel	Governance	met	een	5,9.
Bij	besturing	vormt	de	commissie	zich	een	oordeel	over	de	kwaliteit	van	de	onderdelen	Plan,	Check	
en	Act.	In	haar	Ondernemingsplan	2010-2013	beschrijft	Laurens	Wonen	haar	uitgangspositie,	de	
maatschappelijke	ontwikkelingen	en	de	positionering	die	zij	kiest.	De	vertaling	van	de	doelen	vindt	
volgens	de	commissie	onvoldoende	plaats.	De	commissie	constateert	dat	het	minder	SMART	
formuleren	van	doelstellingen	het	‘checken’	bemoeilijkt	en	dat	een	heldere,	visueel	ondersteunde	
rapportering	die	aansluit	bij	de	strategische	kaders	ontbreekt.	De	corporatie	speelt	daarentegen	ruim	
voldoende	in	op	relevante	ontwikkelingen	door	middel	van	transitieplannen,	waardoor	‘Act’	beter	uit	
de	verf	komt.
De	commissie	beoordeelt	het	intern	toezicht	met	een	onvoldoende,	vanwege	het	toetsingskader	
en	de	toepassing	van	de	Governancecode.	De	RvT	functioneert	voldoende.	Uit	de	documentatie	
en	het	gesprek	met	de	RvT	maakt	de	commissie	op	dat	de	RvT	geen	actueel	toetsingskader	
hanteert	om	invulling	te	geven	aan	haar	rol	als	toezichthouder.	Externe	toezichthouders	hebben	
dit	ook	opgemerkt.	De	commissie	constateert	dat	de	RvT	de	Governancecode	voor	de	zorg	heeft	
gerespecteerd.	Deze	is	echter	minder	strikt	dan	de	Governancecode	Woningcorporaties,	waardoor	
Laurens	Wonen	niet	op	alle	onderdelen	hieraan	heeft	voldaan.	Dit	heeft	vooral	betrekking	op	de
zittingstermijn	van	leden	in	de	raad	en	het	niet	publiek	maken	van	een	groot	aantal	
governancedocumenten.

Jaarrapport 2015 Laurens wonen 30



Eind	2015	zijn	voor	Laurens	Wonen	een	aantal	visie-	en	beleidsdocumenten	vastgesteld
en	daarmee	een	geactualiseerd	toetsingskader.	Met	ingang	van	2016	is	de	samenstelling	van	de	RvT	
van	Laurens	Wonen	gewijzigd	waardoor	deze	geleidelijk	(volgens	het	rooster	van	aftreden)	los	komt	
te	staan	van	de	RvT	van	Laurens.

Kwaliteit Dienstverlening
Laurens	Wonen	is	in	het	bezit	van	het	KWH-Huurlabel	(Kwaliteitscentrum	Woningcorporaties	
Huursector).	Over	2015	heeft	KWH	aan	Laurens	Wonen	wederom	het	label	toegekend.	KWH	meet	
de	tevredenheid	van	de	bewoners	over	de	dienstverlening	van	de	corporatie.	Gemiddeld	scoren	de	
bewoners	ons	boven	de	door	KWH	gestelde	norm.	Op	de	onderdelen	‘Woning	zoeken’	en	‘Nieuwe	
Woning’	scoren	we	boven	het	landelijke	gemiddelde.	Op	het	onderdeel	‘Ontevredenheid’	scoren	we	
net	beneden	de	gestelde	norm	en	op	het	landelijke	gemiddelde.	We	zijn	aan	het	nagaan	of	we	KWH	
als	een	bedrijfsbreed	meetinstrument	kunnen	gebruiken.	Laurens	Wonen	mag	dit	label	tot	30	maart	
2018	voeren.

Legionellabeheer
In	diverse	prioritaire	complexen	is	een	beheersplan	inclusief	halfjaarlijkse	monstername,	jaarlijks	
controleren	van	keerkleppen,	maandelijkse	temperatuuropname	en	spoelen	van	weinig	gebruikte	
tappunten	in	werking	getreden	conform	de	geldende	wetgeving.	Hierdoor	konden	de	koper/zilver	
installaties	van	Simeon	&	Anna,	Laurens,	Nieuw	Verlaat	en	Maasveld	in	2015	verwijderd	en	afgevoerd	
worden.	De	koper/zilver	installatie	van	de	Wilgenborgh	Zorg	is	verwijderd	en	op	locatie	opgeslagen,	
voor	eventuele	doorverkoop.
Voor	complex	Simeon	&	Anna	is	opdracht	verstrekt	aan	het	adviesbureau	om	een	nieuwe	
risicoanalyse	op	te	stellen.	Eventuele	corrigerende	maatregelen	die	hier	uit	komen	worden	in	2016	
op	opdracht	gegeven	aan	de	installateur.	In	2015	zijn	ook	de	keerkleppen	in	de	wooncomplexen	
gecontroleerd.	Eventuele	noodzakelijke	werkzaamheden	aan	de	installaties	van	de	wooncomplexen	
worden	in	2016	nader	bekeken	en	zijn	derhalve	doorgeschoven.

Brandveiligheid
Naar	aanleiding	van	een	controle	van	de	gemeente	zijn	er	in	complex	Bertrand	Russell,	Anatole	
France	en	Laurens	I	en	II	brandwerende	voorzieningen	aangebracht.	In	complex	Sevencamp	zijn	de	
scootmobielruimte,	fietsenstalling	en	containerruimte	voorzien	van	brandwerende	voorzieningen.	Op	
basis	van	een	onderzoek	naar	de	brandveiligheid	van	de	woongebouwen	zullen	in	2016	de	overige	
wooncomplexen	worden	aangepakt.

1.8 Onderhoud

Realiseren scootmobielruimte
In	complex	Joachim	&	Anna	is	de	bestaande	fietsenstalling	gerenoveerd	en	omgebouwd	tot	
scootmobielstalling.

Vervangen waterleiding Nieuw Verlaat
In	2014	is	reeds	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkheid	van	groot	onderhoud	aan	de	bestaande	
warm-	en	koudwaterleiding	alsmede	de	stadsverwarmingsleiding	in	de	kruipruimte.	De	werk-
zaamheden	die	naar	voren	kwamen	uit	het	onderzoek	zijn	in	de	tweede	helft	van	2015	uitgevoerd.

Liftkartel
Laurens	Wonen	neemt	deel	aan	een	rechtzaak	die	is	aangespannen	tegen	de	liftbedrijven	die	in	het	
verleden	onderling	prijsafspraken	hebben	gemaakt.	Het	gehele	proces	is	vertraagd	en	zal	voorlopig	
nog	niet	worden	afgerond.	In	2016	zal	duidelijk	worden	hoe	het	proces	verder	zal	gaan	verlopen.
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Regulier planmatig en contractonderhoud
Alle	contractuele	onderhoudswerkzaamheden	zijn	gerealiseerd,	evenals	de	reguliere	planmatige	
werkzaamheden	die	in	de	begroting	2015	waren	opgenomen.
Dit	betreft	in	hoofdzaak:
	 •	(binnen)	schilderwerk;
	 •	vervangen	(nood)verlichting;
	 •	vervangen	groepenkasten;
	 •	vervangen	hang-	en	sluitwerk;
	 •	onderhoud	en	ophogen	straatwerk;
	 •	onderhoud	en	vervangen	van	dakbedekking.

Projecten binnen het planmatig onderhoud

1. Wilgenborgh (woon at)
De	flat	is	verhuurd	aan	Timon	tot	2020.	Op	basis	hiervan	zijn	er	diverse	opdrachten	gegeven	voor	
herstel	/	onderhoud.	Het	gaat	hier	onder	andere	om:
	 •	(binnen)	schilderwerk;
	 •	moderniseren	liften;
	 •	gevelmetselwerk	herstellen	en	aanbrengen	dillataties;
	 •	vervangen	groepenkasten	woningen;
	 •	onderhoud	dak	en	vervangen	dakranden;
	 •	vervangen	schuifdeuraandrijvingen.

2. Wilgenborgh (zorg)
Ook	voor	het	complex	Wilgenborgh	zorg	geldt	dat	dit	tot	2020	verhuurd	is	aan	Laurens.	Op	basis	
hiervan	is	opdracht	gegeven	voor	herstel	/	onderhoud.	Het	gaat	om	de	volgende	werkzaamheden:
	 •	vervangen	cv-regeling;
	 •	vervangen	resterende	“oude”	dakventilatoren;
	 •	moderniseren	liften;
	 •	groot	onderhoud	verdeelkasten;
	 •	onderhoud	dak;
	 •	herstellen	houtrot	en	schilderwerk.

3. Poort van Oost
Binnen	dit	complex	zijn	de	keukens	van	de	bewoners	collectief	vervangen	in	plaats	van	dit	te	doen	op	
mutatiebasis.

Mutatie- en reparatieonderhoud
Laurens	Wonen	maakt	onderscheid	tussen	mutatie-	en	reparatieonderhoud.	Mutatieonderhoud	wordt	
indien	nodig	gepleegd	wanneer	een	woning	een	nieuwe	huurder	krijgt;	reparatieonderhoud	als	de	
huidige	bewoner	een	gebrek	aangeeft.
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2. LEEFBAARHEID

Leefbaarheid is voor Laurens Wonen een belangrijk begrip dat zich niet beperkt tot de woningen 
en het woongebouw, maar zich uitstrekt tot in de directe omgeving van het wooncomplex. In dit 
hoofdstuk komen beide aspecten van leefbaarheid aan bod.

2.1 Wijkfunctie woongebouwen
Laurens	Wonen	geeft	haar	wooncomplexen	graag	meer	betekenis	voor	de	omliggende	wijk,	vooral	
voor	de	ouderen	die	in	de	omgeving	wonen.	Om	dit	te	bereiken,	is	in	2015	gestart	met	proeftuin	
Ommoord.	Meer	hierover	is	te	lezen	in	3.4	Langer	Thuis.	Alle	woongebouwen	van	Laurens	hebben	
diverse	ruimten	op	de	begane	grond	waar	diensten	worden	aangeboden	die	voor	het	langer	thuis	
kunnen	wonen	van	belang	zijn,	ontmoeten,	directe	verzorging,	zoals	restaurant,	kapper	e.d.
De	jaarlijkse	rommelmarkten	die	de	bewoners	zelf	organiseren	zijn	vaak	een	begrip	in
de	wijde	omgeving.
Ook	is	in	enkele	wooncomplexen	een	dagbesteding	van	zorgorganisatie	Laurens	gevestigd,	waar	
bewoners	en	wijkbewoners	op	indicatie	sociale	contacten,	gezellige	activiteiten	en	een	zinvolle	
dagbesteding	kunnen	vinden	om	vereenzaming	en	verdere	achteruitgang	tegen	te	gaan	en	eventuele	
mantelzorgers	te	ontlasten.	Daarnaast	is	in	diverse	wooncomplexen	een	kantoor	van	Laurens	
Thuiszorg	gevestigd.	Zorgorganisatie	Laurens	heeft	zo	een	uitvalsbasis	in	woongebouw	en	wijk	om	
passende	zorg	te	leveren	aan	individuele	(wijk)bewoners.

2.2 Leefbaarheid in het gebouw

Veilig Wonen
In	samenwerking	met	de	politie	is	in	diverse	woongebouwen	een	voorlichtingsbijeenkomst	Senioren	
en	Veiligheid	georganiseerd	waarbij	bewoners	tips	kregen	hoe	woninginbraak,	het	afkijken	van	
pincodes	en	babbeltrucs	op	straat,	in	winkels	en	thuis	te	doorzien	en	voorkomen.
Dit	jaar	en	volgend	jaar	vinden	in	samenwerking	met	de	brandweer	(Veiligheidsregio	Rotterdam-
Rijnmond)	voorlichtingsbijeenkomsten	over	brandveilig	wonen	plaats.	In	voorgaande	jaren	is	
begonnen	met	het	plaatsen	van	rookmelders	in	alle	woongebouwen.	De	laatste	zijn	in	2015	geplaatst.	
Alle	woongebouwen	zijn	nu	voorzien	van	rookmelders.

Eind	2015	is	zijn	in	alle	woongebouwen	camera’s	geïnstalleerd.	Omdat	de	aflezing
privacygevoelig	is,	hebben	we	hiervoor	een	protocol	opgesteld.

Uitgaven leefbaarheid 2015:

Camera’s	in	alle	wooncomplexen 19.628

Scootmobielruimte	S&A 6.427

Extra	schoonmaakbeurten	in	enkele	complexen 2.478

Buurtpas	2015	(zie	onder	Langer	Thuis) 6.153

Rookmelders 1.670

Geveltekst	woongebouw 2.747

Kosten	huismeester	2015	(voorzover	niet	in	de	
servicekosten	verrekend)

5.974

Overig 135

Totaal 45.212
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Overlast
We	krijgen	een	toenemend	aantal	kwetsbare	bewoners	in	onze	woongebouwen.	Zij	wonen	
zelfstandig	met	geen	of	nauwelijks	ambulante	begeleiding,	het	gaat	hierbij	vaak	om	bewoners	met	
psychiatrische	of	verslavingsproblematiek	of	beginnende	dementie.	Daardoor	hebben	we	te	maken	
met	toenemende	overlast.	Deze	overlast	wordt	soms	ook	veroorzaakt	door	jongeren	die	wonen	
in	bijvoorbeeld	de	woontorens	Bertrand	Russell	en	Anatole	France.	Overigens	weten	huurders	
steeds	beter	dat	de	verhuurder	hierin	een	verantwoordelijkheid	heeft	en	aanspreekbaar	is	op	
overlastgevende	buren.

Het	oplossen	van	meer	ernstige	overlastklachten	vereist	een	intensieve	bemoeienis	van	Laurens	
Wonen,	vaak	in	samenwerking	met	andere	organisaties	(zoals	gemeentelijke	wijkteams,	Meldpunt	
Preventie	Huisuitzettingen,	zorgorganisaties	en	politie),	de	overlastgevende	huurder,	omwonenden	
en	de	juridisch	adviseur	van	Laurens	Wonen.

Sociale Hygiene
Alle	huismeesters	hebben	eind	2015	het	diploma	Sociale	Hygiene	behaald.	Hiermee	kunnen	we	in	de	
woongebouwen	Anatole	France,	Bertrand	Russell,	Laurens	I	en	II	de	horecavergunning	op	naam	van	
de	huismeesters	zetten.	Voor	de	overige	woongebouwen	met	een	recreatieruimte	wordt	in	2016	een	
horecavergunning	aangevraagd.
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3. WONEN EN ZORG

Door de toenemende vergrijzing en door het beleid van de overheid wordt er steeds meer een 
beroep gedaan op woningcorporaties met betrekking tot wonen, zorg en welzijn. Het gaat hierbij om 
de huisvesting van ouderen die een zorgvraag hebben. Laurens Wonen wordt hierin onder andere 
gesteund door zorgorganisatie Laurens.
Laurens Wonen biedt huisvesting aan mensen die zorg gecombineerd met diensten nodig hebben, 
waardoor deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Laurens	Wonen	beseft	dat	zij	verantwoordelijkheid	draagt	voor	de	woonomgeving	en	in	het	bijzonder	
voor	de	leefsfeer	en	leefbaarheid	in	de	woongebouwen.	Deze	verantwoordelijkheden	nemen	wij	
samen	met	individuele	huurders,	bewonerscommissies	en	zorgorganisatie	Laurens.	De	kwaliteit	van	
de	leefbaarheid	in	de	woongebouwen	wordt	bepaald	door	de	bewoners	die	er	wonen	en	voor	een	
belangrijk	deel	ook	door	de	bewoners	die	zich	vrijwillig	inzetten	voor	hun	medebewoners.	Laurens	
Wonen	helpt	hierbij	door	goed	samen	te	werken	met	bewonerscommissies	en	vrijwilligers	waar	
nodig	te	ondersteunen	en	faciliteren	bij	hun	werkzaamheden.

3.1 Woningen
Vrijwel	alle	woningen	van	Laurens	Wonen	zijn	geschikt	voor	ouderen,	omdat	deze	woningen	
begaanbaar	zijn	zonder	trappen	of	andere	obstakels.	De	zorggarantwoning	is	een	woningtype	dat	
helemaal	is	ingericht	om	ouderen	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	te	laten	wonen.	Ouderen	willen	en	
moeten	dat	ook	steeds	meer:	zorg	op	maat	ontvangen	om	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	in	de	eigen	
vertrouwde	woning	te	blijven	wonen.	Een	zorggarantwoning	heeft	bouwkundig	geen	belemmeringen	
voor	het	verlenen	van	zorg	tot	verpleeghuisniveau	aan	toe.	Verder	is	er	rekening	mee	gehouden	dat	
specifieke	persoonsgebonden	aanpassingen	eenvoudig	kunnen	worden	aangebracht.
Een	deel	van	de	woningen	is	zelfs	zo	ingedeeld	dat	het	mogelijk	is	om	met	een	tillift	of	een	bed	
door	de	hele	woning	te	manoeuvreren.	Bewoners	kunnen	dan	ook	in	deze	woningen	blijven	wonen,	
ook	als	ze	intensievere	zorg	nodig	hebben.	Op	deze	manier	geeft	Laurens	Wonen	vorm	aan	de	
maatschappelijke	ontwikkelingen	om	wonen	en	zorg	te	scheiden.

3.2 Zorgvoorzieningen
In	diverse	woongebouwen	is	een	dagbehandeling	gevestigd	en	zijn	kantoorruimtes	voor	Laurens	
Thuiszorg	teams	met	een	wijkfunctie	aanwezig.	Tevens	zijn	in	een	aantal	woongebouwen	
huisarts-	en/of	fysiotherapiepraktijken	gevestigd.	Onze	bewoners	vinden	het	prettig	dat	Laurens	
Thuiszorgmedewerkers	in	de	buurt	zijn.	Daarnaast	zijn	de	meeste	woongebouwen	voorzien	van	
een	recreatieruimte	met	in	enkele	gevallen	een	maaltijdvoorziening.	Veel	van	de	activiteiten	worden	
verzorgd	door	en	voor	de	bewoners,	soms	met	ondersteuning	van	vrijwilligers	van	buitenaf.

3.3 Kandidaten met thuiszorgindicatie
In	de	woongebouwen	Maasveld,	Joachim	&	Anna	en	Ravenswaerde	hebben	(NAH-)kandidaten	met	
een	zorgindicatie	voor	thuiszorg	voorrang	bij	de	toewijzing	van	de	zelfstandige	huurwoningen.
Deze	woongebouwen	zijn	verbonden	aan	een	verzorgings-	of	verpleeghuis.	Zorgorganisatie	Laurens	
levert	zoveel	mogelijk	de	benodigde	zorg.	Ook	andere	zorgaanbieders	zijn	binnen	ons	vastgoed	actief.
Laurens	Wonen	is	in	het	verleden	met	zorgorganisatie	Laurens	overeengekomen	dat	het	merendeel	
van	de	woningen	(60%)	in	deze	complexen	wordt	verhuurd	aan	mensen	die	in	het	bezit	zijn	van	
een	zorgindicatie.	Door	wijzigingen	in	de	regelgeving	en	binnen	de	zorgorganisatie	Laurens	is	de	
voordracht	van	kandidaten	met	een	zorgindicatie	in	2014	zeer	gering	geweest.	In	2015	is	met	Laurens	
overeengekomen,	dat	ook	woningen	voor	deze	woningzoekenden	via	Woonnet	Rijnmond	worden	
bemiddeld.	In	gebouw	Ravenswaerde	wordt	nog	steeds	intensief	met	Laurens	samengewerkt	
om	nieuwe	NAH-bewoners	te	huisvesten.	In	dit	gebouw	wonen	bewoners	met	niet-aangeboren	
hersenletsel	zelfstandig	in	groepsverband	met	24-uurs	zorg	en	begeleiding.

3.4 Langer thuis
Om	het	langer	thuis	ook	daadwerkelijk	mogelijk	te	maken	heeft	Laurens	Wonen	een	dienstenplan	
opgesteld.	In	het	Dienstenplan	2020	worden	de	specifieke	activiteiten	benoemd	die	de	komende	jaren	
worden	uitgevoerd:

•	proeftuin	Ommoord
•	pilot	Samen	&	Anders
•	prestatieafspraken	Gemeente
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Proeftuin Ommoord
1. Organiseren inventarisatie behoefte bewoners aan ondersteuning in Ommoord en
Zevenkamp
van	onderop	ophalen	in	samenwerking	met	Buurtwerk/	Dock/	Laurens
(huisbezoeken,	dialoogtafels);	eind	2015	gestart	in	de	woongebouwen	Laurens	I
en	II.	De	overige	gebouwen	staan	gepland	in	voorjaar	2016
2. Laurens Wonen de wijk in; de wijk naar binnen in de woongebouwen.
	 a.	herijking	rol	woonconsulenten	en	(sociale)	huismeesters	(signaleren	en	acteren;
	 				doorzetten);	voortdurende	actie;
	 b.	pilot	plinten	Ommoord;	onderdeel	van	het	Arrangement	Langer	Thuis	Prins	Alexander	in
	 				samenwerking	met	de	gemeente.	Uitwerking	en	uitvoering	in	samenwerking	met	diverse
	 				partners	van	BSPA	(Buurtgerichte	Samenwerking	Prins	Alexander);	Laurens	Wonen	is
	 				trekker.	Doel	is	herijking	gebruik	en	beheer	plinten	ten	behoeve	van	ontmoeting,
	 				ondersteuning	en	diensten;	planning	2016/	2017;
	 c.	herijking	servicepakket	Bertrand	Russell	en	Anatole	France;	het	huidige	servicepakket	in
	 				samenwerking	met	Laurens	wordt	afgebouwd;	met	de	bewonerscommissies	wordt
	 				gezocht	naar	een	alternatief	aanbod	aan	bewoners	(voorjaar	2016).
3. Buurtpas
	 a.	de	samenwerkingsovereenkomst	met	Buurtpas	is	ondertekend;
	 b.	de	evaluatie	Buurtpas	in	Laurens	I	en	II	is	uitgevoerd;
	 c.	eind	2015	is	de	Buurtpas	‘uitgedeeld’	en	geïntroduceerd	aan	de	bewoners	van	de
	 				woongebouwen	in	Ommoord/	Zevenkamp	(B2B);
	 d.	gedurende	2016	wordt	het	gebruik	van	de	Buurtpas	geëvalueerd	met	als	doel	het	gebruik		
	 				van	de	pas	te	optimaliseren;
	 e.	in	het	najaar	van	2016	wordt	besloten	de	samenwerking	met	Buurtpas	na	2016	al	dan	niet		
	 				te	verlengen.

Pilot; van Simeon & Anna (zorg) naar Samen & Anders (wonen)
De	pilot	Samen	&	Anders	is	medio	2014	gestart	door	Laurens	in	nauwe	samenwerking	met	Laurens	
Wonen	vanwege	het	teruglopende	aantal	verzorgingsplaatsen.	Vanaf	1	januari	2016	zullen	alle	kosten	
en	opbrengsten	rondom	de	pilot	door	Laurens	Wonen	worden	gedragen,	want	dan	huurt	Laurens	
niet	meer	het	gehele	complex	en	worden	diverse	verdiepingen	getransformeerd	naar	woongebouw	
met	wederkerigheid.	S&A	is	een	pilot,	niet	alleen	als	transitieproject,	maar	ook	in	combinatie	met	het	
bijzondere	concept	‘Samen	&	Anders’	met	de	inzet	van	wederkerigheid	als	uitgangspunt.

De	pilot	heeft	een	doorlooptijd	tot	eind	2017.	In	eerste	instantie	zou	na	de	pilot	pas	worden	besloten	
of	het	totaal	omvormen	tot	een	woongebouw	voor	zelfstandig	wonende	Rotterdammers	realiseerbaar	
zou	zijn.	In	de	stuurgroep	van	mei	2015	is	als	uitgangspunt	gesteld	dat	we	door	gaan	met	de	
exploitatie	tot	aan	2030,	tenzij	dit	(financieel	en/of	inhoudelijk)	niet	haalbaar	blijkt	te	zijn.	Eind	2015	is	
het	projectplan	S&A,	met	ijkpunten,	opgesteld;	het	onderdeel	financiën	wordt	begin	2016	vastgesteld.	
Hierbij	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	een	begroting	voor	de	transitieperiode	t/m	2017	(uitgaven	
niet	hoger	dan	inkomsten)	én	de	exploitatie	vanaf	2017	tot	2030.

De	wederkerigheid	van	de	bewoners	is	het	hart	van	het	project	Samen	&	Anders.	Een	proces	waartoe	
diverse	tools	worden	ontwikkeld	en	ingezet:
	 •	de	bewoners-werkgroep	is	in	2015	enkele	malen	bij	elkaar	geweest;	zij	wordt	ook	betrokken
	 			bij	de	ontwikkeling	van	de	‘tools’;
	 •	vanaf	eind	2015	wordt	gewerkt	met	het	nieuwe	huur-	en	wederkerigheidscontract;
	 •	eind	2015	zijn	de	voorbereidingen	werving	marktmeester	en	kwartiermaker	afgerond;	deze
	 			huismeester	nieuwe	stijl	start	in	2016;
	 •	eind	2015	is	gestart	met	de	ontwikkeling	van	de	wederkerigheidsapplicatie;	een	combinatie
	 			van	Leeftsamenapp	en	de	Zuiderling;	deze	app	wordt	voorjaar	2016	gelanceerd.	Vanaf	dat
	 			moment	kan	de	wederkerigheidsdoelstelling	gemonitord	worden.
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3.5 Prestatieafspraken gemeente programma Langer Thuis
Laurens	Wonen	sluit	met	haar	inzet	op	‘wonen	met	diensten’	aan	op	het	Programma	Langer	Thuis	
van	de	gemeente	Rotterdam	(april	2015).	Het	doel	van	dit	programma	is	er	voor	te	zorgen	dat	het	in	
Rotterdam	gemakkelijker	wordt	voor	ouderen	en	mensen	met	een	beperking	om	zelfstandig	te	wonen.	
Het	Programma	Langer	Thuis	heeft	vier	actie-lijnen:
•	een	geschikte	woning;
•	een	vitaal	netwerk;
•	een	toegankelijke	wijk;
•	heldere	informatie.

De	inzet	van	Laurens	Wonen	op	deze	punten	wordt	vastgelegd	in	prestatieafspraken	met	de	gemeente	
(Stedelijke	Ontwikkeling).	Laurens	Wonen	heeft	in	het	najaar	van	2015	een	eerste	bod	gedaan	aan	de	
gemeente.	Dit	bod	is	ook	met	de	OHC	besproken.

De	gemeente	organiseert	in	het	kader	van	Langer	Thuis	werkplaatsen	waar	‘urgente’	onderwerpen	
worden	‘doorgespit’	met	diverse	genodigden	uit	de	zorg-,	welzijn-	en	wonenwereld.	Laurens	
Wonen	heeft	hier	eind	2015	het	onderwerp	‘De	begane	grond	als	ontmoetingsplek’	geagendeerd.	De	
pilot	plinten	Ommoord,	in	samenwerking	met	gemeente	en	partners	BSPA,	is	resultante	van	deze	
werkplaats.
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4. HET VERHUREN VAN DE WONINGEN

Laurens Wonen richt zich voornamelijk op de huisvesting van ouderen, maar verhuurt in beperkte mate 
ook woningen aan andere doelgroepen. Dit onderdeel gaat in op het huurbeleid, de toewijzing van 
woningen en de verkoop van woningen.

4.1 Huurbeleid
Naast	het	verhuren	van	woningen	draagt	Laurens	Wonen	in	een	niet	geringe	mate	bij	aan	
de	huisvesting	van	ouderen	die	zijn	aangewezen	op	intramurale	voorzieningen.	Het	aantal	
verzorgingsplaatsen	(648)	is	verdeeld	over	zes	verzorgingshuizen.	Dit	omvat	circa	27%	van	het	totale	
aantal	woongelegenheden	van	Laurens	Wonen.	Op	kleine	schaal	wordt	er	ook	huisvesting	geboden	
aan	andere	(jongere)	doelgroepen	die	op	wonen	met	zorg	zijn	aangewezen,	zoals	de	groep	bewoners	
met	niet-aangeboren	hersenletsel	in	wooncomplex	Ravenswaerde	of	de	groep	tienermoeders	in	de	
Wilgenborgh.

Jaarlijkse huurverhoging
Laurens	Wonen	heeft	voor	de	huurverhoging	per	1	juli	2015	afgezien	van	het	toepassen	van	de	
inkomensafhankelijke	huurverhoging.	Het	grootste	deel	van	onze	huurders	komt,	gezien	de	leeftijd,	niet	
meer	in	aanmerking	voor	een	inkomensverhoging,	eerder	een	inkomensverlaging	bij	het	bereiken	van	
de	pensioengerechtigde	leeftijd.
De	gerealiseerde	huurverhoging	per	1	juli	2015	is	in	2015	uitgekomen	op	1,53%.	Voor	alle	woningen,	
met	uitzondering	van	drie	complexen	is	een	huurprijsstijging	van	1,75%	gehanteerd.	In	enkele	gevallen	
is	een	huurprijsstijging	niet	mogelijk	geweest	door	overschrijding	van	de	maximale	huur	conform	
het	Woningwaarderingsstelsel.	In	dat	geval	is	de	huur	minder	verhoogd,	zodat	de	grens	niet	is	
overschreden.	Vanwege	de	verhuurbaarheidsresultaten	hebben	we	voor	enkele	complexen	een	lagere
huurverhoging	doorgevoerd.	Voor	het	complex	Nieuw	Verlaat	0,0%.	Voor	de	complexen	Laurens	I	en	
Joachim	&	Anna	hoogbouw	1%.
Voor	het	complex	Sevencamp	is	in	2014	ook	een	lagere	huurverhoging	gevraagd.	Door	het	verlagen	
van	de	streefhuur	van	dit	complex	van	88	naar	80%	verhuurt	het	complex	in	2015	goed	en	is	er	geen	
aanleiding	meer	om	af	te	wijken	van	de	gemiddelde	huurverhoging	van	1,75%.

Huurharmonisatiebeleid bij leegkomst van woningen
In	2014	is	het	harmonisatiebeleid	van	Laurens	Wonen	vastgesteld.	Vanaf	1	juli	2014	is	daar	mee	gewerkt.	
Laurens	Wonen	ziet	goede	resultaten,	te	weten:	het	gemiddeld	aantal	leegstandsdagen	is	teruggelopen	
van	38	naar	27	dagen.	De	periode	is	feitelijk	nog	te	kort	om	het	harmonisatiebeleid	te	evalueren.	Ook	
andere	ontwikkelingen	hebben	hieraan	bijgedragen.	De	mutatiegraad	is	ook	afgenomen.	Mede	als	
gevolg	van	maatschappelijke	ontwikkelingen,	zoals	het	langer	zelfstandig	wonen.	Laurens	Wonen	
zet	het	harmonisatiebeleid	met	één	wijziging	voort.	In	een	aantal	complexen	zijn	enkele	woningen	
die	vanwege	hun	ligging	minder	goed	verhuurbaar	zijn.	Laurens	Wonen	geeft	deze	woningen	een	
puntenaftrek	van	vijf	punten,	zodat	ze	bij	mutatie	goedkoper	worden.	Deze	woningen	behouden	
hetzelfde	harmonisatiepercentage	als	de	overige	woningen	in	het	complex.	Het	gaat	in	totaal	om	56	
woningen.

Bezwaar tegen de huurverhoging
Op	de	huurverhoging	is	één	bezwaar	binnen	gekomen.

Woningwaarderingsstelsel
Per	1	oktober	is	het	woningwaarderingsstelsel	(WWS)	gewijzigd.	De	WOZ-waarde	speelt	een	
substantiële	rol	in	de	puntentelling	(in	plaats	van	woonomgevingspunten).Een	en	ander	is	
inmiddels	ingevoerd	en	doorgerekend.	Conclusie:	vrijwel	alle	complexen	gaan	er	gemiddeld	in	
maximale	huurprijsgrens	op	vooruit.	Dit	betekent	overigens	wel	iets	voor	ons	huurbeleid	(nu	drie	
streefhuurcategorieën,	80,	85	en	90%	van	de	maximale	huurprijs	volgens	WWS).	Bij	een	hogere	
maximale	huurprijs	wordt	de	streefhuur	na	mutatie	ook	hoger	(en	komen	er	meer	woningen	boven	de	
aftoppingsgrens).

Laurens	Wonen	blijft	in	2015	dezelfde	streefhuursystematiek	hanteren	ter	bepaling	van	de	huurprijs	bij	
mutatie.	De	meeropbrengsten	die	dit	oplevert	onder	het	per	1	oktober	2015	ingevoerde	WWS	worden	
ingezet	om	in	het	merendeel	van	de	woongebouwen	de	woningen	na	mutatie	beschikbaar	te	houden	
voor	de	primaire	doelgroep,	de	huurtoeslaggerechtigden.	Dit	wordt	gerealiseerd	door	bij	mutatie	de	
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woningen	met	een	streefhuur	boven	de	aftoppingsgrens	af	te	toppen	naar	de	lage	(voor	een-	en
tweepersoonshuishoudens)	aftoppingsgrens	van	€ 575,-	.
Dit	met	uitzondering	van	een	drietal	complexen;	Mariniershof,	Grindhorst	(Visvreugdstraat)	en	
Carnisseborgh	(Reling).	Voor	deze	(modernere)	woongebouwen	wordt,	gezien	locatie,	marktvraag	in	
het	verleden	en	potentiële	doelgroep,	vanuit	de	markt	voldoende	vraag	verwacht	vanuit	de	wat	hogere	
inkomens	(globaal	de	eenpersoonshuishoudens	met	inkomens	van	€ 22.000,-	tot	€ 35.000,-	en
tweepersoonshuishoudens	van	€ 29.000,-	tot	€ 35.000,-).	De	vraagontwikkeling	zal	in	deze	complexen	
worden	gemonitord,	met	name	voor	de	minder	gunstig	gelegen	lagere	verdiepingen	van	wooncomplex	
de	Mariniershof.	Daarnaast	heeft	Laurens	Wonen	de	woningen	die	onder	het	nieuwe	WWS	een
streefhuur	krijgen	boven	100%	van	de	(wettelijk)	maximale	huurprijsgrens	verlaagd	tot	dit	maximum.
De	bovengenoemde	beleidsaanpassingen	zijn	globaal	financieel	neutraal	gerealiseerd.

Daarnaast	wijzigen	de	eisen	voor	serviceflats	(voortaan:	zorgwoningen).	De	aanwezigheid	van	
een	recreatieruimte	en	alarmering	(met	opvolging)	blijft	een	eis	en	daarnaast	komen	er	eisen	aan	
toegankelijkheid	(drempels	bijvoorbeeld	maximaal	2	cm,	kan	overbrugd	worden	met	drempelhulpen).

Verdeling huurwoningen naar prijsklasse na huurverhoging
Huurwoningen	kunnen	worden	ingedeeld	in	categorieën.	Een	veel	gebruikte	indeling	is	die	waarbij	
onderscheid	wordt	gemaakt	in	huurprijsklasse.	Onder	de	‘goedkope’	categorie	vallen	woningen	met	
een	huur	tot	€ 403,06	per	maand,	de	‘betaalbare’	categorie	bevat	woningen	van	€ 403,06	tot	€ 618,24	
en	de	‘middeldure’	categorie	woningen	van	€ 618,24	tot	€ 710,68.	De	‘dure’	categorie	bevat	woningen	
met	een	huur	die	hoger	is	dan	€ 710,68	per	maand.

Eind	2015	was	het	bezit	van	Laurens	Wonen	als	volgt	ingedeeld:
•	209	goedkope	woningen,	ofwel	12,0%	(was	188	in	2014,	ofwel	10,8%)
•	1.430	betaalbare	woningen,	ofwel	82,4%	(was	1.433	in	2014,	ofwel	82,6%)
•	96	middeldure	woningen,	ofwel	5,6%	(was	114	in	2014,	ofwel	6,6%)

Daarmee	vallen	1.639	woningen,	ofwel	94,5%	van	het	bezit,	onder	de	bereikbaarheidsgrens	van	€ 

618,24	(was	1.621	in	2014,	oftewel	93,4%).	Daarnaast	zijn	er	nog	96	woningen	boven	de	aftoppingsgrens	
van	€ 618,24,	maar	onder	de	maximale	huurgrens	voor	de	huurtoeslag	van	€ 710,68.

In	figuur	4.1	ziet	u	deze	indeling	nog	eens	overzichtelijk	weergegeven	in	een	diagram.
De	percentages	geven	aan	hoe	de	indeling	van	het	bezit	van	Laurens	Wonen	is	aan	het
eind	van	2015.

Figuur 4.1: Indeling woningbezit Laurens Wonen naar prijsklasse
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4.2 Verhuringen

Gemiddeld aantal reacties per geadverteerde woning

Aantal
advertenties

Aantal	reacties Gemiddeld
aantal	reacties

Anatole	France 11 107 	9,7											

Bertrand	Russell 17 204 12,0															

Carnisseborgh 3 75 25,0						

De	Naber 2 14 7,0

De	Sevencamp 20 154 7,7

Emmahuis 41 201 4,9

	Joachim	en	Anna 24 214 8,9

Kerkeplaats 12 183 15,3																

Laurens	I 25 296 11,8

Laurens	II 8										 151 18,9

Maasveld 7 69 9,9																

Mariniershof 1 45 45,0														

Nieuw	Verlaat 36 111 3,1

Poort	van	Oost 9 122 13,6

De	Grindhorst 2 8 4,0

Ravenswaerde 3 12 4,0

	 	 	 	

Totaal	Laurens	Wonen 221 1.966 	8,9											

Gemiddeld	ontving	Laurens	Wonen	8,9	reacties	per	geadverteerde	woning,	een	aanzienlijke	stijging	
(5,6)	ten	opzichte	van	2014.
Voor	een	enkel	woongebouw	van	Laurens	Wonen	ligt	het	gemiddeld	aantal	reacties	per	
geadverteerde	woning	beduidend	lager;	dit	is	het	geval	bij	Nieuw	Verlaat	(drie	reacties	per	woning.	
Overigens	in	vergelijking	met	2014	is	dit	goed	opgelopen,	het	was	nl.	0,9	reacties	per	woning).
De	toenemende	belangstelling	voor	het	55+	woningaanbod	van	Laurens	Wonen	lijkt	vooral	het	
gevolg	van	maatschappelijke	ontwikkelingen,	zoals	het	langer	zelfstandig	wonen	als	gevolg	van	het	
scheiden	van	wonen	en	zorg.
Complexen	die	recenter	gebouwd	zijn	laten	meer	reacties	per	geadverteerde	woning	zien.
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4.3 Huurachterstanden

Tabel 4. 2 Huurachterstand in 2015 en 2014

Periode Aantal	huurders	
31-12-2015

Aantal	huurders	
31-12-2014

Huurachterstand	
31-12-2015

Huurachterstand	
31-12-2014

0-1	maand 85 87 26.391 36.773

1-2	maanden 17 20 16.253 87.414

2-3	maanden 15 8 21.417 11.840

3-4	maanden 8 4 13.695 7.116

4-5	maanden 9 13 26.903 33.986

5-6	maanden 4 5 14.196 14.959

vanaf	6	maanden 16 10 96.893 66.246

Totaal 154 147 215.748 258.334

De	totale	huurachterstand	per	31/12/2015	bedraagt	1,34%	van	de	jaarhuur	en	is	hiermee	lager	dan	
de	achterstand	per	31-12-2014	(1,51%)	en	ook	dan	de	doelstelling	van	1,5%.	Met	name	de	langdurige	
achterstanden	zijn	opgelopen.	Een	zorgelijke	ontwikkeling.	We	hebben	de	indruk	dat	het	voor	met	
name	kwetsbare	ouderen	(die	als	gevolg	van	scheiden	van	wonen	en	zorg	nu	zelfstandig	wonen)	
lastiger	is	om	met	regelmatige	huurbetalingen	om	te	gaan.	Dit	zien	we	ook	terug	komen	in	het
toegenomen	aantal	betalingsregelingen.
Vanaf	1	februari	2016	gaan	we	op	een	andere	manier	werken.	Direct	na	constatering	van	de	eerste	
betalingsachterstand	wordt	niet	alleen	per	brief,	maar	ook	per	telefoon	contact	opgenomen	met	
betreffende	huurder.	We	hopen	zo	mensen	eerder	te	bewegen	hun	achterstand	te	voldoen,	vroegtijdig	
dreigende	problemen	op	te	sporen	en	er	ook	voor	te	zorgen	dat	mensen	niet	met	zeer	hoog	
oplopende	achterstanden	te	maken	krijgen.	In	mei	2016	zullen	we	de	eerste	resultaten	evalueren.

Huurachterstanden	van	meer	dan	drie	maanden	worden	uit	handen	gegeven	aan	de	deurwaarder,	
tenzij	er	bemiddeling	plaatsvindt	via	Schuldhulpverlening.	In	2015	heeft	één	ontruiming	(in	totaal	vier	
gepland)	plaatsgevonden.

4.4 Verantwoording

WoonnetRijnmond 3.0
Laurens	Wonen	biedt	haar	woningen	aan	via	het	regionale	aanbodmodel	en	voorziet	deze	van	
het	label	55+	om	haar	specifieke	doelgroep	(ouderen)	te	bereiken	en	van	passendheidseisen	
(huishoudensgrootte	en	inkomen).	Per	1	juli	2015	is	het	nieuwe	woonruimtebemiddelingssysteem	
WNR	3.0	ingevoerd.	WNR	3.0	biedt	een	nieuwe	site	met	veel	voordelen.	Het	is	de	enige	plek	waar	
corporaties	niet	alleen	het	totale	aanbod	van	huur-	en	koopwoningen	online	zetten,	maar	ook	de	
parkeerplaatsen,	bedrijfsruimten	en	bergingen.	Uit	dit	aanbod	zoekt	WoonnetRijnmond	de	beste	
match	op	basis	van	de	persoonlijke	wensen	van	de	woningzoekenden.	Met	de	komst	van	de	
vernieuwde	website	komen	de	klanten	centraal	te	staan,	niet	de	woningen!	In	het	begin	van	het	
derde	kwartaal	waren	er	wat	“opstartproblemen”.	De	eerste	twee	weken	kon	geen	advertentie	worden	
geplaatst.	De	oudere	woningzoekenden	ervaren	de	vernieuwde	website	niet	als	gebruiksvriendelijk	
of	hebben	zelf	helemaal	geen	toegang	tot	internet.	Over	het	algemeen	vindt	de	woningzoekende	dat	
deze	veel	handelingen	moet	verrichten	om	bij	het	juiste	aanbod	te	komen.	
Via	WNR	3.0	wordt	ook	verantwoording	afgelegd:	hoe	zijn	de	woningen	verhuurd?

Directe bemiddeling
In	de	wooncomplexen	Bertrand	Russell,	Anatole	France	en	Emmahuis	zijn	de	
éénkamerappartementen	moeilijk	verhuurbaar	aan	ouderen.	Laurens	Wonen	heeft	toestemming	van	
de	gemeente	Rotterdam	om	deze	woningen	aan	studenten	te	verhuren.	De	woningen	worden	via	
directe	bemiddeling	aangeboden.	Belangstellenden	kunnen	zich	inschrijven	bij	Laurens	Wonen.	Eerst	
vindt	een	uitvoerige	intake	plaats.	De	leefstijl	van	de	jongeren	moet	zoveel	mogelijk	aansluiten	bij	die	
van	de	oudere	huurders,	die	hier	in	de	meerderheid	wonen.
In	De	Grindhorst	gaan	kandidaten	van	de	Woongroep	Hillegersberg-Schiebroek	voor	bij	de	
woningtoewijzing.
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Europese Regeling	(Diensten	van	Algemeen	Economisch	Belang	toegelaten	instellingen
volkshuisvesting	DAEB)
Ook	dit	jaar	is	de	Europese	richtlijn	van	kracht	dat	minimaal	90%	(vanaf	1	juli	2015
80%)	van	de	vrijkomende	woningen	met	een	huur	op	of	onder	de	liberalisatiegrens
(2015:	€	710.68)	toegewezen	moet	worden	aan	huishoudens	met	een	gezamenlijk
verzamelinkomen	tot	maximaal	€	34.911,-	per	jaar.

De	toewijzing	in	2015	is	als	volgt	geweest:

1	januari	-	30	juni	
2015

1	juli	-	31	decem-
ber	2015

2015 2015	in	%

Personen	met	
inkomen	lager	
of	gelijk	aan	€ 

34.911,-

84 100 184 95%

Personen	met	
inkomen	hoger	
dan	€ 34.911,-

7 2 9 5%

Totaal 91 102 193 100%

In	2015	heeft	Laurens	Wonen	95,3%	van	haar	woningen	verhuurd	aan	huurders	met
een	toewijzingsinkomen	lager	of	gelijk	aan	€	34.678,-	en	4,7%	aan	huurders	met	een
toewijzingsinkomen	hoger	dan	€	34.678,-.

De	accountant	toetst	achteraf	het	proces	rondom	de	woningtoewijzing.

Convenant Preventie huisuitzettingen
Het	beleid	van	Laurens	Wonen	is	om	bij	een	kleine	huurachterstand	persoonlijk	contact	met	de	
bewoner	te	zoeken.	Het	is	de	bedoeling	om	huurders	met	huurachterstanden	zo	snel	mogelijk	te	doen	
bewegen	een	betalingsregeling	te	treffen	en	zo	nodig	hulp	te	accepteren.	Dit	kan	zowel	op	financieel	
als	op	maatschappelijk	gebied.
Laurens	Wonen	heeft	een	convenant	afgesloten	met	de	samenwerkende	partijen	Sociale	Zaken	en	
Werkgelegenheid,	Kredietbank	Rotterdam	en	de	GGD	Rotterdam	Rijnmond.
De	gemeente	Rotterdam	en	de	Rotterdamse	woningcorporaties	werken	intensief	samen	op	het	
gebied	van	het	tegengaan	van	woningontruimingen	op	basis	van	huurachterstand	door	vroege	
interventie.	Dit	vanuit	het	besef	dat	woningontruimingen	veel	persoonlijk	leed	en	maatschappelijke	
kosten	met	zich	meebrengen.	De	partijen	beseffen	hierbij	dat	aan	het	ontstaan	van	een	
huurachterstand	bij	Rotterdamse	burgers	vaak	achterliggende	problematiek	ten	grondslag	ligt.	
Doel	is	om	het	aantal	huisuitzettingen	te	verminderen.	In	het	verslagjaar	is	de	actualisatie	van	het	
convenant	voorbereid.

Regionaal Vangnet
Laurens	Wonen	neemt	deel	aan	het	regionaal	vangnetsysteem.
Het	Regionaal	Vangnet	is	een	registratiesysteem	dat	het	laatste	kansbeleid	bij	de	corporaties	
ondersteunt.	Het	beleid	gaat	in	wanneer	een	huurder	ernstig	in	de	problemen	is	gekomen	en	er	door	
de	rechter	een	ontruimingsvonnis	wegens	betalingsachterstand	of	overlast	is	afgegeven.	In	dat	geval	
kan	de	huurder	nog	een	allerlaatste	kans	krijgen	om	ontruiming	te	voorkomen	door	zich	op	te	geven	
voor	een	begeleidings-	of	ondersteuningstraject.

Voorkomen en signaleren ouderenmishandeling
In	samenwerking	met	zorgorganisatie	Laurens	is	een	richtlijn	ontwikkeld	voor	het	signaleren	en	
voorkomen	van	ouderenmishandeling,	met	name	van	financiële	uitbuiting,	bij	zelfstandig	wonende	
ouderen.	Ook	het	pesten	in	woongebouwen	krijgt	hierbij	extra	aandacht.

Het	ontstaan	van	een	huurachterstand	kan	een	signaal	zijn	van	financieel	misbruik,	met	name	
wanneer	de	huurder	zijn	financiële	zaken	uit	handen	heeft	gegeven	aan	derden.

In	2015	hebben	zich	bij	Laurens	Wonen	geen	situaties	voorgedaan	waarvan	melding	is	gedaan	bij	
het	Meldpunt	Ouderenmishandeling	van	Laurens	of	het	gemeentelijk	Adviesen	Steunpunt	Huiselijk	
Geweld.
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4.5 Verkoop van woningen
In	2015	heeft	Laurens	Wonen	geen	woningen	verkocht.

We	zijn	voornemens	om	het	wooncomplex	Wi	Mofina	Tampe	te	verkopen.	Een
openbare	aanbieding	is	verplicht	onderdeel	van	de	procedure	en	toestemming	van	de
Inspectie	Leefomgeving	en	Transport,	alsook	de	gemeente.

4.6 Dienstverlening aan Laurens

Transitie-projecten; van intramuraal naar extramuraal (zelfstandig) wonen

S&A; Simeon & Anna; Samen & Anders (zie ook hoofdstuk 3.4)
Het	project	Samen	&	Anders	is	medio	2014	gestart	door	Laurens,	in	nauwe	samenwerking	met	
Laurens	Wonen.	Per	1-1-2016	zullen	alle	kosten	en	opbrengsten	rondom	de	pilot	door	Laurens	Wonen	
worden	gedragen,	aangezien	Laurens	dan	niet	meer	het	gehele	pand	huurt	van	Laurens	Wonen.	
S&A	is	een	pilot,	niet	alleen	als	transitieproject,	maar	ook	in	combinatie	met	het	bijzondere	concept	
‘Samen	&	Anders’	met	de	inzet	van	wederkerigheid	als	uitgangspunt.

Borgstede
Dit	project	is	gedurende	2015	in	voorbereiding	als	transitieproject.	De	noordvleugel	staat	leeg,	
de	woningen	zijn	verbouwd.	De	voortgang	stagneert	door	de	onderhandelingen	met	Woonzorg	
Nederland,	eigenaar	van	Borgstede.	Het	streven	is	om	in	voorjaar	2016	tot	besluitvorming	en	
realisatie	van	verhuringen	te	komen.

St. Petrus
Ook	dit	project	is	in	voorbereiding	als	operationeel	project	in	samenwerking	met	Laurens	en	Laurens	
Wonen;	dit	wordt	in	2016	verder	opgepakt.

Zorggarantwoningen
In	een	aantal	woongebouwen	dat	Laurens	beheert,	is	of	wordt	de	verhuur	van	zelfstandige	woningen	
door	Laurens	Wonen	overgenomen.	In	het	afgelopen	jaar	hebben	we	met	Laurens	samen	een	
lijn	uitgezet	voor	de	overname	van	verhuur-	en	beheerwerkzaamheden.	Een	van	de	afspraken	is	
bijvoorbeeld	dat	we	deze	zelfstandige	woningen	via	Woonnet	Rijnmond	aanbieden,	waarbij	we	
aangeven	dat	woningzoekenden	een	zorgindicatie	moeten	hebben.

In	2015	zijn	twee	woningen	in	het	complex	Dorpsveld	opnieuw	verhuurd.	Eind	2015	is	het	verhuren	
van	zelfstandige	woningen	in	complex	Nijeveld	voorbereid.	Per	1	januari	2016	neemt	Laurens	Wonen	
de	verhuur	van	deze	woningen	van	Laurens	over.

Lupinhof	is	per	1	juni	verhuurd	aan	Yulius	voor	de	komende	vijf	jaar.	Deze	locatie	kwam	leeg	na	
vertrek	van	Pameijer.	De	door	Pameijer	aangebrachte	schade	is	door	Laurens	Vastgoed	voor	kosten	
van	Pameijer	opgepakt.

De	verkoop	van	zusterhuis	Aesopus	bleek	niet	opportuun.	In	2015	is	het	object	bij	diverse	partijen	
onder	de	aandacht	gebracht.	Dit	heeft	concreet	geleid	tot	een	huurvoorstel	van	twee	diverse	
geïnteresseerde	partijen	en	is	in	Q1	2016	definitief	gemaakt.
Voor	de	transities	zijn	er	onderhandelingen	gevoerd	vanuit	Laurens	Wonen,	namens	Laurens	met	alle	
betrokken	corporaties.
	 •	WZN	investeert	deels	mee	(€25k)	in	de	verbouwing	en	intentie	tot	samenwerking.
	 •	Vanuit	Habion	is	het	stil	na	intrekking	van	een	gevraagd	akkoord	op	de	verbouwing	in	Den
	 		Hoogenban.	Gezien	de	mogelijke	koerswijziging	op	deze	locatie	is	deze	niet	meer	nodig.
	 •	De	SOR	heeft	een	bijdrage	gedaan	in	een	deel	van	de	verbouwingskosten	(€ 65.000,-)	van
	 		Blijdorp.	Voor	de	Schutse	is	verlenging	niet	nodig	gebleken,	is	het	proces	van	oplevering
	 		aan	de	SOR	gestart	en	medio	2015	leeg	opgeleverd	aan	de	SOR.	Borgsate	zal	tot	een
	 		andere	koers	leiden	waarmee	eerdere	huurafspraken	vervallen	en	die	tot	integrale
	 		aanhuring	voor	zes	jaar	zal	gaan	leiden.
	 •	Met	Wooncompas	is	overeenstemming	bereikt	over	onderverhuring	aan	een	collega
	 		zorgorganisatie	die	in	verband	met	een	verbouwing	tijdelijk	een	locatie	nodig	heeft.
	 		Laurens	heeft	de	circa	30	cliënten	in	Q3	kunnen	verhuizen,	waarmee	de	locatie	circa	12
	 		maanden	voor	einde	huurcontract	kostendekkend	is	onderverhuurd.	De	formele	opzegging
	 		is	gedaan	zodat	per	1/1/2017	de	huur	is	stopgezet.
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5. BEWONERSBETROKKENHEID

Om de kwaliteit van het wonen op peil te houden, is de betrokkenheid van bewoners voor Laurens 
Wonen essentieel. De bewoners weten als geen ander wat er in de dagelijkse praktijk speelt en 
welke signalen Laurens Wonen moet oppikken. Laurens Wonen investeert in bewonersbetrokkenheid 
met verschillende commissies, waaronder de Overkoepelende HuurdersCommissie (OHC) en een 
actief participatiebeleid. 

5.1 Participatiebeleid

Samenwerkingsovereenkomst OHC
Laurens	Wonen	en	de	Overkoepelende	Huurderscommissie	(OHC)	hebben	een	
samenwerkingsovereenkomst,	conform	de	Overlegwet	(Wet	op	het	Overleg	Huurders	Verhuurder	
(WOHV).	In	deze	samenwerkingsovereenkomst	zijn	onder	andere	de	volgende	aspecten	geregeld:	
de	deelnemers	van	de	OHC,	de	positie,	werkwijze,	regels	over	vergoedingen	en	ondersteuning	
voor	de	OHC,	geschillen	en	het	recht	op	informatie,	overleg	en	advies.	In	2015	is	conform	deze	
samenwerkingsovereenkomst	gewerkt.

Reglement bewonerscommissies
Laurens	Wonen	kent	ook	een	Reglement	Participatie	van	Bewonerscommissies,	waar	rechten	en	
plichten	van	bewonerscommissies	zijn	vastgelegd.	Dit	reglement	is	voor	alle	bewonerscommissies	
van	Laurens	Wonen	hetzelfde.	Het	reglement	had	een	geldigheidsduur	tot	1	januari	2016.	In	het	najaar	
van	2015	is	het	reglement	in	overeenstemming	met	de	OHC	geactualiseerd.

Overleg (het betrekken van bewoners bij beleid en beheer)
Met	de	bewonerscommissies	bespreekt	de	woonconsulent	specifieke	onderwerpen	op	
complexniveau.
Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	allerlei	zaken	rondom	planmatige	onderhoudswerkzaamheden,	
verbouwingen,	servicekosten,	activiteiten	voor	bewoners	(ook	uitgevoerd	door	zorgorganisatie	
Laurens),	rookbeleid,	scootmobielbeleid,	overlast	van	bewoners,	huisregels	en	de	verhouding	tussen	
bewoners	met	en	zonder	zorgvraag	in	een	wooncomplex.
Daarnaast	ondersteunt	de	woonconsulent	de	bewonerscommissie	bij	hun	interne	onderlinge	
functioneren	en	hun	communicatie	naar	de	achterban	in	de	vorm	van	het	regelmatig	(mede)
organiseren	van	bewoners-	en	jaarvergaderingen.	Laurens	Wonen	wil	er	op	kunnen	vertrouwen	
dat	de	bewonerscommissies	namens	de	huurders	optreden	en	spreken.	De	afzonderlijke	
bewonerscommissies	moeten	naar	Laurens	Wonen	toe	daarom	aannemelijk	kunnen	maken	
dat	zij	een	meerderheid	van	de	huurders	van	een	complex	vertegenwoordigen.	Indien	er	geen	
bewonerscommissie	kan	worden	gevormd	van	minimaal	drie	leden,	kan	Laurens	Wonen	een	aantal	
bewoners	vragen	om	als	klankbordgroep	voor	het	woongebouw	te	fungeren	waarmee	ook	een	
toehoordersrol	in	de	OHC	mogelijk	wordt.	Wooncomplexen	De	Naber,	Emmahuis,	Kerkeplaats,	
Laurens	en	Mariniershof	hadden	geen	bewonerscommissie	in	2015.	In	Wi	Mofina	Tampe	en	de	Poort	
van	Oost	is	de	bewonerscommissie	een	deel	van	het	jaar	actief	geweest,	maar	heeft	zichzelf	in	2015	
opgeheven.	Wel	is	zowel	in	het	Emmahuis	als	in	woongebouw	Laurens	een	klankbordgroep	actief.

5.2 Overkoepelende HuurdersCommissie (OHC)
De	Overkoepelende	HuurdersCommissie	(OHC)	vertegenwoordigt	alle	huurders	van	Laurens	
Wonen.	De	OHC	is	in	2000	opgericht	en	heeft	als	rechtsvorm	een	informele	vereniging.	De	OHC	
heeft	op	veel	onderwerpen	advies-	en	informatierecht.	Elk	woongebouw	van	Laurens	Wonen	
kan	vanuit	de	individuele	bewonerscommissie	een	vertegenwoordiger	en	een	plaatsvervangend	
vertegenwoordiger	afvaardigen	naar	de	OHC.
Per	31	december	2015	waren	de	woongebouwen	Wi	Mofina	Tampe,	Kerkeplaats,	Poort	van	Oost,	
Mariniershof,	Emmahuis	en	De	Naber	helaas	tijdelijk	niet	vertegenwoordigd	door	een	OHC-lid.	
Daar	waren	einde	2015	geen	bewonerscommissies	actief.	Ook	in	het	wooncomplex	Laurens	
ontbrak	een	bewonerscommissie,	maar	voor	dit	complex	zijn	toehoorders	zonder	stemrecht	als	
vertegenwoordiger	van	het	complex	bij	de	OHC-vergaderingen	aanwezig	geweest.
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Naam Functie	OHC woongebouw

Mevrouw	N.	Rauws-	Stalenburg Vaste	vertegenwoordiger,	lid	DB Bertrand	Russell

Mevrouw	J.	Roubos-de	Kramer Plaatsvervangend	lid Bertrand	Russell

De	heer	J.C.	Krommenhoek Vaste	vertegenwoordiger,	lid	DB Anatole	France

De	heer	C.J.	van	Wingerden Plaatsvervangend	lid Anatole	France

De	heer	H.	Schulp Vaste	vertegenwoordiger De	Sevencamp

De	heer	A.G.	Thomassen Vaste	 vertegenwoordiger,	 lid	
DB,	plaatsvervangend	voorzitter

De	Grindhorst

De	heer	E.	van	Zessen Vaste	vertegenwoordiger Kreilerburcht

Mevrouw	V.	van	den	Heuvel Plaatsvervangend	lid Kreilerburcht

De	heer	P.	Vogelaar Plaatsvervangend	lid Laurens

Mevrouw	A.M.	Kalff-Houps Vaste	vertegenwoordiger Maasveld

Mevrouw	F.S.	Dahoe Plaatsvervangend	lid Maasveld

Mevrouw	W.	Snijders Vaste	vertegenwoordiger Mariniershof

De	heer	L.P.	Plasmans Plaatsvervangend	lid Nieuw	Verlaat

De	heer	R.J.	Schol Vaste	vertegenwoordiger Nieuw	Verlaat

De	heer	J.A.	de	Jong Plaatsvervangend	lid Poort	van	Oost

De	heer	J.H.	Wienk Vaste	vertegenwoordiger Poort	van	Oost

Mevrouw	J.	v.d.	Elst-van	Ballegooijen Vaste	vertegenwoordiger,	lid	DB Ravenswaerde

De	heer	W.	Knol Plaatsvervangend	lid Ravenswaerde

De	OHC	heeft	in	het	verslagjaar	vijf	keer	met	de	directie	en	management	van	Laurens	Wonen	
overlegd.	Laurens	Wonen	wordt	daarbij	vertegenwoordigd	door	de	manager	woondiensten,	die	
hiervoor	volledig	mandaat	heeft.

Voorafgaand	aan	de	OHC-vergaderingen	heeft	steeds	een	agendaoverleg	en	voorbespreking	
plaatsgevonden	met	het	Dagelijks	Bestuur	van	de	OHC.	Per	31	december	2015	was	de	samenstelling	
van	het	Dagelijks	Bestuur	als	volgt:

De	heer	A.G.	Thomassen

Mevrouw	N.	Rauws-Stalenburg

De	heer	I.C.	Krommenhoek

Mevrouw	I.	van	der	Elst-van	Ballegooiien

De	volgende	onderwerpen	zijn	in	2015	in	de	OHC-vergaderingen	aan	bod	gekomen:

	 •	met	de	heer	Alderliesten	lid	Raad	van	Toezicht	en	afgevaardigd	namens	de	OHC	en	de
	 		individuele	huurders	in	de	Raad	van	Toezicht,	zijn	diverse	onderwerpen	besproken:
	 		scheiden	wonen	en	zorg	en	de	consequenties	daarvan	voor	Laurens	Wonen	en	Laurens,	de
	 		dienstverlening	aan	Laurens	door	Wonen/Vastgoed,	de	organisatie	van	Laurens	Wonen	ten
	 		opzichte	van	Laurens,	de	toezichtstructuur	van	Laurens	Wonen	en	de	financiële	positie	van
	 		Laurens	Wonen;
	 •	de	huurverhoging	per	1	juli	2015;
	 •	het	nieuwe	woningwaarderingsstelsel	en	de	gevolgen	daarvan	voor	de	huren	en	het
	 		huurbeleid;
	 •	de	vernieuwing	van	de	woonruimtebemiddeling	in	Rotterdam	e.o.:	Woonnet	Rijnmond	3.0;
	 •	de	wijze	waarop	Laurens	Wonen	de	huurdersbelangen	in	de	VvE’s	vertegenwoordigd;
	 •	het	plaatsen	van	camera’s	in	de	woongebouwen	en	het	protocol	hoe	om	te	gaan	met
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	 		aflezing,	mede	in	het	kader	van	de	privacywetgeving;
	 •	de	actualisatie	van	het	reglement	bewonersparticipatie;
	 •	de	ontwikkeling	van	het	dienstenplan	Laurens	Wonen;
	 •	de	visitatie	over	de	jaren	2011-2014.	Vanuit	de	OHC	hebben	het	DB	en	enkele	leden	uit
	 		diverse	woongebouwen	hun	visie	op	de	prestaties	van	Laurens	Wonen	met	de
	 		visitatiecommissie	gedeeld;
	 •	de	nieuwe	Woningwet	2015	en	de	gevolgen	voor	de	OHC:
	 	 •	passend	toewijzen;
	 	 •	bewonersparticipatie,	nieuwe	rechten	OHC;
	 	 •	prestatieafspraken	met	de	gemeente	Rotterdam;
	 	 •	een	gezamenlijke	scholing	van	de	OHC	en	de	woonconsulenten	van	Laurens
	 	 			Wonen	is	gepland.
	 •	een	van	de	leden	van	de	OHC	heeft	de	financiële	jaarrekening	over	2014	uitvoerig
	 		doorgenomen	met	de	controller	van	Laurens	Wonen,	de	heer	M.	Habraken.

5.3 GeschillenCommissie
Elke	corporatie,	dus	ook	Laurens	Wonen,	is	wettelijk	verplicht	om	op	een	goede	en	zorgvuldige	
manier	om	te	gaan	met	klagers	en	hun	klachten.	Laurens	Wonen	beschikt	hiertoe	over	een	eigen,	
op	Laurens	Wonen	gerichte	GeschillenCommissie.	De	samenstelling	en	de	werkwijze	van	de	
GeschillenCommissie	zijn	in	een	reglement	vastgelegd.	In	het	kader	van	de	Woningwet	per	juli	2015	
zal	in	2016	de	vorming	van	de	GeschillenCommissie	conform	de	nieuwe	regels	worden	onderzocht.

Klachten over de dienstverlening
In	totaal	zijn	er	in	2015	15	klachten	binnen	gekomen.	De	meeste	klachten	gaan	over	het	late	reageren	
op	vragen	van	bewoners,	niet	of	laat	communiceren.	Ook	blijkt	uit	de	aard	van	een	aantal	klachten	
dat	het	voor	mensen	niet	altijd	duidelijk	is,	waar	een	reparatieverzoek	moet	worden	gemeld	en	waar	
een	klacht	over	de	dienstverlening.

GeschillenCommissie
Zijn	mensen	niet	tevreden	over	de	afhandeling	van	hun	klachten,	dan	staat	de	weg	naar
de	GeschillenCommissie	open.
Behalve	een	wettelijke	verplichting	ziet	Laurens	Wonen	een	klacht	vooral	als	informatiebron	om	
haar	diensten	aan	huurders	te	verbeteren.	Hoewel	alle	medewerkers	van	Laurens	Wonen	en	de	
medewerkers	van	door	Laurens	Wonen	ingehuurde	bedrijven	hun	best	doen	de	huurders	correct	
te	behandelen	en	hun	klachten	naar	behoren	op	te	lossen,	kan	het	gebeuren	dat	een	fout	wordt	
gemaakt,	een	brief	niet	op	tijd	wordt	beantwoord	of	dat	een	huurder	niet	zoals	het	hoort	te	woord
wordt	gestaan.	De	GeschillenCommissie	hoort	deze	klachten	graag	en	maakt	er	werk	van.

De	GeschillenCommissie	is	samengesteld	uit	vier	huurders	en	een	vertegenwoordiger
namens	de	verhuurder.	De	commissie	wordt	bijgestaan	door	een	ambtelijk	secretaris	vanuit	
de	organisatie.	De	huurdersvertegenwoordiging	is	voorgedragen	door	de	Overkoepelende	
HuurdersCommissie;	de	vertegenwoordiger	namens	de	verhuurder	door	de	Raad	van	Bestuur.	Alle	
leden	van	de	GeschillenCommissie	worden	voor	een	periode	van	drie	jaar	benoemd	door	de	Raad	
van	Bestuur.	Per	1	mei	2015	waren	conform	het	rooster	van	aftreden	de	heren	A.G.	Thomassen	
en	E.	van	Zessen	periodiek	aftredend	als	lid	van	de	GeschillenCommissie	Laurens	Wonen.	Beiden	
hebben	zich	herkiesbaar	gesteld.	In	de	vergadering	van	10	februari	2015	heeft	de	Overkoepelende	
HuurdersCommissie	Laurens	Wonen	ingestemd	met	de	herbenoeming	van	beide	heren	voor	een	
nieuwe	periode	van	drie	jaar.	De	Raad	van	Bestuur	heeft	deze	herbenoeming	bekrachtigd.
De	GeschillenCommissie	heeft	in	2015	vier	geschillen	behandeld	en	daar	advies	over
uitgebracht	aan	de	directie.	De	directie	heeft	deze	adviezen	overgenomen.

Per 31 december 2015 was de samenstelling van de GeschillenCommissie als volgt:

De	heer	Mr.	B.M.	Reuser	Vertegenwoordiger Vertegenwoordiger	namens
verhuurder;	voorzitter

De	heer	A.G.	Thomassen Woongebouw	Grindhorst

De	heer	E.	van	Zessen Woongebouw	Joachim	&	Anna

De	heer	C.W.	Pack Woongebouw	Poort	van	Oost

Mevrouw	J.	van	der	Elst	-	van	Ballegooijen Woongebouw	Ravenswaerde
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5.4 Bewonersblad
Laurens	Wonen	houdt	haar	huurders	op	de	hoogte	van	alles	wat	voor	hen	van	belang	is	via	
een	katern	Laurens	Wonen	in	de	Laurenskrant.	Zo	brengt	Laurens	Wonen	niet	alleen	nieuws	uit	
de	organisatie	en	op	het	gebied	van	volkshuisvesting,	maar	ook	over	bewonerscommissies,	
medewerkers,	bijzondere	bewoners	et	cetera.	In	2015	is	de	Laurenskrant	twee	maal	verschenen.

Onder	andere	de	volgende	onderwerpen	zijn	aan	bod	gekomen:
	 •	nieuws	vanuit	de	OHC;
	 •	Samen	&	Anders	en	de	wederkerigheid;
	 •	informatie	over	de	werking	van	de	GeschillenCommissie	en	samenvatting	van	de
	 		behandelde	geschillen;
	 •	automatisch	betalen	van	huur,	met	daaraan	verbonden	voor	drie	huurders	de	kans	om	een
	 		cadeaubon	van	€	50,-	te	winnen;
	 •	huurprijsbeleid;
	 •	het	belang	van	een	inboedelverzekering;
	 •	afschaffen	mogelijkheid	kasbetalingen;
	 •	activiteiten	in	diverse	woongebouwen.

5.5 Website
De	website	van	Laurens	Wonen	maakt	deel	uit	van	de	website	van	zorgorganisatie
Laurens.	Alle	informatie	over	Laurens	Wonen,	zoals	het	actuele	huuraanbod,	brochures
en	regelingen,	is	daar	terug	te	vinden.
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6. FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

Laurens Wonen is een volkshuisvestingorganisatie en dient te voldoen aan de Nieuwe Woningwet. 
Dit betekent dat alle middelen ten dienste staan van de volkshuisvesting. In het BBSH wordt 
financiële continuïteit als een belangrijke eis gesteld aan het besturen van de woningcorporatie. Het 
financiële beleid is gezond als Laurens Wonen aan de ene kant vermogend genoeg is om op de
kapitaalmarkten tegen scherpe prijzen financiële middelen aan te trekken. Aan de andere kant mag 
het vermogen niet overmatig worden opgespaard. Als maatschappelijke organisatie stelt Laurens 
Wonen zich een groot aantal maatschappelijke doelen. Die doelen moeten worden afgewogen tegen 
de beschikbare financiële middelen. Met een solide financieel beleid zorgt Laurens Wonen ervoor dat 
de doelstellingen ook op lange termijn waargemaakt kunnen worden.

6.1 Financiële resultaten
Het	resultaat	uit	gewone	bedrijfsuitoefening	voor	belastingen	over	2015	bedraagt	€	1,1
miljoen.	Ten	opzichte	van	2014	een	daling	van	€	0,8	miljoen.

(Bedragen	x	€ 1.000) 2015 2014 verschil

Bedrijfsopbrengsten 16.816 17.431 (615)

Bedrijfslasten 13.004 9.736 (3.268)

Financiële	baten	en	lasten 2.733 5.771 (3.038)

Resultaat	uit	gewone	bedrijfsuitoefening
voor	belastingen

1.079 1.924 (845)

Belastingen 892 2.489 (3.381)

Resultaat	na	belastingen 187 4.413 4.413

Ondanks	een	verdere	daling	van	de	leegstand	in	2015	zijn	de	bedrijfsopbrengsten	circa	€	6	ton	lager	
dan	2014.	De	belangrijkste	reden	hiervan	is	de	huuraanpassing	van	Simeon	&	Anna	per	1-1-2015	
(van	circa	€ 2,0	miljoen	in	2014	naar	€ 1,2	in	2015).	Laurens	Zorg	trekt	gefaseerd	uit	dit	zorgcomplex,	
waarbij	een	deel	van	de	huidige	zorgcapaciteit	zal	worden	overgeheveld	naar	de	nieuwbouw	
Veldstraat,	ultimo	2017.

De	bedrijfslasten	zijn	ten	opzichte	van	2014	met	circa	€ 3,3	miljoen	toegenomen.	De	terugname	van	
de	overige	waardeverandering	materiële	vaste	activa	en	de	afschrijvingen	op	materiële	vaste	activa	
zijn	ten	opzichte	van	2014	circa	€ 3,3	miljoen	lager.	De	onderhoudslasten	zijn	ten	opzichte	van	2014	
gedaald	met	circa	€ 0,1	miljoen.	Verwacht	was	een	stijging,	het	realiseren	van	brandscheidingen	in	
de	woongebouwen	is	in	verband	met	capaciteit	en	onduidelijkheid	in	de	te	volgen	aanpak	voor	een	
bedrag	van	circa	€ 2,6	mio	doorgeschoven.
In	2015	was	de	verhuurderheffing	ten	opzichte	van	2014	€ 0,1	miljoen	hoger.	In	2015	is	de	
saneringheffing	niet	geheven,	in	2014	was	de	heffing	ruim	€ 4	ton.

De	inhuur	personeel	is	met	circa	€	4	ton	gestegen.	Naast	de	functie	manager	Woondiensten	die	in	
in	2015	grotendeels	extern	is	ingevuld	betreft	dit	externe	inhuur	voor	ondersteuning	van	de	afdeling	
Vastgoed	,	archiefbeheer,	secretariaat	en	de	afdeling	Woondiensten.

De	financiële	baten	en	lasten	zijn	ten	opzichte	van	2014	met	circa	€ 3,0	miljoen	afgenomen.	Laurens	
Wonen	heeft	een	drietal	extendible	leningen	met	elk	een	hoofdsom	van	€ 3,5	miljoen.	Vanaf	1	januari	
2014	worden	in	contracten	besloten	afgeleide	instrumenten	afgescheiden	van	het	basiscontract	en	
apart	verantwoord.	In	2014	was	de	waardemutatie	van	derivaten	via	het	resultaat	hierdoor	circa	€ 2,6
miljoen	negatief.	In	2015	is	circa	€ 0,2	miljoen	hiervan	als	waardemutatie	teruggenomen.	Per	saldo	
een	positief	verschil	ten	opzichte	van	2014	van	€ 2,8	miljoen.	Doordat	de	leningportefeuille	voor	een	
belangrijk	deel	bestaat	uit	annuïtaire	en	lineaire	leningen	zijn	de	overige	rentekosten	en	opbrengsten	
per	saldo	met	ruim	€ 2	ton	gedaald.

Sinds	1	januari	2012	vallen	de	zorgcorporaties	integraal	onder	de	vigerende	belastingwetgeving.
Op	27	juni	2014	is	de	VSO2A	tot	stand	gekomen	waarin	de	bepalingen	rondom	de	openingsbalans	
zijn	vastgelegd.	In	de	jaarrekening	van	2014	zijn	dan	ook	voor	het	eerst	latenties	opgenomen.	Ten	
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aanzien	van	de	acute	belastinglast	en	belastinglatenties	in	de	jaarrekening	heeft	Laurens	Wonen	een	
aantal	standpunten	ingenomen	die	eerst	bij	de	afwerking	van	de	aangiften	over	de	verslagjaren	2012	
tot	en	met	2015	door	de	fiscus	zullen	worden	getoetst.	De	belangrijkste	items	zijn	de	waardering	van	
het	zorgvastgoed	in	de	openingsbalans	en	het	fiscaal	niet	aftrekbaar	onderhoud.	De	belastingdruk	
voor	2015	is	in	jaarrekening	opgenomen	voor	€ 892.000,-.	Door	het	tot	waardering	brengen	van	
de	latenties	in	de	jaarrekening	2014	en	de	verwerking	van	correcties	over	2012	en	2013	was	de	
vennootschapsbelasting	in	de	jaarrekening	2014	circa	€ 2,5	miljoen	positief.
Ten	opzichte	van	2014	neemt	de	vennootschapsbelasting	met	circa	€ 3,4	miljoen	toe.	Het	resultaat	uit	
gewone	bedrijfsuitoefening	na	belastingen	is	hierdoor	circa	€ 4,2	miljoen	lager	dan	in	2014.

De	solvabiliteit	over	2015	is	26%,	(2014;	26%).	De	huidige	solvabiliteit	is	een	noodzakelijk	vertrekpunt	
voor	de	activiteiten	ten	dienste	van	de	doelstelling	voor	de	komende	jaren.

De	liquiditeit	(current	ratio)	bedraagt	0,91	(2014:	0,86).	Dit	kengetal	wordt	bepaald	door	de	vlottende	
activa	te	delen	door	de	vlottende	passiva.	De	lichte	stijging	ten	opzichte	van	2014	komt	o.a.	door	
een	bedrag	van	circa	€ 9	ton	aan	terug	ontvangen	VPB	over	2012	en	2013.	Uit	de	vergelijking	van	
vlottende	activa	en	vlottende	passiva	blijkt	een	financieringsbehoefte	van	circa	€ 0,6	miljoen.

6.2 Kasstroom en financieringsbehoefte
De	liquide	middelen	van	Laurens	Wonen	zijn	in	2015	afgenomen	met	€ 0,9	miljoen.	De	mutatie	wordt	
toegelicht	in	het	kasstroomoverzicht	in	de	jaarrekening	en	bestaat	uit	de	volgende	kasstromen:

Operationele kasstroom
De	operationele	kasstroom	wordt	gevormd	door	het	bedrijfsresultaat	minus	de	financierings-	
en	VPB-uitgaven.	De	financiële	continuïteit	van	een	woningcorporatie	wordt	primair	bepaald	
door	de	mogelijkheid	om	de	rentelasten	op	de	opgenomen	leningen	te	kunnen	betalen	uit	het	
bedrijfsresultaat.	In	2015	was	de	kasstroom	uit	operationele	activiteiten	€ 5,1	miljoen	positief.

(Des)investeringskasstroom
De	(des)investeringskasstroom	wordt	gevormd	door	de	investeringsuitgaven	in	nieuwbouw	en	
bestaand	bezit	minus	de	netto	verkoopopbrengsten.	In	2015	is	minder	geïnvesteerd	dan	was	begroot	
vanwege	het	nog	niet	kunnen	starten	met	nieuwbouwproject	de	Veldstraat.	Er	zijn	geen	kasstromen	
geweest	uit	verkopen	en	desinvesteringen.

Financieringskasstroom
De	kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	in	2014	was	€ 3,5	miljoen	negatief	door	de	aflossing	van	
langlopende	schulden.

Huurinkomsten
In	2015	werd	per	1	juli	een	gemiddelde	huurverhoging	van	1,53%	gerealiseerd	voor	de	woningen.

Bedrijfslasten (exclusief waardeverandering van materiële vaste activa)
De	ontwikkeling	van	de	bedrijfslasten	staat	scherp	in	de	aandacht:	Laurens	Wonen	wil	een	zo	
effciënt	mogelijke	werkorganisatie	zijn,	maar	wel	de	zich	ten	doel	gestelde	resultaten	bereiken.	De	
overige	bedrijfslasten	worden	met	name	beïnvloed	door	het	uitgevoerde	onderhoud.	In	2014	heeft	
Laurens	Wonen	voor	een	aantal	panden	een	conditiemeting	uit	laten	voeren.	De	kwaliteit	van	het	
bezit	was	goed.	In	de	afgelopen	zes	jaar	heeft	er	een	inhaalslag	plaatsgevonden	in	het	onderhoud,	
waardoor	het	bezit	er	over	het	algemeen	goed	bijstaat.	In	de	begroting	is	ook	rekening	gehouden	
met	wettelijke	regelgeving	rondom	brandveiligheid	en	legionella.	Voor	de	bedrijfslasten	maar	ook	de	
bedrijfsopbrengsten	wordt	als	risico	onderkend	de	mogelijkheid	tot	verdere	heffingen	of	afromen	van	
opbrengsten	door	wet-	en	regelgeving.

Verzekerde waarde
De	onroerende	goederen	in	exploitatie	zijn	per	1	januari	2015	voor	€ 187,2	miljoen	verzekerd	tegen	
het	risico	van	brand-	en	stormschade.	Dit	is	exclusief	de	complexen	Maasveld,	Mariniershof,	
Carnisseborgh	en	Grindhorst.	Deze	complexen	zijn	verzekerd	via	de	VvE›s.	De	activa	zijn	
getaxeerd	naar	herbouwwaarde.	Jaarlijks	wordt	de	waarde	aangepast	aan	het	indexcijfer	voor	
nieuwbouwwoningen	zoals	dit	door	het	CBS	wordt	berekend.	Assuradeuren	hebben	zich	met	deze	
taxatie	akkoord	verklaard.	De	WOZ	waarde	bedraagt	€ 196,1	miljoen	(peildatum	1	januari	2014).
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Leningen
Eind	2015	is	het	aantrekken	van	de	financiering	nieuwbouw	Veldstraat	voorbereid.	Voor	een	
nadere	toelichting	wordt	verwezen	naar	het	kopje	faciliteringsvolume	WSW.	Binnen	de	huidige	
leningportefeuille	zijn	er	geen	renteconversies	en	ook	geen	mogelijkheden	tot	vervroegde	aflossing.	
Meer	dan	de	helft	van	de	leningen	van	Laurens	Wonen	bestaat	uit	annuïtaire	en	fixe	leningen.	De	
rente	en	aflossingsverplichtingen	kunnen	worden	betaald	uit	de	operationele	kasstromen.	Onder	
punt	8	van	de	toelichting	op	de	jaarrekening	wordt	nader	toelichting	gegeven	op	rente	en
kasstroomrisico’s	die	voortvloeien	uit	de	leningen.

Liquide middelen
Laurens	Wonen	is	goed	in	staat	om	aan	haar	lopende	betalingsverplichtingen	te	voldoen	doordat	zij	
beschikt	over	kredietfaciliteit	van	€ 3,5	miljoen.	De	liquiditeitsprognose	is	een	vast	agendapunt	in	het	
overleg	van	de	treasury	commissie.
Bijstellingen	in	de	prognoses	op	korte	termijn	hebben	vooral	te	maken	met	afwijkingen	in	het	
bijzonder	onderhoud	vanwege	gewijzigde	wetgeving	op	het	gebied	van	brandveiligheid	en	de	zorg.	
Voor	de	langere	termijn	wordt	getoetst	of	blijvend	wordt	voldaan	aan	financiële	ratio’s	,	waarbij	de	
WSW	definitie	is	overgenomen.

Aan	de	belangrijkste	voorwaarden	voor	een	goed	inzicht	in	de	liquiditeitsbehoeften
wordt	voldaan:
	 •	Visie	op	het	bezit	met	een	meerjarenonderhoudsbegroting	die	daarop	afgestemd	is.
	 •	Gedegen	en	behoudend	huurbeleid	met	een	doelgroep	in	een	groeiende	markt.
	 •	Er	worden	scenarioanalyses	opgesteld,	maar	die	leiden	niet	tot	majeure	wijzigingen	in	de
	 		financieringsbehoefte.
	 •	De	renterisico’s	van	de	bestaande	leningportefeuille	zijn	beperkt.
	 •	De	corporatie	beschikt	over	één	derivaat.	Een	plain	vanilla	swap	zonder	margin	call
	 		bepaling	en	zonder	breaks,	afgesloten	bij	de	BNG	(triple	A	rating).
Laurens	Wonen	is	van	mening	dat	het	liquiditeitsrisico	en	de	impact	laag	is.

Faciliteringsvolume WSW
Op	6	juli	2015	heeft	Laurens	Wonen	van	het	WSW	voor	drie	jaar	het	borgingsplafond	toegekend	
gekregen.	Het	borgingsplafond	geeft	het	maximale	volume	van	de	geborgde	leningenportefeuille	
van	Laurens	Wonen	aan.	In	onderstaande	tabel	is	het	borgingsplafond	en	de	ontwikkeling	van	
de	bestaande	leningenportefeuille	van	Laurens	Wonen	weergegeven.	Het	verschil	tussen	het	
borgingsplafond	en	de	ontwikkeling	van	bestaande	leningenportefeuille	is	de	ruimte	die	Laurens	
Wonen	heeft	om	geborgde	leningen	aan	te	trekken.

Tabel 1: Borgingsplafond en ontwikkeling bestaande leningenportefeuille

2015 2016 2017

Borgingsplafond € 65.261.000 € 71.598.000 € 72.121.000

Bestaande	leningen-
portefeuille

€ 60.853.765 € 58.401.893 € 51.469.622

Ruimte € 4.407.235 € 13.196.107 € 20.651.378

Op	grond	van	bovenstaande	tabel	kan	Laurens	Wonen	in	het	jaar	2016	voor	circa	€	13,2	miljoen	
aan	leningen	aantrekken.	Dit	betekent	dat	Laurens	Wonen	tot	en	met	2017	een	voldoende	hoog	
borgingsplafond	heeft	om	in	haar	financieringsbehoefte	te	voorzien.	Eind	2015	is	de	financiering	voor	
de	Veldstraat	voorbereid,	eind	maart	2016	zijn	twee	lineaire	leningen,	beide	met	een	hoofdsom	van	€ 

6,5	miljoen	aangetrokken.
De	looptijden	en	rentevastperiode	zijn	respectievelijk	30	jaar	tegen	1,76%	en	25	jaar	tegen	1,62%.

Financiële instrumenten
Laurens	Wonen	voert	een	treasurybeleid	waarin	een	scheiding	bestaat	tussen	funding	en	renterisico	
management.	Daarmee	wordt	het	renterisico	beheerst,	zodat	deze	binnen	de	normen	van	WSW	blijft.
Door	het	afsluiten	van	rentederivaten	wil	Laurens	Wonen	het	renterisico	actief	managen	en	
mogelijkheden	creëren	voor	flexibiliteit	in	de	leningportefeuille.
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Laurens	Wonen	heeft	één	payer	swap	zonder	margin	call	bepaling	en	zonder	breaks,	afgesloten	bij	de	
BNG	(triple	A	rating).	De	swap	is	in	2008	afgesloten	om	het	risico	van	wijzigingen	in	de	rentevoet	van	
de	onderliggende	roll-over	leningen	af	te	dekken	met	derivaten.

Omdat	de	modaliteiten	(renteconventie,	rentecoupondata,	looptijden	(start,	einde)	nominale	waarde)	
van	de	onderliggende	lening	en	de	swap	op	elkaar	zijn	afgestemd	is	sprake	van	hedge	effectiviteit	en	
wordt	kostprijs	hedge	accounting	toegepast.	De	marktwaarde	van	deze	swap	bedraagt	per	31-12-2015	
circa	€ 4,4	miljoen	negatief	(31-12-2014	circa	€ 5,0).	Laurens	Wonen	is	niet	voornemens	de	swap	te	
verkopen	op	de	financiële	markt.

Laurens	Wonen	heeft	daarnaast	een	drietal	extendible	leningen	met	elk	een	hoofdsom	van	€3,5	
miljoen,	waarin	een	embedded	derivaat	is	opgenomen.	Door	de	verplichte	toepassing	van	RJ	290	is	
het	niet	langer	mogelijk	om	kostprijshedge	accounting	toe	te	passen.

Het	gevolg	hiervan	is	dat	het	basiscontract	en	het	embedded	derivaat	separaat	moeten	worden	
gewaardeerd.	De	jaarlijkse	waardeveranderingen	worden	via	de	winst	en	verliesrekening	
verantwoord.	Laurens	Wonen	is	niet	voornemens	tot	afwikkeling	over	te	gaan.	Jaarlijks	zal	de	
waardeverandering	door	wijziging	van	de	rente	het	resultaat	positief	of	negatief	beïnvleïnvloeden.

Het	beleid	inzake	risico’s	(nevenactiviteiten)	Van	transacties	met	verbonden	partijen	is	sprake	
wanneer	een	relatie	bestaat	tussen	de	toegelaten	instelling,	haar	deelnemingen	en	hun	bestuurders	
en	leidinggevende	functionarissen.

Er	hebben	zich	geen	transacties	met	verbonden	partijen	voorgedaan	op	niet-zakelijke	grondslag.

6.3 Financieel beleid
Naast	het	toezicht	van	de	Raad	van	Toezicht	en	de	interne	controle	kennen	corporaties	het	
Ministerie	van	Infrastructuur	en	Milieu	en	het	Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw	(WSW)	als	
toezichthouders	op	de	sector.	Op	1	juli	2015	is	het	Centraal	Fonds	Volkshuisvesting	opgeheven.	Met	
ingang	van	die	datum	houdt	de	nieuw	opgerichte	Autoriteit	woningcorporaties	(Aw)	toezicht	op	alle	
woningcorporaties	in	Nederland.	De	Aw	ziet,	naast	het	financiële	toezicht,	ook	toe	op	de	governance,	
integriteit	en	rechtmatigheid	bij	corporaties.	De	Aw	is	ondergebracht	bij	de	Inspectie	Leefomgeving
en	Transport	(ILT),	een	agentschap	van	het	ministerie.

Doel	van	het	financiële	beleid	van	Laurens	Wonen	is	het	waarborgen	van	de	financiële
continuïteit.
De	kaders	voor	het	financiële	beleid	zijn	vastgelegd	in	het	in	2015	geactualiseerde	treasurystatuut	
en	het	financiële	sturingskader.	Het	financieel	beleid	van	Laurens	Wonen	wil	een	blijvende	toegang	
tot	de	financiële	markten	realiseren.	Dit	wordt	onder	meer	gedaan	door	te	blijven	voldoen	aan	de	
normen	en	eisen	van	toezichthouders.

In	het	bestuurlijk	vastgestelde	financieel	sturingskader	van	Laurens	Wonen	staat	sturen	op	
kasstromen	centraal.	Dit	kader	biedt	randvoorwaarden	voor	het	financiële	beleid	en	een	richtlijn	voor	
het	toezicht	op	het	financiële	beleid.	Daarmee	is	het	een	handvat	voor	financieel	handelen	van	de	
organisatie	en	kan	het	toezicht	hierop	door	de	Raad	van	Toezicht	vergemakkelijken.	De	kaders	geven	
aan	welke	minimale	eisen	Laurens	Wonen	stelt	aan	haar	vermogen	en	de	toekomstige	ontwikkeling	
van	kasstromen	en	investeringen.

Wat	zijn	de	financiële	kengetallen	waar	Laurens	Wonen	financieel	op	stuurt?

De volgende vier kaders:      Bijbehorende norm
1.	Sturen	op	operationele	kasstromen		 	 	 interest	dekkingsratio	1,4
2.	Sturen	op	rendement	van	investeringen	 	 	 internal	rate	of	return
3.	Sturen	op	rendement	van	de	bestaande	voorraad		 direct	rendement
4.	Sturen	op	het	vermogen	van	Laurens	Wonen		 	 loan	to	value	max.75%

Daarnaast	wordt	gestuurd	op	afgeleide	financiële	kaders:
•	Sturen	op	de	financierbaarheid	van	Laurens	Wonen		 eisen	borging	WSW
•	Sturen	op	eisen	van	externe	toezichthouders		 	 oordelen	Aw
•	Sturen	op	risico		 	 	 	 	 *
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Figuur 6.4.1: Operationele kasstroom 2016 tot en met 2026 en doorkijk 2031

Inmiddels	geldt	voor	het	WSW	dat	positieve	kasstromen	na	aftrek	van	2%	aflossingsfictie	en	50%	
WOZ-waarde	als	dekking	onvoldoende	zijn	als	criteria	voor	het	nieuwe	risicobeoordelingskader.	Als	
eerste	indicatie	blijven	ze	echter	wel	van	belang.	Het	criterium	van	maximaal	50%	WOZ-waarde	vormt	
geen	belemmering	voor	het	investeringsprogramma	dat	in	de	begroting	is	opgenomen.

Het	WSW	hanteert	de	interest	coverage	ratio	(ICR)	en	debt	service	coverage	ratio	(DSCR)	om	vast	te	
stellen	in	hoeverre	een	corporatie	in	staat	is	aan	haar	renteverplichtingen	te	voldoen.
Voor	financiers	is	de	ICR,	samen	met	de	DSCR,	een	belangrijke	indicatie	van	een	financieel	gezonde	
exploitatie	van	huurwoningen.	Een	ICR	lager	dan	1,4	is	voor	het	WSW	een	signaal	dat	een	corporatie	
bij	een	slecht	weer	scenario	al	snel	niet	meer	aan	haar	renteverplichtingen	kan	voldoen	en	dan	ook	
onvoldoende	geld	beschikbaar	heeft
	voor	afiossingen.

De	generieke	aflossingsfictie	van	2%	is	door	het	WSW	losgelaten	en	vervangen	door	een	
corporatie-specifieke	DSCR.	Dit	kengetal	bestaat	uit	de	kasstroom	uit	operationele	activiteiten	
bij	exploitatie	tot	einde	levensduur	ten	opzichte	van	rente-uitgaven	en	aflossingsverplichtingen	
(aflossingsverdiencapaciteit)	en	dient	minimaal	1,0	te	zijn.
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Figuur 6.4.2: Ontwikkeling ICR en DSCR 2016 tot en met 2026 en doorkijk 2031

Conclusie toets normen kasstromen:
Het	WSW	Risicobeoordelingsmodel	vergelijkt	twee	ICR	-	waarden	met	elkaar	:
	 •	De	gerealiseerde	ICR	over	de	afgelopen	drie	verslagjaren	gebaseerd	op	de	(ongewogen)
	 		gemiddelde	kasstromen	uit	de	drie	meest	recente	opgaven	van	de
	 		verantwoordingsinformatie	(dVi).
	 •	De	geprognosticeerde	ICR	over	de	eerstkomende	vijf	prognosejaren	gebaseerd	op	de
	 		gewogen	gemiddelde	kasstromen	uit	de	meest	recente	prognose	opgave	(dPi).
Hierbij	worden	voor	de	verschillende	jaren	wegingsfactoren	gehanteerd.	Voor	de	bepaling	van	het	
risico	wordt	de	laagste	van	de	twee	genomen.

Met	uitzondering	van	2016	voldoen	de	kasstroomratio’s	aan	de	normen	die	het	WSW	stel	en	daarmee	
ook	aan	de	gewogen	risiconorm	van	het	WSW.
De	operationele	kasstroom	in	2016	is	€	2,3	miljoen	negatief	als	gevolg	van	de	hoge	
onderhoudslasten	ad	€	6,9.	Voor	2015	was	het	realiseren	van	brandscheidingen	in	de	woongebouwen	
begroot.	In	verband	met	capaciteit	en	gesprekken	met	adviseur	en	gemeente	over	wat	er	werkelijk	
noodzakelijk	is,	zijn	deze	posten	doorgeschoven	naar	2016;	dit	betreft	€ 2,6	miljoen.	Voor	2016	zijn	de	
voorbereidingen	gereed	en	wordt	het	realistisch	geacht	dat	uitvoering	in	2016	plaats	zal	vinden.
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6.5 Waardering van het vastgoed: sturen op het vermogen van Laurens Wonen: Loan to Value & 
Solvabiliteit
Sturen	op	kasstromen	staat	centraal	in	het	financiële	beleid	van	Laurens	Wonen.	De	bedrijfswaarde	
wordt	vanaf	2010	ook	gebruikt	als	basis	voor	het	nemen	van	beleidsbeslissingen.	De	jaarrekening	
over	2011	is	voor	het	eerst	opgesteld	op	basis	van	bedrijfswaarde.	De	Loan	to	value	(LTV)	geeft	de	
lange	termijn	verdiencapaciteit	van	de	voorraad	(bedrijfswaarde)	weer	ten	opzichte	van	het	vreemd	
vermogen.	De	solvabiliteit	(op	basis	van	bedrijfswaarde)	geeft	de	omvang	weer	van	het	eigen	
vermogen	ten	opzichte	van	de	omvang	van	het	totaal	vermogen,	de	normwaarde	is	minimaal	20%.	
Per	31	december	2015	lag	de	bedrijfswaarde	op	€	84,4	miljoen.

Figuur 6.5.1: Ontwikkeling Loan to Value 2016 tot en met 2026 en doorkijk 2031

De	LTV	muteert	als	gevolg	van	(voorgenomen)	onrendabele	investeringen	in	combinatie	met	
geplande	verkopen.	De	norm	die	het	WSW	hanteert	voor	de	LTV,	is	dat	deze	niet	groter	mag	zijn	
dan	75%.	Met	uitzondering	van	2016	wordt	voldaan	aan	de	norm	van	75%.	De	investeringskosten	
van	nieuwbouwproject	de	Veldstraat	2016	zitten	ultimo	2016	niet	in	de	bedrijfswaarde.	In	2017	als	de	
Veldstraat	in	exploitatie	komt	wordt	de	bedrijfswaarde	hiermee	verhoogd	en	wordt	weer	voldaan	aan	
de	norm.

In	de	begroting	is	één	nieuwbouwproject	ingerekend	waarmee	in	de	periode	2016-2017	circa	€ 

18,5	miljoen	aan	uitgaande	kasstromen	zijn	gemoeid.	Om	de	portefeuille	in	stand	te	houden	is	
nieuwbouw	noodzakelijk.	De	interne	analyse	van	een	scenario	met	en	zonder	de	nieuwbouw	leidt	tot	
de	conclusie	dat	realisatie	van	de	Veldstraat	op	relatief	korte	termijn	bijdraagt	aan	verbetering	van	de	
kasstroomratio’s.	Het	effect	op	de	LTV	en	solvabiliteit	is	in	eerste	instantie	negatief	en	pas	veel	later	
positief.	De	relatief	grote	omvang	van	de	investeringen	in	relatie	tot	het	balanstotaal	is	hiervan	de	
reden.	De	solvabiliteit	voldoet	aan	de	norm	van	20%.
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6.6 Financieringen en beleggingen
De	activiteiten	van	Laurens	Wonen	zijn	kapitaalintensief	en	worden	voornamelijk	gefinancierd	met	
lang	vreemd	vermogen.	Het	uiteindelijke	financiële	resultaat	wordt	dan	ook	voor	een	belangrijk	deel	
bepaald	door	de	te	betalen	rente	over	het	vreemd	vermogen.	Ontwikkelingen	hierin	kunnen,	zowel	
positief	als	negatief,	belangrijke	invloed	uitoefenen	op	de	financiële	resultaten	en	daarmee	op	de	
ontwikkeling	van	het	eigen	vermogen	van	Laurens	Wonen.

Om	de	ontwikkeling	van	het	vermogen	en	de	daarbij	behorende	financiële	continuïteit	te	waarborgen,	
is	het	van	belang	dat	er	actief	aandacht	wordt	besteed	aan	de	kostprijs	van	het	vreemd	vermogen	
en	het	rendement	op	het	eigen	vermogen.	Treasury	is	hierbij	ondersteunend	aan	de	hoofdtaak	van	
Laurens	Wonen.	Het	treasurystatuut	(geactualiseerd	in	2015)	biedt	een	kader	waarbinnen	op	een	
zorgvuldige	en	beheerste	wijze	het	financierings-	en	beleggingsbeleid	(treasury)	van	Laurens	Wonen	
plaatsvindt.

Laurens	Wonen	kent	geen	actief	beleggingsbeleid	en	houdt	geen	beleggingsportefeuille	aan.	
Uitgangspunt	is	om	zoveel	mogelijk	intern	te	financieren.	Beleggingen	vinden	uitsluitend	plaats	door	
het	risicoloos	uitzetten	van	tijdelijk	overtollig	geld	in	rekening-courant	en	op	deposito’s.	Het	betreft	
financiële	posities	die	voortvloeien	uit	de	normale	bedrijfsuitoefening	met	een	kortlopend	karakter.

Bij	de	opbouw	van	de	leningenportefeuille	wordt	ernaar	gestreefd	om	de	door	het	WSW	gehanteerde	
normen	niet	te	overschrijden.	Laurens	Wonen	voldoet,	met	uitzondering	van	2016,	aan	de	normen	
die	het	WSW	hanteert	voor	de	herfinancieringsen	tegenpartijrisico’s,	de	renterisico’s	en	de	
liquiditeitsrisico’s.	In	2024	is	er	een	eindaflossing	van	een	lening	met	een	hoofdsom	van	€ 12	miljoen.	
De	herfinanciering	van	die	eindaflossing	zou,	op	basis	van	de	kasstromen	van	de	huidige	begroting,	
circa	€	8	miljoen	bedragen	Laurens	Wonen	heeft	geen	ongeborgde	leningen	en	er	is	geen	sprake	van	
valutarisico	of	andere	marktprijsrisico’s.

6.7 De administratie
De	jaarrekening	over	het	boekjaar	2015	is	in	het	boekjaar	2016	afgerond.	De	jaarrekening	van	Laurens	
Wonen	is	gecontroleerd	door	de	openbare	registeraccountant	KPMG.

6.8 ICT
Het	primaire	systeem	van	Laurens	Wonen	is	het	pakket	BIS.nl,	van	leverancier	NCCW.
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Gebruikte afkortingen

Afkorting Betekenis

Aw Autoriteit	wonen

BBSH/Bbsh Besluit	Beheer	Sociale	Huursector

CAO Collectieve	Arbeids	Overeenkomst

DAEB Diensten	van	Algemeen	Economisch	Belang

DSCR Debt	service	coverage	ratio

ICR Interest	coverage	ratio

IRR De	interne-opbrengstvoet	(internal	rate	of	return)

KWH Kwaliteitscentrum	Woningcorporaties	Huursector

OHC Overkoepelende	HuurdersCommissie	Laurens	Wonen

PG Psychogeriatrie

RvT Raad	van	Toezicht

SOR Stichting	Ouderenhuisvesting	Rotterdam

VHE Verhuureenheid

VPB Vennootschapsbelasting

VRR Veiligheidsregio	Rotterdam

VTW Vereniging	van	Toezichthouders	in	Woningcorporaties

VSO Vaststellingsovereenkomst	(Belastingdienst)

VVO Verhuurbaar	Vloer	Oppervlakte

WACC Gewogen	gemiddelde	vermogens	kostenvoet	(weighted	average	cost	of	
capital)

WNT Wet	Normering	Topinkomens

WOHV Wet	op	het	Overleg	Huurders	Verhuurder	

WOZ Waardering	Onroerende	Zaken

WSW Waarborgfonds	Sociale	Woningbouw
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1. Balans per 31 december 2015
(in euro's na resultaatbestemming)

31-12-2015 Ref 31-12-2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1.

 - Sociaal vastgoed in exploitatie 81.554.097   1.1 85.662.242

 - Roerende zaken in exploitatie 204.406        1.1 278.382

 - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

    eigen exploitatie 2.214.794     1.1 2.257.035

 - Onroerende en roerende zaken

    ten dienste van de exploitatie 350.103        1.1 359.786

84.323.400   88.557.445

Vastgoedbeleggingen 2

 - Commercieel vastgoed in exploitatie 2.471.963     2.1 2.023.040

Financiële vaste activa 3

 - Latente belastingvordering 3.258.928     3.1 3.792.000

Totaal vaste activa 90.054.291   94.372.485

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 4

 - Huurdebiteuren 72.072          4.1 152.145

 - Belastingen en premies sociale voorzieningen -                   4.2 504.264

 - Overige vorderingen 107.867        4.3 771.218

 - Overlopende activa 57.923          4.4 283.141

237.862        1.710.768

Liquide middelen 5.676.973     5 4.814.002

Totaal vlottende activa 5.914.835     6.524.770

TOTAAL 95.969.125   100.897.255
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31-12-2015 Ref 31-12-2014

PASSIVA

Eigen vermogen 6

 - Overige reserves 25.226.060   6.1 26.499.046

Voorzieningen 7

 - Voorziening belastingverplichtingen 1.425.659     7.1 1.338.853

 - Overige voorzieningen 123.228        7.2 127.913

1.548.887     1.466.766

Langlopende schulden 8

 - Leningen kredietinstellingen 57.806.889   8.1 60.212.992

 - Overige schulden 4.914.715     8.2 5.131.838

62.721.604   65.344.830

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden 9

 - Schulden kredietinstellingen 2.451.872     9.1 3.758.641

 - Schulden aan leveranciers 967.860        9.2 1.017.104

 - Belastingen en premies sociale

   verzekeringen 714.499        9.3 255.263

 - Overige schulden en overlopende passiva 2.338.343     9.4 2.555.605

6.472.574     7.586.613

TOTAAL 95.969.125   100.897.255
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Winst- en verliesrekening over 2015
(in euro's)

2015 Ref 2014

Bedrijfsopbrengsten 12

 - Huuropbrengsten 14.010.668   12.1 14.665.400

 - Opbrengsten servicecontracten 1.871.839     12.2 1.894.830

 - Overige bedrijfsopbrengsten 933.467        12.3 871.401

Som der bedrijfsopbrengsten 16.815.974   17.431.631

Bedrijfslasten 13

 - Afschrijvingen op materiële vaste activa

   en vastgoedbeleggingen 4.096.796     13.1 4.614.456

-  Overige waardeverandering van 

   materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen (1.144.770)    13.2 (5.001.955)

 - Lonen en salarissen 1.767.755     13.3 1.726.737

 - Sociale lasten 261.466        258.934

 - Pensioenlasten 300.909        295.195

 - Onderhoudslasten 3.019.946     13.4 3.144.377

 - Leefbaarheid 45.212          13.5 8.746

 - Lasten servicecontracten 1.807.757     13.6 1.824.282

 - Overige bedrijfslasten 2.849.240     13.7 2.865.583

Som der bedrijfslasten 13.004.311   9.736.355

Bedrijfsresultaat 3.811.663     7.695.276

Financiële baten en lasten 14

Waardeverandering van derivaten (217.123)       14.1 2.571.882

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 21.882          14.2 36.825

Rentelasten en soortgelijke kosten 2.971.666     14.3 3.235.558

Saldo financiële baten en lasten 2.732.661     5.770.615

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

voor belastingen 1.079.002     1.924.661

Belastingen 15

Vennootschapsbelasting 892.046        (2.488.661)

Resultaat na belastingen 186.956        4.413.322

Overzicht totaalresultaat over 2015

Resultaat na belastingen 186.956        4.413.322

Herwaardering mat.vaste activa via het eigen vermogen (912.077)       2.041.007

Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen (547.865)       (188.839)

Totaalresultaat (1.272.986)    6.265.490
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Kasstroomoverzicht 2015
(volgens de directe methode) 2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangen huren  en 16.312.773         17.594.224

servicecontracten

Ontvangen overige bedrijfsop- 1.066.351 227.928

brengsten

Betaalde lonen en salarissen (1.752.155) (1.644.846)

Betaalde sociale lasten (260.044) (248.726)

Betaalde pensioenlasten (396.752) (400.790)

Betaalde onderhoud (3.344.751) (3.092.509)

Betaalde servicecontracten (1.791.112) (1.838.976)

Betaalde overige bedrijfslasten (1.767.190) (1.641.540)

Betaalde sectorspecifiek heffing -  (415.918)       

Betaalde verhuurderheffing (755.271) (655.134)

Betaalde leefbaarheid (30.070) (20.756)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.281.780     7.862.957     

Betaalde interest (2.991.674) (3.655.351)

Ontvangen interest 25.508 40.590

Ontvangen/betaalde belastingen 

naar de winst 789.669 (1.084.000)

(2.176.497)    (4.698.761)    

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.105.283     3.164.196      
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 

Nieuwbouw huur (223.947) (357.244)

Woningverbetering (20.888) (55.690)

Overige investeringen (313.753) (27.933)

Overige uitgaven:

Sloopuitgaven (155.795) (72.758)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (714.383)       (513.625)        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Aflossing langlopende schulden (3.758.640) (4.172.992)

Ontvangen bedragen voor

Laurens Zorg 242.543 -  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (3.516.097)    (4.172.992)     

Netto kasstroom 874.803        (1.522.421)     

Aansluiting geldmiddelen 

1 januari 4.806.768     6.329.189

31 december 5.681.571     4.806.768

Toename/afname liquide middelen 874.803        (1.522.421)     
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Toelichting op de jaarrekening

 

 

Activiteiten
Laurens Wonen, statutair gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, is een stichting met de status 

van toegelaten instelling conform artikel 70 eerste lid van de Woningwet. Het werkgebied van de 

toegelaten instelling betreft conform artikel 3.2 van de statuten: Rotterdam en de regiogemeenten: 

te weten Albrandswaard, Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk, 

Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ijssel, Maassluis, Rozenburg, 

Schiedam, Spijkenisse Vlaardingen en Westvoorne. Stichting Laurens Wonen heeft als doel uitsluitend 

werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Daarbij richt de stichting zich met name op 

het leveren van een volkshuisvestelijke prestatie die is afgestemd op de wensen en behoeften van 

senioren (55+). 

Hierbij wordt vooral gedacht aan vormen van huisvesting die zijn gecombineerd met de organisatie 

van service, zorg en dienstverlening. Ook richt de stichting zich op het leveren van huisvesting voor 

doelgroepen met specifieke behoeften en wensen op het gebied van zorg en dienstverlening die niet 

binnen de reguliere huisvesting kunnen worden gerealiseerd.

Toegepaste standaarden
In artikel 127, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is bepaald dat 

het Besluit beheer sociale-huursector tot 1 januari van het eerstvolgende verslagjaar na 

inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening. Dit betekent dat voor 

verslagjaar 2015 het Besluit beheer sociale-huursector zijn kracht heeft behouden voor de jaarrekening.

De jaarrekening is opgesteld conform in overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening als 

opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector, de bepalingen van en 

krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en 

richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Conform de in het Besluit beheer sociale huursector geformuleerde eisen voor toegelaten instellingen is 

de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek behoudens enige uitzonderingen van specifieke aard. In de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving is Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (aangepaste 2014) 

opgenomen die nadere interpretatie geeft aan de in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

opgenomen voorschriften. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en winst-

en-verliesrekening opgenomen. Richtlijn 645 geeft uitsluitend regels voor sectorspecifieke 

aangelegenheden. Voor de overige aangelegenheden zijn de algemeen geldende richtlijnen van 

toepassing.

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Continuïteit 
Stichting Laurens is de belangrijkste huurder van Laurens Wonen. In 2015 is Stichting Laurens (Zorg) 

nog goed voor circa 30% van de huurinkomsten. Dit impliceert dat Laurens Wonen kwetsbaar is voor 

ontwikkelingen in de zorgsector en de financiële gesteldheid van Stichting Laurens (Zorg). Dit wordt 

genuanceerd doordat in de vastgestelde meerjarenbegroting 2016 en verder is ingerekend dat het 

aantal verzorgingsplaatsen dat Stichting Laurens (Zorg) huurt afneemt  van 648 in 2015 naar 147 eind 

2020 (zonder nieuwbouw Veldstraat). Laurens Wonen heeft alternatieve scenario's doorgerekend om 

een beeld te krijgen van de impact in geval Stichting Laurens (Zorg) niet meer aan haar verplichtingen 

kan voldoen. Er is in de situatie van de alternatieve scenario's naar de verwachting van het bestuur 

geen wezenlijke aanpassing nodig in de bedrijfsvoering om om aan de in de sector gebruikelijke 

kengetallen te kunnen blijven voldoen. Op grond hiervan is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten tenzij anders vermeld. Voor zover niet anders is 

vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen naar de toegelaten instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

In de jaarrekening worden naast juridische verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verantwoord, 

die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. 

Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormings- en communicatieproces rondom 

projectontwikkeling en herstructurering. 

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 

met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle 

of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 

overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden 

activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt 

voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en 

betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de transactie zijn 

overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta. Alle financiële informatie in 

euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal, tenzij anders vermeld. 

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritiek voor 

het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen. 

• Sociaal vastgoed in exploitatie: Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten aanzien 

van het bepalen van de bedrijfswaarde. De uitgangspunten van de bedrijfswaarde zijn gebaseerd op 

interne beleidsvoornemens. Deze beleidsvoornemens komen onder meer tot uitdrukking in het 

strategisch portefeuillebeleid en technische meerjarenonderhoudsplanningen waarbij keuzes gemaakt 

worden ten aanzien van verhuur of verkoop, levensduur en kwaliteits- en huurniveaus.

• Commercieel vastgoed in exploitatie: Voor wat betreft de uitgangspunten en veronderstellingen ten 

aanzien van het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is 

afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen zoals de te hanteren disconteringsvoet, exit 

yield, kwaliteit huurders en contractverlengingen en -opzeggingen, markthuren en leegwaarde. Deze 

veronderstellingen zijn mede tot stand gekomen in afstemming met een externe deskundige.
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Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als afgeleide financiële instrumenten verstaan. 

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten). Deze worden door de toegelaten instelling gescheiden van het basiscontract en apart 

verantwoord indien: 

• de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet 

nauw verwant zijn;

• een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de 

definitie van een derivaat zou voldoen; en

• het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.

Vorengenoemde derivaten zijn, in overeenstemming met de waarderingsgrondslag voor derivaten 

waarop geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, gewaardeerd tegen kostprijs of lagere reële 

waarde.

In contracten besloten afgeleide instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract 

omdat niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, worden verwerkt in overeenstemming 

 • Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (onder materiële vaste activa). 

Bepaling van het moment van aangaan van de feitelijke verplichtingen inzake investeringen 

nieuwbouw en transformatie ten behoeve van het bepalen en treffen van een voorziening onrendabele 

investeringen en herstructureringen. Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt 

op het moment dat deze kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen door de toegelaten instelling en met haar 

verbonden partijen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande 

verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw- en transformatieprojecten. Een feitelijke verplichting is 

gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de toegelaten instelling. De financiële impact van 

voornoemde feitelijke verplichtingen kan afwijken bij daadwerkelijke realisatie. De realisatie kan onder 

meer wijzigen als gevolg van wettelijke procedures, aanpassingen in voorgenomen bouwproductie en 

in prijsniveau van leveranciers en daadwerkelijke verkoopprijzen.

• Aannames en veronderstellingen gehanteerd bij de bepaling van de belastingpositie (inclusief latente 

belastingpositie). Dit betreft met name de uitgangspunten en veronderstellingen die zijn gehanteerd in 

de prognose van toekomstige verwachte fiscale resultaten en de waardering van de belastingpositie.

Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en het resulterende nettobedrag wordt in de 

balans gepresenteerd uitsluitend indien de toegelaten instelling een wettelijk afdwingbaar recht heeft 

op deze saldering en indien zij voornemens is om af te wikkelen op nettobasis dan wel het actief en de 

verplichting gelijktijdig af te wikkelen.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en 

de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien financiële 

instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden in afwijking hiervan de direct 

toerekenbare transactiekosten direct in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Voor de grondslagen van de waardering van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar 

de desbetreffende post. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de 

informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten 

en verplichtingen'.

Stelselwijziging

Stelselwijziging kasstroomoverzicht
Tot 1 januari 2015 vond het opstellen van het kasstroomoverzicht plaats op basis van de indirecte 

methode. Aangezien de toegelaten instelling in de methodiek van opstellen van het kasstroomoverzicht 

aansluiting wil zoeken bij de verantwoordingsstaten voor de toezichthouder, is overgegaan op de 

directe methode. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2014 zijn herzien op basis van de nieuwe 

presentatiegrondslag. De wijziging in presentatiegrondslag heeft geen effect op het vermogen per 1 

januari 2015, het resultaat over 2014 en de feitelijke kasstromen over 2014.
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Classificatie vastgoed naar typologie
Sociaal vastgoed omvat de woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, het 

maatschappelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed. 

Commercieel vastgoed omvat woningen in exploitatie boven de huurtoeslaggrens, het 

bedrijfsonroerend goed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige commerciële vastgoed.

De huurtoeslaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld.

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.

Kwalificatie sociaal vastgoed
Het beleid van de toegelaten instelling is gericht op het creëren van een prettige leefomgeving voor de 

doelgroep ouderen. De primaire doelgroep bestaat uit ouderen die zowel zelfstandig als in een 

verzorgingshuis of verpleeghuis wonen en beperkte middelen tot hun beschikking hebben.

Het beleid van Laurens Wonen is derhalve gericht is op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. 

De totale portefeuille sociaal vastgoed is op basis van bovenstaand beleid gekwalificeerd als 

bedrijfsmiddel.

Afgeleide financiële instrumenten 
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge 

accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast. 

Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast vindt, zolang het afgeleide instrument betrekking 

heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal 

plaatsvinden, geen herwaardering van dit instrument plaats. 

Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst-en-verliesrekening, 

wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument 

samenhangende verlies door middel van een overlopende post in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. 

De cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-

verliesrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte 

transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de 

cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. 

Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, maar 

het financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. 

De vervolgwaardering van het afgeleide financiële instrument is dan kostprijs of lagere marktwaarde.

De toegelaten instelling documenteert in generieke hedgedocumentatie de hedgerelaties en toetst 

periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is van een effectieve 

hedge.

De toegelaten instelling bepaalt op elke balansdatum de mate van ineffectiviteit van de combinatie van 

het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie (de hedgerelatie). De mate van ineffectiviteit van de 

hedgerelatie wordt vastgesteld door het vergelijken van de kritieke kenmerken van het 

afdekkingsinstrument en de afgedekte positie in de hedgerelatie. De toegelaten instelling hanteert voor 

deze vergelijking voor rente-instrumenten de volgende kritieke kenmerken: het referentiebedrag en de 

hoofdsom, de looptijd, de renteherzieningsdata, de data van ontvangst en betaling van rente en 

aflossingen, en de basis voor het bepalen van de rentevoet voor het hedge-instrument en de afgedekte 

positie.

Indien de kritieke kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, aan elkaar gelijk zijn 

(geweest), is geen sprake (geweest) van ineffectiviteit.

Indien de kritieke kenmerken niet aan elkaar gelijk zijn (geweest), is sprake (geweest) van 

ineffectiviteit. In dat geval vindt de effectiviteitstest plaats door vergelijking van de cumulatieve 

verandering in reële waarde van een op afsluitdatum gedefinieerd hypothetisch afgeleid instrument, 

met een reële waarde van nihil op afsluitdatum (als proxy van de afgedekte positie), met de 

cumulatieve waardeverandering van het werkelijke afgeleide instrument. Indien het laatste een hogere 

negatieve waarde heeft dan het hypothetisch afgeleide instrument, wordt het verschil als ineffectiviteit 

in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
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Sociaal vastgoed in exploitatie:

Grond geen afschrijvingen

Casco lineair 30-50 jaar

Uitgaven na eerste verwerking 

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging 

van de kasstroomgenererende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten en verantwoord 

als investering. Bij uitgaven na eerste verwerking dient de beoordeling of en in hoeverre sprake is van 

een bijzonder waardeverminderingsverlies te zijn gebaseerd op de kasstroomgenererende eenheid 

waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking hebben. Het zogeheten onrendabele deel wordt 

ten laste van de winst-en-verliesrekening verantwoord onder de post Overige waardeverandering van  

(im)materiële vaste activa.

Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor renovatiewerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien zij 

de gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten laste 

van de winst-en verliesrekening gebracht.

Waardemutatie

Waardevermeerderingen in sociaal vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks ten gunste van het 

eigen vermogen verwerkt. Waardevermeerderingen die echter een terugneming zijn van eerder ten laste 

van de winst-en-verliesrekening verwerkte waardeverminderingen (op het niveau van de betreffende 

kasstroomgenererende eenheid) worden echter in de winst-en-verliesrekening verwerkt, en wel onder 

de post Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa.

Waardeverminderingen in sociaal vastgoed in exploitatie worden rechtstreeks ten laste van het eigen 

vermogen verwerkt tot maximaal het bedrag waarvoor in het verleden waardevermeerderingen (op het 

niveau van de betreffende kasstroomgenererende eenheid) rechtstreeks ten gunste van het eigen 

vermogen zijn verwerkt, rekening houdend met de realisatie van dergelijke waardeveranderingen door 

afschrijvingen. Indien de waardevermindering hoger is wordt het meerdere ten laste van de winst-en-

verliesrekening verwerkt onder de post Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa.

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 
Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde. De actuele waarde 

betreft voor dit doel de bedrijfswaarde. 

Bedrijfswaarde

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de toekomstige kasstromen uit 

hoofde van direct vastgoedgerelateerde opbrengsten en lasten over de geschatte resterende looptijd 

van de kasstroomgenererende eenheden inclusief de nettokasstroom bij afstoten van de activa aan 

het einde van de gebruiksduur. Onder punt 1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie zijn de gehanteerde 

veronderstellingen en uitgangspunten nader toegelicht.

Kasstroom genererende eenheid

De indeling naar kasstroomgenererende eenheid is gedefinieerd op PMC niveau. Laurens Wonen kiest 

voor deze indeling van de kasstroomgenererende eenheden aangezien deze aansluit bij haar interne 

bedrijfsvoering en hierbij de basis vormt voor haar vastgoedsturing. 

De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van de complexen.

Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur. Over het aandeel van de grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur per component. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. 

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingen van volgens het bedrijfswaarde model gewaardeerde 

sociaal vastgoed in exploitatie wordt verwerkt in een afzonderlijke post ten gunste van de winst- en 

verliesrekening onder de Afschrijvingen. Een deel van de herwaarderingsreserve wordt gerealiseerd en 

overgeboekt wanneer het actief gebruikt wordt. Het over te boeken bedrag komt overeen met het 

verschil tussen de afschrijving gebaseerd op de geherwaardeerde boekwaarde en de afschrijving 

gebaseerd op de oorspronkelijke kostprijs van het actief.
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Vastgoedbelegginen:

Grond geen afschrijvingen

Casco lineair 30-50 jaar

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie (sociaal vastgoed)
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft ingrijpende investeringen in 

bestaande complexen en investeringen in nieuwe verhuureenheden. Waardering vindt plaats tegen 

bestede kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht 

en directievoering onder aftrek van de per project geschatte noodzakelijk geachte voorziening voor 

niet-gedekte kosten en risico’s op basis van de bedrijfswaarde. Het zogeheten onrendabele deel wordt 

ten laste van de winst-en-verliesrekening verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen 

materiële vaste activa.

Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend aan kwalificerende activa. De geactiveerde rente 

wordt berekend tegen de gewogen gemiddelde rentevoet van de aangetrokken leningen.

De noodzakelijk geachte voorziening wordt bepaald op het moment van aangaan van de feitelijke 

verplichtingen inzake investeringen nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. 

Voornoemde verplichtingen worden in de jaarrekening verwerkt op het moment dat deze kunnen 

worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake 

wanneer uitingen door de toegelaten instelling zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige 

stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige nieuwbouw-, woningverbeterings- of 

herstructureringsprojecten. 

Indien op projectniveau de opgenomen voorziening de geactiveerde kosten overschrijdt, wordt het 

project per saldo opgenomen onder de post Voorziening onrendabele investeringen en 

herstructureringen aan de creditzijde van de balans.

Roerende zaken in exploitatie en onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De roerende zaken in exploitatie en onroerende en roerende ten dienste van de exploitatie worden 

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 

methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven. 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. 

Indien er geen sprake is van verlenging van de gebruiksduur worden de onderhoudsuitgaven (ineens) 

ten laste van de winst-en verliesrekening gebracht.

De volgende levensduren worden hierbij gehanteerd: 

• Terreinen: geen afschrijvingen.

• Computerapparatuur en inventaris: 3-10 jaar

• Overige roerende zaken: 3 - 10 jaar.

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs/vervaardigingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen dan wel lagere actuele waarde. De actuele waarde 

betreft voor dit doel de hoogste van de bedrijfswaarde of de marktwaarde in verhuurde staat.

Kasstroomgenererende eenheid

De indeling naar kasstroomgenererende eenheid is gedefinieerd op PMC niveau. Laurens Wonen kiest 

voor deze indeling van de kasstroomgenererende eenheden aangezien deze aansluit bij haar interne 

bedrijfsvoering en hierbij de basis vormt voor haar vastgoedsturing.

De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voorgenomen bestemming van de complexen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur. Op grond wordt niet afgeschreven.
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Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan 

houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van 

eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een 

financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met 

betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als 

kosten of opbrengsten.

Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden 

opgenomen in het eigen vermogen als ongerealiseerde waardeveranderingen. De ongerealiseerde 

waardeveranderingen voor het sociaal vastgoed worden gevormd per product-marktcombinatie en zijn 

niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs verminderd met 

cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen en de boekwaarde op basis van de actuele 

waarde (bedrijfswaarde). 

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

Indien er indicaties bestaan en wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere 

waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van het 

actief teruggenomen, echter niet hoger dan de boekwaarde indien geen bijzondere 

waardeverminderingen voor het actief zouden zijn verantwoord.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de gearmortiseerde kostprijs. De reële waarde en de gearmortiseerde kostprijs 

zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan drie 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Uitgaven na eerste verwerking 

De uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een 

waardeverhoging van de kasstroomgenererende eenheid worden aangemerkt als activeerbare kosten 

en verantwoord als investering. Bij uitgaven na eerste verwerking dient de beoordeling of en in 

hoeverre sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies te zijn gebaseerd op de 

kasstroomgenererende eenheid waarop de uitgaven na eerste verwerking betrekking hebben.

Het zogeheten onrendabele deel wordt ten laste van de winst-en-verliesrekening verantwoord als 

'Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en beleggingen'.

Onderhoudsuitgaven en uitgaven voor renovatiewerkzaamheden worden slechts geactiveerd indien 

zij de gebruiksduur van het object verlengen. De overige onderhoudslasten worden rechtstreeks ten 

laste van de winst-en verliesrekening gebracht.

Bedrijfswaarde

Hiervoor wordt verwezen naar punt 2.1 van de toelichting.

Marktwaarde in verhuurde staat

Hiervoor wordt verwezen naar punt 2.1 van de toelichting.
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Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten voortvloeiend uit de met huurders gesloten 

huurovereenkomsten (exclusief de inbegrepen servicedienst). Huuropbrengsten worden lineair in de 

winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst. De huren worden 

jaarlijks binnen de wettelijke kaders verhoogd in overeenstemming met het huurbeleid van de 

toegelaten instelling.

Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders ter dekking van gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt 

verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder 

de lasten servicecontracten.

Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder worden onder andere de inschrijfgelden van woningzoekenden, de opbrengsten van overige 

dienstverlening en incidentele opbrengsten verantwoord.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer:

• sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een

  gebeurtenis in het verleden; en

• een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van die verplichting; en

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Langlopende schulden

De langlopende leningen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van schulden worden in de 

waardering bij de eerste verwerking opgenomen. 

Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 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 samen met 

de verschuldigde rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van 

de schulden in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt.

De aflossingsverplichting voor het komend jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen 

waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de 

voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Onder de overige voorzieningen is een voorziening opgenomen voor een loopbaanontwikkelingsbudget 

en een reservering voor sloopkosten. Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen 

gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale 

waarde.
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Personeelsbeloningen/pensioenen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de 

periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op 

de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt 

het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door 

het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het 

dienstverband in aanmerking genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen 

worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen 

aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling 

in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode 

waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 

toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting 

blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 

contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomst). Toevoegingen 

aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode 

aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 

balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 

reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 

opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 

toekomst verschuldigde premies.

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioen-regeling per 

balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de 

aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum 

bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan 

betrouwbaar kan worden geschat.

Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien 

uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van 

de vennootschap komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen 

ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van 

die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 

betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 

beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met 

de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening 

wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de 

actuele marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties / rendement op 

staatleningen weer, de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is 

gehouden worden hierin niet betrokken.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering 

opgenomen als de toegelaten instelling de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het 

waarschijnlijk is dat het overschot naar de toegelaten instelling zal toevloeien en de vordering 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Bedrijfslasten

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen met betrekking tot sociaal en commercieel 

vastgoed in exploitatie (aankopen en renovatie) en vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen 

exploitatie (met betrekking tot sociaal vastgoed). 

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een afboeking dan wel terugneming 

van een bijzondere waardevermindering.

             

Jaarrekening 2015 Laurens Wonen 15



Belastingen 

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 

winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en verliesrekening 

opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen 

vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

Leefbaarheid
Leefbaarheid omvat gemaakte kosten voor fysieke ingrepen die de leefbaarheid in buurten en wijken 

bevorderen. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 

hebben plaatsgevonden.

Lasten servicecontracten
De gemaakte servicekosten voor huurders worden verantwoord onder de lasten servicekosten in het 

verslagjaar waarop de servicekosten betrekking hebben.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen en toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in 

de periode waartoe zij behoren.

Agio, disagio en aflossingspremies worden verantwoord als rentelast in de periode waartoe zij behoren. 

De toerekening van deze rentelast en de rentevergoeding over de lening is de effectieve rente die in de 

winst-en-verliesrekening wordt verwerkt. In de balans is (per saldo) de amortisatiewaarde van de 

schuld(en) verwerkt. De nog niet in de winst-en-verliesrekening verwerkte bedragen van het agio en de 

al in de winst-en-verliesrekening verwerkte aflossingspremies worden verwerkt als verhoging van de 

schuld(en) waarop ze betrekking hebben. De nog niet in de winst-en-verliesrekening verwerkte 

bedragen van het disagio worden verwerkt als verlaging van de schuld(en) waarop ze betrekking 

hebben.

De meerkosten verbonden aan het gebruik van meer dan gebruikelijk leverancierskrediet worden als 

rentelast verantwoord.

Rente op schulden behorende bij een actief waarvoor noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid 

tijd benodigd is om het gebruiksklaar of verkoop klaar te maken (kwalificerende activa) wordt in de 

vervaardigingsprijs van een actief opgenomen, indien de aan die actiefpost verbonden toekomstige 

voordelen naar verwachting voldoende groot zullen zijn om de boekwaarde van die post inclusief de 

toegerekende rente te dekken en deze economische voordelen voldoende betrouwbaar kunnen worden 

vastgesteld.

De rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over de specifiek voor de vervaardiging 

opgenomen leningen, onder aftrek van eventueel verkregen beleggingsopbrengsten met betrekking tot 

tijdelijke belegging van de opgenomen leningen. Voor zover de vervaardiging wordt gefinancierd door 

leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van bepaalde activa kunnen worden toegerekend, wordt 

de te activeren rentepost berekend door de gewogen rentevoet van die leningen te vermenigvuldigen 

met de uitgaven voor vervaardiging, rekening houdend met de periode van de vervaardiging. Onder het 

bedrag van de uitgaven voor vervaardiging wordt verstaan de voor de vervaardiging toegerekende 

bedragen, onder aftrek van ontvangen termijnbedragen van afnemers en uit hoofde ontvangen 

overheidssubsidies en vergelijkbare faciliteiten inzake de investering in de betreffende actiefpost. Het 

bedrag van de berekende te activeren rente is niet hoger dan de werkelijk over die periode 

verschuldigde rentekosten.

Indien het bedrag van de verwachte uiteindelijk te activeren kosten van het kwalificerende actief 

uitstijgt boven de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verwerkt.

Onderhoudslasten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud 

verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 

hebben plaatsgevonden. Onder deze post worden de kosten ten behoeve van planmatig onderhoud, 

mutatieonderhoud, klachtenonderhoud en contractonderhoud verantwoord. Het onderhoud wordt 

onderscheiden in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik.

In de winst-en verliesrekening zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort 

salarissen en sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door 

het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief, dan wel wettelijke vereisten.
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De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen 

belasting over de belastbare winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de 

vaststellingsovereenkomst (VSO2A), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld 

op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op 

de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Voor latente belastingen wordt een vordering dan wel een voorziening getroffen voor tijdelijke 

verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële 

verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.

Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in 

de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil 

dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per 

iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee 

samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de kasmiddelen, de tegoeden op 

bankrekeningen, wissels en cheques, direct opeisbare deposito's en op korte termijn zeer liquide activa 

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 

financieringsactiviteiten.

De directe methode ter splitsing van de operationele kasstromen geeft een beeld van de ontvangsten 

en uitgaven per categorie zoals die zich werkelijk in de bedrijfsactiviteiten voordoen. 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). Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als 

kostprijshedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte 

balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt 

toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de 

hedge accounting is beëindigd.

Bepaling reële waarden financiële instrumenten
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening van de toegelaten instelling vereist de 

bepaling van de reële waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. 

Ten behoeve van waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van 

de hierna genoemde methoden bepaald. Indien van toepassing, wordt nadere informatie over de 

uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting 

dat specifiek op het betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is.

Derivaten
De reële waarde van rentederivaten wordt bepaald door discontering van de rentekasstromen, tegen 

actuele rentes waarin een opslag is opgenomen voor de relevante risico’s.

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa. De latente 

belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. 

De latenties worden gewaardeerd tegen contante waarde.

Saldering van latenties vindt plaats indien en voor zover de toegelaten instelling bevoegd is tot 

saldering en simultane afwikkeling en tevens het stellige voornemen heeft om dit te doen.

Niet-afgeleide financiële verplichtingen
De reële waarde van niet-afgeleide financiële verplichtingen wordt berekend door discontering van 

toekomstige aflossingen en rentebetalingen, tegen de actuele rente voor vergelijkbare leningen ultimo 

2015. 
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VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa 31-12-2015 31-12-2014

Sociaal vastgoed in exploitatie 81.554.097 85.662.242

Roerende zaken in exploitatie 204.406 278.382

Onroerende zaken in ontwikkeling 2.214.794 2.257.035

Onroerende en roerende zaken t.d.v. exploitatie 350.103 359.786

84.323.400   88.557.445

1.1 Sociaal vastgoed in exploitatie

Stand per 1 januari 2015

Aanschafprijs 110.026.638

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen (24.364.396)

Bedrijfswaarde 85.662.242

Afschrijving op bedrijfswaarde (4.365.982)

Waardeverandering verantwoord in eigen vermogen (912.077)

Waardeverandering verantwoord in resultaat 1.144.770

Investeringen 25.144

Saldo (4.108.145)

Stand per 31 december 2015

Aanschafprijs 110.051.782

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen (28.497.685)

Bedrijfswaarde 81.554.097

De actuele waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de bedrijfswaarde en 

bedraagt per 31 december 2015 € 81.554.097 (2014: € 85.662.242).

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de toekomstige kasstromen uit 

hoofde van direct vastgoedgerelateerde exploitatie-inkomsten en -uitgaven over de geschatte 

resterende looptijd van de kasstroomgenererende eenheden inclusief de nettokasstroom bij afstoten 

van de activa aan het einde van de gebruiksduur.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste 

schatting van het bestuur weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen 

zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De verwachte opbrengstwaarde van woningen 

geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag dat kan worden 

verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn van 5 jaar, onder aftrek van 

verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen.

De kasstroomprognoses zijn ontleend aan de intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken 

een periode van 5 jaar behoudens de verwachte kosten van planmatig onderhoud, en 

erfpachtherzieningen. De kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de 

meerjarenonderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren is uitgegaan van de 

verwachte gemiddelde groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde 

lastenniveaus. 

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende parameters en uitgangspunten (tussen haakjes % 

vorig jaar):

• De index prijsindexatie die is gehanteerd voor de jaarlijkse huurverhogingen 0,6% (1,5%) voor 2016,

  1,1% (2,0%) in 2017, 1,37% (2,0%) in 2018, 1,56% (2,0%) in 2019, 1,69% (2,0%) in 2020 en 

  2,0% voor de daarop volgende jaren.

• jaarlijkse huurderving vastgesteld per complex, gemiddeld 1,1% (1,5%).                                                           

• stijgingspercentage personeelskosten zakelijke en overige beheers-  en exploitatielasten en onderhoud

  1,6% (2,13%) in 2016, 1,87% (2,39%) in 2017, 2,06% (2,57%) in 2018, 2,19% (3,0%) in 2019,

  2,5% (3,0%) vanaf 2020. 
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Mutatie bedrijfswaarde sociaal vastgoed in exploitatie

De bedrijfswaarde in het verslagjaar is toegenomen met een bedrag van: (4.108.145)

(ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo van het voorgaande verslagjaar)

• de kosten van planmatig onderhoud worden gebaseerd op de in de meerjarenonderhoudsbegroting 

   onderkende cycli per component.

• genormeerde klachten- en onderhoudskosten, vastgesteld per complex. 

• de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende

   levensduur van de complexen.

• de verhuurderheffing is in 2015 0,449% van het belastbare bedrag. Dit tarief loopt daarna verder

   op van 0,491% in 2016 tot 0,536% in 2017. Aangenomen is dat de heffing vanaf 2018 gelijk zal

  zijn aan die van 2017. De heffing is tot einde looptijd ingerekend.

• de saneringsheffing mag niet worden ingerekend in de bedrijfswaarde, omdat deze heffing naar zijn 

   aard geen vastgoedgerelateerde kasstroom is. 

• de bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er

   nog geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van een normbedrag 

   van € 5.000 voor een zelfstandige verhuureenheid en € 2.500 voor een onzelfstandige

   verhuureenheid. Dit bedrag wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur en contant

   gemaakt naar peildatum. Indien feitelijk dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn

   aangegaan die consequenties hebben voor de bestemming van de grond, dan wordt met deze  

   gewijzigde bestemming in de waardering rekening gehouden. Voor complexen waarvoor in het

   verleden erfpacht is betaald voor de huidige bestemming tot einde looptijd is geen rekening  

   gehouden met een restwaarde.

• de kasstromen worden medionumerando contant gemaakt.

• disconteringsvoet van 5,0% (5,25%) jaarlijks wordt door de sectorinstituten deze disconteringsvoet  

   bepaald met inachtneming van de bepalingen van de RJ 121.

Zekerheden

Het sociaal vastgoed in exploitatie is (nagenoeg) geheel gefinancierd met leningen onder borging van 

het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft hierbij het 

recht van eerste hypotheek. De toegelaten instelling heeft hiervoor een volmacht aan het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw verstrekt.

Toelichting mutatie bedrijfswaarde Bedragen in  

€ 1.000 

Bedragen in  

€ 1.000 

Wijziging disconteringsvoet van 5,25% naar 5% €  2,3  

Gecombineerd effect vrijval kasstromen jaar 1 (2015) en effect jaar 

opschuiven 

 

€ (0,3) 

 

1 jaar doorschuiven verkoop Wi Mofina Tampé  €  1,4  

Voorraadmutaties  €  (0,1)  

Subtotaal:  € 3,3 

Wijzigingen exploitatiebeleid (incl levensduur, mutatiegraad en 

parameterwijzigingen) 

  

 

• Gecombineerd effect huren en levensduurverlenging  €  0,7  

• Onderhoud  € (4,8)  

• Overige bedrijfslasten en opbrengsten € (3,3)  

Subtotaal:  € (7,4) 

TOTAAL VERSCHIL  € (4,1) 

 

Het effect van de aanpassing van de disconteringsvoet van 5,25% naar 5% is circa € 2,3 miljoen 

positief. Het effect van de vrijval van de kasstroom 2015 en het effect van een jaar opschuiven is per 

saldo circa € 0,3 miljoen negatief. Verkoop Wi Mofina is nu ingerekend voor een bedrag van € 1,4 

miljoen, vorig jaar was aangenomen dat de verkoop medio 2015 plaats zou vinden. De verwachting is 

dat eind 2016 de verkoop zal worden gerealiseerd. De huurinkomsten zijn als gevolg van passend 

toewijzen en andere huurparameters afgenomen, m.n. door het verlengen van de levensduur van 

wooncomplex Wilgenborgh en zorgcomplex Simeon & Anna met respectievelijk 2 en 4 jaar is het 

effect op de huurinkomsten per saldo circa € 0,7 miljoen positief. 

Het realiseren van brandscheidingen in de woongebouwen is i.v.m. capaciteit en onduidelijkheid in de 

te volgen aanpak doorgeschoven naar 2016; dit betreft € 2,6 mio. Daarnaast zorgt de stijging van 

meerjaren onderhoudslasten voor een afname van de bedrijfswaarde van circa € 2,2 miljoen. 

De overige bedrijfslasten en opbrengsten zijn per saldo toegenomen met € 3,3 miljoen. De 

belangrijkste stijging hiervan wordt verklaard door uitbreiding van de afdeling projectontwikkeling met 

1 fte en een stijging van de overige beheerkosten en de verhuurderheffing.
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Het verloop van de overige Roerende Onroerende Onroerende 

materiële vaste activa in 2015 zaken in ex- zaken en roerende 

is als volgt weer te geven: ploitatie in ontwik - zaken ten

keling dienste van

de exploitatie

1 januari 2015

Aanschafwaarde     863.150 2.257.035     611.847

Waardeverminderingen -  -                   -  

Afschrijvingen     (584.767) -                   (252.061)

Boekwaarde  1-1-2015 278.382 2.257.035     359.786

Mutaties 2015

Bij:              

- investeringen    11.184 526.803        57.131

11.184 526.803        57.131

Af:              

- desinvesteringen (12.455) -                   -  

- overboeking naar commercieel 

  vastgoed in exploitatie -  (569.044)       -  

- afschrijvingen  (72.706) -                   (66.814)

(85.161) (569.044)       (66.814)

Totaal mutaties (73.977) (42.241)         (9.683)

31 december 2015

Aanschafwaarde     874.334 2.214.794     668.978

Afschrijvingen     (669.929) -                   (318.875)

Boekwaarde  31-12-2015 204.406 2.214.794     350.103

In het boekjaar werd ter zake van onroerende zaken in ontwikkeling geen bouwrente geactiveerd.

Verzekerde waarde

De onroerende goederen in exploitatie zijn per 1 januari 2015 voor € 187,2 miljoen verzekerd tegen het 

risico van brand- en stormschade. Dit is exclusief de complexen Maasveld, Mariniershof, Carnisselande 

en Grindhorst. Deze complexen zijn verzekerd via de VvE's. De activa zijn getaxeerd naar 

herbouwwaarde. Jaarlijks wordt de waarde aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen 

zoals dit door het CBS wordt berekend. Assuradeuren hebben zich met deze taxatie akkoord verklaard. 

De WOZ waarde bedraagt € 196,1 miljoen (peildatum 1 januari 2014).

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kan indien het dit noodzakelijk acht hypotheek op het 

onderpand leggen. Als gevolg hiervan zijn de onroerende en roerende zaken in exploitatie die met 

geborgde leningen zijn gefinancierd niet met hypothecaire zekerheden bezwaard. De ultimo boekjaar 

bestaande obligoverplichting is opgenomen onder de niet in de balans opgenomen activa en 

verplichtingen. 

Woningen bestemd voor de verkoop

In de categorie Sociaal vastgoed is ingerekend de verkoop van het complex Wi Mofina Tampe (21 

woningen) waarvan wordt verwacht dat de verkoop komend jaar plaats zal vinden. De verwachte 

opbrengstwaarde van deze woningen bedraagt circa € 1,4 miljoen. In de categorie Commercieel 

vastgoed zijn geen VHE's aangewezen voor verkoop.
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2 Vastgoedbeleggingen

2.1 Commercieel vastgoed in exploitatie

2015 2014

1 januari:

Aanschafwaarde     2.803.396     2.803.396      

Waardeverminderingen -                   (236.041)        

Afschrijvingen     (780.356)       (641.197)        

Boekwaarde  1-1-2015 2.023.040     1.926.158      

Mutaties 2015

- investeringen    19.038          -                    

- overboeking van onroerende zaken in ontwikkeling 569.044        -                    

Bij: terugname afwaarderingen -                   236.041         

Af: afschrijvingen  139.159        139.159         

Totaal mutaties 448.923        96.882           

2015 2014

31 december:

Aanschafwaarde     3.391.478     2.803.396      

Waardeverminderingen -                   -                    

Afschrijvingen     (919.515)       (780.356)        

Boekwaarde  31-12-2015 2.471.963     2.023.040      

3 Financiële vaste activa 

3.1 Latente belastingvordering
Tot 2012 was Stichting Laurens Wonen vrijgesteld van VPB. De integrale belastingplicht betekent dat 

woningcorporaties een fiscale openingsbalans moesten opstellen waarbij alle activa en passiva voor de 

marktwaarde op 1 januari 2012 zijn opgenomen. Daarover zijn in een vaststellingsovereenkomst 

sectorbrede afspraken gemaakt met de Belastingdienst, de zogenaamde VSO2A die op 27 juni 2014 

bekend is geworden. Naast afspraken over de openingsbalanswaardering bevat de VSO2A een aantal 

afspraken over de wijze waarop het fiscale resultaat moet worden berekend in een aantal 

sectorspecifieke gevallen, zoals bij combiprojecten. 

Vastgoed dat Stichting Laurens Wonen al op 1 januari 2012 bezat wordt op grond van VSO2A op de 

openingsbalans gewaardeerd op een percentage van de WOZ-waarde. Over de waardering van het 

zorgvastgoed voor zover het de niet-woningen betreft zijn afwijkende afspraken gemaakt voor de 

zorgcorporaties. Ten aanzien van deze categorie heeft de Belastingdienst de WOZ- waardering 

losgelaten en wordt een taxatiemodel gebruikt voor de waardering van dit vastgoed op de 

openingsbalans. 

Laurens Wonen waardeert haar commercieel bezit tegen historische kostprijs. De boekwaarde per 

31-12-2015 is € 2.471.963 (inclusief WKO). De bedrijfswaarde per 31-12-2015 is € 2.901.433 

(inclusief WKO). Voor nadere toelichting omtrent de bepaling van de bedrijfswaarde wordt verwezen 

naar 1.1 van de toelichting.

De marktwaarde in verhuurde staat dient bij toepassing van de grondslag historische kostprijs te 

worden toegelicht. De marktwaarde betreft het geschatte bedrag waarvoor een object op de 

taxatiedatum zou kunnen worden overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige 

koper in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij de partijen geïnformeerd, 

zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld. Als taxatiebenadering is de inkomstenbenadering 

gehanteerd. Binnen deze benadering wordt de DCF-methode toegepast.

De door de externe taxateur getaxeerde waarde bedroeg ultimo 2012 € 1.701.000. In de jaarindex 

2015 die IPD onlangs heeft gepubliceerd is  voor bedrijfsonroerend goed sprake van een waarde-

ontwikkeling van 5,2% (2014 1,8%). Hiermee komt de marktwaarde per 31-12-2015 op circa 

€ 2.299.623 (inclusief WKO). De overboeking vanuit activa in ontwikkeling betreft een WKO 

installatie die eind 2015 in exploitatie is genomen. De WKO is april 2016 tegen de gemaakte kosten 

verkocht aan Stichting Laurens.
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Het verloop van de latente belastingvorderingen is als volgt:

2015 2014

Saldo per 1 januari 3.792.000     -                    

Bij: stelselwijziging 2014 inzake in contracten besloten

afgeleide financiële instrumenten -                   468.000         

Mutatie ten gunste/ten laste van het resultaat (533.072)       3.324.000      

Saldo per 31 december 3.258.928     3.792.000      

Daarna verkregen vastgoed wordt fiscaal in beginsel gewaardeerd op kostprijs verminderd met 

afschrijvingen. Bij de fiscale waardering van vastgoed is verder van belang dat de fiscale 

afschrijvingslast wettelijk beperkt is.  

Leningen en derivaten zijn aan de hand van een van de VSO2A deel uitmakende rentecurve op de 

fiscale openingsbalans per 1 januari 2012 gewaardeerd op marktwaarde. 

De latente belastingpositie is berekend over verrekenbare tijdelijke verschillen uit hoofde van de 

waardering van vastgoedbezit en leningen, alsmede beschikbare voorwaartse verliescompensatie. 

De post latente belastingvorderingen ad € 3,3 miljoen betreft de tot waardering gebrachte 

verrekenbare tijdelijke verschillen. De latente belastingvordering is contant gewaardeerd. De nominale 

waarde van deze vordering bedraagt € 3,5 miljoen en is contant gemaakt tegen een percentage van 

3,47%.

Van deze vorderingen is een bedrag ad € 0,6 miljoen naar verwachting verrekenbaar binnen één jaar.

Nadere toelichting per onderdeel van de belastinglatentie inzake tijdelijke verschillen: 

- Sociaal en commercieel vastgoed dat in de komende jaren naar verwachting blijvend zal worden 

verhuurd en waarvan de commerciële waarde per PMC lager ligt dan de fiscale waarde. Het tijdelijke 

verschil dat niet verwerkt is bedraagt € 80 miljoen (het tijdelijk verschil dat wel verwerkt is bedraagt 

€ 10 miljoen, zie punt hierna inzake fiscale afschrijvingsruimte). De reden hiervoor is dat dit vastgoed 

fiscaal niet is afwikkeld en de contante waarde derhalve tendeert naar nihil. De fiscale waarde van dit 

vastgoed betreft een bedrag van € 173 miljoen. 

De boekwaarde van dit vastgoed betreft een bedrag van € 83 miljoen. De niet-verwerkte latente 

belastingvordering bedraagt € 20 miljoen (zijnde 25,0% over het verschil tussen fiscale waarde en 

boekwaarde).

- Het tijdelijke verschil inzake sociaal en commercieel vastgoed als gevolg van de fiscale 

afschrijvingsruimte bedraagt € 9,8 miljoen. De gewaardeerde latente belastingvordering bedraagt 

nominaal € 2,4 miljoen (zijnde 25,0% van de fiscale afschrijvingsruimte). De gemiddelde looptijd 

bedraagt 9 jaar.

- Het tijdelijke verschil inzake derivaten bedraagt € 4,3 miljoen. De gewaardeerde latente 

belastingvordering bedraagt nominaal € 1,1 miljoen (zijnde 25,0% van het verschil in waardering). De 

looptijd is afhankelijk van de ontwikkeling van de marktwaarde van de derivaten.

- Het tijdelijke verschil inzake de leningenportefeuille bedraagt nominaal € 3,6 miljoen. 

De voorziening belastingverplichting bedraagt nominaal € 0,9 miljoen (zijnde 25,0% van het verschil 

in waardering). De gemiddelde looptijd bedraagt 16 jaar.

- Het tijdelijke verschil inzake de voorziening onderhoud bedraagt nominaal € 3,5 miljoen. 

De voorziening belastingverplichting bedraagt nominaal € 0,9 miljoen (zijnde 25,0% van het verschil 

in waardering). De gemiddelde looptijd bedraagt 7 jaar.
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 VLOTTENDE ACTIVA

4 Vorderingen
Alle vorderingen hebben naar verwachting een looptijd korter dan één jaar.

4.1 Huurdebiteuren

De vorderingen op huurdebiteuren omvatten naast de huren ook te vorderen servicekosten,

herstelkosten en incassokosten. 

31-12-2015 31-12-2014

Huurdebiteuren 215.748        258.334

Af: voorziening voor oninbaarheid (143.676)       (106.189)

Totaal 72.072          152.145

4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2015 31-12-2014

Vennootschapsbelasting -                   504.264

4.3 Overige vorderingen 31-12-2015 31-12-2014

Rekening courant Laurens -                   550.793

Overige debiteuren 151.774        244.631

Af: voorziening wegens oninbaarheid (43.907)         (24.206)

107.867        771.218

4.4 Overlopende activa 31-12-2015 31-12-2014

Overige posten 57.923          283.141

57.923          283.141

5 Liquide middelen
31-12-2015 31-12-2014

Direct opvraagbaar:

Kas 7.543            997

Rekening-courant banken 5.674.028     4.805.771

5.681.571     4.806.768

Kruisposten (4.598)           7.234

5.676.973     4.814.002      

De rekening-courantverhouding met banken betreft ultimo 2015  het saldo van lopende rekeningen bij 

de BNG en ABN-AMRO. 
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PASSIVA

6 Eigen vermogen 2015 2014

6.1 Overige reserves

Saldo begin boekjaar 26.499.046   21.638.970

Effect stelselwijziging 2014 inzake in contracten -                   (1.405.414)

besloten afgeleide financiële instrumenten 

Waardeverandering verantwoord in eigen vermogen (912.077)       2.041.007

Gerealiseerde herwaardering naar resultaat (547.865)       (188.839)

Resultaat boekjaar 186.956        4.413.322

Saldo einde boekjaar 25.226.060   26.499.046

7 Voorzieningen

2015 2014

7.1 Voorziening belastingverplichtingen

Saldo 1 januari 1.338.853     -  

Mutatie ten gunste/ten laste van het resultaat 86.806          1.338.853

Saldo 31 december 1.425.659     1.338.853

2015 2014

7.2 Overige voorzieningen

Loopbaanontwikkelingsbudget 94.660          86.073

Reservering sloopkosten project 't Clockhuys 28.568          41.840

123.228        127.913

Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:

2015 2014

Loopbaanontwikkelingsbudget

Stand per 1 januari 86.073          83.675

Bij: opbouw rechten medewerkers 16.188          12.600

Af: onttrekking (5.545)           (2.565)

Af: vrijval rechten vertrek medewerkers (2.056)           (7.637)

94.660          86.073

Het cumulatieve bedrag van de ongerealiseerde waardestijging met betrekking tot het sociaal 

vastgoed in exploitie bedraagt circa € 10,1 miljoen (2014: € 10,7 miljoen). Voor de bepaling van de 

latente belastingpositie uit hoofde van waarderingsverschillen met betrekking tot sociaal vastgoed 

wordt verwezen naar punt 3 van de toelichting.

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare 

tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. Voor nadere toelichting wordt 

verwezen naar punt 3 van de toelichting. 

De nominale waarde van de voorziening latente belasting verplichtingen bedraagt €  1,7 miljoen en 

is contant gemaakt tegen een percentage van 3,47%.

De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar en korter bedragen € 0,2 miljoen.
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2015 2014

Reservering sloopkosten project 't Clockhuys 

Stand per 1 januari 41.840          369.074

Af: a/g verplichtingen -                   (281.175)

Af: gemaakte kosten (13.272)         (76.985)

Bij: reservering sloopkosten kapel -                   30.926

Stand per 31 december 28.568          41.840

De voorziening heeft een kortlopend karakter.

8 Langlopende schulden

8.1 Leningen kredietinstellingen

De langlopende schulden betreffen onderhandse leningen van kredietinstellingen onder WSW borging. 

Het verloop van de leningen van overheid en kredietinstellingen is als volgt:

Leningen kredietinstellingen 2015 2014

Saldo per 1 januari     60.212.992   64.612.406

Correctie aflossingsverplichting vorig jaar 3.758.641     4.172.992

Feitelijke stand per 1 januari 63.971.633   68.785.398

Af: stelselwijziging 2014 inzake in contracten 

besloten afgeleide financiële instrumenten -                   (686.542)

Bij: toerekening rentekosten amortisatie 45.769          45.769

Bij: nieuwe leningen -                   -  

Af: aflossingen (3.758.641)    (4.172.992)

Af: aflossingsverplichting komend jaar (2.451.872)    (3.758.641)

Saldo per 31 december     57.806.889   60.212.992

Rentevoet en aflossingssysteem

De gemiddelde rentevoet van de langlopende schulden bedraagt circa 4,60% (2014: 4,62%).

De leningen worden afgelost op basis van lineaire, annuïtaire en fixe aflossingen. 

Renteconversies

Met uitzondering van de roll over lening (waarover door het afsluiten van een payer swap een vaste 

rente wordt betaald) en de drie extendible leningen, zijn er geen leningen die nog voor het einde van 

de overeenkomst een renteconversie ondergaan.   

Zekerheden

Er is geen vastgoed hypothecair bezwaard. Tot zekerheid van de leningen, waarvoor borgstellingen 

zijn verleend door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de leningen waarvoor 

gemeentegarantie is verleend, geldt een verbod om zonder toestemming van betrokken partijen de 

eigendommen van bestemming te veranderen, uit te breiden, te vervreemden of met hypotheek of 

zakelijk recht te bezwaren.

Van het totaalbedrag van de leningen kredietinstellingen heeft € 8.861.576 een looptijd korter dan 

zes jaar. Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het jaar zijn opgenomen onder 

de kortlopende schulden.

Vanaf 1 januari 2010 heeft de werknemer recht op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. 

Laurens Wonen heeft een in rechte afdwingbare (CAO) verplichting. De verplichting is op nominale 

waarde gewaardeerd. De voorziening heeft een langlopend karakter. 
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De looptijd van de leningportefeuille is als volgt opgebouwd (inclusief kortlopend deel):

< 1 jaar 875.957         

1-5 jaar 7.985.619      

> 5 jaar 51.397.185    

60.258.761    

De leningenportefeuille bestaat (inclusief aflossing komend jaar) uit de volgende soorten leningen:

Vastrentende leningen 38.353.765    

Variabel rentende leningen 12.000.000    

Extendible leningen 9.904.996      

Stand per 31 december van het boekjaar 60.258.761    

Renterisico en kasstroomrisico

De toegelaten instelling loopt renterisico over de rentedragende schulden en herfinanciering van 

bestaande schulden. Voor schulden met variabele renteafspraken loopt de toegelaten instelling risico 

ten aanzien van de toekomstige kasstromen. Met betrekking tot schulden loopt de toegelaten instelling 

risico’s over de marktwaarde. Voor 1 variabele lening geldt dat Laurens Wonen een rentederivaat heeft 

afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente.

Het rente- en looptijdenbeleid van de toegelaten instelling is erop gericht jaarlijks niet meer dan 15% 

renterisico inclusief herfinanciering te lopen. De geldende norm van het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw is eveneens 15% van de restanthoofdsom van de leningen bij aanvang van het jaar. 

Het renterisico (in % van de restanthoofdsom aan het begin van het jaar) wordt berekend als de som 

van:

- het bedrag aan aflossingen van leningen in een jaar, vermeerderd met

- de restanthoofdsom van rentetypisch langlopende financiering die in een jaar een renteaanpassing

  krijgt, én

- de restanthoofdsom van rentetypisch kortlopende financiering (zijnde variabel rentende leningen 

  zonder cap) die in een jaar minimaal één renteaanpassing krijgt, verminderd met:

- de som van de schuldrestanten van de leningen waarvan de renterisico’s afgedekt zijn met derivaten.

 

Op basis van de leningenportefeuille ziet het renterisico er als volgt uit:
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(Her)financiering- en tegenpartijrisico 

De partijen waarbij de leningen zijn afgesloten bestaat uit de volgende instellingen: 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 25.304.285    

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) 25.049.480    

ABN AMRO Bank N.V. 9.904.996      

Stand per 31 december 60.258.761    

Reële waarde

De reële waarde van de schulden/leningen van kredietinstellingen bedraagt ultimo 2015 € 79.274.755. 

De boekwaarde bedraagt ultimo 2015 € 60.258.761.

In bovenstaande grafiek is te zien dat de renterisiconormen die het WSW hanteert wordt overschreden.

in 2024. In dat jaar is een eindaflossing van een lening met een hoofdsom van € 12 miljoen. Overigens 

zou de herfinanciering van die aflossing, op basis van de kasstromen van de huidige begroting, circa 

€ 8 miljoen bedragen.

* Voor de periode 2015 tot en met 2031 blijft het maximale renterisico, met uitzondering van 2024

   onder de 15%. Het maximale risico is 10% in 2021 als gevolg van een eindaflossing van € 4,6 

   miljoen. Vanaf 2031 blijft er een drietal leningen over met een gezamenlijke hoofdsom van € 10,5

   miljoen. Deze leningen lopen tot 2048/2050.

* Laurens Wonen heeft geen ongeborgde leningen.

* Er is geen sprake van valutarisico of andere marktprijsrisico’s.

Laurens Wonen is van mening dat zij het renterisico goed beheerst. Er is een Treasury commissie met 

ondersteuning van externe deskundigheid en de organisatie heeft de monitoring van de financial risks 

geborgd in haar processen. 

Het toekomstige renterisico dat zou kunnen ontstaan bij de financiering voor de Veldstraat is 

opgevangen door het aantrekken van meerdere (langlopende) lineaire leningen, waardoor de lening aan 

het eind volledig is afgelost.

In de bovenstaande grafiek is te zien dat de maximale herfinanciering in 2024 meer bedraagt dan 15% 

per jaar (zie toelichting hierboven). De huidige leningportefeuille kent veel annuitaire en lineaire 

leningen, hierdoor wordt aan de WSW norm van minimaal 5% eindaflossing voor iedere 2 jaar 

voldaan. Laurens Wonen heeft geen ongeborgde leningen.

Laurens Wonen heeft 1 derivaat bij de BNG. De BNG heeft een triple A rating. Er is bewust geen 

gebruik gemaakt van een Credit Support Annex (CSA). 
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8.2 Overige schulden 2015 2014

Saldo per 1 januari 5.131.838     536.195

Afwikkeling derivaten -                   (536.195)

Bij: stelselwijziging 2014 inzake in contracten -                   2.559.956

besloten afgeleide financiële instrumenten 

Bij/Af: waardemutatie (217.123)       2.571.882

Saldo per 31 december     4.914.715     5.131.838

9 Kortlopende schulden
31-12-2015 31-12-2014

9.1 Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopend deel langlopende schulden 2.451.872     3.758.641

31-12-2015 31-12-2014

9.2 Schulden aan leveranciers

Crediteuren 967.860        1.017.104

9.3 Belastingen en premies sociale verzekering 31-12-2015 31-12-2014

Deze post is als volgt te specificeren:

Omzetbelasting 128.859        126.287

Verschuldige vennootschapsbelasting 539.838        -  

Loonheffing en sociale premies 6.217            91.448

Pensioenpremies 39.585          37.528

714.499        255.263

Stichting Laurens Wonen heeft bij de BNG bank een kredietfaciliteit ter grootte van € 3.500.000 

(2014: € 7.000.000). Op balansdatum is geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

De overige schulden hebben betrekking op de negatieve marktwaarde van derivaten niet in 

hedgerelatie. Bij berekening van de marktwaarde is geen rekening gehouden met een opslag voor 

kredietrisico omdat niet bekend is welke opslag de bank voor Laurens Wonen hanteert. De 

derivaten niet in hedgerelatie zijn nader toegelicht in de paragraaf financiële instrumenten van de 

toelichting. 

Valutarisico

De toegelaten instelling is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico’s.

Prijsrisico

De toegelaten instelling heeft geen aandelen en loopt derhalve geen prijsrisico. 

Liquiditeitsrisico

De liquiditeitsprognose is een vast agendapunt in het overleg van de treasury commissie. 

Bijstellingen in de prognoses op korte termijn hebben vooral te maken met afwijkingen in het bijzonder 

onderhoud (extra onderhoudsuitgaven vanwege gewijzigde wetgeving op het gebied van 

brandveiligheid en de zorg). Voor de langere termijn wordt getoetst of blijvend wordt voldaan aan 

eigen financiële ratio’s. Met ingang van 2014 zijn deze financiële ratio’s afgestemd op de definities die 

het WSW hanteert. 

Aan de belangrijkste voorwaarden voor een goed inzicht in de liquiditeitsbehoeften wordt voldaan:

* visie op het bezit met een meerjarenonderhoudsbegroting die daarop afgestemd is;

* gedegen en behoudend huurbeleid met een doelgroep in een groeiende markt;

* er worden scenarioanalyses opgesteld, maar die leiden niet tot majeure wijzigingen in de

   financieringsbehoefte;

* de renterisico’s van de bestaande leningportefeuille zijn beperkt.        

De corporatie beschikt over één derivaat. Een plain vanilla swap zonder margin call bepaling en zonder 

breaks, afgesloten bij de BNG (triple A rating).

Laurens Wonen is van mening dat het liquiditeitsrisico en de impact laag is. 
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9.4 Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2015 31-12-2014

Deze post is als volgt te specificeren:

Rekening courant Laurens 304.957        -  

Te betalen rente leningen o/g 962.473        1.052.351

Vooruitontvangen huur 442.321        469.035

Per saldo te restitueren service- en stookkosten 986               273.909

Te verrekenen salarissen 6.201            7.243

Verplichting niet opgenomen vakantiedagen 72.106          86.506

Rekening-courant personeelsvereniging 4.278            2.443

Aangegane verplichtingen sloop 't Clockhuys 73.673          281.175

Reservering terugbetaling bijzondere projectsteun 218.944        218.944

Overlopende passiva 252.404        163.999

2.338.343     2.555.605

Alle overige schulden en overlopende passiva hebben naar verwachting een looptijd van korter dan 

één jaar.

10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Obligoverplichting

WSW- deelnemers hebben naar het WSW een zogeheten obligoverplichting. 

Deze verplichting is opeisbaar indien blijkt dat het totale garantievermogen van het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw niet voldoende is om de afspraken op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

te dekken. Het obligotarief is vastgesteld op 3,85%. De grondslag waarover het obligotarief wordt 

berekend is het schuldrestant van de geborgde lening, met uitzondering van het leningtype variabele 

hoofdsom en voor collegiale financiering. Voor het type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat 

over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. Zolang het risicovermogen van het 

WSW voldoende is om eventuele betalingsverplichtingen van WSW - deelnemers over te nemen, 

wordt geen beroep gedaan op deze obligoverplichting. Ultimo 2015 is de obligoverplichting van 

Laurens Wonen circa € 2.227.000.

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Stichting Laurens Wonen vormt met de Stichting Laurens met ingang van 1 januari 2006 een fiscale 

eenheid voor de omzetbelasting.

Op grond van de standaardvoorwaarden zijn Stichting Laurens en Stichting Laurens Wonen ieder 

hoofdelijk aansprakelijk voor de ter zake door de fiscale eenheid verschuldigde omzetbelasting.

11 Financiële instrumenten 

Laurens Wonen heeft in het jaar 2007 bij de BNG een swap gesloten ter afdekking van het renterisico 

van een bij de BNG afgesloten roll-over lening met een hoofdsom van € 12 miljoen tegen een rente van 

3-maands Euribor + 0,0% (flat). De ingangsdatum is 03-06-2008, de einddatum is 03-06-2024. Het is 

duidelijk dat deze swap een negatieve marktwaarde heeft, vanwege de hogere vaste rente (4,883%) 

van de swap in vergelijking met de huidige rente op de kapitaalmarkt. De marktwaarde van deze swap 

bedraagt per 31-12-2015 circa € 4,45 miljoen negatief (31-12-2014 circa € 5,0 negatief).

Laurens Wonen is niet voornemens de swap te verkopen op de financiële markt, omdat de 

renterisicopositie op de roll-over dan weer open staat. In het afgesloten swapcontract is geen CSA en 

margin-call opgenomen.

Laurens Wonen heeft een drietal extendible leningen met een totale hoofdsom van € 10.500.000. 

De in contracten besloten afgeleide instrumenten worden afgescheiden van het basiscontract en apart 

verantwoord indien:

• de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet 

nauw verwant zijn;

• een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de 

definitie van een derivaat zou voldoen en; 

• het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
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Vorengenoemde afgescheiden afgeleide instrumenten zijn, in overeenstemming met de 

waarderingsgrondslag voor derivaten waarop geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, 

gewaardeerd tegen kostprijs of lagere reële waarde.

Voor een toelichting op de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de betreffende post in 

de toelichting. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening

12. BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Alle opbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland

12.1 Huuropbrengsten 2015 2014

Huurpbrengsten sociaal vastgoed in exploitatie

Woningen en woongebouwen 13.782.089   14.492.880

Onroerende goederen, niet zijnde woningen 261.706        256.569

14.043.795   14.749.449

Af: huurderving wegens leegstand (150.698)       (255.412)

Af: huurderving wegens oninbaarheid (77.008)         (15.463)

Subtotaal huuropbrengsten sociaal vastgoed in exploitatie 13.816.089   14.478.574

Huuropbrengsten commercieel vastgoed in exploitatie

Onroerende goederen, niet zijnde woningen 194.579        186.826

Af: huurderving wegens leegstand -                   -  

Af: huurderving wegens oninbaarheid -                   -  

Subtotaal huuropbrengsten commercieel vastgoed in exploitatie 194.579        186.826

Totaal netto huuropbrengsten 14.010.668   14.665.400

De onderverdeling van de bruto huuropbrensten is als volgt:

Woningen en woongebouwen (sociaal) 13.782.089   14.492.880

Onroerende goederen, niet zijnde woningen (sociaal) 248.566        243.690

Garages en parkeerplaatsen (sociaal) 13.140          12.879

Onroerende goederen, niet zijnde woningen (commercieel) 194.579        186.826

14.238.374   14.936.275

De verdeling van de bruto huuropbrengsten naar de verschillende gemeenten is als volgt:

Gemeente Rotterdam 14.005.744   14.710.368    

Gemeente Barendrecht 232.630        225.907         

14.238.374   14.936.275    

Laurens Wonen heeft per 1 juli 2015 voor al haar woningen een gemiddelde huurverhoging van

1,53% gerealiseerd. 

12.2 Vergoedingen 2015 2014

Overige goederen, leveringen en diensten

Vergoedingen 2.150.375     2.173.977

Af: te verrekenen met huurders en leegstand (278.536)       (279.147)

1.871.839     1.894.830

De post overige goederen, leveringen en diensten betreft vergoedingen die huurders boven 

de (netto)huurprijs betalen voor bijvoorbeeld het huren van een boiler, levering energie en water en 

onderhoud gemeenschappelijke voorzieningen. De vergoeding voor leveringen en diensten is gebaseerd 

op de geraamde of werkelijke kosten en wordt jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast. 

De verrekenbare kosten worden jaarlijks met de huurders afgerekend.
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12.3 Overige bedrijfsopbrengsten 2015 2014

Vergoedingen voor algemeen beheer en

administratie:

Dakverhuur mobiele telefonie 9.848            9.848

Overige baten 38.173          -  

Doorberekende rente en afschr.beheeractiv. 24.308          29.284

Dekking loonkosten (projecten en servicekstn.) 786.181        750.367

Diverse beheervergoedingen 74.957          81.902

933.467        871.401

13. BEDRIJFSLASTEN
  

13.1 Afschrijvingen op materiële vaste activa

2015 2014

Sociaal vastgoed in exploitatie 4.365.982     4.524.196

Gerealiseerde deel van de herwaardering (547.865)       (188.839)

Commercieel vastgoed in exploitatie 139.159        139.159

Roerende zaken in exploitatie 72.706          80.754

Activa ten dienste van de exploitatie 66.814          59.186

4.096.796     4.614.456

 

13.2 Overige waardeverandering materiële vaste activa

2015 2014

Terugname waardevermindering sociaal vastgoed

in exploitatie (1.144.770)    (5.445.518)

Terugname waardevermindering commercieel

vastgoed in exploitatie -                   (236.041)

Afboeking plankosten 't Clockhuys -                   30.926

Afboeking oude plankosten Simeon & Anna fase II -                   648.678

(1.144.770)    (5.001.955)

13.3 Personeelskosten 2015 2014

Lonen en salarissen 1.767.755     1.726.737

Sociale lasten 261.466        258.934

Pensioenlasten 300.909        295.195

2.330.130     2.280.866

Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2015 bedraagt 32,8 (2014: 30,3).

Dit aantal is gebaseerd op het aantal full-time equivalenten.
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13.4 Onderhoudslasten 2015 2014

Klachtenonderhoud 279.877        259.473

Mutatieonderhoud 723.751        563.528

Planmatig onderhoud 2.016.318     2.321.376

3.019.946     3.144.377

13.5 Leefbaarheid 2015 2014

Leefbaarheid 45.212          8.746

13.6 Lasten servicecontracten 2015 2014

Lasten servicecontracten 1.807.757     1.824.282

13.7 Overige bedrijfslasten 2015 2014

Heffingen

Belastingen 686.044        675.835

Verzekeringen 50.897          50.467

Contributie 30.942          25.069

Verhuurderheffing 755.271        655.134

Saneringsheffing Centraal Fonds -                   415.918

1.523.154     1.822.423

Beheerkosten

Algemene beheer- en administratiekosten 395.114        403.363

Af: Ontvangen ziekengeld en subsidies (107.067)       (44.219)

Personeel niet in loondienst 478.358        78.590

Overige personeelskosten 204.648        176.308

Bestuurskosten 48.429          48.719

Automatiseringskosten 129.871        128.171

1.149.353     790.932

Overige bedrijfslasten

Diverse bedrijfslasten 176.733        252.228

176.733        252.228

2.849.240     2.865.583

De kosten voor onderhoud zijn onder te verdelen in dagelijks onderhoud en planmatig (groot) 

onderhoud. Het dagelijks onderhoud betreft klachtenonderhoud en mutatieonderhoud. 

Het planmatig onderhoud betreft de kosten van het periodiek schilderwerk, contractonderhoud en 

onderhoud en vervanging van bouwdelen en dergelijke.

Pensioenlasten
De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij SPW. Deze pensioenregeling 

betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (met prijsstijging) van de 

toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het 

pensioenfonds daarvoor ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de 

omstandigheden bij het pensioenfonds daartoe aanleiding geven kan het bestuur besluiten tot korten 

van aanspraken. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekaraktiseerd als 

uitkeringsovereenkomst.

Per 31 december 2015 bedroeg de geschatte dekkingsgraag van SPW 108%. De geschatte 

dekkingsgraad is de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening 

pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Het minimum 

vereiste eigen vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 105%. Als de dekkingsgraad van een fonds te 

laag is, moeten pensioenfondsen maatregelen treffen.
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Onder de Bestuurskosten is de bezoldiging van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht

opgenomen voor een bedrag van € 32.518 (2014 € 32.871).

 14 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
 2015 2014

14.1 Waardeverandering van derivaten

Waardeverandering derivaten (217.123)       2.571.882

(217.123)       2.571.882

14.2 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Geactiveerde rente materiële vaste activa: 2015 2014

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling -                   -  

Rente op vorderingen:

Debiteuren -                   198

Rente op liquide middelen:

Rekening deposito's 21.882          36.627

21.882          36.825

14.3 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente langlopende schulden: 2015 2014

Rente langlopende leningen 2.885.080     3.165.855

Amortisatie 45.769 45.769

Rente kortlopende schulden:

Kredietinstellingen 8.985            81

Overige schulden 31.832          23.853

2.971.666     3.235.558

De waardeverandering van derivaten heeft betrekking op de marktwaardemutatie van de derivaten die 

niet onder kostprijshedge accounting vallen.
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15 Vennootschapsbelasting 2015 2014

Vennootschapsbelasting 892.046        (2.488.661)

De verwerkte vennootschapsbelasting in de winst- en verliesrekening is als volgt opgebouwd:

2015 2014

Acute belastingen boekjaar 272.168        267.670         

Correctie belastingen voorgaande jaren -  (771.184)        

Mutatie latente belastingen 619.878 (1.985.147)     

Vennootschapsbelasting verantwoord in de winst- en verliesrekening 892.046        (2.488.661)     

De acute belastingen boekjaar zijn als volgt bepaald

Commerciële resultaat vóór belastingen 1.079.002      

Afschrijvingen 1.629.338     

Mutatie fiscale voorziening onderhoud (788.183)       

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa (1.144.770)    

Waardeverandering van derivaten (217.123)       

Niet-aftrekbare kosten en lasten 7.167            

Rente 554.656        

Overige tijdelijke en permanente verschillen 8.587            

49.672           

Belastbaar bedrag ter bepaling van vennootschapbelasting boekjaar 1.128.674      

Acute belastingen boekjaar 272.168         

Sinds 1 januari 2012 vallen de zorgcorporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. 

Op 27 juni 2014 is de VSO2A tot stand gekomen waarin de bepalingen rondom de openingsbalans zijn 

vastgelegd. In de jaarrekening van 2014 zijn dan ook voor het eerst latenties opgenomen. De acute 

belastingdruk die was opgenomen in de jaarrekeningen over 2012 en 2013 was benaderd door de 

bepalingen van VSO2 als uitgangspunt te nemen. Ten aanzien van de acute belastinglast en 

belastinglatenties in de jaarrekening heeft Laurens Wonen een aantal standpunten ingenomen die eerst 

bij de afwerking van de aangiften over de verslagjaren 2012 tot en met 2015 door de fiscus zullen 

worden getoetst. 
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16. Overige toelichtingen

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in 

het boekjaar ten laste van de toegelaten instelling en groepsmaatschappijen gekomen voor

2015 2014

Bestuurders en voormalige bestuurders -  -  

Commissarissen en voormalige commissarissen (RvT) 32.518 32.871

32.518 32.871

Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties door de toegelaten instelling verstrekt aan

bestuurders en commissarissen. De crisisheffing is niet van toepassing.

2015 2014

 Meché FGA van der, voorzitter Raad van Toezicht 6.757 6.657

Alderliesten AT, lid Raad van Toezicht 4.223 4.161

Vijlbrief-Van der Schaft j, toehoorder Raad van Toezicht 3.379 3.329

Visser JC, lid Raad van Toezicht 4.223 4.993

Gemer BRIM, lid Raad van Toezicht 5.490 5.409

Akker T van den, lid Raad van Toezicht 4.223 4.161

Verseput JM, lid Raad van Toezicht 4.223 4.161

32.518 32.871

Naam Functie

F.G.A. van der Meché Voorzitter Raad van Toezicht 

T. van den Akker Lid Raad van Toezicht 

A.T. Alderliesten Lid Raad van Toezicht 

mw. J.M. Verseput Lid Raad van Toezicht 

J.C. Visser Lid Raad van Toezicht 

mw. J. Vijlbrief-van der Schaft Toebehoorder Raad van Toezicht 

I.C. Thepass Voorzitter Raad van Bestuur 

M.N.M. Scholten Lid Raad van Bestuur 

mw. C.D. Vermaas Directeur 

Topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op topfunctionarissen. Als topfunctionarissen worden aangemerkt:

1. behoort tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of 

instelling (welke automatisch aan het hoofd staan van de gehele rechtspersoon of instelling) 

2. behoort tot de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat 

orgaan én in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk is voor de gehele rechtspersoon of de gehele 

instelling 

3. belast is met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling

Op grond van het voorgaande kwalificeren de volgende personen in 2015 als topfunctionaris van 

Stichting Laurens Wonen (zowel personen in dienstbetrekking als personen anders dan in 

dienstbetrekking).
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Informatie WNT

De informatie over 2015 in het kader van de WNT is als volgt:

Transacties met verbonden partijen 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de toegelaten 

instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

Bezoldigingsnorm WNT

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke 

sector. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt na indexering voor 2015: € 230.434. 

Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

• Bruto beloning: € 187.300 

• Belastbare vaste en variabele kostenvergoedingen: € 8.263 

• Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: € 34.871. 

De specifieke bezoldigingsmaximun zoals deze geldt voor Laurens Wonen bedraagt voor 2015

€ 112.400 gebaseerd op bezoldingsklasse D.

De bestuurders van Laurens Wonen zijn voltijds in dienst van Stichting Laurens. Over 2015 heeft geen 

doorbelasting vanuit Stichting Laurens plaatsgevonden.

De directeur van Laurens Wonen is met ingang van 1 juli 2012 in dienst getreden. Voor 2015 blijft ze 

binnen de gestelde normen van de WNT, rekening houdend met de bestaande overgangsregeling.

Aangezien naast de corporatie ook de zorgpanden van Laurens strategisch en tactisch worden 

gemanaged door de directeur van Laurens Wonen, geldt dat een tweeledig arbeidscontract vanuit 

zowel Laurens als Laurens Wonen de meest rechtlijnige oplossing was geweest. Gezien de 

verschillende CAO’s en pensioenfondsen is hiervoor niet gekozen.

Overige
In 2015 is er bij Laurens Wonen geen sprake geweest van topfunctionarissen niet in dienstbetrekking 

werkzaam of uitkeringen wegens beëindiging dienstverband.
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Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van KPMG Accountants  zijn ten laste gebracht van de toegelaten instelling,

een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382aBW.

Overige Totaal 

KPMG KPMG KPMG

accountants netwerk

2015 2015 2015

Onderzoek van de jaarrekening 59.980          -               59.980

Andere controleopdrachten 7.865            -               7.865

67.845          -               67.845

Overige Totaal 

KPMG KPMG KPMG

accountants netwerk

2015 2015 2015

Onderzoek van de jaarrekening 27.830          -               27.830

Andere controleopdrachten 7.865            -               7.865

Andere niet-controlediensten -               5.518            5.518

35.695          5.518            41.213           

De honoraria van de accountant zijn opgenomen op basis van verantwoorde kosten in het boekjaar.
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17 OVERIGE GEGEVENS

17. Overige informatie

17.1 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de resultaatbestemming. De toegelaten instelling 

stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.

17.2 Voorstel tot resultaatbestemming 

17.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.

17.4 Controle verklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende bladzijde opgenomen.

Het bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het resultaat over het boekjaar 2015 

ten bedrage van € 186.956 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen.

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door Raad van 

Toezicht reeds in de balans verwerkt.
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VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN                   
TOEZICHT  

 
Verklaring   Raad   van   Bestuur 
 
Hierbij verklaart de Raad van Bestuur dat alle uitgaven van de Stichting Laurens Wonen                           
zijn   gedaan   in   het   belang   van   de   volkshuisvesting. 
 
Rotterdam,   30      juni   2016 
 
 
 
 
I.C.   Thepass, 
voorzitter   Raad   van   Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrapport   2015   Laurens   Wonen



 

Verklaring   Raad   van   Toezicht  
 
De Raad van Toezicht heeft, ingevolge artikel 8 van de statuten, de jaarrekening, het                           
jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag van de Stichting Laurens Wonen over 2014                     
onderzocht en heeft hierbij kennis genomen van de door KPMG Accountants N.V.                       
afgegeven   controleverklaring   2015,   welke   is   opgenomen   in   dit   jaarrapport.  
 
Rotterdam,   30   juni   2016 
 
 
 
Mr.   ing.   A.T.   Alderliesten, 
voorzitter   Raad   van   Toezicht 
 
 
Mr.   T.   van   den   Akker, 
lid   Raad   van   Toezicht 
 
 
Mr.   B.R.I.M.   Gerner, 
lid   Raad   van   Toezicht 
 
 
Drs.   J.C.   Visser, 
lid   Raad   van   Toezicht 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaarrapport   2015   Laurens   Wonen  



 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Laurens Wonen 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen
 
jaarrekening 2015 van Stichting Laurens Wonen te 

Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de 

winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht 

van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

In artikel 127, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 is 

bepaald dat het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) tot 1 januari van het eerstvolgende 

verslagjaar na inwerkingtreding van de Woningwet van toepassing blijft voor de jaarrekening, 

het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het onderzoeken en beoordelen van die 

verslagen door de accountant. Dit betekent dat voor verslagjaar 2015 het Bbsh zijn kracht heeft 

behouden voor deze onderwerpen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de 

jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 

opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de 

jaarrekening als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen van en 

krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

 

Het bestuur van de toegelaten instelling is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het controleprotocol WNT en het 

controleprotocol in rubriek A van bijlage 4 bij de Regeling toegelaten instellingen 

volkshuisvesting 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 



  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 

gevolg van fraude of fouten.  

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 

aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 

daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de toegelaten 

instelling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 

toegelaten instelling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 

jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting Laurens Wonen per 31 december 2015 en van het resultaat over 

2015 in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, de bepalingen van en 

krachtens de WNT en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 28, onderdeel b, van het Bbsh, voor wat betreft het in dit artikel genoemde 

jaarverslag, melden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 

onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de van 

toepassing zijnde bepalingen van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld, en 

of de in artikel 2:392 lid 1 onder g, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens 

zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391 lid 4 van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek.  

Den Haag, 30 juni 2016  

KPMG Accountants N.V. 

J.G.A Bruinsma RA 
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