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1 VOORWOORD

‘Thuis’	en	‘Samen’	vormen	de	kernboodschappen	van	SCW.	Wij	weten	als		
geen	ander	hoe	belangrijk	een	thuis	is.	Samen	met	huurders	en	belanghouders		
werken	we	aan	een	Thuis	in	Tiel.	Daarbij	zetten	we	onze	primaire	verantwoor-
delijkheid	–	het	wonen	–	voorop.	Dichtbij	de	mensen,	in	hun	straten	en		
buurten.	Daarnaast	streven	we	naar	waardecreatie,	want	dat	wordt	in	een		
omgeving	van	wonen,	zorg,	leefbaarheid	en	verduurzaming	van	ons	verwacht.	

We zijn trots op de realisatie van enkele grote (ver)bouwprojecten, zoals het wijkontwikkelings-
proces Molukse Wijk dat in samenwerking met de Molukse gemeenschap in 2010 is gestart 
en in 2019 wordt afgerond. Maar ook de ingrijpende vernieuwbouw van de Vinkenhof,  
de eerste sociale woningen van SCW. De bijna 80 monumentale woningen uit 1921 en de 
woonomgeving zijn van een ‘versteende’ uitstraling weer veranderd in een ‘tuindorp’ met  
veel groen en kunnen weer vele jaren mee. 

Ook kreeg de organisatorische kant aandacht door het vormgeven van een evenwichtige 
personele inzetbaarheid naar de toekomst, gericht op passende dienstverlening en flexibel 
werken. In veranderende tijden is het goed om een kompas te hebben: onze kernwaarden  
zijn ons (moreel) kompas. Ze geven aan waar SCW voor staat en zijn richtinggevend aan 
onze keuzes en voor ons gedrag. Daarnaast werkten we aan de verdere ontwikkeling van de 
kernkwaliteiten van onze medewerkers, passend bij de ontwikkelingen om ons heen en de 
opgaven in de maatschappij.

Vinkenhof – Feestelijke afsluiting van het wijkontwikkelingsproces in Vinkenhof op 1 september 2018.
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Ook in ons eigen huis is er het nodige werk verzet. Naast de implementatie van de Woning-
wet, met onder meer de scheiding tussen Daeb en niet-Daeb, en het waarderen op markt-
waarde, hebben we het risicomanagement verder verbeterd. Risicomanagement is een 
dynamisch proces dat onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is de toepassing en 
het bewustzijn van risicomanagement breed in de organisatie aan de orde gesteld en verder 
verankerd, onder meer door het uitvoeren van interne audits door de leden van het 
managementteam in afstemming met de Interne Auditor.

Met de gemeente Tiel, onze huurdersorganisatie, collega-corporatie KleurrijkWonen en hun 
huurdersorganisatie, maken we jaarlijks prestatieafspraken. Dat gebeurt op inhoud en in 
goede harmonie. De gemeente is met al deze partijen gestart met het opstellen van een 
nieuwe Woonvisie. Dat vinden we gezien de ontwikkeling in Tiel belangrijk, omdat de bouw 
van woningen en het sturen op gedifferentieerde wijken bijna stil is blijven staan. Met de 
Woonvisie en prestatieafspraken zijn we bezig om deze koers duidelijk en gericht op papier  
te krijgen.

De financiële lasten voor woningcorporaties zijn door onder meer de verhuurdersheffing en  
de geringe mogelijkheden om huren te verhogen, flink verzwaard. Corporaties kunnen minder 
investeren dan nodig is. Ook nieuwbouw voor de toegenomen vraag naar kleinere woningen 
met een passende kwaliteit en huur, voor een- of tweepersoonshuishoudens, staat onder 
druk. We varen financieel gezien scherp aan de wind. Dat betekent dat we ook de komende 
jaren scherpe investeringsafwegingen moeten maken. Geld kun je maar één keer uitgeven. 
Reden voor de Autoriteit woningcorporaties om in gesprek te gaan over de te hoge waarde 
van de Loan to Value, de verhouding tussen het leningvolume en de waarde van het 
woningbezit. Inmiddels zijn daar maatregelen voor genomen en voldoen we weer voldoende 
aan de norm. 

Duidelijk is dat we ook de komende jaren behoedzaam te werk moeten blijven gaan. Immers, 
met ‘betaalbaarheid op één’ en de enorme verduurzamingsuitdaging, die zich uitstrekt over  
de komende decennia (Routekaart 2050), is een gezonde financiële positie belangrijk. Met de 
wijsheid opgebouwd in de afgelopen 100 jaar in onze rugzak vervolgen we met vertrouwen 
onze weg. Op die weg zijn we collega-corporatie SWB in Lienden tegengekomen, waarmee 
we op 22 januari 2019 een ‘Intentieovereenkomst tot fusie’ hebben gesloten, met als doel 
onze krachten te bundelen. We verwachten vooral meerwaarde te vinden op het terrein van 
het matchen van opgaven en middelen in de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-
Betuwe en Buren, het realiseren van de ambitie op het gebied van wonen en verduurzaming 
in beide werkgebieden, de continuïteit en doorontwikkeling van beide organisaties in samen-
hang met het behalen van meer efficiency. We toetsen in 2019 onze plannen bij partners in  
de volkshuisvesting, de drie gemeenten en hun huurdersorganisaties. Daarna worden er 
definitieve besluiten genomen. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2020.

SCW staat voor 100 jaar volkshuisvesting in Tiel. In 2019 vieren we dat. Een mooi moment 
om terug te kijken en stil te staan bij wat er is bereikt. Tijden veranderen, wat blijft is ons 
gedachtengoed, de opgave om te voorzien in kwalitatief goede, passende en betaalbare 
huisvesting. Hier denken wij door de synergievoordelen van een gezamenlijke organisatie  
van SCW-SWB beter aan te kunnen voldoen. Samen streven we naar één thuis binnen de 
rivieren.
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2 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

2.1		 Governance	structuur	
Vanuit de door de Raad van Commissarissen(RvC) geformuleerde visie op besturen en toe-
zichthouden, gebaseerd op de vijf principes van de Governancecode woningcorporaties 2015, 
wordt benadrukt dat SCW in de geest van de principes handelt, actief haar verantwoordelijk-
heid neemt en werkt met 4 hoekpunten en met 8 ijkpunten. 
Het aantal vergaderingen is verhoogd tot zes per jaar, de ruimte voor de kwalitatieve dialoog 
is vergroot met het oog op verdieping en als meetlat voor het toezicht. Daarbij bestaat het 
eerste uur uit een themabespreking, in het daaropvolgende uur worden overige agendapunten 
behandeld. Het aantal themabijeenkomsten is teruggebracht naar één per jaar, naast de 
werkconferentie met de bestuurder met het managementteam. 

2.2	 Toezichtskader	en	werkwijze
De visie op besturen borgt het invullen van goed bestuur en toezichthouderschap en dient als 
leidraad bij onder meer:
•  realisatie van de doelstellingen zoals die in de strategische visie van SCW zijn verwoord;
•  realisering van de volkshuisvestelijke opgaven;
• strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van SCW;
• functioneren van het interne risicobeheersing- en controlesysteem;
• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
• financieel verslaggevingsproces;
• naleving van relevante wet- en regelgeving.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en van de RvC zijn in 
respectievelijk artikel 7 en in artikel 17 van de Statuten van SCW omschreven. De uitwerking 
daarvan heeft plaats gevonden in de reglementen bestuur en RvC. SCW volgt volledig de 
Governancecode bij de uitvoering van haar taken.

Corné en statushouders

Huismeesters – Als huismeester kennen Corné en 
Mehmet de stad op hun duimpje. Alle huurders kennen  
ze natuurlijk niet, maar een aantal van hen spreken ze 
regelmatig. En andersom weten de huurders hen te 
vinden. Bijvoorbeeld als het niet meer lukt de haag te 
snoeien. Zo vroeg een huurder hulp bij het onderhoud 
van haar tuin en wist Corné dat twee statushouders graag 
wilden helpen. 
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 Belanghoudersbeleid en legitimatie
Principe 4 van de Governancecode geeft aan dat het van belang is dat de RvC in dialoog is 
met belanghebbende partijen. In het belanghoudersbeleid van SCW is verwoord wat de rol 
van de RvC hierin is en wat er in 2018 opgepakt is:
• Betrokkenheid van de RvC bij het jaarlijks Visiecafé;
•  Een jaarlijkse update over mate van betrokkenheid van belanghouders met als doel 

overzicht te houden over wat er zoal speelt;
•  Naast de jaarlijkse twee informele ontmoetingen van de RvC met het Huurdersplatform, 

heeft de RvC – vanuit het maatschappelijk positioneren de wens om de interactie met 
belanghouders te intensiveren en te ervaren wat er onder huurders leeft. 

2.3	 Werkzaamheden	2018
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de RvC zich regelmatig 
mondeling dan wel schriftelijk door de bestuurder laten informeren over de (financiële) 
resultaten in relatie tot de beoogde doelen, de relevante externe ontwikkelingen en de wensen 
en behoeften van belanghouders van SCW. 
Daarnaast is een vertegenwoordiger van de RvC eens per jaar als toehoorder aanwezig bij 
het overleg van de ondernemingsraad met de bestuurder. Een delegatie van de RvC heeft in 
2018 een ontmoeting gehad met het Huurdersplatform van SCW. De voortgang van realisatie 
van volkshuisvestelijke doelstellingen en het toezicht op aan SCW verbonden partijen door 
deelnames, vielen eveneens onder haar verantwoordelijkheid.

SCW ziet geen meerwaarde in het uitbrengen van advies door de belanghouders over de 
jaarrekening en het jaarverslag, aangezien het over al gerealiseerde zaken gaat. Daar staat 
tegenover dat SCW wederzijdse verwachtingen over toekomstig beleid en strategie van groot 
belang acht. Dit is geregeld in de beleidscyclus. Tevens is in de procesgang, conform van de 
woningwet, de jaarrekening ten behoeve van het afgeven van een zienswijze voorgelegd aan 
het Huurdersplatform van SCW en aan de gemeente.

Nieuw jasje – De medewerkers van SCW werden in 2018 letterlijk in een nieuw jasje gestoken. In de frisse blauwe 
jassen, overhemden en polo’s en witte blouses zijn de medewerkers die veel ‘buiten’ komen goed herkenbaar. 
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De RvC is in het verslagjaar negen maal bijeengekomen. Geen van de leden is frequent  
afwezig geweest. De bijeenkomsten betroffen een bijeenkomst in het kader van de 
zelfreflectie en zes reguliere vergaderingen en de jaarlijkse werkconferentie met de bestuurder 
en het managementteam over de koersbepaling van de organisatie voor het opvolgend jaar. 
Voorts tweemaal in het kader van de verkenning samenwerking en vervolgens het onderzoek 
intentie tot fusie met SWB in samenhang met participatie in de begeleidingsgroep 
samenwerking/fusie.

De RvC bestond begin 2018 uit vijf personen en werkt met functieprofielen voor de leden, 
gerelateerd aan de omvang, samenstelling en activiteiten. De profielen zijn actueel en 
behoeven niet herijkt te worden. Sinds 29 maart 2018 is er een vacature wegens het 
beëindigen lidmaatschap RvC als gevolg van installatie als lid van de gemeenteraad van Tiel.
 
De RvC heeft in het afgelopen boekjaar de onderstaande bestuursbesluiten en goedkeurings-
besluiten genomen:
• Uitgangspunten meerjarenbegroting 2019-2023;
• Bedrijfsplan 2019;
• Aanpassing bezoldiging leden RvC per 01.01.2018;
• Bezoldigingsafspraken met bestuurder conform overgangsrecht WNT;
• Huurbeleidsplan per 01-07-2018;
• Jaarstukken 2017 SCW Energie B.V.;
• Jaarstukken 2017 SCW;
• Treasury jaarplan 2018;
• Plan van aanpak verbeteren LTV;
•  Besluit beëindigen lidmaatschap RvC wegens onverenigbaarheid van functies conform 

artikel 13.f van de Statuten van SCW;
• Plan van aanpak verkenningsfase samenwerking SCW-SWB;
• Verkoop van 20 garages;
• Strategische personeelsplanning SCW 2017-2021;
•  Fusievoorstel SCW Energie B.V. met Toegelaten Instelling SCW.

Vijftig jaar – Verschillende huurders wonen al vijftig jaar of langer in dezelfde woning. Zoals mevrouw Van Lienden: 
vanaf het moment dat haar huis in de zomer van 1968 werd opgeleverd, trok ze er samen met haar man en dochtertje 
in. SCW trakteerde haar op een fleurig boeket.
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•  Plan van aanpak Visitatie 2019 en vervolgens selectie Cognitum als visiterende 
organisatie;

•  Verkoop Binnenmolenstraat 6-8 (voormalige Catharinaschool) en verdere aanhorigheden;
•  Procuratieregeling als gevolg van wijziging volmacht;
•  Het Bod 2019 aan de gemeente Tiel in samenwerking met het Huurdersplatform SCW;
•  Herziene Statuten SCW, Reglement RvC en bestuursreglement als gevolg van de 

Veegwet;
•  Aanwijzen tijdelijke leden RvC bij ontstentenis/belet RvC’s SCW en SWB;
•  Fasedocument afronding realisatie en start exploitatie nieuwbouw 8 flexwoningen Molukse 

Wijk en nieuwbouw 13 eengezinswoningen D. Vijgstraat;
•  Fasedocument afronding renovatie en start exploitatie 8 D. Vijgstraat Molukse Wijk;
•  Verkoop woning Kromme Elleboog 1;
•  Plaatsen woning Binnenhoek 12 op de verkooplijst;
•  Aanpassing bezoldiging leden RvC per 01.01.2019;
•  Reglement RvC als gevolg van de herziene Statuten SCW;
•  Reglement Bestuur als gevolg van de herziene Statuten SCW.

2.4		 Integriteit	en	onafhankelijkheid
In het kader van integriteit heeft SCW een gedragscode voor alle medewerkers, bestuurder  
en leden van de RvC. In het verslagjaar is geen sprake geweest van (transacties met) tegen-
strijdige belangen waarbij leden van de RvC en/of de bestuurder betrokken waren. Aan de 
RvC zijn geen handelingen van personeelsleden gerapporteerd die in strijd zijn met de  
integriteitscode. 

SCW heeft tevens een gedragscode internetgebruik, een klokkenluidersreglement en richt-
lijnen voor het gebruik van social media. De codes, het reglement en richtlijnen zijn in ons 
medewerkersportaal SCWiki te raadplegen.

Tuinonderhoud – Yohannes en Abraham volgden enkele dagen per week een inburgeringscursus en wilden op de  
andere dagen graag wat om handen hebben. In goed overleg met de gemeente doen ze vrijwillig werkervaring op in het 
tuinonderhoudsproject van SCW. De statushouders zijn blij dat ze aan de slag kunnen én daarmee andere mensen helpen.
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De RvC is in het kader van belanghoudersbeleid zichtbaar en aanspreekbaar als verbinder 
tussen de publieke zaak en de interne organisatie. De voorzitter van de RvC heeft regelmatig 
contact gehad met de bestuurder. De belangrijkste gespreksonderwerpen betroffen de 
algemene gang van zaken, personele zaken, bezoldigingsafspraken met de bestuurder in 
verband met de afbouw conform het overgangsrecht wet normering topinkomens, 
programmering uitvoering strategische visie, maatschappelijke ontwikkelingen, het proces 
implementatie van de woningwet 2015, Governance en legitimatie in samenhang met de 
positionering daarbij van onze brancheorganisatie Aedes, de contacten met de Autoriteit 
woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de voorbereiding van agenda’s 
voor de RvC-vergaderingen en voor de diverse bijeenkomsten in het kader van de verkenning 
samenwerking/fusie met SWB. De RvC functioneert onafhankelijk van de bestuurder en van 
het werkapparaat en wordt ondersteund door een bestuurssecretariaat.

In de statuten is vastgelegd welke functies strijdig zijn met die van de bestuurder. Om elk 
risico op belangenverstrengeling te voorkomen, is expliciet afgesproken dat de bestuurder 
haar besluitvorming over het wel of niet accepteren van nevenfuncties ter goedkeuring 
voorlegt aan de RvC, indien er een vermoeden van belangenverstrengeling kan zijn. 
SCW heeft als algemeen beleid dat er geen leningen of garanties worden verstrekt aan haar 
commissarissen. Er deden zich in het verslagjaar in de zin van de governancecode geen 
tegenstrijdige belangen voor. 

2.5		 Zelfevaluatie
Tijdens de zelfevaluatie 2018 van de Raad van Commissarissen is de eigen inrichting en  
het functioneren aan de orde gesteld, alsmede de bijdragen van de individuele leden in 
samenhang met de relatie met de bestuurder en met het managementteam. De uitkomst 
daarvan is dat de RvC zowel collectief als individueel complementeert aan elkaar, deskundig 
en kritisch is. Aandachtspunt is: gerichte interactie met externe belanghouders in het kader 
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en in het belang van de toezichthoudende rol.

De Batouwe blijft staan – In 2018 besloot SCW serviceflat De Batouwe aan de Wadenoijenlaan niet te slopen. Nieuwe en 
toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt in Tiel deden ons onlangs besluiten om het gebouw niet te slopen maar een 
scenario uit te werken voor ingrijpende renovatie.
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2.6		 Externe	contacten
Contacten met belanghebbenden zoals accountants en het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) wordt van belang geacht in het 
kader van adequaat intern toezicht. 

In het kader van de verkenning samenwerking fusie heeft de RvC met de bestuurder in 2018 
met de RvC en de bestuurder van SWB een ontmoeting gehad. 
Verder hebben zij met het bestuur van de stichting Buah Hati een ontmoeting gehad en tijdens 
de dag van de bewonerscommissies van SCW hebben zij huurders ontmoet.

De leden van de RvC hebben in het verslagjaar het volgende ondernomen om zich te laten 
informeren over actuele ontwikkelingen en het op peil houden van de deskundigheid, dit mede 
in het kader van de verplichte permanente educatie (PE) van bestuurders en commissarissen 
(PE-reglement, 1 januari 2015):
•  Het bijhouden van uiteenlopende publicaties en vakliteratuur;
•  Het volgen van interne en externe workshops, themabijeenkomsten, symposia en 

dergelijke; 
•  Dialoogthema’s en de jaarlijkse conferentie met de bestuurder en leden van het 

management
•  Ontmoetingen met het huurdersplatform en de ondernemingsraad;
•  Gesprek met de externe controlerend accountant.

2.7		 Samenstelling	Raad	van	Commissarissen
De samenstelling van het bestuur is in het afgelopen jaar niet gewijzigd, die van de Raad van 
Commissarissen wel. Op 29 maart heeft Peter Elferink conform artikel 13.f. van de Statuten 
van SCW wegens onverenigbaarheid van functies zijn lidmaatschap beëindigd.

2.7.1		 Per	31	december	2018	was	de	RvC	als	volgt	samengesteld:

Naam D.W. Hommes (Diederik) J.N. Go-Hippe (Jolanda)

Geslacht Man Vrouw

Geboortejaar 1966 1969

Functie in RvC Voorzitter Lid

Beroep Directeur Senior Bedrijfsjurist

Werkgever Rijnconsult B.V. SPF Beheer B.V.

Relevante nevenfuncties Bestuurslid Stichting 
Stadsherstel Tiel
Lid van Raad van Toezicht 
RSG Lingecollege

Rooster van aftreden december 2020 december 2020
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Naam A.E. Brunekreeft  
MPM (Eddy)

P.W. van den Bosch MBA 
RB (Peter)

Geslacht Man Man

Geboortejaar 1956 1958

Functie in RvC Lid Vice-voorzitter

Beroep Bestuurder Voorzitter van bestuur

Werkgever KION groep BKR

Relevante nevenfuncties Vice-voorzitter 
Brancheorganisatie 
Kinderopvang

Bestuurslid Bureau 
Kwaliteit Kinderopvang  
per 1 mei 2018

Bestuurslid Stichting 
Certificering voor 
Makelaars en Taxateurs
Lid van Raad van Toezicht 
NIBUD
Vice President ACCIS 
Brussel

Rooster van aftreden december 2019 december 2019

2.7.2		 Overzicht	PE-punten

D.W. 
Hommes

J.N.  
Go-Hippe

A.E. 
Brunekreeft

P.W.  
van den Bosch

H.W.J. 
Suijdendorp

Totaal 2015-2017 10 19 14 22 123

Totaal 2018-2020 13 4 6 6 51

Totaal t/m 2018 23 23 20 28 174

Verdeeld over 
aandachtsgebieden

1 15 9 3 33

5 6 34

5 16

10 3 8 5 61

9 2 6 12

3 1 3 18

2.7.3		 Aandachtsgebieden

Strategie, beleid en communicatie

Veranderkunde en innovatie

Leiderschap en cultuur

Governance en risk

Vastgoed en financiën

Maatschappelijke verankering

Er is één RVC lid die minder dan 5 PE punten heeft gehaald.
Zij zal er alert op zijn dat een minimum van PE 5 punten benodigd is.



12 SAMEN WERKEN AAN THUIS

De RvC werkt niet met gedelegeerde leden met een bijzondere taak, omdat delegatie aan een 
lid afbreuk kan doen aan de positie van de RvC als collectief. De honorering van de leden is 
gekoppeld aan de klasseindeling voor de woningcorporatiesector per 1 januari 2015. SCW is 
ingedeeld in klasse E., de honorering van de RvC valt binnen de gehanteerde maxima en 
bedraagt € 8.891 voor leden en € 13.336 voor de voorzitter. 

2.8		 Beoordeling	en	bezoldiging	bestuurder
De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur en toezicht. Het bestuur bestaat uit één 
bestuurder en heeft zelfstandige bevoegdheden, zoals door de RvC is bepaald. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de statuten en in het bestuursreglement 
vastgelegd. De bestuurder is tevens voorzitter van het managementteam van SCW. Het 
arbeidscontract met de bestuurder is aangegaan voor onbepaalde tijd. Herbenoeming voor 
een periode van telkens vier jaar is niet van toepassing. 

Conform de regeling in de wet normering topinkomens bedraagt de beloning € 174.151 bruto 
per jaar op basis van een 40-urige werkweek. De bestuurder maakt tevens gebruik van de 
leaseautoregeling, deelname aan de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds 
Woningcorporaties en valt onder de reikwijdte van de aparte regeling van de Minister. Deze 
regeling van de Minister kent een overgangsrecht voor bestaande arbeidsovereenkomsten die 
voor 1 januari 2013 afgesloten zijn. Dit overgangsrecht regelt een evenredige afbouw van de 
bezoldiging in zeven jaar en is op 1 januari 2014 in werking getreden.

De RvC heeft het functioneren van de bestuurder besproken. De voorzitter en vice-voorzitter 
hebben vervolgens in het jaarlijks zelfevaluatiegesprek met de bestuurder vastgesteld dat de 
prestatieafspraken in het afgelopen jaar op een verantwoorde wijze zijn gerealiseerd en het 
bestuur van de organisatie op adequate wijze is uitgevoerd.

2.9		 Interne	auditor
Ingevolge het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTiV), artikel 105 is SCW 
verplicht een controlfunctie onder te brengen in een afzonderlijke organisatie-eenheid. Vanaf 
januari 2017 heeft SCW gevolg gegeven aan deze wettelijke verplichting en heeft daartoe een 
interne auditor aangesteld. Op basis van een vastgestelde functiebeschrijving en in het 
Reglement Financieel Beleid en Beheer (RFBB) benoemde onderwerpen waarbij de control-
functie moet worden betrokken, zijn werkzaamheden uitgevoerd.
De interne auditor is verantwoordelijk voor het kritisch bewaken en toetsen van (voorgenomen) 
bedrijfsactiviteiten van de organisatie, risicobeheersing, betrouwbaarheid van managementin-
formatie en -rapportage. In het boekjaar zijn processen getoetst, rapportages beoordeeld en 
(voorgenomen) besluiten besproken. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de verdere imple-
mentatie van risicomanagement en zijn vergaderingen van het managementteam en Raad van 
Commissarissen bijgewoond. 
De functie wordt parttime ingevuld waarbij samenwerking is gezocht met corporaties in Vianen 
en Doorn die deze functie op eenzelfde wijze hebben ingevuld.

2.10		 RvC-verklaring
Na kennisneming van de accountantsverklaring en het rapport van bevindingen bij de jaar-
rekening van Mazars accountants heeft de RvC in haar vergadering van 17 juni 2019 de  
verantwoordingsstukken over het jaar 2018 goedgekeurd. De RvC constateert dat de bestuur-
der heeft bestuurd conform respectievelijk de strategische visie 2016-2021 en conform het 
bedrijfsplan 2018. De RvC spreekt haar waardering uit voor de organisatie en de behaalde 
resultaten.



13JAARVERSLAG 2018

3 HET KADER

3.1		 Strategische	visie	2016-2021
De omgeving waarin SCW werkt is sterk aan verandering onderhevig: politieke 
ontwikkelingen, nieuwe regelgeving en veranderingen in onze maatschappij. Wij hebben 
daarom in 2016 een nieuwe strategische visie voor onze organisatie opgesteld. We zijn in 
2017 met de implementatie hiervan gestart.

 SCW is Thuis in Tiel
“Wij bieden betaalbare woningen voor mensen die vanwege hun inkomen niet in hun eigen 
woonbehoefte kunnen voorzien. We kijken daarbij verder dan de woningen en nemen ook 
verantwoordelijkheid om te werken aan leefbare en vitale wijken en buurten. Een opgave die 
we samen met gemeente, bewoners en andere maatschappelijke partners willen oppakken.”

We willen een maatschappij waarin iedereen naar eigen vermogen meedoet. Een samen-
leving die niemand uitsluit. Een maatschappij waar iedereen woont in gemixte wijken. Geen 
tweedeling in de maatschappij en gericht op voorkomen van segregatie. In woningen en  
buurten die leefbaar en duurzaam zijn. Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om 
hierbij samen met andere partijen een rol te spelen, binnen de kaders die er zijn. 

Eigen verantwoordelijkheid, dat is een gegeven voor de toekomst. Zelf kunnen bepalen.  
Het leidt er toe dat wij onze bewoners meer vertrouwen willen geven. Dit doen we niet met 
regels en bureaucratie, maar door hen de regie te geven en coproducties met ze aan te gaan. 

We zijn meer dan alleen een woningbeheerder. We willen ook een rol spelen in de ontwikkel- 
en transformatie-opgave waar Tiel voor staat. Niet alleen op korte termijn, maar ook op langere 
termijn. In die zin zien we onszelf meer als rentmeester dan als eigenaar. Bij rentmeesterschap 
hoort ook dat het bieden van een thuis gepaard gaat met spelregels vanuit SCW, zodat helder 
is wat huurders en SCW van elkaar mogen verwachten. Wij blijven nieuwsgierig naar wat 
“thuis” is voor onze huurders, om zo veel mogelijk passende dienstverlening te kunnen leveren.

 SCW werkt mensgericht
We werken voor mensen en behoeften van mensen zijn voor ons uitgangspunt. We zijn wel 
duidelijk over hoe ver we kunnen en willen gaan. We nemen de piramide van Maslow als 
uitgangspunt om aan te geven wat SCW wel en niet doet, en welke rol we voor onszelf zien. 
We zien in deze piramide een rol voor onszelf op de onderste twee niveaus, op de bovenste 
drie niveaus zien we geen rol voor SCW. Primair richten we ons daarom op de twee onderste 
niveaus.

We bieden een betaalbare woning waarbij 
de directe woonomgeving veilig en leef-
baar is. Leefbaarheid van de omgeving 
zien wij als een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid die we samen met belang-
houders willen oppakken. Op het gebied 
van sociaal contact en sociale cohesie 
zien wij geen primaire rol voor SCW.  
De gemeente en welzijnsorganisaties  
dragen hier verantwoordelijkheid voor. 

Vanuit eigenbelang van SCW zien we wel 
een initiërende en faciliterende rol voor 
SCW. In sommige buurten is behoefte aan 
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sociaal contact gewenst zodat bewoners zich veilig voelen. Dit willen wij faciliteren door 
samen te werken met onze belanghouders. Onze benadering is daarbij kleinschalig, gericht 
op de buurt om snel oplossingen te kunnen bieden. We zien hierin ook een belangrijke rol 
voor de bewonerscommissies. 

 SCW is bondgenoot
Als bondgenoot zijn wij gericht op samenwerking gebaseerd op vertrouwen. Samenwerking  
is nodig om onze ambities in Tiel te realiseren en vertrouwen is de basis voor het gezamenlijk 
leveren van prestaties. Dat geldt zowel intern als extern naar belanghouders. We wegen 
steeds af waar onze belangen liggen en wat wij kunnen bijdragen. We willen hierover helder 
communiceren naar belanghouders en samen vanuit een open houding en gezamenlijk 
belang zoeken naar de wijze waarop we elkaar kunnen aanvullen en versterken. 

 De doelgroep van SCW
Als woningcorporatie zijn wij er voor mensen die vanwege hun inkomen of anderszins niet 
zelfstandig hun plek op de woningmarkt kunnen vinden. 
•  Primaire doelgroep zijn huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (prijspeil 2018). 
•  Secundaire doelgroep zijn huishoudens met een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056. 
•  Kwetsbare doelgroepen met een bijzondere welzijns- of zorgvraag. 
Wij zijn dichtbij en hebben veel kennis over Tiel. Vanuit dit onderscheidend vermogen willen 
we ook deze bijzondere doelgroepen een thuis bieden. 

Deze doelgroepen bedienen wij met ons DAEB bezit. Dat betekent dat wij geen 
ontwikkelopgave realiseren in het niet-DAEB segment. Bij de actualisering van de 
vastgoedstrategie bepalen we ook wat dit betekent voor het huidige niet-DAEB bezit. 

3.2		 Verankering:	identiteit	en	kernwaarden
Wij bewegen ons op het terrein van bewoners, woningen, buurten en wijken. De bewoners 
staan voor ons centraal. Om prettig te wonen is echter meer nodig dan een goede woning. 
Het vraagt ook om aandacht voor wijken. Het wordt pas prettig wonen in een woning als je je 
ook thuis voelt in de wijk. 

Dag van de bewonerscommissies – Eind juni vond de 
dag van de bewonerscommissies plaats: een dag waarop 
we onze bewonerscommissies en bewonersgroepen 
bedankten voor hun inzet. Tijdens de goed verzorgde 
tapaslunch werd in groepen gepraat over duurzaamheid, 
energie en gedrag. Daarvoor en daarna was er tijd voor jeu 
de boules.
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Het werken aan leefbare wijken is te allen tijde een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen 
met gemeente, inwoners van de wijk en alle andere partners die op het wijkniveau actief zijn, 
dragen wij graag ons steentje bij. Ieder vanuit de eigen kerncompetentie.
In dat kader hebben we een gemeenschappelijke toekomstdroom geformuleerd die voor ons 
realiteit kan worden. Samen met belanghebbende partners zetten wij hier onze schouders 
onder en dat is nodig, want het is een uitdagend toekomstbeeld: het geeft onze ambitie voor 
2020 aan. 

 “AL ONZE BEWONERS VOELEN ZICH IN 2020 THUIS IN TIEL”

Als bondgenoot zijn wij gericht op samenwerking gebaseerd op vertrouwen. Samenwerking  
is nodig om onze ambities in Tiel te realiseren en vertrouwen is de basis voor het gezamenlijk 
leveren van prestaties. Dat geldt zowel binnen SCW als naar belanghouders. 

We moeten iedere keer afwegen waar onze belangen liggen en wat wij kunnen bijdragen. We 
willen hierover helder communiceren naar belanghouders en ook vanuit een open houding en 
gezamenlijk belang zoeken hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken. 

SCW heeft vier kernwaarden geformuleerd. Kernwaarden zijn overtuigingen die aangeven  
wat wij juist en van wezenlijk belang vinden. Ze geven aan waar SCW voor staat. We zien  
ze ook als richtinggevend voor onze keuzes en voor ons gedrag. We hebben 3 kernwaarden 
behouden uit onze vorige strategische visie, namelijk dichtbij, verstandig en proactief. We 
hebben eenduidig veranderd door meedenkend. 

Meedenkend houdt in dat we flexibel zijn in onze houding en gedrag en hebben als uitgangs-
punt mee te denken met onze bewoners en belanghouders. Meedenken betekent voor ons: 
oog en oor hebben voor je omgeving en kijken wat je kunt doen, maar ook onderzoeken waar 
de grenzen liggen. We laten niet het systeem, maar de bedoeling leidend zijn in ons werk.  
Om dit te bereiken bieden we onze medewerkers de nodige ruimte om meer maatwerk in 
dienstverlening te kunnen bieden. Kortom, wendbaar met een open en initiatiefrijke houding. 
Met een sterk netwerk van partners dat daarbij verbindt en versterkt. 

Dag van de bewonerscommissies – Een vrolijke en zonovergoten dag met onze bewonerscommissies en 
bewonersgroepen.
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 Kernkwaliteiten
De komende periode willen we nieuwe kwaliteiten ontwikkelen, passend bij de ontwikkelingen 
om ons heen en de opgaven in de maatschappij. Onze gewenste kernkwaliteiten zijn:

Creatief
‘Komt met nieuwe gezichtspunten, ideeën of oplossingen en bedenkt mogelijkheden om tot 
resultaten te komen.’ 
In alle functies is een zekere mate van creativiteit en verbeeldingskracht nodig. In algemene 
zin heeft creativiteit betrekking op het open staan voor voorstellen om een probleem op een 
andere wijze te benaderen. Medewerkers denken mee met andere zienswijzen en staan open 
voor de creatieve inbreng van anderen.

Flexibel
‘Speelt effectief in op veranderende omstandigheden, ook ten aanzien van mensen met 
uiteenlopende perspectieven, opmerkingen en vragen en anticipeert daarop.’
Het gaat hier om het effectief kunnen schakelen tussen onder meer werkwijzen, stijlen en 
zienswijzen om een doel te bereiken. Maar ook openstaan voor verwachte of onverwachte 
veranderingen in de omgeving en bereid zijn daar iets mee te doen.

Kritisch
‘Kan goed naar zichzelf en gehanteerde werkwijzen kijken, reflecteert op en leert van het 
beroepsmatig handelen in de (maatschappelijke) context. Geeft dit op een natuurlijke wijze 
vorm in het handelen en stimuleert dit.’ 
Het vermogen je in de ander te kunnen verplaatsen en het herkennen van emoties van 
anderen, oordeelvrij zijn en kunnen communiceren over deze emoties is hierbij van belang. 
Daarbij hoort ook dat we ons afvragen of we nog wel de juiste dingen doen en of we deze 
goed doen. 

Samen op reis – In regionaal verband gingen we in 2018 op reis met gemeenten en zorginstellingen. We spraken over 
kwetsbare groepen, duurzaam wonen en betaalbaar wonen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 
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Nieuwsgierig
‘Haalt ontwikkelingen en signalen uit de omgeving van SCW op en weet die kennis effectief te 
benutten.’ 
Hierbij gaat het om het goed zicht blijven houden op de positie van SCW, ontwikkelen/signalen 
in de gaten hebben, trends herkennen in de behoeften van huurders en belanghouders die 
SCW en/of het eigen vakgebied/werk kunnen raken. 

 Kernboodschappen
Onze kernwaarden en kernkwaliteiten zijn richtinggevend voor onze organisatieontwikkeling. 
Twee kernboodschappen zijn leidend: ‘Thuis’ en ‘Samen’.

Thuis: Hier voel ik mij op mijn gemak
SCW weet hoe belangrijk een thuis is. Een plek waar je je veilig, vertrouwd en verbonden 
voelt en waar persoonlijke invulling voorop staat. Wij zijn dagelijks bezig met het realiseren 
van woningen waar dat thuisgevoel mogelijk is en dat doen wij voor mensen die vanwege  
hun inkomen zelf niet in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Met nadruk op betaalbaarheid, 
leefbaarheid en wijkgericht.

Samen: Betaalbaar wonen in leefbare wijken 
SCW zorgt voor betaalbare woningen én leefbare en vitale wijken in Tiel. Dat kunnen we niet 
alleen maar doen we samen met gemeente, bewoners en maatschappelijke partners. We zoeken 
actief naar verbinding met belanghouders om gezamenlijk tot goede woonoplossingen te komen. 

3.3		 Actuele	ontwikkelingen
De Woonagenda van het Rijk heeft 3 doelstellingen:

1 Meer woningen bouwen
 •  Bestaande bouwplannen worden versneld gerealiseerd;
 •  Vergroten van de plancapaciteit op middellange termijn;
 •  Woningvraagmarktstukken in samenhang oppakken met andere vraagstukken.

Samen op reis – Een geslaagde bijeenkomst die door bezoekers goed werd gewaardeerd. 
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2 Betaalbaarheid
 •  Wetgeving verruiming toewijzingsgrenzen. Wetgeving wordt pas verwacht medio 2019 

ingaande 1 januari 2020. Verruiming van de toewijzingsgrens geeft enerzijds meer 
speelruimte maar anderzijds meer schaarste in sociale huurwoningen; 

 •  Wonen blijft betaalbaar door een mogelijk nieuw huurakkoord. Daarnaast bekijkt het rijk 
wat ze gaat doen met de liberalisatiegrens.

3 Beter benutten van de bestaande voorraad
 •  Passende huisvesting voor aandachtsgroepen;
 •  Versterken lokaal woonbeleid en bevorderen goed verhuurderschap: er is veel 

aandacht voor vakantieparken. 

Routekaart CO2-neutraal
Met de Routekaart wordt, op basis van de huidige inzichten, de richting bepaald om te komen 
tot een CO2-neutraal bezit. SCW heeft als uitgangspunt dat bij een CO2-neutrale voorraad de 
energie niet woning gebonden wordt georganiseerd (energieneutraal), maar dat er een 
restvraag overblijft die extern ingekocht dient te worden of CO2-neutraal opgewekt wordt. 

Leidend is de financiële haalbaarheid voor SCW en de betaalbaarheid voor onze huurders. 
Isoleren van het bezit heeft prioriteit boven het aanbrengen van duurzame installaties. Het 
reduceren van de warmtebehoefte per woning heeft immers een positief effect op de 
energielasten en daarmee de betaalbaarheid van de huurders. Daarnaast ontstaat door deze 
fasering ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en het komen tot een 
weloverwogen keuze voor een definitieve warmtebron, collectief of individueel.

Per complex wordt, op basis van de warmtevisie en de complexvisie een ambitie/maatregel 
gekoppeld. De Routekaart is echter een dynamisch document; periodiek zal deze worden 
herzien en aangepast op basis van interne of externe ontwikkelingen.

College gemeente Tiel: Tiel in Balans
In het coalitieakkoord van Tiel is voor het thema wonen het volgende opgenomen:
Impuls nieuwbouw: accent ligt op koop en weinig op sociale huurwoningen;
Bouwen in stedelijk gebied: met name Veilingterrein;
Wonen voor iedereen: ouderen (de doelgroepen van SCW zijn divers en niet alleen ouderen);
Aardgasvrij wonen.

Andere thema’s binnen het coalitieakkoord zijn schoon en veilig; aantrekkelijk en gastvrij; 
zorgzame gemeente; leren en werken; besturen/samenwerking. 

Woonvisie
De gemeente Tiel was eind 2017 aan de slag gegaan met een nieuwe Woonvisie voor de 
periode 2019-2023. De planning was dat de eerste conceptversie in april 2018 gereed zou 
zijn. Dit traject heeft echter vertraging opgelopen en de verwachting is dat in de woonvisie in 
juni 2019 voorgelegd kan worden aan de Gemeenteraad. Vervolgens kan gestart worden met 
het opstellen van het raamwerk voor de komende 5 jaar en het bod voor 2020.

3.4		 Risicomanagement
Binnen SCW wordt voldoende aandacht besteed aan risicomanagement. De volgende risi-
corubrieken worden onderscheiden:
•  Bedrijfsrisico’s (3.4.1)
•  Financiële risico’s (3.4.2)
•  Operationele risico’s (3.4.3)
•  Strategische risico’s (3.4.4)
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Om volledig te voldoen aan de RJ 400.110b zijn daar de volgende onderdelen aan toegevoegd:
•  Financiële verslaglegging (3.4.5)
•  Wet- en regelgeving (3.4.6)

Binnen elke rubriek heeft het management van SCW de belangrijkste risico’s benoemd.  
Deze blijven we monitoren om ervoor te zorgen dat de strategische doelen van SCW voor de 
komende jaren worden bereikt. Als aanvulling daarop is het financial en business-risks-model 
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) begin 2018 herijkt. 

SCW werkt vanuit het kader Huis van Beheersing:

Risicobereidheid
Naast het uitwerken van scenario’s speelt ook de bereidheid om risico’s te nemen, ook wel 
‘risk appetite’ genoemd, een rol bij de invulling van de interne beheersing. De risk appetite  
van SCW is afhankelijk van een aantal factoren.

Risicocapaciteit 
De aard en omvang van de risico’s die SCW kan dragen bij het realiseren van de doelstellingen.

Risicotolerantie 
De aard en omvang van de risico’s die SCW duldt bij het realiseren van haar doelstellingen.

Risicobereidheid 
De aard en omvang van de risico’s die SCW bereid is aan te gaan bij het realiseren van de 
doelstellingen. Binnen deze bereidheid spelen ook de maatschappelijk acceptatiegraad en 
controleprotocollen zoals van de accountant een rol.

Risicolimieten
Grenswaarden om vast te stellen of het werkelijke niveau van de risico’s die een organisatie 
loopt binnen de risicocapaciteit, tolerantie en bereidheid blijft.

Het is belangrijk dat er consistentie is tussen de doelstellingen, de risicobereidheid, de strate-
gie en de genomen maatregelen. Risicobereidheid is dan ook vanuit verschillende invalshoe-
ken te benaderen. 
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Risicostatement
Voor SCW zijn de volkshuisvestelijke doelstellingen leidend en willen we maximaal investeren 
in ons bezit. Het handhaven van de financiële continuïteit op de langere termijn is het kader 
waarbinnen onze activiteiten en bedrijfsvoering zich moet bewegen. Door de verhuurdershef-
fing en beperkingen in het huurbeleid is de investeringscapaciteit beperkt, maar blijven we 
binnen de financiële kaders wel investeren. De risicobereidheid is op dit punt gemiddeld te 
noemen. 

Kijken we naar treasuryrisico’s dan is de risicobereidheid laag te noemen waar het gaat om 
afdekken van renterisico’s. Door wijzigingen in wet- en regelgeving zijn de mogelijkheden om 
risico’s en beheermaatregelen te nemen beperkt.

Begrotingen worden adequaat gemonitord en worden op basis van de realisatie inzichtelijk 
gemaakt wat de prognose is op jaarniveau. De financiële ratio’s zijn verankerd in het Strate-
gisch Dashboard en vormen het kader voor het borgen van de financiële continuïteit. Door 
middel van scenario’s wordt een gevoeligheidsanalyse gemaakt van mogelijke externe en 
interne factoren die kunnen afwijken van de aannames in de begroting. De risicobereidheid op 
dit onderdeel is gemiddeld.

Samengevat kan worden gesteld dat de risicobereidheid gemiddeld te noemen is en dat we 
hierin behoedzaam, zorgvuldig en gestructureerd opereren. De afweging om voor gemiddeld 
te kiezen is gelegen in de balans tussen ondernemen en risicobereidheid. Als we de risicobe-
reidheid zouden typeren als laag dan is er van ondernemen in mindere mate sprake dan bij 
gemiddeld en dat vinden wij niet passend. Typeren wij de risicobereidheid als hoog dan zou er 
sprake zijn van een bovengemiddeld ondernemen en bijbehorende risicobereidheid en ook dit 
vinden wij niet passend.

Risicobewust ondernemen en beheersen van risico’s
In deze paragraaf wordt enerzijds stilgestaan bij de reguliere activiteiten op het gebied van 
risicomanagement en anderzijds bij de activiteiten die zijn ondernomen om risicomanagement 
verder te professionaliseren en te verankeren binnen de organisatie.

Bruidspaar – Wooncomplex Andreashof staat 
centraal in de ontmoeting van twee huurders: de 
ene stond ‘in de weg’ bij de bergingen toen de 
ander wilde passeren. Dat was eind 2016. Ruim 
twee jaar later traden Marcel en Babette met elkaar 
in het huwelijk en gingen samenwonen in… de 
Andreashof!
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Basis voor het risicomanagement bij SCW is het Interne Auditplan. Risico’s die gesignaleerd 
worden in interne audits en de externe audit (tussentijdse controle) van de accountant vormen 
bespreekpunten en leiden tot verdere verbetering van de processen en aanscherping van het 
Interne Auditplan. SCW zal realistisch blijven ondernemen. Hierbij wordt risicobeheersing  
integraal benaderd en intern geborgd. 

De organisatie is zich bewust van het belang van risicomanagement, vandaar dat er continu 
aandacht is voor een gestructureerde vastlegging en daarmee is er inzicht op de borging van 
alle (belangrijke) risico’s. Risicomanagement dient duidelijk verankerd te zijn in het dagelijks 
management. Adequaat risicomanagement is een structureel proces en geen eenmalige  
activiteit. Naast de technische (harde) kant is daarom ook de sociaal organisatorische (zachte) 
kant een belangrijk onderdeel van onze aanpak.

Risicomanagement is niet bedoeld om geen risico’s meer te nemen, maar om de afweging 
van risico’s een integraal onderdeel te laten zijn van ons afwegingskader. Het zoeken naar 
balans tussen de harde en zachte kant kan als volgt worden weergegeven:

Voor het interne auditplan 2018 is een inventarisatie gemaakt van de meest relevante risico’s. 
Dit auditplan is onder leiding van de Interne Auditor(IA) uitgevoerd. In 2019 zullen de taken 
vanuit het Interne Auditplan meer door de leden van het managementteam worden uitgevoerd, 
waarbij de IA een bewakende rol zal hebben, zowel qua planning als de kwaliteit van de audits.

3.4.1		 Bedrijfsrisico’s

Huurmarktontwikkelingen
Hieronder vallen risico’s als huurderving wegens leegstand, verhuurbaarheid en huurprijs-
ontwikkeling. De huurderving en verhuurbaarheid worden, ondersteund door rapportages,  
gevolgd en waar nodig en mogelijk bijgestuurd door het managementteam. 
De huurmarktontwikkelingen worden binnen het strategisch vastgoedportefeuillebeleid nauw-
gezet gevolgd. In 2016 is, in het verlengde van de Strategische Visie 2020, het vastgoed-
portefeuillebeleid herijkt. Het huurbeleid is integraal herzien gelet op wet- en regelgeving en 
 in 2017 vastgesteld. 

Waardeontwikkeling vastgoed
Een positieve waardeontwikkeling is van belang voor de financiële continuïteit (financierings-
ruimte) van de corporatie. Investeringen in onze woningvoorraad zijn gericht op een positieve 
waardeontwikkeling. 
In februari 2017 is het investeringsstatuut volledig herzien en vastgesteld. In het investerings-
statuut zijn onder andere financiële en niet-financiële randvoorwaarden opgenomen voor de 
toetsingen (op project- en TI-niveau) van investeringen.
Het investeringsstatuut heeft tot doel het kader te scheppen waarbinnen de investerings-
activiteiten binnen SCW dienen plaats te vinden. Het statuut geeft inzicht in de beheersing van 
de taken en de verantwoordelijkheid over en het toezicht op de investeringsactiviteiten en de 
hieraan verbonden risico’s binnen SCW. Ook zijn de verantwoordelijkheden van de RvC en de 
Bestuurder met betrekking tot investeringsbeslissingen opgenomen.
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In stand houden van het vastgoed 
Al het onroerend goed is tegen brand en storm verzekerd, met uitzondering van terrorisme.  
De hallen op het veilingterrein vormen hierop een uitzondering. Jaarlijks wordt 1/4 van ons  
bezit beoordeeld op basis van de huidige conditie gebaseerd op de NEN 2767 “Conditie-
meting van bouw en installatiedelen”. Dit is belangrijk om niet voor onverwachte uitgaven 
te komen staan. Daarnaast wordt rekening gehouden met eenheidsprijzen in de meerjaren-
onderhoudsbegroting die enerzijds gebaseerd zijn op interne ervaringscijfers en anderzijds is 
er sprake van een kostenbestand van een externe deskundige ter toetsing van marktconformi-
teit van de kosten.

Voorafgaand aan het opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting wordt het totale budget 
voor onderhoud (dus planmatig en niet-planmatig) gemaximaliseerd waarbij pieken zoveel als 
mogelijk worden afgevlakt tot een zo gelijkmatig mogelijk verloop in kasstromen.

Betalingsrisico’s huurders
Maandelijks wordt over de huurachterstanden gerapporteerd. Ook wordt de kwaliteit van het 
ingeschakelde deurwaarderskantoor periodiek beoordeeld. Wij besteden veel aandacht aan 
huurders die voor het eerst huurachterstand vertonen om verder oplopen van de achterstand 
te voorkomen.
De huurschuld als percentage van de jaarhuur is stabiel gebleven en ligt onder de 1%. In het 
uiterste geval vindt huisuitzetting plaats.

Betalingsrisico’s leveranciers
Bij uitbesteding wordt het risico gelopen dat de aannemer afspraken niet nakomt. Aanbeste-
dingen voor nieuwbouw geschieden in bouwteamverband of via een meervoudig onderhandse 
inschrijving. Van nieuwe relaties worden onder meer de financiële antecedenten onderzocht. 
Van de aannemers met een verwachte omzet van € 50.000 of hoger wordt verlangd dat zij 
minimaal eens per jaar een verklaring van betalingsgedrag, afgegeven door de fiscus, over-
leggen.
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SCW streeft naar bestendige doch zakelijke relaties met haar leveranciers, zodat het risico 
op niet deugdelijke nakoming wordt verkleind. Verder wordt bij een verwachte jaaromzet voor 
onderhoud van boven de € 50.000 de BTW verlegd en een G-rekening gebruikt. Hiermee 
wordt het aansprakelijkheidsrisico bij faillissement van de (onder)aannemer ten aanzien van 
onder loonheffingen en BTW verkleind.

Tevens zijn prestatieafspraken gemaakt met de aannemers, die periodiek worden beoordeeld.
Onvoldoende toepassing van de Ketenaanprakelijkheid- en Verleggingsregeling kan leiden tot 
boetes bij controle door de Belastingdienst. In geval van verwijtbare tekortkomingen kan de 
bestuurder door de fiscus hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. In 2019 zal worden onder-
zocht of de interne procedure aanpassing behoeft.

Projectrisico’s
De financiële risico’s uit projecten hebben vooral betrekking op grondposities en de bouw  
van woningen. In de voorbereidingsfase worden uitgebreide investeringscalculaties opge-
steld, ondersteund door bouwtechnische kostendeskundige- en bedrijfs- en marktwaarde-
berekeningen. Ontwikkelingsbesluiten (initiatieffase) worden door de bestuurder geaccor-
deerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van fasedocumenten, die door de bestuurder 
worden vastgesteld en door de RvC worden goedgekeurd. In het fasedocument is een aparte 
paragraaf risico’s en mogelijke beheersmaatregelen opgenomen. Hierbij wordt bijvoorbeeld 
aan de Wet Natuurbescherming aandacht besteedt.

De projectadministratie wordt up-to-date gehouden en wordt periodiek aangesloten met de 
administratie en gemonitord in het Strategisch Dashboard (zie verder bij Strategische risico’s) 
op budget-realisatie, kwaliteit en planning.

Fusie – In 2018 verkenden SWB en SCW de meerwaarde en haalbaarheid van samenwerking. De organisaties denken dat 
zij elkaar en de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren veel te bieden hebben. In januari 2019 is 
de intentieverklaring getekend.
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(Grond) posities
Ultimo 2018 heeft SCW de (grond-)posities ‘Driehoek’ (aan de Kromme Elleboog) en  
Reuchlinlaan. De grondposities zijn verworven vóór 1 januari 2011. 
SCW voert geen proactief aankoopbeleid. Wel wordt beoogd, veelal door samenwerking met 
projectontwikkelaars, om bouwlocaties voor sociale woningbouw te verkrijgen tegen markt-
conforme condities. Het innemen van grondposities is vrijwel de enige mogelijkheid om voor 
onze doelgroep betaalbare woningen te realiseren.

De rijksoverheid acht het innemen van posities toegestaan, mits binnen een termijn van tien 
jaar met woningbouw wordt gestart. Op basis van de thans beschikbare informatie voldoet 
SCW aan het vereiste dat binnen tien jaar wordt overgegaan tot ontwikkelingsactiviteiten op 
de ingenomen grondpositie.
Het risico van ingenomen grondposities is dat als de aankoop niet resulteert in concrete  
bouwplannen, er mogelijk verlies kan ontstaan bij eventuele doorverkoop. Op dit moment 
wordt gezien de plannen dit risico als niet-materieel beschouwd.

3.4.2		 Financiële	risico’s
De belangrijkste financiële risico’s zijn in dit hoofdstuk, tezamen met de genomen beheer-
maatregelen beschreven.

Renteontwikkeling
Renteontwikkelingen zijn van invloed op het resultaat, het rendement en de waarde van het 
onroerend goed. Jaarlijks wordt een treasuryplan opgesteld waarin de renterisico’s in kaart 
worden gebracht en zo nodig maatregelen worden voorgesteld.

Dit gebeurt onder andere door spreiding van de portefeuille over verschillende jaren. Er is een 
treasurystatuut aanwezig dat dateert van 5 maart 2018. 
Conform de geldende wet- en regelgeving dient SCW te beschikken over een vastgesteld en 
goedgekeurd treasurystatuut dat voldoet aan de gestelde eisen binnen de Woningwet, BTiV, 
RTiV en dat afgestemd is op de laatste versie van het RFBB. Deze herijking van het Treasury-
statuut is in de versie van 5 maart 2018 doorgevoerd. 

Treasurybeleid en Treasury Commissie
De voorbereiding en uitvoering van het treasury beleid liggen bij de manager Financiën &  
Informatisering, ondersteund door de Treasury Commissie. De Commissie is in 2018 één keer 
bij elkaar geweest. Hierbij is het concept treasuryjaarplan besproken. Over financieringstrans-
acties (nieuwe leningen en spreadherzieningen) heeft ad-hoc afstemming plaatsgevonden 
met de manager Vastgoed en manager Financiën en Informatisering. Beiden vormen tezamen 
met een extern deskundige de Treasury Commissie.

(Her)financieringsrisico’s
Het beleid en de uitvoering zijn erop gericht om gebruik te kunnen blijven maken van de  
gunstige voorwaarden die door de kapitaalmarkt worden gehanteerd voor door het Waarborg 
fonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde instellingen. Hiertoe wordt gestreefd naar een 
solide vermogensverhouding, de aanwezigheid van voldoende beschikbare faciliteringsruimte 
en het periodiek onderhouden van relaties met banken en het WSW. Hierbij wordt aandacht 
besteed aan krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s (zie ook hoofdstuk 10 ‘Waarborgen  
financiële continuïteit’).

3.4.3		 Operationele	risico’s
SCW heeft de processen uitgewerkt binnen de Mavim Rules software en zijn voor alle mede-
werkers inzichtelijk. Hierbij zijn de Resultaten, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden  
(RVB’s) op functieniveau integraal weergegeven. Bij de procesbeschrijvingen is in het bijzon-
der aandacht geschonken aan het benoemen van de operationele procesrisico’s. In 2019 
zullen, waar nodig, de procesbeschrijvingen worden herijkt. 
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Belangrijkste operationele risico’s 
Met strategische personeelsplanning(SPP) kijken we langer vooruit op organisatieniveau. 
Daarmee sorteren we voor op de toekomst. Dit is van belang voor de continuïteit van de 
organisatie en het beperken van de kwetsbaarheid. 
De intensieve aandacht voor lopende projecten (onder andere de Molukse wijk) en 
de toenemende druk van uit de wet- en regelgeving vraagt veel van de organisatie. 
Gecombineerd met de wens om de beheerkosten eerder te laten dalen dan toe te laten 
nemen, vraagt dit veel innovatieve kracht.
Door gebruik te maken van de moderne technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld een interactief 
huurdersportaal en een geautomatiseerde rapportagetool, kan de aandacht uitgaan naar die 
onderdelen van de organisatie waar de behoefte aan ondersteuning groter is. Dat neemt niet 
weg dat de toenemende regeldruk vanuit de overheid in de toekomst een aspect gaat worden 
waar terdege rekening mee zal moeten worden gehouden.

Soft controls
De administratieve organisatie is beschreven. In de procesbeschrijvingen zijn de interne 
controle maatregelen opgenomen. Deze zogenaamde hard controls houden, de omvang 
van onze organisatie in ogenschouw nemend, rekening met een strikte scheiding tussen 
uitvoering, registratie en betaling. Binnen onze organisatie bevorderen wij een cultuur 
van samenwerking, een kritische houding op de kwaliteit van het eigen werk en die van 
anderen, en openheid in het delen van informatie. Door het stimuleren van dit gedrag worden 
operationele afwijkingen tijdig gesignaleerd en gecorrigeerd. 
Deze zogenaamde soft controls zijn in 2017 onderwerp van een scan geweest. Deze scan 
is uitgevoerd door BDO Advisory. Doel van de scan is om per afdeling inzicht te verkrijgen in 
hoeverre de soft controls aanvullend zijn op de beschreven hard controls. Zijn er risico’s te  
onderkennen vanuit de cultuur, het gedrag of wijze van samenwerking die de interne 
beheersing kunnen verzwakken. In diverse workshops zijn de uitkomsten van de scan 
besproken. De raad van commissarissen is in een afzonderlijke workshop meegenomen in 
de uitkomsten en is aan de hand van een aantal stellingen de risicobereidheid besproken. 
Uiteindelijk zijn in het Auditplan 2018 de meest actuele benoemde (operationele) risico’s 
opgenomen. 

Beschikbaarheid van informatiesystemen
SCW maakt gebruik van het NCCW te Almere. NCCW laat de opzet, bestaan en werking 
van de operationele beheersmaatregelen onafhankelijk toetsen en hiervan wordt schriftelijk 
verslag gedaan in de vorm van een Service Organisatie Control Rapport (ISAE 3402 type 2). 
Jaarlijks wordt een informatiebeleidsplan als onderdeel van het Bedrijfsplan opgesteld.
SCW heeft de ICT Kantoorautomatiseringsomgeving ondergebracht bij de externe ICT 
partner NEH. NEH heeft de benodigde kennis en expertise rond het proactief beheer van de 
omgeving en draagt zorg voor adequate back-up en uitwijkvoorzieningen. 
Sinds 2018 beschikt NEH over de ISAE 3402 beschikking type 2. 

Het outsourcen van de ICT omgeving draagt bij aan een sterk verminderd risico als het 
gaat om beschikbaarheid van systemen en data, zeker gelet op de sterke afhankelijkheid 
bij het uitvoeren van onze primaire bedrijfsprocessen. In de Service Level Agreement (SLA) 
afspraken met NEH is de uitwijk van de ICT-hardware geregeld. Bij calamiteiten zijn de 
servers binnen twee dagen weer te gebruiken. Het informatiesysteem heeft in het verslagjaar 
continu in overeenstemming met de opzet gefunctioneerd.

Informatiebeveiliging en privacywetgeving
Onder informatiebeveiliging wordt verstaan “het treffen en onderhouden van een samen-
hangend pakket aan maatregelen om de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid van de informatie en informatievoorziening te garanderen.”
Eind 2016 is het Informatiebeveiligingsbeleid in samenhang met het Informatiebeveiligingsplan 
vastgesteld. 
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Op 24 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht  
geworden. In 2017 is de implementatie gestart van het informatiebeveiligingsplan en is in per-
soneelsbijeenkomsten en workshops gewerkt aan de verdere bewustwording van de effecten 
van de AVG. Deze implementatie is in 2018 afgerond waarbij verwerkersovereenkomsten zijn 
gesloten en een verwerkingsregister is opgesteld. Daarnaast is door alle medewerkers binnen 
de organisatie een online training (e-learning) gevolgd om de bewustwording van het belang 
van informatiebeveiliging te vergroten.

3.4.4		 Strategische	risico’s
Door de inrichting van onze planning- en controlcyclus worden onze strategische doelstellin-
gen gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Het sturen op basis van tijdige en juiste informatie 
is een belangrijke randvoorwaarde om strategische risico’s te kunnen beheersen.

Belangrijke strategische risico’s 
In 2016 hebben we een nieuwe strategische visie uitgewerkt. De ambitie van ‘al onze 
bewoners voelen zich in 2020 thuis in Tiel’ is niet gering. Zeker niet als we kijken naar 
de combinatie met alle wijzigingen in wet- en regelgeving. Bovendien wordt de branche 
door toezichthoudende instanties nauwlettend gemonitord. Dat maakt de uitdaging niet 
eenvoudiger, deze uitdaging kunnen we uitsluitend samen met onze belanghouders aangaan.

Het vertalen van deze ambitie in realistische doelstellingen en meetbare prestaties heeft in 
2018, middels de vaststelling van de Ordeningsmatrix plaatsgevonden. Deze vertaling heeft 
op velerlei gebieden risico’s in zich: van het formuleren van meetbare prestaties tot afstem-
ming met belanghouders. Goede verankering in de bedrijfsvoering en intensieve afstemming 
met de belangrijkste belanghouders zijn de sleutels tot een succesvolle implementatie van de 
ambitie. Samen met een actuele vertaling naar de financiële consequenties en risico’s op de 
lange termijn is daarmee de set van beheermaatregelen compleet.

Wijkvernieuwing – In de zomer werden de 15 gerenoveerde woningen aan de Diderik Vijghstraat opgeleverd en daarna 
werd gestart met de laatste woningen in de Willem van Kesselstraat. In 2019 wordt het project afgerond.
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Strategisch Dashboard
Vanaf 2015 is het Strategisch Dashboard operationeel. Het Strategisch Dashboard is onder-
steunend aan het aanbrengen van focus op de belangrijkste aspecten van de bedrijfsvoering. 
Veel informatie in de Business Intelligence omgeving is direct gekoppeld met onderliggende 
(primaire) systemen. Begin 2018 is het Strategisch Dashboard aangepast aangezien het  
rekeningschema, ten gevolgde van splitsing DAEB en niet-DAEB en Functionele Indeling,  
is gewijzigd.

De acties uit de strategische visie en uit het jaarplan zijn in het dashboard opgenomen en  
de voortgang wordt per tertiaal bijgehouden. Daarnaast zijn de belangrijkste indicatoren en  
budgetten opgenomen en worden daarbij gemonitord en geanalyseerd waarbij, indien moge-
lijk, gebruik wordt gemaakt van normen waar tegen de realisatie wordt afgezet. Alle informatie 
uit het Strategisch Dashboard wordt opgenomen in het document tertiaalrapportage en,  
na vaststelling door de bestuurder, behandeld in de vergadering van de RvC.

3.4.5		 Financiële	verslagleggingsrisico’s
SCW heeft al het vastgoed conform hetgeen is gesteld in het Handboek modelmatig  
waarderen marktwaarde, versie december 2018 (als onderdeel van de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015) gewaardeerd. Daarbij is de specialistische ondersteuning 
ingeroepen van het gerenommeerde vastgoedadviseur Colliers. Gebruik is gemaakt van 
TMS-softwarepakket (Taxatie Management Systeem) dat is gecertificeerd NV COS 3000  
door BDO. Door de controlerend accountant is het Accountantsprotocol 2018 toegepast.

De voorgeschreven wijze van waarderen kan een belangrijk (toekomstig) risico vormen.  
De schommelingen in waarderingen zorgen (in)direct ook voor schommelingen in het eigen 
vermogen van SCW. Essentieel is en blijven de kasstromen en de mate waarin zowel  
rente- als aflossingen betaald kunnen worden vanuit de operationele kasstromen. Het geleide-
lijk terugbrengen van de externe financiering verdient aandacht om te blijven voldoen aan de 
vereisten van het WSW.

De wetgeving rond de ATAD zal in de komende jaren een verdere druk zetten op de te betalen 
vennootschapsbelasting door de beperking van de renteaftrek. 

Loan To Value
Indien de Loan To Value, zijnde de verhouding tussen leningportefeuille en waarde van het 
vastgoed in exploitatie op basis van bedrijfswaarde, één of meerdere jaren boven de 75% 
uitkomt dan zullen maatregelen genomen moeten worden om de LTV onder de 75% uit te 
laten komen. Risico is anders dat er geen (her) financiering aangetrokken kan worden indien 
dit aan de orde is in enig jaar. 

Wet Normering Topinkomens (WNT)
In het kader van de WNT is getoetst of het inkomen van de bestuurder, aangemerkt als top-
functionaris in de WNT, past binnen de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast is tijdsmatig 
binnen de RvC geborgd dat er tijdig met de afbouw zal worden gestart.

Richtlijn voor de jaarverslaglegging 290 (richtlijn inzake financiële derivaten)
De leningportefeuille is gescreend of er al dan niet sprake is van embedded derivaten.  
Van aparte derivaatcontracten is geen sprake. Er is sprake van één lening met een embedded 
derivaat waarbij middels een taxatie de actuele waarde is bepaald door een daartoe bevoegd 
externe deskundige. Hierbij is gebruik gemaakt van de externe expertise van de treasury-
dviseur van SCW (BDO). 

De interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn naar interne maatstaven adequaat  
en effectief. De instrumenten daarvoor worden gevormd door een stelsel van interne audits,  
managementrapportages en periodieke verantwoording aan de RvC.
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3.4.6		 Wet-	en	regelgeving
Onder meer via Aedes worden de (voorgestelde) wijzigingen in wet- en regelgeving, ook op 
lokaal niveau, gevolgd. SCW is afhankelijk van overheidsbeleid en (wijzigingen in) wetgeving. 

Algemeen risicostatement over 2018
Bovenstaande alinea’s geven inzicht in de voor SCW in 2019 voornaamste risico’s en onze-
kerheden, de risicobereidheid en de mate waarin beheermaatregelen voor specifieke risico’s 
zijn ingesteld. De impact van deze risico’s en onzekerheden op de resultaten en/of financiële 
positie zijn, na de genoemde beheermaatregelen, niet materieel. Voor de fiscale positie is er 
wel een risico dat vanuit het boekenonderzoek van de Belastingdienst gericht op de VPB wel 
sprake kan zijn van materiële afwijkingen.

De belangrijkste voornemens voor 2019
Risicomanagement is een dynamisch proces dat onderhouden moet worden. Bovendien is het 
een onderwerp waar de gehele organisatie een rol (en belang) in heeft. Derhalve zijn er voor 
2019 (evenals in voorgaande jaren het geval is geweest) voornemens om de toepassing en 
bewustzijn van risicomanagement verder te verbeteren.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste voornemens voor 2019:
•  Inrichten van een software toepassing om daarmee de uitgevoerde interne audits te 

kunnen monitoren;
•  Het toepassen/implementeren van het ‘three-lines-of-defense principe” bij de processen 

die met de interne audits worden gemonitord;
•  De werkzaamheden uit het interne Auditplan 2019 in lijn met de ingerichte software 

toepassing uitvoeren;
•  Verder uitwerken van rendementsturing, maatschappelijk rendement en marktwaarde-

ontwikkelingen bij investeringsafwegingen en tussentijdse fasedocumenten.
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4 EEN BETAALBAAR HUIS VOOR IEDEREEN

Doel Actie Gehaald Toelichting

Onze woningen zijn 
en blijven voor onze 
doelgroep betaalbaar. 
Het aandeel aangeboden 
woningen onder 
aftoppingsgrenzen komt 
overeen met het aandeel 
actief woningzoekenden 
in Tiel met recht op 
huurtoeslag.

Begin 2018 is de 
pilot doorstroming 
gestart samen met 
KleurrijkWonen. Eind 
december evalueren wij de 
pilot en besluiten of we wel 
niet doorgaan.

Ja Pilot is goed verlopen en wordt in 
ieder geval in 2019 voortgezet.

We werken in 2018 
en 2019 het nieuwe 
vastgoedbeleid uit in 
thema’s en wordt een 
nieuwe visie opgesteld. 

➔ Visie is opgesteld. Thema’s worden 
in 2019 verder uitgewerkt.

In 2050 ronden we 
de Routekaart af naar 
energieneutraal in 2050.

Ja De basis van de Routekaart is 
gelegd. De komende jaren zal deze 
steeds actueel worden gemaakt.

We hebben verschillenden 
renovatievormen 
onderzocht. We kijken 
naar hierbij oa naar het 
bouwbesluit, Nul Op de 
Meter, All-Electric en 
conceptbouw.

Ja Deze zijn opgenomen in de 
Routekaart naar 2050.

Doel Actie Gehaald Toelichting

In 2020 bieden wij bij onze 
woningen een minimale 
kwaliteit passend bij de 
huurprijs.

In 2017 starten we met 
het onderzoeken van de 
mogelijkheden om de 
servicekosten omlaag te 
brengen; in 2018 hebben 
we een voorstel voor 
de schoonmaakkosten 
gereed.

Ja Gerealiseerd.

In 2018 hebben we een 
herijkt functioneel en 
technisch Programma van 
Eisen en is dit afhankelijk 
van het huurprijsniveau.

➔ We pakken dit in 2019 op nu 
de Routekaart naar 2050 meer 
duidelijkheid heeft gegeven wat  
we met de woningen willen.

In 2018 implementeren we 
de nieuwe standaard voor 
sober en doelmatig. Alles 
is gericht op de woningen 
betaalbaar houden.

➔ We hebben hier nog geen start 
mee gemaakt, omdat we eerst 
duidelijkheid willen hebben over  
de verduurzaming en de Routekaart 
naar 2050. We pakken dit verder op 
in 2019.
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Doel Actie Gehaald Toelichting

Onze woningen zijn 
en blijven voor onze 
doelgroep betaalbaar. 
De huurachterstand bij 
zittende huurders is lager 
dan 1%.

In 2018 is het 
proces huurincasso 
geoptimaliseerd.

Ja Het project is bijna afgerond. 
Openstaande onderdelen kunnen 
pas worden uitgevoerd in nieuw 
systeem. 

In maart 2018 is de pilot 
vroegsignalering schulden 
van start gegaan en het 
implementatieplan is 
opgesteld en vanaf 1 april 
is de samenwerking en 
uitwisseling gestart voor 
de periode tot 1 april 2019.

Ja vanaf 1 april is de samenwerking en 
uitwisseling gestart voor de periode 
tot 1 april 2019 en zal met een 
periode van 2 jaar verlengd worden.

Doel Actie Gehaald Toelichting

Onze sociale 
woningvoorraad is in 2020 
minimaal gelijk aan de 
omvang eind 2015.

In 2018 is samen met 
gemeente en Kleurrijk 
Wonen onderzocht hoe we 
het nieuwbouwprogramma 
in het DAEB segment 
realiseren en wat ieders 
inzet hierbij kan zijn.

➔ Dit is onderdeel van de nieuwe 
woonvisie. Aangezien deze nog niet 
gereed is, zijn er nog geen stappen 
gezet.

Eind 2018 hebben we 
onderzocht wat de 
(financiële) mogelijkheden 
zijn van het tijdelijk 
plaatsen van goedkope 
woningen.

n.v.t. We hebben besloten om voorlopig 
geen tijdelijke woningen te gaan 
plaatsen.

In 2018 implementeren 
we het geactualiseerde 
verkoopbeleid.

Ja Gerealiseerd.

4.1		 Vastgoedportefeuillebeleid
In 2016 hebben we het vigerende vastgoedportefeuillebeleid herijkt. Hierin hadden we ver-
woord dat we de verkopen terugbrengen naar 60 woningen tot en met 2025 en dat we onze 
woningvoorraad tot 2025 wilden laten groeien met 100 woningen ten opzichte van eind 2015. 
Om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen en binnen de gestelde normen te 
blijven, zoals de Loan To Value (LTV), hebben we daar een aantal wijzigingen in aangebracht.

Om aan de norm van de LTV te kunnen voldoen zijn in het voorjaar van 2018 de volgende 
aanpassingen gedaan:
Het aantal te verkopen in de periode 2016-2025 zal stijgen van 60 naar 110 woningen. Om de 
omvang van de woningvoorraad met 100 woningen te laten groeien tot 2025, gaan we vooral 
in de periode 2020-2025 woningen nieuwe woningen bouwen.

Opbouw van de woningvoorraad
In juli 2018 hebben we alle (on)zelfstandige woningen binnen zorgcontracten in ons systeem 
omgezet naar aparte vhe’s. Hierdoor is qua beeld het aantal vhe’s in 2018 gestegen, maar dit 
waren woningen die we altijd hebben gehad, alleen waren deze niet zichtbaar in de cijfers.  
De woningvoorraad ziet er als volgt uit (zie kolom 2). Indien alle woningen op de streefhuren 
zitten, ziet de verdeling eruit zoals aangegeven in kolom 3. 
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Huursegment 
Prijspeil 2018

Verdeling bij huidige 
huurprijs zelfstandige 
woningen (-verkoop)

Verdeling bij nieuwe 
huurprijs zelfstandige 
woningen (-verkoop)

Goedkoop (tot € 417) 16% 9%

Betaalbaar 1e aft. (€ 417 - € 597) 53% 63%

Betaalbaar 2e aft. (€ 597 - € 640) 10% 18%

Middelduur (€ 640 - € 710) 20% 9%

Duur (boven € 710) 1% 1%

 Doorstromen
Eind 2017 hebben we samen met KleurrijkWonen afgesproken om gezamenlijk het door-
stroomproject te gaan starten per 2018. Doel hiervan is om 55+ers, die in een eengezins-
woning wonen, met behoud van hun kale huurprijs kunnen doorstromen naar een gelijkvloerse 
woning. In 2018 hebben bijna 100 huurders zich ingeschreven. In 2018 hebben 13 bewoners 
van SCW via de pilot een nieuwe woning gekregen. Deze woningen zijn vervolgens weer  
verhuurd aan huurders van SCW of KleurrijkWonen, zodat er ook hier weer een woning vrij is 
gekomen. Door deze 13 verhuizingen zijn er dus minimaal 39 huishoudens aan een nieuwe 
woning gekomen.

 Visie vastgoed
In 2018 hebben we onze visie op vastgoedbeheer geactualiseerd. Vooral omdat we te maken 
hebben met:
• Een nieuwe strategische visie;
• De noodzaak om middelen te prioriteren (bijvoorbeeld CO2-neutraal, asbestverwijdering);
• De wens een actuele gedragen eigen visie te hebben (onderzoek samenwerking SWB).

Vastgoedbeheer is een organisatiebreed onderwerp en een belangrijk instrument voor onze 
bewonerstevredenheid: betaalbaar en beschikbaar. SCW geeft in haar strategische visie 
‘Thuis in Tiel, doen we samen!’ aan mensgericht te werken. Zo gaat het met vastgoed-
beheer ook.

De hoofdlijn:

  Kostenbewust handelen
  Beoogde effecten: vergroten ‘opbrengst’ per euro, vermijden van regret-maatregelen en 

faalkosten.

 a Slim samenwerken
  Beoogde effecten: benutten elkaars talenten en vermijden dubbele handelingen.

 b Mensgericht vastgoedbeheer
   Beoogde effecten: bewonerstevredenheid handhaven ook bij sober en doelmatig 

onderhoud. Doen wat realistisch is.

De hoofdlijn is eind 2018 vastgesteld, starten we in 2019 met de praktische uitwerking.  
Niet alles kan, moet en hoeft tegelijk! Veranderingen kunnen alleen goed worden ingezet en 
afgerond als er draagvlak en rust in de organisatie is. Sommige veranderingen zijn dringender 
dan andere.
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 Toekomstige opgaven: link naar doelstellingen ondernemingsplan
In de komende jaren zal op het gebied van ons vastgoedbeleid de focus komen te liggen op 
de verduurzaming van ons bezit, om hiermee te zorgen voor betaalbare en comfortabele 
woningen. De Routekaart 2050 zal de leidraad hiervoor worden.
Daarnaast gaan we met nieuwbouw inspelen op de veranderende vraag naar woningen 
waarbij we inzetten op woningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens met een relatief lage huur.

4.2		 Verhuringen	2018
4.2.1		 Opzeggingen	en	verhuringen

VHE aantallen Contract aantallen

per 1-jan Einde
exploitatie

Nieuw in
exploitatie per 31-dec per 1-jan Beëindigde

contracten
Nieuwe

contracten per 31-dec

Woningen

Woning zelfstandig 3.536 28 15 3.523 3.275 271 362 3.366

Woning niet-
zelfstandig 49 5 54 11 7 45 49

3.585 28 20 3.577 3.286 278 407 3.415

Bedrijfsruimte 72 5 67 60 8 13 65

Garage 261 19 242 260 32 14 242

Parkeerplaats 255 5 1 251 178 29 25 174

Bergruimte 15 15 17 2 15

603 29 1 575 515 71 52 496

Totaal 4.188 57 21 4.152 3.801 349 459 3.911

Einde van het jaar hadden we 10 woningen minder in exploitatie dan begin van het jaar.  
De woningen uit exploitatie betroffen met name verkochte woningen. 
Het aantal actieve contracten is eind 2018 een stuk hoger dan op 1 januari. Dit komt omdat in 
2018 diverse wooneenheden en appartementen, die voorheen via een verzamelcontract met 
een zorgpartij in het systeem stonden, als losse contracten zijn opgevoerd. Dit is een 
administratieve wijziging: aan de woningen of huurders zelf niets gewijzigd. De mutatiegraad 
van de woningen was in 2018 7%. 
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4.2.2		 Huurhoogte

Woningen Contract aantallen

Huurklasse SCW 
per

1-jan
Beëindigde
contracten

Nieuwe
contracten

per
31-dec

<= 417,34 529 64 44 422

417,35 - 597,30 1.901 135 220 1.910

597,31 - 640,14 297 18 23 366

640,15 - 710,68 394 25 35 382

> 710,68 154 25 40 286

Totaal 3.275 267 362 3.366

Door de jaarlijkse huurverhoging in combinatie met het aanpassen van de huur bij mutaties, 
komen woningen in andere huurklassen terecht. Het aantal dure huurwoningen (met een 
huurprijs boven € 710,68) is gedurende het jaar iets toegenomen, omdat de huurprijzen tijdens 
de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli niet zijn afgetopt op deze grens. Deze woningen blijven 
echter sociale huurwoningen en worden bij een nieuwe verhuring ook weer als sociale 
huurwoning verhuurd, onder de dan geldende liberalisatiegrens. 
80% van de woningen had eind 2018 een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens  
(€ 640,14). De toename van het totaal aantal contracten wordt, zoals hierboven toegelicht, 
veroorzaakt door een administratieve handeling, waarbij verzamelcontracten zijn gesplitst in 
losse contracten per woning. 

4.2.3		 Huur	–	inkomen
Het inkomen van woningzoekenden speelt een grote rol bij het toewijzen van woningen. 
Woningzoekenden hebben te maken met twee wettelijke regelingen: de staatssteunregeling 
en met het passend toewijzen. De complexiteit van de regelgeving rond huur-inkomen maakt 
het voor woningzoekenden niet eenvoudig om een woning te vinden die bij hun inkomen én 
hun woonwens past. De corporaties in Woongaard hanteren een gezamenlijk inkomenstabel, 
waardoor woningzoekenden direct zien voor welke woningen ze met hun inkomen in 
aanmerking komen. 

 Staatssteunregeling
De staatssteunregeling heeft als doel te voorkomen dat mensen met een hoog inkomen gaan 
wonen in een sociale huurwoning. 
We zijn in 2018 ruim binnen de marge van de staatssteunregeling gebleven, zowel bij de  
10% ruimte voor de middengroep (€ 36.798 tot € 41.056) als de 10% vrije ruimte voor hogere 
inkomens (inkomen boven € 41.056). De ruimte is vooral gebruikt bij toewijzingen tijdens pro-
jecten en door woningen met een huurprijs tussen € 640,15 en € 710,68 te verhuren aan de 
middengroep. 

Passend toewijzen
Dit draait erom dat woningzoekenden met recht op huurtoeslag alleen woningen onder de 
aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag toegewezen mogen worden. 
We voldoen ruim aan de eis dat minimaal 95% van de woningen op deze manier wordt toe-
gewezen. Dat wil zeggen dat huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens een 
woning hebben gehuurd met een huurprijs onder € 597,30 (1of 2 persoonshuishoudens) of  
€ 640,15 (3 of meerpersoonshuishoudens). 
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4.2.4		 Woningtoewijzing	

Verhuringen per model 2018

Aanbodmodel sociale huur 150

Aanbodmodel vrije sector 5

Nieuwbouw 15

Handmatig 81

Zorg- of fokuswoning 22

Statushouders 7

Bemiddeling urgenten 8

Bemiddeling bijzondere doelgroepen  
(via zorgpartijen) 8

Bemiddeling overig 5

Doorschuiving binnen complex 6

Woningruil 5

SCW intern (wisselwoningen) 20

Totaal 251

Voor de verhuur van woningen via Woongaard is het aanbodmodel het hoofdmodel. Van de 
251 verhuringen is een deel niet via Woongaard aangeboden. Hiervan is er een aantal tijdelijk 
door SCW zelf gehuurd in verband met lopende projecten: deze woningen zijn als wissel-
woning ingezet. Verder zijn er woningen toegewezen aan urgente kandidaten en via de af-
spraken met zorgpartijen rond huisvesting bijzondere doelgroepen. Daarnaast hebben we in 
enkele complexen van ‘aanleunwoningen’ afspraken met een zorgpartij over het toewijzen van 
woningen. Woningen in de Batouwe worden via een leegstandsbeheerder tijdelijk verhuurd. 
Deze verhuringen zijn niet terug te zien in deze tabel. 

Er komen gemiddeld 76 reacties op een woning van SCW die via Woongaard.com wordt 
geadverteerd. De gemiddelde inschrijftijd bij woningtoewijzing was in 2018 7 jaar, een 
toename t.o.v. het jaar ervoor, toen de gemiddelde inschrijftijd 5,6 jaar was. 

Gegevens  
WoningNet 2018

Kwartaal
Verhuringen Verhuringen 

media
Inschrijftijd 

aanbod Zoektijd
Gemiddeld 

aantal  
reacties

Aanbiedings- 
resultaat

2018-1 62 33 5,3 1,3 78 2,0

2018-2 64 56 7,8 0,9 61 3,7

2018-3 60 36 6,8 1,1 83 2,3

2018-4 34 25 8,4 1,0 94 2,6

Eindtotaal 220 150 7,1 1,1 76 2,8
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4.2.5		 Woningzoekenden

Woningzoekenden Woongaard
totaal

gemeente
Tiel

2015 50.190 6.815 13,6%

2016 52.517 7.084 13,5%

2017 56.421 7.703 13,7%

2018 60.655 8.202 13,5%

Het totaal woningzoekenden in het hele Woongaard gebied is in 2018 gestegen. Ook in Tiel 
was een stijging. Eind 2018 waren er ongeveer 8.200 inschrijvingen uit Tiel bij Woongaard. 
Voor het huren van woningen in de vrije sector is geen inschrijving als woningzoekende nodig. 

4.2.6 Huurincasso
De volgende tabel geeft de kengetallen met betrekking tot huurincasso weer:

Eind 2018 bedroeg de totale huurachterstand bij zittende huurders € 142.000 wat lager is dan 
2017 (€ 187.000). Dit bedrag is inclusief een aanzienlijk bedrag in het kader van Wet Schuld-
sanering Natuurlijke Personen (WSNP). Eind 2018 betalen 253 (2017: 255) huurders niet tijdig 
hun huur. De vermindering van het aantal huurders met huurachterstand heeft m.n. betrekking 
op huurders met 1 maand huurachterstand en 3 maand achterstand.
Het gemiddelde bedrag per achterstandsituatie is wat lager dan 2017. De huurderving is in 
2018 ten opzichte van 2017 gedaald o.a. door aansluitende verhuur bij mutatie. 
Doelstelling is om ontruimingen te voorkomen. Het aantal ontruimingen is in 2018 is licht 
toegenomen ten opzichte van 2017. Het aantal zaken in behandeling bij de deurwaarder is 
afgenomen ten opzichte van 2017.

4.3		 Verduurzaming	woningbezit	en	Routekaart	2050
Al jaren werkt SCW aan de verduurzaming van het vastgoed. Waar eerst het gemiddeld label 
B in 2020 de doelstelling was, is deze nu aangescherpt voor 2050. Eind 2016 lanceerde  
minister Kamp van Economische Zaken de Energieagenda. Deze Energieagenda geeft aan 
hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt 
het Kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het  
belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij 
een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die 
de energietransitie met zich meebrengt. Met deze Energieagenda is het halen van een gemid-
deld label B bijzaak geworden. Deze nieuwe ambitie vergt veel meer van de corporaties dan 
we kunnen betalen, dat is gedurende 2017 duidelijk geworden. Het pad daar naar toe noemen 
we de Routekaart. In 2018 is SCW begonnen met de SCW Routekaart, zodat wij bij onze in-
vesteringen weten wat wel en niet zinvol is in samenhang met wat mogelijk is.

2018 2017 2016 2015 2014
Jaarhuur (x  €1.000,-) 24.150 23.329 22.744 23.004 22.391
Huurachterstand (excl. WSNP) 0,58% 0,72% 0,88% 0,89% 0,77%
Aantal huurders met achterstand 253 255 302 301 253
Huurders met achterstand (in %) 6% 6% 7% 7% 6%
Gemiddelde achterstand 563 747 706 746 754
Aantal ex-huurders met achterstand 78 70 83 84 80
Gemiddelde achterstand ex-huurders 1.859 2.170 2.419 2.190 2.056
Huurderving leegstand (x €1.000,-) 315 327 557 206 306
Huurderving oninbaar (x €1.000,-) 1 5 0 1 12
Zaken in behandeling bij incassobureau/deurwaarder 113 119 153 137 176
Aantal ontruimingen 7 5 5 7 15
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De belangrijkste drijfveer voor verduurzaming van SCW is nog steeds niet veranderd. Wij 
laten ons niet leiden door CO2-neutraal of aardgasloos. Onze drijfveer is een betaalbare 
woning. En om deze betaalbaar te houden zullen we de energiekosten waar wij invloed op 
hebben aanpakken als dat de betaalbaarheid voor nu en later ten goede komt. Immers wonen 
de bewoners met de laagste inkomens vaak in woningen met de hoogste energielasten. 
Als corporatie hebben we geen invloed op de hoogte van de energiekosten per kubieke meter 
gas of kilowatt stroom, maar wel enigszins op het verbruik door de isolatie van de woning en 
de bijbehorende verwarmingsinstallatie. Door het isoleren van woningen en duurzame 
verwarmingsmethoden toe te passen, kunnen we een positieve invloed op de woonlasten van 
onze huurders uitoefenen. Gezien de transitie waarin de installaties zich momenteel bevinden, 
zullen wij ons de komende jaren vooral richten op de isolatie van de schil en de 
zonnepanelen.

Het woningbezit van SCW is voorzien van Energie Prestatie Advies (EPA)-index. 

Figuur 1 – Energie-indexen 2010 t/m 2018

Deze diagram laat zien dat meer dan 75% van ons bezit een Energie-Index (EI) ≤ 1.80 heeft 
gekregen per 31 december 2018. Nog niet alle gerenoveerde woningen zijn afgemeld en 
verwerkt. Dus de werkelijke stand is nog iets beter.

Daarnaast zien we de vraag naar zonnepanelen toenemen. In projecten waar we dit 
aanbieden is een grote bereidheid van de bewoners om hiervoor te kiezen. Zonnepanelen 
bieden we alleen aan bij subsidiemogelijkheden en wanneer de stap naar energie-index 1,4 of 
lager niet gehaald kan worden door alleen de schil aan te passen en installaties te vervangen. 
We zetten zonnepanelen dus niet overal in, ook al krijgen we vragen van bewoners om een 
bepaald complex zonnepanelen te plaatsen. We kijken zorgvuldig welke complexen hier het 
eerst voor in aanmerking komen. Dit doen we omdat we niet voor al onze woningen 
zonnepanelen kunnen plaatsen en we onze middelen in willen zetten voor de complexen met 
minder goede energielabels.
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Figuur 1 – Energie indexen per 31 december 2018.

4.4		 Nieuwbouw	en	verbeteringen
4.4.1		 Nieuwbouw

Gerealiseerd in 2018
In ontwikkeling in 2018

 a  Gerealiseerd in 2018

	 Molukse	Wijk	15	flexwoningen	(fase	3)
  De woningen in fase 3 zijn begin 2018 opgeleverd. Het betreft 15 flexwoningen waarvoor 

de geprognotiseerde stichtingskosten € 3 miljoen bedragen.

 b  In ontwikkeling in 2018

 Vinkenhof fase 6
  De twee nieuwbouwwoningen die niet op de monumentenlijst komen, zullen begin 2020 

opgeleverd worden.

	 Gebiedsontwikkeling	Tiel-West	(Locatie	Westlede)
  SCW heeft met Fieten Projecten B.V. (voorheen Berginvest) een koopovereenkomst geslo-

ten met als doel 28 sociale huurwoningen op het nieuwe winkelcentrum over te nemen na 
realisatie. In 2015 zijn alle benodigde onderzoeken afgerond en startte de bestemmings-
planprocedure. Inmiddels is de bestemmingsplanprocedure en de sloop van de resterende 
delen afgerond en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De sloopvergunning voor de funde-
ring is afgegeven en zijn de werkzaamheden gestart. De geplande oplevering is in 2021. 
De stichtingskosten, zonder grondopbrengsten, bedragen circa € 5,8 miljoen (prijspeil 
2018). De grondopbrengsten bedragen circa € 2,7 miljoen (inclusief sloopkosten en rente). 

  Naast de herontwikkeling van de locatie Westlede, zijn ook de locaties winkelcentrum Kwa-
drant en Kwelkade onderdeel van de gebiedsvisie Tiel-West. Daar heeft SCW echter geen 
rol in.

 Complex 207
  De 36 woningen aan de Hertog Reinaldlaan, Janus Erasmiusstraat en de Hertog Willemstraat 

zijn technisch en functioneel verouderd. Vanwege de slechte kwaliteit van, met name de vloe-
ren/fundering, zijn reeds enkele woningen gesloopt in de afgelopen jaren. Herstructurering 
van de woningen is al enkele jaren aan de orde en er is met bewoners over sloop-nieuwbouw 
gecommuniceerd. Per brief is in 2013 gecommuniceerd dat de woningen in 2020 gesloopt 
gaan worden. 



38 SAMEN WERKEN AAN THUIS

Klaar – Op 1 september vierden we met bewoners, bouwers, provincie, gemeente en woningcorporatie de opening van de 
vernieuwbouwde wijk Vinkenhof. 

  Er worden op dit moment nog 24 van de 36 woningen verhuurd aan zittende huurders. De 
overige woningen worden verhuurd aan Alvast, via de leegstandswet en 1 woning aan JP 
van den Bent. De verhuur via de leegstandswet is mogelijk tot uiterlijk 1 januari 2022, 
waarbij de jaarlijks noodzakelijke verlenging door de gemeente getoetst wordt aan de dan 
vigerende wetgeving. 

  In 2018 zijn er huisbezoeken gedaan bij de bewoners van de Reinaldlaan. In 2019 gaan 
we aan de slag met het opstellen van een sociaal plan.

4.4.2		 Verbetering	kwaliteit	door	groot	onderhoud	en	renovatie	
a  Gerealiseerd in 2018
b  In ontwikkeling in 2018

 a  Gerealiseerd in 2018

Molukse	Wijk	9	renovatiewoningen	type	B	(fase	4A)
De woningrenovatie startte in maart 2018 en is in december 2018 opgeleverd.  
De geprognotiseerde stichtingskosten bedragen € 1 miljoen.

Molukse	Wijk	31	renovatiewoningen	type	A	(fase	4B)
In 2018 en 2019 zijn alle woningen gerenoveerd en opgeleverd aan de bewoners.  
De geprognotiseerde stichtingskosten bedragen € 2.989.541. 

 b  In ontwikkeling in 2018

De Batouwe
In 2010 is een besluit genomen tot sloop en in 2015 is het sociaal plan in werking getreden.  
Alle oorspronkelijke bewoners zijn verhuisd. Op dit moment worden alle woningen verhuurd via 
de leegstandswet. Eind 2016 is ingestemd met het uitwerken van een renovatie scenario voor 
de Batouwe. Hiermee werd afgezien van het in 2010 genomen besluit om de flat te slopen en 
nieuwbouw te realiseren. Uit het woningbehoefteonderzoek bleek dat de vraag naar kleine  
sociale huurwoningen groot was en de woningen in de Batouwe paste bij die vraagontwikkeling.
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Klaar – De bewoners kregen een programma met entertainment, versnaperingen van De Fijnproever en echte Tielsche 
Kermiskoek aangeboden.

Om de uitgangspunten scherp te krijgen en een bewuste afweging te maken, zijn drie  
renovatie varianten uitgewerkt, waarin de variatie met name zit in de mate van verduur-
zaming. Hiermee wordt geanticipeerd op de verduurzamingsopgaaf (CO2-neutraal in 2050) 
en de opgaaf om betaalbare woningen te realiseren voor de huurders. Door de ontwikke-
lingen binnen SCW en de afstemming met de toekomstige fusiepartner SWB, is naast het 
verkoop scenario ook het sloop/nieuwbouw scenario weer ter overweging genomen.  
In 2019 is besloten om het renovatiescenario verder op te pakken.
 
Met deze renovatievariant van het bestaande gebouw, waarbij 126 betaalbare appartemen-
ten voor 1- en 2-persoonshuishoudens worden toegevoegd aan de sociale huurmarkt in Tiel, 
wordt een positieve bijdrage geleverd aan de visie en ambitie van SCW ten aanzien van de 
volkshuisvesting in Tiel. De geprognotiseerde stichtingskosten bedragen € 14,8 miljoen.

  Recapitulatie ORT 2018 per project
Er is zijn in 2018 voor de volgende projecten afboekingen gedaan van de onrendabele 
investeringen:

Vinkenhof € 119.000
Batouwe € 78.000
Westlede € 110.000
Molukse Wijk € 3.201.000

Totaal € 3.508.000

4.5		 Planmatig	onderhoud	2018
In de afgelopen jaren hebben we de begroting van het planmatig onderhoud terug weten te 
brengen met 36%, gebaseerd op een 10 jarenperspectief van 2015-2024 in vergelijking tot 
2011-2020. Hier zijn we trots op, maar nog niet tevreden. In 2018 hebben we deze lijn 
voortvarend doorgezet. Tevens is in 2018 weer meer ervaring opgedaan met ketenintegratie 
bij badkamers. Onze eigen vorm noemen we Ketenintegratie Bouwteam+. Met deze 
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ervaringen willen we ketenintegratie de komende jaren verder implementeren waardoor 
faalkosten en risico’s verkleind worden en besparen we op tijd en kosten.

Een ander aandachtspunt is de overloop van projecten naar een opvolgend jaar. Dankzij 
diverse verbeteringsprocessen is dit verbeterd: de overloop is de laatste jaren beperkt 
gebleven. Door het optimaliseren van de processen en de werkzaamheden met de LEAN-
methode en ketensamenwerking bereiken we de juiste resultaten.

Doordat we de afgelopen jaren steeds exacter zijn gaan begroten, is in 2018 bij een aantal 
tegenvallers de begroting overschreden met € 112.000. 

Als laatste hebben we in 2017 en 2018 veel verbeteronderhoud laten vervallen om geen 
maatregelen te nemen waar we binnen enkele jaren spijt van krijgen. Na afronding van de 
Routekaart nemen we ze weer op, omdat dan per complex bekend is wat te doen en hoe te 
handelen.

4.6		 Mutatie-	en	reparatieonderhoud	2018	(inclusief	serviceabonnement)
De uitgaven voor reparatie- en mutatieonderhoud waren in 2018 € 1,8 miljoen in plaats van  
€ 1,6 miljoen. Bij reparatieonderhoud zijn de hogere uitgaven onder meer te verklaren doordat 
er meer badkamerrenovaties op reparatieonderhoud zijn geboekt dan andere jaren en er extra 
groepenkasten zijn vervangen. Ook is er brandschade (verzekeringswerk) geboekt op 
reparatie-onderhoud en leverde de stormschade van januari extra veel kosten op. 

Voor mutatieonderhoud komen de hogere kosten voor een deel door een aantal dure mutaties 
als gevolg van het al eerder genoemde doorstroomproject: er waren vooral in de eerste helft 
van 2018 veel verhuizingen van senioren die al tientallen jaren in hun woning woonden en 
vaak niet aan al het planmatig onderhoud hadden meegedaan. Bij mutatie wordt dit 
onderhoud alsnog uitgevoerd. Daarnaast waren de kosten voor asbest bij mutatieonderhoud 
hoog: we gaven ruim € 100.000 uit aan asbestsaneringen. 

4.7		 Gerealiseerde	verkopen	
Er zijn in 2018 18 huurwoningen verkocht, waarmee we precies de jaardoelstelling hebben 
gehaald. Alle woningen zijn verkocht aan natuurlijke personen, voor eigen bewoning. Van de 
18 woningen zijn er 2 aan de huidige huurders verkocht. 
SCW heeft in het verleden 2 nieuwbouwprojecten verkocht met koopgarantconstructie.  
Dit jaar zijn 6 woningen teruggekocht en weer via de vrije verkoop verkocht. 
Naast de verkoop van woningen zijn ook een aantal garages aan een particuliere belegger 
verkocht en is de voormalige Catharinaschool verkocht.

4.8		 Toekomstige	opgaven:	betaalbare	en	duurzame	woningen
Als SCW blijven wij met beide voeten op de grond. Natuurlijk doen wij aan CO2-besparing, 
maar dan wel rekening houdend met de beperkte beurs van onze huurders. Daar waar het 
bijdraagt aan verlaging van de woonlasten zetten wij het in. Wij volgen de trias energetica: 
Eerst isoleren van woningen en daarna pas duurzame verwarmingsmethode toe te passen. 
Echter gezien de transitie waarin de installaties zich momenteel bevinden zullen wij ons de 
komende jaren vooral richten op de Isolatie van de schil en zonnepanelen.

De komende jaren zullen wij dus goed af blijven wegen waar we nieuwbouw toe passen of 
waar we kiezen voor renovatie van de bestaande woningen.
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5  INSPELEN OP DE VERANDERENDE DOELGROEP

Doel Actie Gehaald Toelichting

Wij bieden een meer gedif-
ferentieerd woningaanbod 
voor zorgvragers binnen 
onze doelgroep, waarbij 
wij voor specifieke doel-
groepen zo nodig voorzien 
in woning gerelateerde 
aanpassingen.

In 2018 hebben we ons 
beleid aangepast over het 
toegankelijk maken van 
onze woningen.

Ja

We onderzoeken hoe we 
een beter passend aanbod 
kunnen verkrijgen voor 
GGZ-cliënten die vaak 
kleine & goedkope  
woningen zoeken.

➔ Doorgeschoven naar 2019.

Doel Actie Gehaald Toelichting

Partners zijn tevreden  
over onze dienstverlening 
bij het huisvesten van 
individuele huurders met 
een zorgvraag.

We hebben met de zorg 
en welzijnsorganisaties 
gecommuniceerd wat  
ieders verantwoordelijk-
heid is m.b.t. wonen,  
welzijn en zorg.

Ja Gedaan.

We zorgden dat onze 
dienstverleningsbeloften 
ingebed raken in onze 
organisatie.

Ja Hier is op verschillende manieren 
aandacht aan besteed.

5.1		 Het	huisvesten	van	bijzondere	doelgroepen	
De gemeente Tiel heeft, net als andere gemeenten, een taakstelling voor de huisvesting van 
statushouders. De afspraak is dat SCW en KleurrijkWonen beiden woningen beschikbaar 
stellen om de statushouders te huisvesten in Tiel. Daarbij wordt nauw samengewerkt met 
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

De taakstelling van 59 personen in 2018 is niet gehaald. Eind 2018 was er een achterstand 
van 12 personen. Dit komt met name omdat er bij het koppelen van personen aan de 
gemeente Tiel rekening was gehouden met een aantal gezinsherenigingen die langer duurden 
dan verwacht en in 2018 (nog) niet zijn gelukt. In 2019 wordt de achterstand ingelopen.

SCW heeft 3 woningen aan statushouders toegewezen, en 3 kamers in een woning die 
kamergewijs wordt verhuurd aan alleenreizende statushouders. Ook was er 1 doorschuiving 
binnen één van de kamergewijs verhuurde woningen. 

SCW heeft met KleurrijkWonen en de gemeente Tiel de afspraak dat beide corporaties 
jaarlijks ieder maximaal 18 reguliere woningen beschikbaar stellen in Tiel voor bijzondere 
doelgroepen zoals tienermoeders die begeleid gaan wonen, mensen met een psychiatrische 
achtergrond of ex-gedetineerden. Er is een onderverdeling gemaakt naar specifieke doelgroep 
en zorgorganisatie. In 2018 zijn 8 woningen op deze manier voor een cliënt zijn gehuurd.
Jaarlijks worden de afspraken geëvalueerd, in overleg met de gemeente Tiel. Op basis van de 
evaluatie wordt de verdeling tussen zorgpartijen voor het volgende jaar aangepast. 
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In april 2018 gingen twee nieuwe 

medewerkers sociaal beheer aan 

de slag bij SCW. Bewoners die 

te maken hebben met overlast of 

betalingsproblemen, komen terecht 

bij Niels Verboom of Martijn van 

den Bogaard. ‘Wij werken aan het 

thuisgevoel van onze bewoners en 

helpen hen daarbij. We kunnen niet 

zomaar alles oplossen, maar denken 

mee over hoe bewoners dat zelf 

kunnen doen. 

‘Lastige zaken oplossen’
Als sociaal beheerders zorgen we 
ervoor dat het woongenot van 
huurders goed is. Maar ook dat  
wij als corporatie onze inkomsten 
binnen krijgen én dat we goede 
woningen houden. In de praktijk 
komt het neer op het oplossen  
van lastige zaken, samen met  
onze huurders en ons netwerk. 
Ruziënde buren aan tafel krijgen. 
Of in gesprek gaan met de deur-
waarder als een huurder financiële 
problemen heeft.

‘Je thuis voelen’
Zodra je je thuis voelt in je woning 
en in je buurt, voel je je ook thuis 
in Tiel. En daar draait het natuur-
lijk om. We willen er graag aan  
bijdragen dat huurders fijn wonen 
en leven in hun buurt. 

‘Alle zijden van de dobbelsteen nodig’
Als je een dobbelsteen gooit, zie je 
vanuit je eigen positie maar drie 
vlakken. Je hebt ándere mensen 
nodig die de andere vlakken  
kunnen zien. En om het onderste 
vlak boven te krijgen, heb je elkaar 
nodig. Want daar zit vaak juist  
nét de oplossing. We kijken dus 
bijvoorbeeld niet alléén naar de 
rommel in het portiek. We praten 
met de buren, kijken samen met  
de wijkregisseur van de gemeente 
naar oplossingen, proberen  
jongeren te betrekken bij acties  
om te wijk op te ruimen en vereen-

sam
en

zaming tegen te gaan door dat 
samen te doen. 

‘Juist in Tiel’
Tiel is compact. Daardoor leer je 
andere organisaties snel kennen. 
Bovendien werk ik in heel verschil-
lende buurten, zoals de Hertogen-
wijk, Passewaaij en Wadenoijen.  
Ik vind dat aantrekkelijk en afwis-
selend. En hoe dan ook, ik ben 
áltijd benieuwd naar hoe mensen 
leven en wonen.

Sociaal beheer volgens 

Niels Verboom

 “Zodra je je thuis 
voelt in je woning en 
in je buurt, voel je je 
ook thuis in Tiel.”

SCWinfo4

‘Op eigen kracht’
We helpen anderen graag om 
zelf een oplossing te vinden. 
Door het juiste zetje mee te geven. 
Iemand in contact te brengen met 
een instantie of organisatie die 
verder kan helpen. Door ideeën 
te geven. Als sociaal beheerders 
kennen wij de weg goed en dat zet 
ik graag in voor onze bewoners. 
Zo ben ik op het ene moment 
bezig met stankoverlast en het 
volgende dag ben ik met betrokken 
bewoners bezig een activiteit in de 
buurt te organiseren.

‘Achter de voordeur’
Problemen zijn niet leuk en soms 
vinden bewoners het moeilijk om 
hulp aan te nemen. “Denk er nog 
eens over na en weet dat we je 
graag verder helpen”, laat ik dan 
weten. Andersom kunnen wij ook 
niet alles á la minute oplossen en 
vragen dan ook begrip en geduld 
van bewoners. Door met elkaar in 
contact te blijven, kunnen we veel 
bereiken. 

‘Praat met elkaar’
Je kunt je fl ink irriteren aan de 
geluiden van je overburen 
’s avonds. Vooral als jij vroeg op 
moet staan voor je werk. Dat kun 
je heel lang opkroppen en dan 
ineens uitbarsten in een boze bui 
met een ruzie tot gevolg. Ik vind 
het handiger om te wachten tot de 
volgende dag en dan in gesprek te 
gaan. In heel veel gevallen zijn de 
buren zich er niet eens van bewust 
dat je er last van hebt. Praat vooral 
met elkaar en niet over of tegen 
elkaar.

‘Juist bij SCW’
Een kleine organisatie, dichtbij de 
bewoners, dat vind ik mooi. Na 
tien jaar bij Mozaiek te hebben 
gewerkt en daarna in het Wijkteam 
Jeugd, heb ik een groot netwerk. 
Dat deel ik graag met anderen. •

 Sociaal beheer volgens 

Martijn van den Bogaard

 “Door met elkaar in 
contact te blijven, 
kunnen we veel 
bereiken.”

augustus 2018 5

Marcel en Babette ontmoetten elkaar

in de kelder van de Andreashof:

Samen een nieuw naambordje

•  Leerlingen schilderen de 

Dominicushof

•  Update vernieuwing Molukse wijk

•  De gevolgen van hennep kweken

37e jaar gang no. 3 - december 2018

uw woning? 

Laat het ons weten via 

klantenservice@scw.nl

Huurt u ook al 

50 jaar 

Sociaal – In april 2018 gingen twee nieuwe medewerkers sociaal beheer aan de slag bij SCW: Niels Verboom en Martijn 
van den Boogaard. ‘Wij werken aan het thuisgevoel van onze bewoners en helpen hen daarbij. We kunnen niet zomaar 
alles oplossen, maar denken mee over hoe bewoners dat zelf kunnen doen.’ In het bewonersmagazine stellen zij zich aan 
de huurder voor. 
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6  LEEFBARE BUURTEN

Doel Actie Gehaald Toelichting

Al onze complexen heb-
ben een ‘groene’ score 
(minimaal een 6) op het 
gebied van leefbaarheid.

In de minder scorende 
buurten hebben we de 
samenwerking met ge-
meente (wijkregisseur) en 
Mozaïek (opbouwwerker) 
opgezocht om de proble-
men samen op te pakken.

Ja Bij diverse initiatieven is samenge-
werkt met gemeente en Mozaïek om 
onze buurten leefbaar te houden.

We starten met het op 
zoek gaan naar aan-
spreekpunten in de com-
plexen.

Ja We hebben nu voor meer com-
plexen een aanspreekpunt.

We hebben voor 1 wijk 
een actieplan opgesteld 
om de uitstraling te verbe-
teren.

Ja Gereed.

Bij Thuis voelen is veilig-
heid essentieel. We gaan 
inventariseren waar de vei-
ligheid rond woningen een 
aandachtspunt is en zullen 
daar de volgende jaren 
actief op inzetten.

Ja Zo zijn er in alle wijken avond ron-
des gehouden in het donker om te 
kijken naar de veiligheid van onze 
woningen.

6.1		 Leefbaarheid	en	wijkgericht	werken	
SCW werkt met twee interne wijkteams, die ieder een deel van het bezit van SCW in Tiel  
onder hun hoede nemen. Ieder wijkteam bestaat uit een woonconsulent sociaal beheer, een 
huismeester, een opzichter mutatie- en reparatieonderhoud en een woonconsulent verhuur. 
De wijkteams werken samen met partners, zoals gemeente, politie, zorg- en welzijnsorganisa-
ties, aan de leefbaarheid van de wijk. De huismeesters zijn voor SCW de ‘ogen en oren’ in de 
wijk. De woonconsulenten sociaal beheer participeren in diverse gemeentebrede overleggen, 
zoals zorgoverleg vanuit de GGD, de Veiliger Wijkteams, het Veiligheidshuis.

Fysieke en sociale leefbaarheid
SCW maakt onderscheid in fysieke en sociale leefbaarheid. Fysieke leefbaarheid gaat over de 
‘harde’ maatregelen, zoals extra schoonmaak van wooncomplex en directe woonomgeving, 
verwijderen van vuilnis en vandalismebestrijding. Ook het doen van kleine verbeteringen voor 
de uitstraling van een complex vallen hieronder. In 2018 lag de focus op het afsluitbaar maken 
van portieken in een complex met meergezinswoningen en het aanpassen van de entree en 
binnentuin in de Vier Gravinnen. De uitgaven voor de fysieke leefbaarheidsuitgaven zijn 
binnen het budget gebleven.

Sociale leefbaarheid gaat over activiteiten en initiatieven met en voor bewoners(commissies) 
die de leefbaarheid van het wooncomplex en de directe omgeving ten goede komen. Met de 
gemeente Tiel en KleurrijkWonen is in de prestatieafspraken 2014-2018 afgesproken dat 
beide corporaties ieder jaarlijks € 50.000 beschikbaar stellen voor leefbaarheidsinitiatieven, 
die de leefbaarheid in en om onze wooncomplexen verbeteren. Vanuit dit budget zijn weer 
diverse initiatieven voor en door bewoners ondersteund.
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Op straat – In 2018 verdween de vitrinekast rondom het oude straatwerk aan de Dominicushof. Het historische weggetje 
werd gevonden tijdens de bouw van de woningen, bijna tien jaar geleden. De vitrinekast die SCW liet maken, bleek lastig te 
onderhouden. De gemeente haalde niet alleen de kast weg, maar bracht de historische stenen omhoog, zodat ze beter 
zichtbaar werden. 

In 2018 zijn, met instemming van bewoners en tegen huurverhoging, camera’s geplaatst in 
een aantal flats, om zo de leefbaarheid in de flats te vergroten en het vandalisme en de 
vervuiling in die flats te verminderen. 

Gemeenschappelijke ruimten en tuinen
De schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes, de kosten voor bewoners en de afspra-
ken met schoonmaakbedrijven zijn dit jaar geëvalueerd. Bewoners konden hun mening geven 
in een enquête en tijdens locatiebezoek. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanbesteding van de 
schoonmaak en nieuwe werkprogramma’s. 
Daarnaast hebben we de kwaliteit van het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen 
geëvalueerd, en intern en met de hovenier de conclusies besproken en afspraken gemaakt 
over de onderlinge communicatie. In 2019 wordt dit verder uitgewerkt. 

Pilot vroegsignalering ‘buurt uit de war’ Rauwenhof
SCW en Mozaïek voeren samen met de gemeente Tiel en de GGD het pilotproject “Buurt uit 
de war” uit. De pilot is gestart op 1 januari 2018 en heeft een looptijd van twee jaar. In deze 
twee jaar werken gemeente Tiel, Mozaïek, de GGD en SCW samen aan het organiseren van 
een werkende aanpak voor preventie en vroegsignalering. 
De pilot is geïnitieerd door SCW (woningcorporatie), samen met Mozaïek (welzijnspartner). 
Verder nemen de gemeente en de GGD Gelderland-Zuid deel. Er is een brede stuurgroep 
(alle genoemde partijen) en een bestuurlijke kernteam (SCW, Mozaïek en Gemeente) gefor-
meerd. Daaronder functioneert een projectgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van 
SCW (procesbegeleider) en Mozaïek (buurtcoach). Deze projectgroep organiseert de pilot.  
Zij bereiden werkgroep bijeenkomsten (met alle genoemde partijen, versterkt met eventuele 
andere ketenpartners) voor en verzorgen de projectadministratie en –verantwoording. 

De pilot Rauwenhof – Buurt uit de war laat zich kort samenvatten door het volgende doel: 
minder overlast door bewoners met verward gedrag, zodat het woon- en leefklimaat in de wijk 
verbeterd. In het eerste pilot jaar heeft de operationele werkpraktijk en de beleving voorop 
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Monument – In 2018 deed Tiel weer mee aan de landelijke open monumentendag. Onder meer onze St. Hyacinthuskapel 
was gratis te bezichtigen.

gestaan. Eind 2018 zijn de pilot bouwstenen die de preventie en vroegsignalering vorm 
moeten geven in beeld. Aan de hand van “design denken” werken SCW en Mozaiek samen 
met gemeente Tiel en de GGD toe naar oplossingsrichtingen voor de complexe opgave 
mensen die de grip op hun leven dreigen kwijt te raken, beter te ondersteunen en eerder in 
beeld te krijgen. 

De achtergronden zijn gezamenlijk verkend en geïnterpreteerd, met eerste ideeën en 
experimenten als zichtbaar resultaat. Aan de voorkant hebben de partners zich via een 
convenant aan de pilot verbonden, iedereen is duidelijk van goede wil. Uitdaging ligt bij het 
maken van concrete afspraken en het oppakken van rollen die de ketensamenwerking 
versterkt. Naast de verdere uitwerking van de pilot bouwstenen is er in 2019 daarom ook 
aandacht voor verbinding tussen het operationeel tactische en de bestuurlijke context. Zodra 
deze afstand verkleint, is de beoogde vroegsignaleringsaanpak succesvol met elkaar vorm te 
geven. 

In de afgelopen jaren constateren woningcorporatie SCW met haar samenwerkingspartners 
ook in de wijk Rauwenhof in Tiel een duidelijke toename in het aantal incidenten, maar ook  
in de ernst ervan. Dit zet de leefbaarheid in de wijk onder druk. Leefbaarheidsonderzoek van 
SCW toont aan dat wonen in Rauwenhof wordt als minder prettig ervaren dan wonen in 
andere wijken in Tiel.
Interventies vinden vooral plaats in crisissituaties. Het is niet altijd duidelijk wie tijdens de 
interventie waarvoor verantwoordelijk voor is. Adequaat ingrijpen tijdens een crisis wordt 
daardoor ernstig bemoeilijkt. Beter is crisissen te voorkomen, door preventie en 
vroegsignalering. 
In de wijk Rauwenhof is daarom voor de periode 2018-2019 een pilot georganiseerd rond 
precies die twee bouwstenen; preventie en vroegsignalering.
Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk is de hoofddoelstelling van de pilot. Inzet van 
preventie en vroegsignalering zijn de bouwstenen uit het landelijke Aanjaagteam Verwarde 
Personen. die in de pilot centraal staan. 
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Preventie en vroegsignalering organiseren we via de volgende middelen.:
1   Het realiseren van een laagdrempelig meldpunt vroegsignalering personen met verward 

gedrag en omwonenden in de buurt: als platform voor verbinding met deskundigen (consult 
en beoordeling van vragen en signalen); 

2   Een informeel netwerk met meer straat-solidariteit: een omgeving waarin aandacht is voor 
vroegsignalering, ondersteuning aan elkaar en een passende dagbesteding voor 
kwetsbare bewoners; 

3   Een formeel netwerk sluitende aanpak ketenpartners/professionals vanuit kerntaak,  
eigen rol inzetten en ‘gaten dichten’, gericht op (zelf)regie en zelfstandig blijven wonen;

4   Gerichte inzet van ervaringsdeskundigen;
5   Meer ontmoetingspunten (fysiek en digitaal) en beter benutten van de huidige basis 

infravoorzieningen in de buurt (inclusief de beschikbaarheid van een actuele sociale kaart).

Dit project kwam tot stand mede dankzij medewerking van de gemeente Tiel, Mozaïek, GGD 
en SCW en financiering van ZonMW.
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7  SAMEN NAAR NIEUWE OPLOSSINGEN

Doel Actie Gehaald Toelichting

Samenwerkende partijen 
zien SCW als bondgenoot 
in het wonen, om te komen 
tot een betaalbaar huis, 
passend aanbod bij een 
veranderende vraag en 
leefbare buurten.

We meten de tevredenheid 
van onze huurders door 
het uitvoeren van ons 
huurderstevredenheidson-
derzoek en deel te nemen 
aan de Aedes Benchmark.

Ja Gereed.

We stellen in 2018 sa-
men met de gemeente en 
KleurrijkWonen een raam-
werk op voor de jaarlijkse 
prestatieafspraken aan 
de hand van de nieuwe 
woonvisie.

Nee De woonvisie is nog niet gereed, 
waardoor we geen raamwerk op 
hebben kunnen stellen.

In 2017 en 2018 gaan we 
in gesprek (1 op 1) met 
onze belanghouders en 
bespreken we wat ieders 
verantwoordelijkheden zijn 
en halen op waar vragen/ 
problemen liggen en waar 
mogelijkheden liggen om 
beter in te spelen op de 
veranderende doelgroep.

Ja inmiddels zijn in het kader van 
‘ambassadeurschap’ 1:1 gesprekken 
gevoerd en ontmoetingen 
georganiseerd in het kader van 
afstemmen van verwachtingen en 
beeldvorming die in 2018 doorgezet 
worden.

We maken voor ons on-
derhoud een bewuste keu-
ze welke projecten we op 
welke manier zo efficiënt 
mogelijk weggezet kunnen 
worden bij onze partners.

Ja Is onderdeel geworden van onze 
nieuwe vastgoedvisie.

We organiseren een visie-
café dat is gekoppeld aan 
een actueel thema voor 
onze belanghouders.

Ja We hebben het visiecafé met als 
thema: Verward gedrag, herken de 
signalen’ georganiseerd.
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7.1		 Samen	maatschappelijk	presteren
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste samenwerkingen met onze belanghouders 
weergegeven.

Regionale en landelijke samenwerkingen
Landelijk zijn wij lid van Aedes die onder meer de belangen van de corporaties behartigt.  
Op regionaal niveau werken we samen met de zes SWR-corporaties uit de regio Rivierenland. 
We werken samen op het gebied van bestuur, beleid, wonen, vastgoed en communicatie, 
maar nemen ook deel aan de regiegroep wonen, welzijn en zorg waarin ook de zorg- en  
welzijnsorganisaties aan deelnemen. 

Op 7 juni 2018 organiseerden we met de SWR een bijeenkomst voor gemeenten en zorg- en 
welzijnsorganisaties. Onder de titel ‘Samen op reis’ boden we de gelegenheid elkaar te inspi-
reren en van elkaar te leren. Dat werd gedaan in drie workshops waarin de thema’s kwetsbare 
groepen; duurzaam wonen; en betaalbaar wonen centraal stonden. Doel van de bijeenkomst 
was om elkaar bij te praten en belangen en urgenties rondom deze thema’s te benoemen. De 
bijeenkomst trok ruim 60 bezoekers en werd door de bezoekers gewaardeerd met ruim een 8.

Gemeente Tiel
Op lokaal niveau hebben we veel samenwerking met de gemeente Tiel. We hebben bijeen-
komsten op bestuurlijk en ambtelijk niveau over onder meer de woonvisie en de prestatie-
afspraken en het bod. Doordat de gemeente bezig is met het schrijven van de nieuwe woon-
visie zijn er 8 in plaats van 2 bestuurlijke overleggen geweest en 13 ambtelijke overleggen in 
plaats van 6. Daarnaast hebben we overleggen met de gemeente over de volgende onder-
werpen:
•  Onderhoudswerkzaamheden;
•  Arbeidsmigranten;
•  Bijzondere doelgroepen;
•  Warmtekaart;
•  Omgevingswet.
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Strak in de lak – In 2018 werden de appartementen in de Dominicushof, het voormalige St. Andreas Gasthuis, geschilderd. 
Enkele leerling-schilders leerden er de kneepjes van het vak, onder het toeziend oog van St. Joseph. 

Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet 2015 van kracht. Onderdeel hiervan is de inbedding van het 
maatschappelijk presteren van corporaties in het lokale beleid, door een cyclus van woonvisie, 
prestatieafspraken en het bod. In 2018 hebben we voor 1 juli een bod aan de gemeente 
gedaan gezamenlijk met KleurrijkWonen, ondanks dat de woonvisie nog niet klaar was. Voor 
2019 hebben we slechts beperkte afspraken gemaakt in afwachting van de nieuwe woonvisie.

Gezamenlijke overleggen met onder meer gemeente, zorg, welzijn en politie
Gezamenlijk bekijken we wat we kunnen doen om onze wijken leefbaar te houden voor onze 
bewoners en bewoners te begeleiden die dat nodig hebben. Hiervoor zijn onder andere de 
volgende overleggen:
• Veiliger wijkteams; 
• Veelplegersoverleg; 
• Multiprobleem huishoudens Pilot vroegsignalering schulden;
• Pilot Rauwenhof kwetsbare personen. 

Huurders
We hebben meerdere malen per jaar overleg met ons huurdersplatform. Hierbij schuiven 
zowel de RvC leden aan als de bestuurder, MT leden of medewerkers. In het kader van de 
Woningwet en de woonvisie/ prestatieafspraken is een aparte groep afgevaardigden die 
samen met medewerker strategie bijeenkomen om de prestatieafspraken voor te bereiden en 
uit te werken. Daarnaast zijn er op vele momenten contacten met de bewonerscommissies en 
klankbordgroepen van de verschillende complexen. 

Belanghoudersbeleid
In 2017 hebben we opnieuw bekeken hoe we ons belanghoudersbeleid in willen gaan vullen. 
We hebben op 3 onderdelen vastgelegd hoe en wat we willen met onze belanghouders. Dit 
zijn voor 2018 de volgende acties:
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Nieuwe woningen – In 2018 werd het ontwerp-bestemmingsplan voor Westlede goedgekeurd. Op de plek van het 
voormalige woonzorgcomplex wordt een nieuw winkelcentrum gebouwd met daarboven 28 huurappartementen die SCW 
zal verhuren. In 2019 is gestart met de sloop.

 1  Betrekken van belanghouders bij uitvoeren actiepunten
Ieder jaar, nadat we de jaarplannen hebben opgesteld, nemen we voor de verschillende 
onderwerpen op welke belanghouders we waarbij willen betrekken en hoe we dit willen 
gaan doen 

	 2		 Op	de	Koffie	bij
Verschillende medewerkers hebben zelf iemand of een organisatie gekozen waar zij een 
keer informeel bij op de koffie zouden willen gaan om het samen te hebben over wat er 
speelt bij deze mensen en wat/hoe SCW hier wat in zou kunnen betekenen. We zijn o.a.  
bij de volgende organisaties langs geweest:
• Monumentenzorg van de Gemeente Tiel;
• Ziekenhuis Riviereland in Tiel;
• Vluchtelingenwerk;
• Voedselbank;
• SWB;
• KleurrijkWonen;
• RIBW;
• Bribus keukens;
• Wijkregisseurs gemeente Tiel;
• Mozaïek welzijn.

	 3		 Visiecafé
In 2018 was het thema van het visiecafé: Verward gedrag, herken de signalen. Dit keer  
samen met Mozaïek, gemeente Tiel en GGD Gelderland-Zuid. Samen met de 50 deelne-
mers is besproken wat we gezamenlijk kunnen doen voor mensen met verward gedrag.  
De vroegsignalering stond hierbij centraal. Met medewerkers van wonen, welzijn, gemeen-
te en zorg is gesproken over hoe we beter signalen kunnen herkennen.
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7.2		 Overleg	met	Huurdersplatform
Conform de Overlegwet, en de samenwerkingsovereenkomst tussen het Huurdersplatform  
en SCW, zijn we in gesprek over beleidsthema’s op organisatie en strategisch niveau. In het 
kader van de Woningwet (BTIV 2015) zijn er afspraken gemaakt over de mate waarin het 
Huurdersplatform betrokken wil zijn en welke kennis en ondersteuning daarbij gewenst is. 

Periodiek vindt overleg plaats tussen de bestuurder van SCW en de stichting Huurders-
platform SCW conform de samenwerkingsovereenkomst. In het verslagjaar heeft vijfmaalmaal 
een regulier overleg plaats gevonden.

De legitimiteit van ons handelen monitoren we onder meer in de samenwerking met bewo-
nerscommissies en in ons overleg met de stichting Huurdersplatform SCW. Onderwerpen van 
gesprek waren onder meer het jaarverslag 2017 van SCW, de verantwoording 2017 in samen-
hang met de voornemens en begroting van het Huurdersplatform 2019, huuraanpassing per  
1 juli 2018, de begroting vastgoedbeheer 2019, advisering bij nieuwbouw- en verbeterplannen 
inclusief sociaal plannen bij tijdelijke herhuisvesting, het in samenspraak met het huurdersplat-
form opstellen en uitbrengen van het Bod 2019 aan de gemeente. 

Ten behoeve van het Bod 2019 zijn naast het regulier overleg, twee sessies georganiseerd, 
het zogenaamde driepartijenoverleg samen met gemeente, corporaties en huurdersorganisa-
ties in Tiel. In dit kader is het huurdersplatform ook betrokken voor het opstellen van de nieu-
we woonvisie voor de periode 2019-2023.

Tevens zijn bij het regulier overleg van het Huurdersplatform verschillende medewerkers van 
SCW aangeschoven ten behoeve van beleidsthema’s, renovatie en groot onderhoud, thema’s 
ontmoetingen met de Raad van Commissarissen van SCW, huurbeleid en servicekosten,  
communicatie en informatievoorziening, leefbaarheid, het ondersteunen bij de zoektocht  
van het Huurdersplatform om huurders te bereiken en te betrekken. De betrokkenheid bij het 
100-jarig bestaan van SCW in 2019 is besproken en de visitatie die in 2019 op het programma 
staat.

Een delegatie van de RvC heeft eenmaal een ontmoeting gehad met het Huurdersplatform. 
Het gespreksonderwerp was gericht op de vacature binnen de RvC, de procedure werving  
en selectie in samenhang met het tijdelijk nog niet invullen in afwachting van de uitkomsten 
verkenning samenwerking/fusie met SWB.

7.3		 Overleg	met	bewonerscommissies
Eind 2018 waren er 4 bewonerscommissies actief. Bewonerscommissies voeren regelmatig 
overleg met SCW over hun complex over het reilen en zeilen in en rond hun complex.
Soms organiseren zij gedurende het jaar ook een of meerdere activiteiten voor de bewoners 
in hun wooncomplex. In steeds meer complexen zijn er geen formele bewonerscommissies, 
maar contactpersonen waarmee contact is over de situatie in en om het complex of 
‘bewonersambassadeurs’ die zonder de officiële status van bewonerscommissie regelmatig 
activiteiten organiseren in hun wooncomplex.
In juni organiseerde SCW weer de ‘dag voor van de betrokken huurder’, bedoeld om  
bewonerscommissies en andere actieve huurders in het zonnetje te zetten en de kennis-
uitwisseling en contacten met SCW en met elkaar te bevorderen. Eind van het jaar volgde  
nog een informele jaarafsluiting, om actieve bewoners te bedanken.

7.4		 Aedes	benchmark
Ook in 2018 hebben we meegedaan met het onderdeel van het huurdersoordeel voor de 
benchmark van Aedes. We hebben meegedaan met de onderdelen: Betrekken van de woning, 
Vertalen van de woning, Reparatieverzoeken, Planmatig onderhoud en Kwaliteit van de 
woning.
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Nieuwe huurders geven ons een 7,4, een tiende lager dan het gemiddelde van de corporaties. 
Vertrokken huurders geven SCW een hoger cijfer, een 7,8 (t.o.v. 7,4 landelijk). We hebben  
in 2017 goed gekeken wat ervoor zorgde dat de reparatiescore een 7,1 was. We hebben 
gewerkt om met de aannemers ervoor te zorgen dat de juiste aannemer kwam en dat 
huurders goed geïnformeerd werden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we een score een 7,9 
hebben gekregen. Dit ligt boven het gemiddelde van een 7,5 landelijk. 

7.5		 Huurderstevredenheid
Om de twee jaar houden we (naast de Aedes Benchmark) ook ons eigen uitgebreide 
huurderstevredenheidsonderzoek. In onderstaande figuur zijn de resultaten te zien.

Dienstverlening 2018 2016

Telefonisch contact 7,8 7,5

Contact aan de balie en in het kantoor 7,9 7,6

Contact in de woning 7,7 7,4

Digitaal contact 7,5 7,2

MijnSCW.nl 7,8 7,4

7.6		 Klachten	en	geschillen	(o.a.	meldingen	bij	klachtencommissie)
Is een huurder van SCW of een woningzoekende niet tevreden, dan kan hij allereerst een 
klacht indienen bij SCW. Is de huurder/ woningzoekende niet tevreden over de afhandeling
van de klacht, dan kan, afhankelijk van het onderwerp, een klacht ingediend worden bij:
•  De Huurcommissie (klachten over huurprijzen of servicekosten).
•  De Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland (klachten over 

dienstverlening SCW, door huurders en woningzoekenden).
•  De geschillencommissie Warmtelevering (klachten over afrekening van het 

warmteverbruik).

Er zijn in 2018 geen klachten ingediend bij de Huurcommissie. Bij SCW zijn 30 bezwaren  
binnengekomen, waarvan 22 gegrond op basis van wijzigingen in inkomen of gezinssamen-
stelling.
Bij de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland is één klacht ingediend. 
Deze klacht is in onderling overleg opgelost. Daarnaast heeft nog een woningzoekende een 
klacht ingediend, maar deze is weer terug verwezen naar SCW. Er zijn geen klachten 
ingediend bij de geschillencommissie Warmtelevering.
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8  DE PROFESSIONELE ORGANISATIE

Doel Actie Gehaald Toelichting

Medewerkers dragen 
zorg voor passende 
dienstverlening en maken 
hiertoe vanuit hun functie 
de benodigde keuzes en 
beslissingen, rekening 
houdend met de doelen 
van SCW.

We vertalen het kader voor 
flexibel werken door daar 
de dagelijkse praktijk en 
passen dit toe.

Ja Dit hebben we op diverse manieren 
toegepast oa. door de dag van de 
samenwerking en de talentenlunch.

In 2018 hebben MT en 
staf een workshop omge-
vingsanalyse gevolgd en is 
er een vertaling gemaakt 
naar kernboodschappen.

Nee Er komt geen workshop, maar 
in 2019 wordt nog wel een 
omgevingsanalyse gemaakt.

We houden bedrijfs brede 
communicatietrainingen 
en we hebben een medi-
atoolkit.

➔

Wordt in 2019 opgepakt.

We hebben een nieuwe 
communicatiestrategie 
opgesteld met bijpassende 
richtlijnen social media.

Ja Is uitgevoerd.

Doel Actie Gehaald Toelichting

In 2020 zijn de kernwaar-
den en kernkwaliteiten 
geborgd in de organisatie 
en zijn de benodigde com-
petenties in ontwikkeling.

In 2018 starten we (waar 
nodig) met het herzien van 
de competentieprofielen, 
die gekoppeld zijn aan 
taakgroepen en functies.

Ja

We bepalen de trainings-
behoefte en competenties 
en herijken het functione-
ringssysteem. We bren-
gen het Pop en loopbaan 
ontwikkelbudget opnieuw 
onder de aandacht.

Ja

In 2018 lichten we de be-
tekenis en de bedoeling 
van de kernwaarden en 
kernkwaliteiten binnen de 
organisatie toe.

Ja Er zijn verschillende bijeenkomsten 
gehouden waar deze een bod zijn 
gekomen.
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Doel Overige doelen bedrijfsvoering Gehaald Toelichting

Overige doelen 
bedrijfsvoering.

We hebben het informatiebeveili-
gingsbeleid binnen de organisatie 
geïmplementeerd en hebben de 
informatiebeveiliging in het Interne 
Auditplan 2018 geïntegreerd.

Ja

In 2018 nemen we het proces van 
het mutatieonderhoud onder de 
loep.

➔ We zijn hiermee gestart 
en het wordt in 2019 af-
gerond.

In 2018 is de gescheiden adminis-
tratie DAEB en niet-DAEB verder 
geoperationaliseerd. De interne 
processen zijn herijkt op basis van 
de gescheiden administratie.

Ja

We selecteren een visitatiebureau 
zodat de visitatie begin 2019 kan 
starten.

Ja Cognitum gaat de visitatie 
uitvoeren

In 2018 is het jaarrekeningproces 
versneld. In 2017 zijn de eerste 
stappen gemaakt.

Ja

We hebben het proces van infor-
matievoorziening richting toezicht-
houder (Corpodata/ Aw/ WSW) 
verbeterd.

Ja We hebben het project 
data op orde zo goed als 
afgerond. De gegevens-
uitvraag is verminderd.

Het benchlearning CBC is verder 
geoperationaliseerd en er zijn ver-
gelijkingen met andere corporaties 
gemaakt op het gebied van vast-
goed en financiën.

Ja

Doel Acties Gehaald Toelichting

Sturen op basis van (maat-
schappelijk en financieel) 
rendement.

In 2018 bepalen we rende-
mentseisen per activiteit.

➔ MT heeft een workshop gevolgd. 
In 2019 pakken we dit samen met 
SWB op.

We gaan verder met het 
implementeren van de 
marktwaarde in ons  
sturingsmodel en in 2018 
sturen we op (maatschap-
pelijk en financieel)  
rendement.

➔ MT heeft een workshop gevolgd. 
In 2019 pakken we dit samen met 
SWB op.

We zetten acties uit om 
duurzame oplossingen te 
realiseren om aan de LTV 
norm te gaan voldoen.

Ja We hebben een plan van aanpak 
geschreven en uitgevoerd.
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8.1	 Organisatie	en	formatie	
2018 was een jaar waarin de cao lang op zich liet wachten. De insteek van werkgever- en 
werknemerspartijen is om in 2019 sneller tot resultaat te komen. Kijken we naar de huidige 
bezetting, dan ziet de opbouw van onze formatieplaatsen er per 31 december 2018 als volgt 
uit: bij SCW werken 38 medewerkers: 23 vrouwen en 15 mannen. Van de 38 medewerkers 
werkten er 20 full-time en18 op basis van deeltijd, op een totaal van 33 formatieplaatsen.

 

Afbeelding organigram 2018 

8.2		 Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van SCW kent richtinggevende principes om de resultaten en ambities 
van SCW te kunnen realiseren. 

De belangrijkste principes zijn: 
•  SCW is een dienstverlenende organisatie waar medewerkers voor een groot deel de 

kwaliteit van onze dienstverlening bepalen en maakt dat SCW een goed werkgever is  
om medewerkers die ruimte te bieden om passende dienstverlening mogelijk te maken; 

•  SCW heeft voldoende aandacht voor opleiding en ontwikkeling om de kennis en 
vaardigheden van haar medewerkers op het juiste niveau te brengen en te houden; 

•  SCW is een resultaatgericht organisatie die ambities en reguliere bedrijfsvoering in de 
strategische visie vertaald heeft naar afdelingsplannen en geborgd heeft in 
resultaatgerichte afspraken met individuele medewerkers;

•  De managers en bestuurder van SCW zijn de ‘change agents’, initiëren vernieuwing en 
ontwikkeling in aansluiting op onze eigen doelstellingen die afgestemd zijn op de 
ontwikkelingen in onze omgeving.
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 De HR-instrumenten die SCW inzet om deze principes te realiseren, zijn:
•  Een beoordelingssysteem dat faciliteert bij het maken van resultaatgerichte afspraken over 

bijdragen aan het afdelingsplan, functie-doelen, kernwaarden en functiecompetenties in 
samenhang met algemene aspecten zoals werkdruk; 

•  Een persoonlijk ontwikkelplan dat medewerkers een instrument biedt om aan hun eigen 
loopbaan en inzetbaarheid te werken; 

•  Met onze kernwaarden dichtbij, verstandig, meedenkend en pro-actief wordt duidelijk uiting 
gegeven aan de personificatie van SCW, waar medewerkers voor staan en geven dan ook 
richting aan ons gedrag & houding; 

•  Naast de kernwaarden zijn er ook kernkwaliteiten benoemd die ons helpen de opgaven uit 
de strategische visie te formuleren: creatief, flexibel, kritisch en nieuwsgierig; 

•  Jaarlijks wordt 3% van de brutoloonsom gereserveerd voor opleidingen en is passend bij 
de ambities van SCW; 

•  Het ARBO-beleid wordt om de twee jaar geëvalueerd en vertaald in actieplannen per 
thema die op een gestructureerde wijze worden opgepakt; 

•  Uitstroom van medewerkers is incidenteel aan de orde, zowel gepland als ongepland, 
daarbij is er altijd aandacht voor de medewerker vanuit de visie dat SCW een goed 
werkgever is bij aanvang en ook bij afronding van een dienstverband; 

•  Arbeidsvoorwaarden volgen de cao woondiensten in samenhang met waar nodig het 
inzetten en ontwikkelen van bedrijfseigen voorwaarden en regelingen. 

	 De kwalitatieve opbrengsten van 2018 zijn: 
•  De kernkwaliteiten zijn uitgerold in de organisatie door de managers, zijn in het 

afdelingsoverleg door middel van interactieve workshops verduidelijkt en vormt dan ook de 
basis bij de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken voor 2019;

•  Er zijn 8 uitgangspunten benoemd van flexibel werken bij SCW. Die uitgangspunten gaan 
vooral over de manier van (samen)werken met elkaar (en niet over flexibele werkplekken). 
Gedurende het jaar zijn de uitgangspunten op verschillende manieren onder de aandacht 
gebracht. Meest prominent in juni, tijdens de Dag van de Samenwerking. Hierbij was het 
uitgangspunt dat elkaar beter leren kennen zorgt voor een betere samenwerking. 
Medewerkers waren zeer enthousiast over deze dag;

•  De strategische personeelsplanning (SPP), het vijfde thema uit onze strategische visie is in 
2018 geoperationaliseeerd en gaat over de verdere professionalisering van de organisatie, 
vooruit kijkend, voor sorterend op de toekomst, is van belang voor de continuïteit van de 
organisatie en voor medewerkers: wat doen we wel en wat niet (meer), we formuleren 
taken en toedeling zodanig dat medewerkers de ruimte krijgen om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen in combinatie met het ontwikkelen van eventuele 
competenties die er nog niet (voldoende) zijn;

•  De instroom van enkele nieuwe collega’s: twee woonconsulenten sociaal beheer en een 
junior controller;

•  Het ARBO-beleidsplan is geactualiseerd en in overleg met de ondernemingsraad voor de 
periode 2019-2020 vastgesteld;

•  De Risico Inventarisatie en Evaluatie is uitgevoerd met als uitkomst dat mogelijke risico’s 
goed in beeld zijn en dat preventieve maatregelen zijn genomen om eventuele gevolgen te 
voorkomen; 

•  Er is een vacature lid van de Raad van Commissarissen als gevolg van het tussentijds 
beëindigen van het lidmaatschap van een lid vanwege zijn benoeming in de gemeenteraad 
van Tiel en wordt vooralsnog aangehouden als gevolg van het onderzoek naar de 
gewenstheid en haalbaarheid van een fusie met SWB; 

• Alle medewerkers hebben een e-learningmodule gevolgd over digitaal veilig werken. 
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De organisatiestructuur per 31 december 2018
Het Managementteam per 31 december 2018:

Naam Functie Relevante 
nevenfuncties

H.W.J. Suijdendorp (Herman) Bestuurder Geen

B.G. de Bruijn (Bas) Manager Financiën & Informatisering Geen

Ir. J.H. van der Staak MCD (John) Manager Vastgoed Geen

Ir. F. den Breejen (Femma) Manager Wonen Geen

De kwantitatieve opbrengsten

Personeel opbouw 2018 2017 Flow benchmark1 Nederland 

Gemiddelde leeftijd 48 48 41,92

Gemiddeld 
dienstverband

12,5 11,7

Personeel verloop 2018 2017 Flow benchmark3

Instroom 7,9%(3) 2,7% (1) 5,6%

Doorstroom - - 2,1%

Uitstroom 5,3%(2) 5,4% ( 2) 7,7%

Ziekteverzuim 2018 2017 Gemiddeld in  
Nederland

Percentage* 3,9% 2,6% 4%

Meldingsfrequentie 2,4% 2% 1,5

*  exclusief zwangerschap

Educatie en stages 2018 2017

Opleidingskosten € 90.088 € 55.114

Stagiaires 1 6

1  Flow Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2016, januari 2017.
2  CBS Statline 2014.
3  Flow Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2016, januari 2017.
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8.3		 De	Ondernemingsraad	
De ondernemingsraad (OR) zet zich vol energie in voor de collectieve belangen van de 
medewerkers van SCW en houdt daarbij samen werken aan een thuis bij SCW goed in het 
oog. Door scholing en deelname aan het OR-platform Midden Nederland werkt de OR aan 
verdere meerwaarde in de dialoog tussen werkgever en werknemers
In 2018 is de OR zo’n twintig maal in officiële samenstelling bij elkaar geweest, waarvan 
viermaal in aanwezigheid van de directeur/bestuurder en eenmaal in aanwezigheid van zowel 
de directeur/bestuurder als een vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen. 
Gedurende het jaar zijn er drie regelingen en gedragscodes ter instemming voorgelegd aan 
de OR. Deze staan toegelicht in de paragraaf acties in 2018.

Communicatie
De OR verstrekt per e-mail informatie naar alle medewerkers over de vergaderonderwerpen met 
de directeur/bestuurder en publiceert het verslag na deze vergaderingen op het intranet SCWiki.
Verantwoording over de behaalde resultaten wordt afgelegd in een jaarlijkse nieuwsflits. Deze 
is tijdens de eindejaarsbijeenkomst aan alle medewerkers overhandigd. 

Acties in 2018
•  Vanwege het vertrek van de voorzitter van de OR zijn we actief op zoek gegaan naar 

aanvulling om het OR-team weer voltallig te krijgen. Wij zijn blij met de aanmelding en 
invulling vanuit Wonen door Robert Pouw.

•  Regeling werktijden werkplek flexibel werken: Zoals afgesproken wordt flexibel werken  
op afdelingsniveau opgepakt. De regeling voldoet aan het eerder besproken kader. Wij 
hebben instemming verleend.

•  Mobiele apparatuur: Medewerkers hebben ICT voorzieningen nodig om het werk goed te 
doen. In het kader van een zorgvuldige afstemming met de OR is het opstellingsproces 
van gebruikersovereenkomst mobiele apparatuur, installatie intune en gedragscode 
aangepast door eerst een input en toelichtingsrondje langs afdelingsoverleggen te maken, 
waarna wij instemming verleenden. 

•  De OR heeft eveneens instemming verleend met het toestemmingsformulier gebruik 
beeldmateriaal.

•  Na een dialoogsessie met de OR en Arbo-coördinator heeft de directeur/bestuurder  
het plan van aanpak n.a.v. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) laten aanpassen.

•  In het proces verkenning meerwaarde samenwerken SWB Lienden en SCW is de OR 
geïnformeerd en waar nodig betrokken. Op grond van de WOR heeft de OR een rol, 
afhankelijk van de vervolgstappen en -proces. De OR wil in 2019 heel graag per fase  
een bijdrage leveren in dit proces.

•  Er zijn 2 collectieve sluitingsdagen van ons kantoor voor onze bewoners overeengekomen 
door de OR en directeur – bestuurder: 31 mei (de vrijdag na Hemelvaartsdag) 27 
december (de vrijdag na Kerst. Geheel in de lijn van Flexibel werken hebben medewerkers 
de keuze tussen werken of verlof opnemen.

Speerpunten OR-werkplan 2019
Wij werken samen met de OR van SWB Lienden om medezeggenschap binnen de beoogde 
fusiecorporatie SCW – SWB stevig op de agenda te houden. Een externe adviseur (Sarton 
Advies) heeft opdracht gekregen de beide OR-en te begeleiden.

Samenstelling Ondernemingsraad
De samenstelling van de Ondernemingsraad per 31 december 2018:

Naam  Functie Aftredend
J.F.C. Janssen (Sjaak) Voorzitter 01-01-2021
T. Schoots (Thea) Vice-voorzitter 01-01-2021
E.J. Selles (Annie) Secretaris 01-01-2023
R. Pouw (Robert) Lid 01-01-2023
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8.4		 Communicatie
In 2018 werd de communicatiestrategie uitgevoerd en waren belangrijke thema’s het zichtbaar 
maken van het menselijke gezicht van SCW en het stimuleren van herkenbaarheid. De twee 
kernboodschappen waren daarbij leidend.

Thuis
Hier voel ik mij op mijn gemak

Samen
Betaalbaar wonen in leefbare wijken

SCW weet hoe belangrijk een thuis is. Een plek 
waar je je veilig, vertrouwd en verbonden voelt 
en waar persoonlijke invulling voorop staat. 
Wij zijn dagelijks bezig met het realiseren van 
woningen waar dat thuisgevoel mogelijk is en dat 
doen wij voor mensen die vanwege hun inkomen 
zelf niet in hun woonbehoefte kunnen voorzien. 
Met nadruk op betaalbaarheid, leefbaarheid en 
wijkgericht.

SCW zorgt voor betaalbare woningen én leefbare 
en vitale wijken in Tiel. Dat kunnen we niet 
alleen maar doen we samen met gemeente, 
bewoners en maatschappelijke partners. We 
zoeken actief naar verbinding met belanghouders 
om gezamenlijk tot goede woonoplossingen te 
komen.

8.5		 Bedrijfsvoering
Op het gebied van onze bedrijfsvoering hebben we in 2018 de volgende acties uitgevoerd:
•  We zijn in 2017 gestart met de implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid en het 

-plan. In 2018 is het actieplan volledig uitgevoerd. Er is organisatiebreed een training 
gegeven waarbij tijdens de training geleerd is bewuster om te gaan met informatie binnen 
de eigen specifieke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en privé; 

•  Eind 2018 is de Digitale Strategie 2020 afgerond enerzijds gebaseerd op de strategische 
visie en anderzijds op basis van ontwikkelingen in de markt die voor onze organisatie van 
belang kunnen zijn. De Digitale Strategie kent nog geen vertaling naar een concrete 
projectenkalender in het kader van de voorgenomen fusie. 

•  In 2018 is de tussentijdse controle uitgevoerd door Mazars accountants en is de 
managementletter uitgebracht;

•  We hebben optimalisaties uitgevoerd voor de uitvraag van de Aw en van WSW door intern 
de documentatie te verbeteren en de interne controle te versterken; 

•  In 2018 is het nodige werk verzet om de data te herijken inclusief eenduidige definities en 
vastlegging in primair systeem BIS van NCCW; 

•  Eind 2017 is een keuze gemaakt om SCW Energie BV te laten fuseren met de Toegelaten 
Instelling (TI) SCW. De Aw heeft op 28 september 2018 haar goedkeuring verleend aan de 
voorgenomen fusie van SCW Energie BV met woningcorporatie (TI) SCW;

•  We hebben eind 2017 zowel op afdelingsniveau, als op MT en RvC niveau workshops 
risicobewustwording gevolgd. De eindrapportage met verbeterpunten is in 2018 opgesteld 
en intern besproken. Relevante punten zijn in het Interne Auditplan meegenomen.

8.6		 Sturen	op	basis	van	rendement
In 2017 is een start gemaakt om te bekijken of en hoe we gaan sturen op rendementen op 
complexniveau. Dit geldt voor zowel het financiële rendement als voor het maatschappelijke 
rendement. Op het gebied van het maatschappelijk rendement van de verschillende 
complexen hebben we bekeken hoe we deze in kaart kunnen brengen. 

Een belangrijk onderdeel van de rendementen is de markwaarde van ons bezit.  
We willen alleen gaan werken met rendementen die gebaseerd zijn op ons eigen beleid.
In 2018 is ons bezit op basis van de marktwaarde en de beleidswaarde gewaardeerd.  
Verdere verdieping zal plaatsvinden in de periode 2019/2020.
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8.7		 Toekomstige	opgaven
In het kader van het verder professionaliseren van de organisatie streven we er naar dat in 
2020 de kernwaarden en kernkwaliteiten geborgd zijn in de organisatie en de benodigde 
competenties in ontwikkeling zijn. We werken verder aan het vormgeven van een 
evenwichtige personele inzetbaarheid naar de toekomst, gericht op passende dienstverlening 
en flexibel werken, zoals we hiermee in 2018 van start zijn gegaan. 

We zijn op weg om aan de hand van de vier dienstverleningsbeloften deze manier van werken 
ons verder eigen te maken. Een inspirerende en motiverende uitdaging die we sturen op de 
doelen uit onze strategische visie, op resultaat en meer op flexibiliteit.

De nieuwe Tielse Woonvisie voor de periode 2019-2023 is in ontwikkeling en zal bouwstenen 
moeten aandragen op het gebied van leefbaarheid en bouwen met de focus op 
beschikbaarheid en betaalbaarheid in combinatie met verduurzaming van het wonen. Dit alles 
zal in het teken staan van het versterken van wijken met een divers woningaanbod gericht op 
evenwicht tussen sociale huur en koop.

Ook de woningtoewijzingspraktijk behoeft in het kader van vitale wijken aandacht. Op het 
gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang valt de huisvesting per 2021 
onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en niet meer onder die van de 
centrumgemeente Nijmegen. Hoewel de verwachting is dat de omvang van de doelgroep 
beperkt zal zijn, is inschatting dat de maatschappelijke en financiële impact groot is. 

In samenwerking met gemeente en andere betrokken partijen zal een voorziening/
informatiesysteem ontwikkeld moeten worden die in staat stelt om keuzes te maken bij het 
uitstromen uit een beschermd wonen-omgeving met als doel zicht te bieden op waar een 
persoon zou willen/kunnen wonen, wat daar voor nodig is met betrekking tot begeleiding en 
wat partijen moeten organiseren. Deze koppeling biedt, met oog voor gedifferentieerdheid  
van de doelgroep in wijken, voor mensen en organisaties inzicht in wat mogelijk is in belang 
van een transparant en verantwoorde woningtoewijzing. 

In de afgelopen periode hebben SWB en SCW met elkaar de meerwaarde van fusie 
onderzocht. Op bestuurlijk en managementniveau hebben de organisaties kennis met elkaar 
gemaakt en gericht onderzocht wat ieders ambities en kwaliteiten zijn en wat de meerwaarde 
is die ieder zoekt in een fusie. Uitkomst van deze intensieve verkenning is dat beide partijen 
samen een volledige juridische en organisatorische fusie verder willen onderzoeken en 
vormgeven, en wel om de volgende redenen:
a   Gezien de huidige politieke, maatschappelijke en marktontwikkelingen is fusie in de ogen 

van beide organisaties een borging van de doelstellingen van de individuele corporaties op 
de lange termijn;

b    Zowel het werkgebied als de identiteit van beide corporaties sluiten goed op elkaar aan;
c   Fusie past bij de ambities en het ambitieniveau van beide partijen op 

volkshuisvestingsgebied in gemeenten en in de regio;
d   Partijen hebben nu de mogelijkheid om zelf de meest geschikte partner te kiezen.

SCW en SWB zijn professionele en financieel gezonde woningcorporaties, die hun toelating 
hebben in Woningmarktgebied Woongaard en met name werkzaam zijn in de gemeenten 
Buren, Neder-Betuwe en Tiel. Binnen de veranderende volkshuisvestelijke context willen  
SCW en SWB ook op langere termijn waarborgen dat de volkshuisvestelijke opgaven in het 
werkgebied effectief worden opgepakt en dat hun professionaliteit, de financiële continuïteit en 
de dienstverlening aan dedoelgroepen van beleid gegarandeerd blijven. Vanuit dit perspectief 
zijn partijen ervan overtuigd dat fusie van beide organisaties een belangrijke bijdrage levert 
aan het ook op langere termijn vervullen van hun maatschappelijke taak.
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9 WAARBORGEN FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 

Continuïteit van onze organisatie is een voorwaarde waarbinnen onze ambities moeten 
passen. Immers, alleen als financieel gezonde corporatie zijn we een betrouwbare partner 
voor onze huurders, toeleveranciers en belanghouders. We kiezen er nadrukkelijk voor om 
invulling te geven aan de lokale opgaven die wij zien in Tiel. 

 Doelstellingen 2018

Voornemens Gehaald? Toelichting

Informatiebeveiligingsbeleid (AVG) 
verankerd in Interne Auditplan.

➔ Zal in 2019 in nieuwe structuur van 
risicomanagement in Mavim worden 
meegenomen. 

In 2018 is het proces huurincasso 
geoptimaliseerd.

➔ Door ziekte en uitstroom nog niet volledig 
afgerond. Zal in kader van overgang 
naar nieuw primair systeem in 2019/2020 
verder worden geoptimaliseerd.

Versnellen jaarrekeningproces. Ja Geoptimaliseerd.

In 2018 hebben wij ons afwegingskader 
voor maatschappelijk- en financieel 
rendement volledig uitgewerkt.

➔ Er zijn stappen gezet in 2018 middels een 
kennisdelingsessie met Ortec. Dit punt zal 
in 2019/2020 nader worden uitgewerkt.

Advies voor duurzame verlaging van de 
LTV.

Ja Dit is middels het verbeterplan dat is 
ingediend en goedgekeurd gebeurt met 
als doel een structurele norm van 72,5% 
(vigerend kader is 75%).

9.1		 Marktwaarde
De basis voor de marktwaarde van het DAEB-vastgoed is het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde. Voor het niet DAEB vastgoed (BOG, MOG en ZOG) is er sprake  
van full waardering, uitgevoerd door taxateur Colliers, waarbij gebruik is gemaakt van 
vrijheidsgraden waar het gaat om een beperkt aantal waarderingsparameters.

SCW heeft begin 2017 een Taxatie Management Systeem (TMS) van Ortec geïmplementeerd. 
In het TMS liggen alle marktwaarden vast van het volledige bezit en heeft de externe taxateur 
de waarden voor het niet-DAEB vastgoed gevalideerd. Op deze wijze zijn per peildatum de 
onderliggende waarden en uitgangspunten op VHE-niveau inzichtelijk.

Voor de marktwaarde als waarderingsgrondslag zijn een aantal argumenten te benoemen.
Corporaties zijn onderling beter vergelijkbaar en ook beter vergelijkbaar met andere 
Marktpartijen en de transparantie wordt hiermee vergroot. Daarnaast is het mogelijk om de 
marktwaardeontwikkeling te integreren in de vastgoedsturing van SCW. Het sturen op onder 
andere de marktwaardeontwikkeling zal in de komende jaren worden verankerd in de 
beleidscyclus van vastgoedsturing.

In de marktwaarde wordt rekening gehouden met markthuren, lagere onderhoudskosten en 
genormeerde exploitatielasten dit in tegenstelling tot de bedrijfswaarde waar de kasstromen 
zijn gebaseerd op basis van SCW specifieke kasstromen.
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9.2		 Financieel	beleid
9.2.1		 Treasury

Algemeen
 Wij hebben onze verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd in een treasurystatuut, 
inclusief de toegestane geld- en kapitaalmarktinstrumenten. De operationele taken ten 
aanzien van treasury staan beschreven in het treasuryjaarplan.

Interest	coverage	ratio	(ICR)
De ICR geeft aan hoeveel maal een onderneming haar rentelasten ‘verdient’. Hiervoor wordt 
het operationele bedrijfsresultaat uitgedrukt in verhouding met de rentelasten. Dit cijfer geeft 
een indicatie van het (rente)risico dat een bedrijf loopt, en dus in hoeverre de onderneming 
bestand is tegen een (tijdelijk) slechte gang van zaken. De ratio van SCW bedraagt 1,91  
(1,70 in 2017). De norm voor deze ratio bedraagt minimaal 1,4 (bron: WSW: eisen 
kredietwaardigheid). SCW is dus voldoende in staat om aan haar verplichtingen te kunnen 
voldoen.

Renterisico’s
SCW streeft naar een evenwichtige spreiding van de renterisico’s in de tijd. Concreet betekent 
dit dat het jaarlijkse renterisico van de leningenportefeuille niet meer mag bedragen dan circa 
15%. Deze prestatie-indicator is gerealiseerd. Doordat wij het renterisico zoveel mogelijk 
beperken door een optimale spreiding in de leningenportefeuille (voor de komende vijf jaar 
minder dan circa 5% van de portefeuille) maken wij geen gebruik van derivaten.

Mutaties in leningenportefeuille 2018
•  Op 1 december 2018 is een lening van de NWB met een hoofdsom van € 4,5 miljoen 

afgelost waarbij een rentepercentage van 4,905% van toepassing was.
•  De totale contractuele aflossing van leningen bedroeg in 2018 € 6,3 miljoen.
•  In het treasuryjaarplan 2018 is ten onrechte een lening van de Gemeente aangemerkt als 

renteconversie. In de overeenkomst van 2008 (laatste renteherziening) is artikel 7 van de 
leningovereenkomst wat gaat over renteconversie is de tekst eens in de 10 jaar komen te 
vervallen. Deze annuïtaire lening (€ 566K) loopt nu tegen een rentepercentage van 5,18% 
door tot 2038.

•  Er zijn in 2018 geen nieuwe leningen aangetrokken.

Ultimo 2018 bedraagt de gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille 3,49% (ultimo 
2017: 3,51%).
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Lening
Op 3 juni 2010 heeft SCW een extendible fixe-lening bij de NWB afgesloten voor een bedrag 
van € 10,0 miljoen met een looptijd van 45 jaar. De contractuele afspraken zijn als volgt:
•  Periode 02-11-2010 – 02-11-2020:een vaste rente van 2,41% op jaarbasis met 

halfjaarcoupon;
•  Periode 02-11-2020 – 02-11-2055:een basisrente van 3,25% per jaar op basis van een 

halfjaarcoupon en een nader overeen te komen krediet-opslag of vervroegde aflossing,  
dit éénmalig door de geldgever te bepalen. 

Op het moment van afsluiten van de lening bedroeg de 35-jarige forward ingaande  
2 november 2020 3,131%.

De benchmark voor de afgesloten lening was op dat moment als volgt: Een lening met een 
vaste rente voor de periode 02-11-2010 t/m 02-11-2020 bedroeg 3,50%. SCW heeft in de 
eerste periode van 10 jaar een gerealiseerd rentevoordeel van (3,50% - 2,41%) 1,09% per 
jaar, ofwel totaal € 1,09 miljoen.

De tweede periode van 35 jaar is afgesloten tegen een basisrente van 3,25% (getoetst aan de 
forward en opslagen voor de bank, nagenoeg marktconform) met een tussentijdse 
spreadherziening en de mogelijkheid tot tussentijdse vervroegde aflossing tegen marktwaarde 
van de lening op spread-herzieningsmoment.

De bank heeft éénmalig het recht de lening af te lossen op het ingangsmoment van de 
basisrente, ofwel op 2 november 2020.

Vanwege het feit dat de bank het recht heeft om in 2020 (extendible moment) een basisrente 
in rekening te brengen van 3,25% per jaar op basis van een halfjaarcoupon en op dat moment 
éénmalig het recht heeft de lening tegen nominale waarde op te eisen, is SCW verplicht met 
ingang van het boekjaar 2014 de waarde van dit recht in het jaarresultaat te verwerken. De 
bank heeft voor de eventuele uitoefening van dit recht bij het afsluiten van de lening een 
rentederivaat afgesloten (gekochte receiver swaption op een strike van 3,25%). 

Op grond van de RJ moet SCW de marktwaarde van de door de bank afgesloten swaption 
binnen de balans waarderen op marktwaarde. De forwardrentecurve op 31 december 2018 
behorende bij de looptijd van het derivaat bedraagt 1,478%. De impact van het renteverschil 
tussen de rente van de swaption van 3,25% en de huidige forward van 1,665% is in de 
jaarrekening 2018 verwerkt. 
De Embedded Swaption is gewaardeerd op € 4,885 miljoen en de lening op € 9,706 miljoen. 
In 2018 heeft een negatieve correctie plaatsgevonden van € 0,601 miljoen.

De marktwaarde van de lening is in de afgelopen periode door de volgende elementen 
beïnvloed:
1   Korter wordende optielooptijd: doordat de ingangsdatum van het laatste rentetijdvak van 

de extendible lening steeds dichterbij komt, wordt de optielooptijd van de swaption steeds 
korter. Hierdoor wordt de negatieve waarde van de receiver swaption minder negatief; 

2   Gedaalde forwardrente: hierdoor wordt de negatieve waarde van de receiver swaption 
meer negatief; 

3   Gedaalde volatiliteit: hierdoor wordt de negatieve waarde van de receiver swaption minder 
negatief.

Afgezien van voornoemde lening met een embedded derivaat is er geen sprake van derivaten.
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Bijzondere gebeurtenissen
Er zijn geen juridische procedures onderhanden die kunnen leiden tot mogelijke claims. 
Daarnaast zijn er geen andere ontwikkelingen bekend die het resultaat zouden kunnen 
beïnvloeden.
Er loopt een hoger beroep ten aanzien van Koopgarant. Tot op heden is SCW door de rechter 
op alle punten in het gelijkgesteld. Verwachting is derhalve dat er geen sprake zal zijn van 
mogelijke claims. 

9.2.2		 Liquiditeit
Ultimo 2018 bedraagt de current ratio afgerond 0,60 (2017: 0,44). Bij tijdelijke 
liquiditeitstekorten kan gebruik worden gemaakt van de beschikbare kredietfaciliteit (totaal  
€ 2,0 miljoen), dan wel langlopende leningen worden aangetrokken op basis van borging door 
het WSW. Eind 2018 bedroeg het positieve saldo liquide middelen € 3,516 miljoen. 

9.2.3		 Financiële	continuïteit
SCW wil realistisch ondernemen en vaart daarbij al een aantal jaren “scherp aan de wind”. Wij 
hebben in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie. Daarbij is bewust 
gekozen om de middelen die wij hebben in te zetten voor de volkshuisvesting in Tiel en voor 
onze (toekomstige) huurders in het bijzonder. Uiteraard binnen de financiële randvoorwaarden 
rond vermogen en kasstromen.

De verhuurdersheffing en de saneringssteun hebben een forse impact op zowel de 
vermogenspositie als de kasstroompositie van SCW.

Huurverhoging
Op 12 april 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt door de Eerste Kamer goedgekeurd. In 
2017 is de huursombenadering ingegaan. De maximale huursomstijging zal op inflatie +1% 
komen te liggen inclusief harmonisatie en exclusief huurverhoging bij mutatie na 
woningverbetering c.q. renovatie. Deze maatregelen zullen gunstig zijn voor betaalbaarheid, 
maar beperkt in de mogelijkheden voor extra huurverhogingen met name bij mutatie.

In onze meerjarenprognose 2019-2028 is uitgegaan van een (gemiddelde) verhoging van de 
huren met 1,0% boven inflatie (inclusief huurharmonisatie).

Beleidswaarde
In 2018 heeft het begrip beleidswaarde zijn intrede gedaan. Als basis voor de beleidswaarde 
wordt de marktwaarde als basis genomen rekening houdende met afslagen voor 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheerkosten op basis van eigen beleid en 
uitgangspunten. De beleidswaarde 2017 was als volgt opgebouwd:
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De beleidswaarde 2018 is als volgt opgebouwd en komt circa 7% hoger uit dan de berekende 
beleidswaarde 2017 (voornaamste reden is de stijging van de marktwaarde):

9.2.4		 Financiële	meerjarenprognose
In de financiële meerjarenprognose is het beleid van SCW doorgerekend waarbij de volgende 
ratio’s van toepassing zijn:
•  De ICR (Interest Coverage Ratio) geeft aan in hoeverre een organisatie de rentelasten uit 

de operationele kasstroom kan voldoen. De geactiveerde rente en kosten voor eigen 
productie en rente-ontvangsten worden buiten beschouwing gelaten. Deze norm is 1,4 
voor DAEB en 1,8 voor niet-DAEB.

•  Het solvabiliteitsratio meet de omvang van het eigen vermogen in relatie tot het totale 
vermogen. De solvabiliteit wordt berekend op basis van marktwaarde en beleidswaarde. 
De ondergrens is 20%;

•  De Loan to Value beleidswaarde heeft als basis de marktwaarde waarbij rekening wordt 
gehouden met afslagen voor beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheerkosten 
op basis van eigen beleid en uitgangspunten. De LTV wordt berekend op basis van 
beleidswaarde. Het vreemd vermogen mag maximaal 75% van de beleidswaarde zijn;

•  Het dekkingsratio geeft de WSW geborgde leningenportefeuille aan tegen opzichte van het 
onderpand (uitgedrukt in marktwaarde). De bovengrens bedraagt 70%.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Norm Resultaat

ICR 1,83 1,94 1,77 1,94 1,96 1,98 2,00 2,12 2,02 2,14 1,40 Voldoet

Solvabiliteit 
o.b.v. marktwaarde 61,40 62,70 63,00 64,00 65,10 66,10 67,30 68,50 69,70 70,90 20,00 Voldoet

Solvabiliteit 
o.b.v. beleidswaarde 27,50 27,20 26,90 28,40 30,00 31,50 33,20 35,30 38,10 40,60 20,00 Voldoet

LTV 
o.b.v. beleidswaarde 72,30 71,10 71,40 69,80 6810 66,50 64,70 62,90 61,50 60,10 75,00 Voldoet

Dekkingsratio 
o.b.v. marktwaarde 36,30 35,20 35,00 34,10 33,00 32,00 30,90 29,80 28,90 28,00 70,00 Voldoet

Kengetallen op basis van de meerjarenbegroting 2019-2028

De kasstroomratio’s en vermogensratio voldoen aan de normen. De cijfers zijn ontleend aan 
de begroting 2019-2028 Hierbij is geen rekening gehouden met de, ten opzichte van de 
begroting, hogere beleidswaarde ultimo 2018 waardoor de ratio’s gunstiger uitvallen.
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Borgingsplafond WSW
Het WSW blijft sturen op kasstromen, waarbij ze nu tevens sturen op de stand van de door 
het WSW geborgde leningenportefeuille ultimo jaar.

Op 3 mei 2018 zijn twee brieven ontvangen van WSW inzake positieve beoordeling Business 
Risks en Borgingsplafond en Borgbaarheid. 
Ultimo 2018 is de leningenportefeuille nagenoeg geheel geborgd door het WSW. Er is ultimo 
2018 nog sprake van een zeer gering bedrag (€ 60.000) aan geborgde leningen door de 
gemeente Tiel. 
Het vastgestelde borgingsplafond ultimo 2018 bedraagt € 145 miljoen. De stand van de door 
het WSW geborgde leningen bedraagt ultimo 2018 € 142 miljoen. Dit betekent dat SCW 
voldoet aan deze WSW-toets. 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2027 is door ons geconstateerd dat de Loan 
To Value (LTV) op basis van bedrijfswaarde meerdere jaren boven de kritische norm van 75% 
uitkwam.

Hierover is contact geweest met de accountmanager van het WSW en is afgesproken zoveel 
als mogelijk en realistisch is, bijstellingen door te voeren en de begroting (dPi) conform 
planning af te ronden. Daarnaast is afgesproken om in januari 2018 de voorgestelde aanpak 
te bespreken tussen SCW en WSW.

In januari 2018 heeft afstemming tussen SCW en WSW plaatsgevonden over de door SCW 
voorgestelde aanpak. De aanpak is besproken en de richting is door het WSW onderschreven. 
Eind maart 2018 was het plan van aanpak gereed gericht op een duurzame verbetering van 
de LTV onder de 75%. Zowel WSW als Aw zijn akkoord gegaan met de gewijzigde begroting.
Het aantal te verkopen woningen is verhoogd van 54 naar 111 woningen (periode 2018-2025), 
daardoor zijn de verkoopopbrengsten realistisch verhoogd en is een deel van de kasstroom 
van project Batouwe een jaar doorgeschoven. Door deze maatregelen ligt de LTV (op basis 
van vigerend beleid gebaseerd op de bedrijfswaarde) vanaf 2018 onder de norm van 75%. 

De LTV wordt vanaf 2018 gebaseerd op de beleidswaarde. De beleidswaarde ligt wat hoger 
dan de bedrijfswaarde waardoor de LTV daalt. De beleidswaarde eind 2018 is circa 7% hoger 
dan de beleidswaarde 2017 waardoor de LTV eind 2018 uitkomt op circa 66,6%. Oorzaak 
hiervan is voornamelijk de stijging in de marktwaarde.

Beoordeling vermogenspositie
De Autoriteit Woningcorporaties brengt elk jaar rapport uit over de (financiële) continuïteit van 
SCW op basis van de laatst vastgestelde jaarrekening en de productievoornemens 
(meerjarenbegroting). 

In 2018 is er een Governance Audit uitgevoerd door ILT-Aw. Hierbij is aandacht gevraagd  
voor verslaglegging RVC-vergaderingen en aanpassing van procuratie en mandatingsregeling. 
Beide punten zijn gerealiseerd in 2018.

Administratieve scheiding
Vanuit de woningwet is het verplicht om vanaf 2017 een administratieve scheiding aan te 
brengen tussen DAEB en niet-DAEB bezit.

Er is gekozen om de niet-DAEB tak een solvabiliteit “mee te geven” van 40%, waardoor de 
scheidingslening zo hoog mogelijk is. Er is sprake van een scheidingslening van 
€ 10.325.000 die in 15 jaar zal worden afgelost. Hiervoor is gekozen om de Loan To Value 
voor DAEB-vastgoed, op basis van bedrijfswaarde, zo laag mogelijk te houden.
Bij het opstellen van de begroting 2019 is besloten om, gelet op de overtollige liquide 
middelen in het niet DAEB deel, de lening versneld af te lossen. De lening zal, op basis van 
begroting 2019-2028, eind 2021 volledig zijn afgelost. 
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Toelichting op belangrijkste mutaties:
De marktwaarde van het vastgoed is m.n. gestegen door:
Rekenmethodiek overdrachtskosten eindwaarde -/-  €   3,1 miljoen 
Verkopen en sloop -/-  €   4,6 miljoen
Nieuwbouw  €  1,9 miljoen
Contracthuur en leegstand   €  5,6 miljoen
Macro-economische parameters  €  4,0 miljoen
Disconteringsvoet   €  22,1 miljoen
Leegwaardestijging  €  8,2 miljoen
Boven-inflatie huur- en markthuurstijging  €  4,7 miljoen

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie is gedaald door oplevering van de  
15 flexwoningen project Molukse wijk. De overgebleven waarde betreft de grondpositie de 
Driehoek.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden is gedaald door afkoop van koopgarant  
voor 6 woningen. Door verkoop van de grond Westlede is de voorraad afgenomen. 

De stijging van de voorziening onrendabele investeringen wordt veroorzaakt door een extra 
dotatie in de voorziening van € 0,5 miljoen in relatie tot het project Molukse Wijk fase 4B. 

De daling van de langlopende schulden is als volgt te verklaren:
•   Reguliere aflossing 2018  -/- €  1,7 miljoen
• Daling VOV verplichting -/-  € 0,7 miljoen
• Stijging waarde embedded derivaat   € 0,6 miljoen
• Nieuwe lening   € 0,15 miljoen

De daling van de kortlopende schulden is als volgt te verklaren:
• Daling mutatie aflossing -/- € 4,5 miljoen
• Toename schuld aan leveranciers  € 0,1 miljoen
• Afname omzetbelasting, afdracht -/- € 0,7 miljoen
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Toelichting op belangrijkste mutaties:
De huren zijn gestegen door huurverhoging, huurharmonisatie en de oplevering van renova-
tieprojecten in de Molukse wijk. 

De lasten verhuur en beheeractiviteiten zijn hoger door de verhoging van de saneringssteun 
(plus € 260.000). De advieskosten zijn € 150.000 hoger uitgevallen, voornamelijk door de 
voorbereidingsactiviteiten van de voorgenomen fusie in 2020.

De onderhoudslasten zijn in 2018 verlaagd met € 195.000.
Dit is het saldo van Reparatieonderhoud (+ € 100.000), Mutatieonderhoud (+ € 40.000) en 
Planmatigonderhoud (-/- € 335.000).
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Overige directe operationele lasten zijn circa € 0,5 miljoen lager door m.n.:
• Verhuurdersheffing  € 150.000
• Verzekeringen -/- € 95.000
• Kosten Batouwe -/-  € 130.000
• Afrekening bouwfonds -/-  € 120.000
• Correctie boekwaarde  -/-  € 180.000
• Doorbelasting interne uren aan projecten -/-  € 175.000

De stijging van de post waardeveranderingen wordt veroorzaakt door de stijging van de 
marktwaarde van de materiële vaste activa. 

De rentelasten zijn toegenomen met € 752.000 door herwaardering van het embedded 
derivaat.
De rentebaten zijn voornamelijk gedaald door de verwerkte vergoeding van renteopbrengst bij 
de verkoop van de grondpositie Westlede in 2017.

9.3		 Maatschappelijk	rendement
In 2017 is een start gemaakt om te bekijken of en hoe we het maatschappelijk rendement van 
de verschillende complexen in kaart kunnen brengen. We hebben 3 themagroepen gevormd 
die ieder in 2017 en 2018 aan de slag zijn gaan om het maatschappelijk rendement (objectief) 
meetbaar en inzichtelijk te maken. We hebben nu meer inzicht nodig in het financiële deel van 
het totale rendement om een definitieve keuze te maken. Er zijn nog geen besluiten genomen 
over de indeling van het financiële rendement. Het traject wordt dus later vervolgd.





RAPPORT 
INZAKE JAARSTUKKEN 2018



72 SAMEN WERKEN AAN THUIS

 INHOUD

 Financieel verslag 73
 1  Kengetallen  75

 Jaarrekening 77
 1  Balans per 31 december 2018  78
 2  Winst-en-verliesrekening over 2018  80
 3  Kasstroomoverzicht 2018  81
 4  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling  83
 5  Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  85
 6  Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  94
 7  Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht  97
 8  Grondslagen gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB  97
 9  Toelichting op de balans per 31 december 2018  98
 10  Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018  117
 11  Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB  123
 12  Overige informatie  128



 FINANCIEEL VERSLAG





75JAARVERSLAG 2018

1 KENGETALLEN

1.1 Woningbezit

2018 2017

Woningen 3.367 3.414
Zorgcentrum Lingewaarde 56 56
Thomas huis 9 9
Vier Gravinnen 71 70
Dominicushof 11 11
Garages / Parkeerplaatsen 493 516
BOG 68 73
Wadenoijenlaan 167a 12 12
Herbergier 16 12
Catharinaschool - 1
MOG 14 14
Zorgwoningen 35 -

4.152 4.188

1.2 Kwaliteit

2018 2017

Aantal reparatieverzoeken per woning (klachten en mutatie) 1,23 1,10
Kosten planmatig onderhoud per woning 979 1.004
Kosten dagelijks onderhoud per woning (klachten en mutatie) 533 539
Totaal planmatig- en dagelijksonderhoud 1.512 1.543

1.3 Prijs-kwaliteit

2018 2017

Gemiddelde huurverhoging in % 2,09 1,17

1.4 Financiële con nuïteit

2018 2017

Solvabiliteit o.b.v. marktwaarde 63,29 58,97
Liquiditeit 60,00 0,44
Rentedekkingsratio (ICR) 1,91 1,70
Rentabiliteit eigen vermogen 13,34 12,14
Rentabiliteit vreemd vermogen 3,77 2,68
LTV o.b.v. beleidswaarde 66,75 -
Dekkingsratio o.b.v. marktwaarde 34,11 29,71
Solvabiliteitswaarde o.b.v. beleidswaarde 31,20 -

1.5 Balans en winst-en-verliesrekening

2018 2017

Eigen vermogen per woning 81.966 69.206
Overige waardeveranderingen per woning -1.042 -830
Jaarresultaat per woning 10.933 8.402
Verkoopopbrengsten per woning 210 228
Huuropbrengsten en vergoedingen per woning 7.639 7.370

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 4 -

___________________________________________________________________________________________________________
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1.6 Personele beze ng

2018 2017

Directie/secretariaat/beleid 4,00 4,00
Wonen 19,00 19,00
Financiën 9,00 8,00
Vastgoed 6,00 6,00
Het totaal aantal formatieplaatsen 2018 bedraagt 33,0 (2017: 32,0).

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 5 -

___________________________________________________________________________________________________________
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(voor resultaatbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen  (1)

DAEB vastgoed in exploitatie 396.539.451 360.138.956
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 19.119.793 21.329.975
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6.129.481 6.793.224
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 209.999 1.316.915

421.998.724 389.579.070

Materiële vaste activa  (2)

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 5.694.198 6.301.345

Financiële vaste activa  (3)

Deelnemingen 1.032 1.032
Latente belastingvordering(en) 3.187.000 3.701.000

3.188.032 3.702.032

430.880.954 399.582.447

Vlottende activa
Voorraden  (4) 127.950 2.558.333

Vorderingen  (5)

Huurdebiteuren 165.140 208.389
Overige vorderingen 1.157.508 148.483
Overlopende activa 200.424 1.230.052

1.523.072 1.586.924

Liquide middelen  (6) 3.516.309 1.251.473

436.048.285 404.979.177

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Eigen vermogen  (7)

Herwaarderingsreserve 210.273.989 185.116.247
Wettelijke reserves 45 45
Overige reserves 28.895.827 24.720.081
Onverdeelde winst 36.810.682 28.993.994

275.980.543 238.830.367

Garantievermogen 275.980.543 238.830.367
Voorzieningen  (8) 700.000 168.762

Langlopende schulden  (9)

Schulden aan kredietinstellingen 139.755.660 141.349.409
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6.181.195 6.903.339
Overige schulden 5.926.247 5.323.980

151.863.102 153.576.728

Kortlopende schulden  (10)

Schulden aan kredietinstellingen 1.745.129 6.286.435
Schulden aan leveranciers 1.517.715 1.307.295
Belastingen en premies sociale verzekeringen 781.696 1.009.157
Overlopende passiva 3.460.100 3.800.433

7.504.640 12.403.320

436.048.285 404.979.177

___________________________________________________________________________________________________________
pré-concept

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 9 -

___________________________________________________________________________________________________________
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2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

2018

€

2017

€

Huuropbrengsten  (11) 23.833.527 23.447.794
Opbrengsten servicecontracten  (12) 1.571.145 1.652.615
Lasten servicecontracten  (13) -1.353.383 -1.259.883
Lasten verhuur en beheeractiviteiten  (14) -4.514.631 -4.118.274
Lasten onderhoudsactiviteiten  (15) -5.090.641 -5.325.130
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit  (16) -3.533.104 -4.038.276
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 10.912.913 10.358.846

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille  (20) 4.305.122 3.092.634
Toegerekende organisatiekosten  (18) -114.645 -100.098
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille  (19) -3.482.372 -2.206.527
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 708.105 786.009

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille  (21) -3.507.704 -2.864.045
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille  (22) 35.341.562 25.038.942
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV  (23) 186.350 501.356
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 32.020.208 22.676.253

Opbrengst overige activiteiten  (24) 401.930 170.793
Kosten overige activiteiten  (25) -690.393 -555.940
Nettoresultaat overige activiteiten -288.463 -385.147

Leefbaarheid  (26) -85.524 -72.243
Bedrijfsresultaat 43.267.239 33.363.718

Financiële baten en lasten  (27) -5.942.557 -3.993.724
Resultaat voor belasting 37.324.682 29.369.994

Belastingen  (28) -514.000 -376.000
Netto resultaat 36.810.682 28.993.994

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 10 -

___________________________________________________________________________________________________________
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2018

€ €

2017

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele Ontvangsten

Huren -23.648.527 -23.598.303
Vergoedingen -1.577.146 -1.503.968
Overige Bedrijfsontvangsten -445.234 -702.308
Renteontvangsten -120.598 -

-25.791.505 -25.804.579

Operationele Uitgaven

Personeelsuitgaven 2.821.177 2.786.953
Onderhoudsuitgaven 5.322.496 6.281.533
Overige Bedrijfsuitgaven 4.650.317 5.165.812
Renteuitgaven 5.312.627 5.359.452
Sectorspecifieke Heffing 261.715 18.683
Verhuurdersheffing 2.493.654 2.342.724

20.861.986 21.955.157

Kasstroom uit operationele activiteiten -4.929.519 -3.849.422

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA Ingaande Kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet
woongelegenheden -4.302.587 -2.209.581
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na
inkoop in dPi periode -1.451.486 -1.682.828
Verkoopontvangsten grond -2.178.333 -

-7.932.406 -3.892.409

MVA Uitgaande Kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 95.033 -
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 3.370.281 7.038.130
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 771.797 911.866
Externe kosten bij verkoop 94.075 96.608

4.331.186 8.046.604

Financiele Vaste Activa

FVA Uitgaven - 333.574

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.601.220 4.487.769

transporteren -8.530.739 638.347

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2018

€ €

2017

€ €

Transport -8.530.739 638.347

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering Ingaande Kasstromen

Nieuwe te borgen leningen - -12.200.000

Financiering Uitgaande Kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen 6.265.903 8.974.768

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 6.265.903 -3.225.232

-2.264.836 -2.586.885

Liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari 1.251.473 -1.335.412
Liquide middelen per 31 december 3.516.309 1.251.473

2.264.836 2.586.885

2.264.836 2.586.885

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac viteiten

De activiteiten van de Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW),geregistreerd onder KvK-nummer 11011328 en statutair
gevestigd te Tiel bestaan voornamelijk uit:
De exploitatie en ontwikkeling van woningen. SCW zorgt voor kwalitatief goede en duurzame woningen voor mensen die niet in hun
eigen woonbehoefte kunnen voorzien. We kijken daarbij verder dan de woningen en nemen ook verantwoordelijkheid om te werken
aan leefbare en vitale wijken en buurten.

Ves gingsadres

SCW (geregistreerd onder KvK-nummer 11011328) is feitelijk gevestigd op J.S. de Jongplein 1 te Tiel.

Beëindiging van bedrijfsac viteiten

Opheffing SCW Energie B.V.

Stichting Christelijke Woningcorporatie is op 1 januari 2018 door middel van een juridische fusie samengegaan met SCW Energie
B.V. De fusie heeft plaatsgevonden conform RJ 216.503, zonder koopsom. De fusie wordt aangemerkt als een samensmelting van
belangen zodat conform RJ 216.3 de zogenaamde 'pooling of interests'-methode dient te worden toegepast. Bij toepassing van de
'pooling of interests'-methode worden de activa en passiva van de gevoegde rechtspersonen tegen hun bestaande boekwaarde
opgenomen. De activa en passiva van de gevoegde rechtspersonen, alsmede hun baten en lasten over het boekjaar waarin de
voeging wordt gerealiseerd en over ter vergelijking toegevoegde voorgaande boekjaren, zijn op grond van RJ 216.303 in de
jaarrekening van de gecombineerde entiteit opgenomen als ware de voeging vanaf het begin van die boekjaren reeds een feit, dus
per 1 januari 2017. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn (pro forma) aangepast. Als gevolg hiervan is er geen sprake meer van een
consolidatie over het boekjaar 2017 en 2018.

Fusies en overnames

Voorgenomen fusie met SWB Lienden

Op 22 januari 2019 ondertekenden SCW en SWB een intentieovereenkomst tot fusie. Sinds begin 2018 verkennen beide
woningcorporaties de meerwaarde en haalbaarheid van samenwerking. De organisaties denken dat zij elkaar en de volkshuisvesting
in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren veel te bieden hebben. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2020.

Meerwaarde creëren
SCW en SWB verwachten gezamenlijk beter de opgaven en middelen in de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en
Buren te kunnen matchen. Ook denken ze samen de ambities op het gebied van wonen en verduurzaming te kunnen realiseren.
Bovendien zal fusie leiden tot efficiency en betere voorwaarden voor de continuïteit en doorontwikkeling, zo blijkt uit de verkenning
en het voorbereidende onderzoek.

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
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Regelgeving

De toegelaten instelling heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld met inachtneming van artikel 35 van de Woningwet. Het eerste
lid van dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke uitzonderingen. Behalve de Woningwet
zijn tevens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van
toepassing.
Verder zijn de Beleidsregels van de Wet normeringTopinkomens ("WNT") en de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven
richtlijnen toegepast, waaronder Richtlijn 645 'Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (herzien 2016) in het bijzonder. De
jaarrekening is opgemaakt op 17 juni 2019.

Oordelen en scha ngen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de groep zich diverse
oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel het sociaal
als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen en de acute en latente belastingen. De hierbij
behorende veronderstellingen zijn vermeld in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en

simultaan af te wikkelen; en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als afgeleide
instrumenten verstaan.

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil
zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Door de
waardering en verwerking van afgeleide instrumenten wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Derivaten en hedge
accounting.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens
het kostprijsmodel.

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

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vastgoedbeleggingen

(DAEB en Niet-DAEB) Vastgoed in exploitatie

Classificatie en kwalificatie

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar DAEB (sociaal) en niet-DAEB (commercieel) vastgoed,
rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de
staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van deze criteria omvat het sociaal vastgoed de woningen met een huurprijs tot
aan de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-
, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-
beschikking d.d. 15 december 2009. Het commercieel vastgoed omvat volgens de eerder genoemde criteria de woningen met een
huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) op contractdatum, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde
maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.

Complexindeling

Het sociaal vastgoed en het commercieel vastgoed is opgedeeld naar waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is een
samenstel van verhuureenheden, dat in principe bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed,
bouwperiode en locatie, en dat als één geheel aan een derde partij in verhuurde staat kan worden verkocht. Een waarderingscomplex
kan daarom worden gedefinieerd als een aaneengesloten blok verhuureenheden van dezelfde bouwperiode. Alle verhuureenheden
van de toegelaten instelling maken deel uit van een waarderingscomplex of zijn een afzonderlijk waarderingscomplex. Het kan
voorkomen dat een waarderingscomplex bestaat uit sociaal en commercieel vastgoed. In dat geval wordt, nadat de waarde van het
waarderingscomplex is bepaald, de waarde opgesplitst in een deel dat aan het sociaal vastgoed, respectievelijk aan het commerciële
deel kan worden toegerekend.

Waardering bij eerste verwerking sociaal en commercieel vastgoed

Bij de eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie en het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekosten minus eventuele investeringssubsidies.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de hieraan direct toerekenbare
kosten.

De in de toekomst te maken kosten van sloop worden ten laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop
wordt beëindigd.

Waardering na eerste verwerking

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet na de eerste verwerking gewaardeerd tegen
actuele waarde. Op grond van artikel 31 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats
tegen de marktwaarde.

Het Besluit actuele waarde is niet van toepassing. Op grond van artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting
2015 vindt de waardering tegen marktwaarde plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ("Handboek modelmatig waarderen marktwaarde").
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Op basis van artikel 31 van het BTIV wordt bij de waardering onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën:
- woongelegenheden;
- bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG en MOG);
- parkeergelegenheden;
- intramuraal zorgvastgoed.

SCW hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor woongelegenheden, MOG,
parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed. Dit betreft een modelmatige waardering, waarbij inherent aan het gebruik van de
basisversie, sprake is van het risico dat deze waardering in een bepaalde bandbreedte (+/-10%) kan afwijken van de waardering op
basis van de full versie van het handboek (waarbij vrijheidsgraden mogen worden aangepast en een taxateur betrokken is).
Voor BOG hanteert SCW verplicht de full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde omdat de huursom van dit
vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom van de niet-DAEB tak.

Bij de waardering van het vastgoed worden een doorexploiteer- en een uitpondscenario onderscheiden.
De marktwaarde is de hoogste van beide waarderingen. Het handboek volgt de netto contante waarde methode, de DCF-methode.
Via de DCF-methode worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen contant gemaakt naar het heden aan de hand van
een disconteringsvoet, inclusief de eindwaarde die de geschatte opbrengstwaarde is van het vastgoed aan het einde van de DCF-
periode. Hierbij wordt verondersteld dat de jaarbedragen medio het jaar ontvangen, respectievelijk betaald worden. De berekening
van de netto contante marktwaarde wordt bij alle typen vastgoed uitgevoerd voor een exploitatieperiode van vijftien jaar.

De bepaling van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen vindt bij woongelegenheden en parkeergelegenheden plaats
aan de hand van twee scenario's: enerzijds op basis van het doorexploiteerscenario en anderzijds op basis van het uitpondscenario.
Bij BOG, MOG en intramuraal vastgoed is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing.

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of - vermeerdering van de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie
verantwoord in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. De waardevermindering of -
vermeerdering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

Deze waardevermindering of -vermeerdering bestaat uit aanpassingen in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en uit
ontwikkelingen van de woningmarkt en huurportefeuille van de corporatie. Tevens is bij toepassing van de basisversie sprake van
een portefeuillewaardering in plaats van complexwaardering, waardoor er tevens een bepaalde onnauwkeurigheid kan bestaan in de
allocatie binnen het eigen vermogen tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves.

Uitgaven na eerste verwerking

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van het complex aangaande het sociaal en commercieel vastgoed, die voldoen aan de
algemene activeringscriteria worden geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van het
complex vóór en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief verwerkt als een waardevermindering of -
vermeerdering en in het resultaat verantwoord als Niet-gerealiseerde waardeveranderingen.

Herwaarderingsreserve

Jaarlijks wordt op balansdatum de marktwaarde van onroerende zaken in exploitatie opnieuw bepaald. Winsten of verliezen ontstaan
door een wijziging in de marktwaarde van het worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor het positieve verschil tussen
de marktwaarde van het waarderingscomplex en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonder rekening te houden met enige
afschrijving of waardevermindering, wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Het expliciet opnemen van een herwaarderingsreserve in de balans als onderdeel van het eigen vermogen benadrukt voor de
gebruiker van de jaarrekening dat een deel van het eigen vermogen op het waarderingsmoment nog niet gerealiseerd is.

Afschrijvingen

Op de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd op marktwaarde wordt niet afgeschreven.
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Buitengebruikstelling als gevolg van sloop

Indien op het waarderingscomplex of een deel daarvan, op de waardepeildatum 31 december 2016 een ook voor een derde,
onherroepelijke verplichting tot sloop van toepassing is, wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden. De sloopkosten worden
in het jaar van uitgave ten laste van het resultaat gebracht.

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

Voor onroerende zaken in exploitatie die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie wordt
overgedragen aan derden waarbij de regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het vastgoed
gerubriceerd als vastgoed verkocht onder voorwaarden. De onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden gewaardeerd op
de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting. Een eventuele waardevermeerdering of -vermindering van de
boekwaarde van de onroerende zaken op het moment van de herclassificatie wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder
de post
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de getaxeerde leegwaarde na aftrek van de in het VOV-contract
overeengekomen korting. De leegwaarde wordt jaarlijks opnieuw geschat. Waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord
onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.
De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke economische voor- en nadelen zijn overgedragen.
Dit is in het kader van een regeling VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht dan wel een terugkooprecht
tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de verwachte reële waarde op terugkoopmoment.

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt
gewaardeerd op de bij overdracht ontstane terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop
waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt
als verplichting op de balans opgenomen zonder rekening te houden met de tijdswaarde van geld aangezien inschatting van het
tijdstip waarop terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte terugkooptermijn, niet goed mogelijk is.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden
verantwoord.

De waardeveranderingen ter zake van de woningen verkocht onder voorwaarden (na herclassificatie) en die ter zake de
terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden.

Ultimo boekjaar wordt het verschil (indien positief) tussen de dan opnieuw vastgestelde leegwaarde na aftrek van contractuele korting
en de - gefixeerde - boekwaarde op moment van herclassificatie op basis van de oude grondslag verwerkt in een
herwaarderingsreserve.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Vastgoed

Dit betreft lopende investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen (woningverbetering, herstructurering,
zie hiervoor tevens de grondslag onder uitgaven na eerste verwerking hiervoor). De waardering bij eerste verwerking is tegen de
kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs), rekening houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige
hieraan direct toerekenbare kosten.

De waardering na eerste verwerking van het vastgoed in ontwikkeling is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de
lagere marktwaarde. De marktwaarde wordt bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen op basis van aannames zoals
hiervoor toegelicht onder vastgoed in exploitatie onder Waardering na eerste verwerking.
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Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de lagere
marktwaarde van het project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil in het resultaat
verantwoord onder de post Overige waardeveranderingen.

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel
vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de marktwaarde, wordt het verschil eerst in
mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele
investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil wordt in het resultaat verantwoord onder de post
Overige waardeveranderingen.
Grondposities

Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling van huur- en
koopprojecten.
De grondposities worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na eerste verwerking worden
de grondposities gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige marktverhoudingen omtrent de verwachte
woningbouwwaarde van de grond weerspiegelt. De veranderingen in de marktwaarde worden in het resultaat verantwoord onder de
post Overige waardeveranderingen.

Materiële vaste ac va

Andere vaste bedrijfsmiddelen

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen rentekosten in de, tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde, materiële
vaste activa opgenomen.

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur rekening
houdend met de restwaarde:
- De terreinen worden niet afgeschreven;
- De bedrijfsgebouwen over vijfentwintig tot dertig jaar;
- De installaties tot dertig jaar;
- De overige materiële vaste activa over vijf tot tien jaar.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat,
worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en aan de activeringscriteria is
voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de
winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Een
materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden
van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.
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Financiële vaste ac va

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs minus eventuele bijzondere waardeverminderingen. Het dividend wordt als resultaat aangemerkt en verwerkt onder
de financiële baten en lasten.

Resultaten uit transacties met en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen die tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd worden,
worden proportioneel verantwoord. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaardeerd,
worden volledig verantwoord tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.

Overige financiële vaste activa

Latente belastingvorderingen

Voor de waardering en verwerking van latente belastingvorderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf Belastingen.

Vorderingen

De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening
verwerkt zodra de vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via
het amortisatieproces.

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop

Dit betreft teruggekochte woningen uit hoofde van een terugkoopplicht, bestemd voor verkoop.
De waardering van de teruggekochte woningen met een terugkoopplicht is op moment van verkrijging tegen de marktwaarde na
aftrek van de contractuele korting, hetgeen tevens de verkrijgingsprijs is voor de waardering als voorraad, en na eerste verwerking
rekening houdend met de lagere opbrengstwaarde.
De lagere opbrengstwaarde is de verwachte verkoopprijs en wordt bepaald op basis van taxaties dan wel recente verkooptransacties
van referentiewoningen onder aftrek van kosten voor verkoop.

Hieronder is verder begrepen het commercieel vastgoed in exploitatie, geherclassificeerd als vastgoed bestemd voor verkoop. Bij
eerste verwerking (i.c. moment van herclassificatie) en na eerste verwerking is de waardering tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen als gevolg
van de lagere reële waarde (i.c. geschatte marktwaarde).

Liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en cheques. Liquide middelen
worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. Deposito's worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite - zij het
eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan
twaalf maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 19 -

___________________________________________________________________________________________________________



90 SAMEN WERKEN AAN THUIS

SCW TE TIEL

Bijzondere waardeverminderingen van vaste ac�va

SCW beoordeelt op elke balansdatum of een financieel actief of een groep van financiële activa bijzondere waardevermindering heeft
ondergaan. Voor alle categorieën financiële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid
van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere
waardevermindering bepaald en in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Bij financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van het verlies bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve
rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Een voorheen opgenomen
waarderingsverlies wordt teruggenomen, indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve
gebeurtenis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs ten
tijde van de terugname als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in
de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt.

De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.

Classifica�e eigen vermogen en vreemd vermogen

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de geconsolideerde jaarrekening als vreemd
vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit
het financieel instrument voortvloeit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument
worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting
respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

Belas�ngen

Acute belastingen

Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse
verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar
zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per
balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente
vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor
realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het
geldende belastingtarief. De latente belastingvorderingen wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Latente belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende belastingtarief, rekening
houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Verwerking integrale belastingplicht vanaf 1 januari 2008.
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Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te
schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde
zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

In het geval per balansdatum sprake is van feitelijke dan wel juridische investeringsverplichtingen inzake sociaal en commercieel
vastgoed in ontwikkeling, waarbij de geschatte kostprijs van het vastgoed hoger is dan de aan deze investeringsverplichtingen toe te
rekenen marktwaarde per balansdatum op basis van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, wordt het verschil eerst in
mindering gebracht op de reeds bestede kosten en wordt voor het resterend bedrag een voorziening gevormd voor onrendabele
investeringen en herstructureringen. De afwaardering van de bestede kosten tot nihil en de vorming van de voorziening wordt in het
resultaat verantwoord onder de post Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille.
Daarnaast wordt deze voorziening gevormd voor bijzondere waardeveranderingen inzake nieuwbouwwoningen in ontwikkeling die bij
oplevering aan derden worden overgedragen onder een "verkoop onder voorwaarden" regeling.

De gehanteerde pensioenregeling van SCW en haar groepsmaatschappijen is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De
hieruit voortvloeiende pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering".
In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te
betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief
verantwoord.
De gehanteerde pensioenregeling van SCW is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (SPW). De hieruit voortvloeiende
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel
de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.
Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als de groep
beschikkingsmacht heeft over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor de groep leidt
en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening.

Belas ngen

Acute belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat uitgaande van het geldende belastingtarief, rekening
houdend met fiscaal vrijgestelde posten, de vaststellingsovereenkomst (VSO) en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

De belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.

Latente belastingen

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting
opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare
voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover er latente verplichtingen tegenover
staan, of het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -
verplichtingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen.
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De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per
balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. Latente
vorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten zullen zijn die voor
realisatie van het tijdelijk verschil dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Hierbij wordt uitgegaan van het
geldende belastingtarief. De latente belastingverplichtingen en  vorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien de groep een in rechte afdwingbaar recht heeft om
actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en de uitgestelde belastingvorderingen en de
uitgestelde belastingverplichtingen verband houden met winstbelastingen die betrekking hebben op dezelfde fiscale eenheid en door
dezelfde belastingautoriteit worden geheven.

Langlopende schulden

Bij de eerste opname van langlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe
te rekenen transactiekosten.

De langlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-
rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans
worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Voor de waarderingsgrondslag inzake terugkoopverplichtingen uit hoofde van onroerende zaken in exploitatie die in het kader van
een regeling Verkoop onder Voorwaarden (VOV) door de corporatie zijn overgedragen aan derden, wordt verwezen naar paragraaf
Vastgoed verkocht onder voorwaarden van dit hoofdstuk.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de vervolgwaardering niet
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening plaatsvindt, wordt bij de eerste
waardering de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Financiële verplichtingen behoren tot de handelsportefeuille, indien deze zijn verworven of aangegaan met het doel deze
verplichtingen op korte termijn te verkopen. Deze categorie wordt na de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde zonder
aftrek van eventuele transactiekosten bij vervreemding. Baten of lasten die voortvloeien uit veranderingen in de reële waarde worden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de
balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Geamor seerde kostprijs

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste verwerking in de
balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-
rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd
met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of
oninbaarheid.

Derivaten en hedge accoun ng

SCW maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten zoals valutatermijncontracten en renteswaps ter afdekking van de gelopen
risico's betreffende de rente- en valutaschommelingen.
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SCW scheidt een in een contract besloten derivaat (embedded derivative) af van het basiscontract, indien aan onderstaande
voorwaarden is voldaan:
- er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico's van het in het contract besloten derivaat en de
economische kenmerken en risico's van het basiscontract;
- een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de definitie van een
derivaat; en
- het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van de reëel waardeveranderingen in het
resultaat.

Het afgescheiden derivaat wordt gewaardeerd in overeenstemming met onderstaande grondslagen.

Op het moment van de eerste verantwoording rubriceert de groep de derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 op portefeuillebasis in
de onderstaande subcategorieën:

Derivaten met toepassing van kostprijshedge-accounting

SCW past hedge accounting toe op basis van generieke documentatie.
SCW documenteert het volgende:
- De algemene hedgestrategie, hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de
effectiviteit van deze hedgerelaties;
- De in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities.

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor hedge accounting voldoen, worden als volgt verantwoord.

De waardering van het derivaat is afhankelijk van de afgedekte post en is als volgt:
- Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, dan wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd.
- Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans is verwerkt, wordt ook het hedge instrument niet
geherwaardeerd.

- indien de verwachte transactie naar verwachting nog plaatsvindt, wordt hedge accounting vanaf dat moment stopgezet. Het
hiermee samenhangende cumulatieve resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was
buiten de winst-en-verliesrekening of off-balance was gehouden, blijft (afhankelijk van de situatie) off-balance of op de
balans;

- indien de verwachte transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt wordt het hiermee samenhangende cumulatieve
resultaat op het hedge-instrument dat in de periode waarin de hedge effectief was buiten de winst-en-verliesrekening of off-
balance was gehouden, naar de winst-en-verliesrekening overgebracht.

In 1 leningsovereenkomst is een bepaling opgenomen waarbij de leningverstrekker het recht heeft om op een tijdstip in de toekomst
de rentevoet vast e stellen op een vast rentepercentage of de op dat moment geldende marktrente. Geconcludeerd is dat dit recht
zich kwalificeert als een Embedded derivaat. (geschreven optie) met eigen kenmerken die niet voldoende aansluiten op de
kenmerken van de leningsovereenkomst en afgescheiden moet worden. Dit betekent tevens dat het derivaat niet kwalificeert voor
een hedge relatie respectievelijk hedge-accounting: het derivaat wordt verwerkt als "overige derivaten".

Niet langer in de balans opnemen van financiële ac�va en passiva

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
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6 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de
voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Bijzondere baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, worden op grond van aard,
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk toegelicht teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening van de corporatie en met de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met het oog op de analyse en de
vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk toegelicht.

Huuropbrengsten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de geleverde prestaties.
De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid van de groep, rekening houdend met de door het Rijk
bepaalde kaders (zoals maximale huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van
huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

Opbrengsten en lasten servicecontracten

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto huurprijs voor leveringen en diensten (zoals
energie, water, huismeesters, schoonmaakkosten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving wegens
oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

Bedrijfslasten

Lasten verhuur en beheerac viteiten

Hier worden zowel de directe lasten voor de verhuur en beheeractiviteiten als de indirecte lasten via de kosten- verdeelstaat
verantwoord.

Lasten onderhoudsac viteiten

De werkelijke onderhoudskosten voor dagelijks- en mutatieonderhoud en planmatig onderhoud worden ten laste van de exploitatie
gebracht. Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in de kosten van derden en de kosten van eigen dienst. De lasten
van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare uitgaven wanneer geen sprake is van waardevermeerdering van het actief.

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord.
Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.
Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de
niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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Overige directe opera onele lasten exploita e bezit

Hieronder worden verantwoord de verhuurdersheffing, de kosten gerelateerd aan het niet kunnen incasseren van vorderingen op
huurders anders dan huur en andere exploitatiekosten die niet tot een meer specifieke kostensoort behoren. De groep verwerkt de
overheidsheffingen zoals onroerendezaakbelasting en verhuurderheffing op het moment dat aan alle voorwaarden voor de
overheidsheffing is voldaan.

Ne o gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

De post Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de
toerekenbare verkoop- en organisatiekosten en de geactiveerde waarde met betrekking tot het vastgoed.

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische
voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst
op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van vastgoed in exploitatie onder aftrek van verkoopkosten en
de boekwaarde verantwoord. De boekwaarde is op basis van de marktwaarde. Daarnaast wordt onder deze post verantwoord de
opbrengstwaarde van verkocht vastgoed bestemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct
toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten, dan wel de lagere opbrengstwaarde.
Verder wordt hieronder verantwoord de verkoopopbrengst van onder VOV teruggekochte en vervolgens zonder voorwaarden
doorverkochte woningen onder aftrek van de boekwaarde. De boekwaarde is de marktwaarde op terugkoopmoment onder aftrek van
de contractuele korting.

Gerealiseerde verkoopresultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op
koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.

Woningen verkocht onder voorwaarden worden niet in het resultaat verantwoord in het geval de belangrijkste economische voor- en
nadelen niet zijn overgedragen aan de koper. Dergelijke transacties worden verantwoord als financieringstransactie. Verwezen wordt
naar de post Vastgoed verkocht onder voorwaarden in de grondslagen van balanswaardering.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Hieronder zijn begrepen de overige waardeveranderingen en de waardeveranderingen met betrekking tot de vastgoedportefeuille
bestaande uit vastgoed in exploitatie, vastgoed in ontwikkeling, vastgoed verkocht onder voorwaarden en vastgoed bestemd voor
verkoop. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille betreffen winsten of mogelijke verliezen, die ontstaan door
een wijziging in de waarde van het vastgoed bestemd voor verkoop in het verslagjaar.

Ne o resultaat overige ac viteiten

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

Overige organisatiekosten

De opbrengsten en kosten die niet toerekenbaar zijn (ook niet na toerekening van indirecte kosten), worden opgenomen onder
Overige organisatiekosten. Voorbeelden hiervan zijn (een deel van) de (salaris)kosten van het management en de raad van
commissarissen.
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Lee aarheid

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten opgenomen.
De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor ondersteuning van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht
personeel (zoals leefbaarheidscoördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activiteiten
zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbemiddeling, opvang van dak- en thuislozen,
schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.

De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra, bijzondere gebouwen (zoals
wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht,
schoonmaakacties et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting achterpad, afsluiting
portieken et cetera.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.
Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en
aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de
lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de
amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij
verschuldigd worden.

Personeel

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

SCW neemt een verplichting op als de groep zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een ontslag- of
transitievergoeding te betalen. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt SCW de kosten van een ontslag- of
transitievergoeding op in een reorganisatievoorziening.

Belas ngen

De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat, rekening
houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en -schulden uit hoofde van respectievelijk
wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling van de mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging
van de verwachte realisatie van een actief- of passiefpost.
De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op
posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

Toerekening baten en lasten

Om tot de functionele indeling van de winst-en-verliesrekening te komen wordt gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierbij
worden de personeelslasten verdeeld op basis van de werkelijke activiteiten van de werknemers. De overige bedrijfskosten worden
verdeeld door een verdeelsleutel te hanteren op basis van het verwachte aandeel in werkzaamheden van de werknemers in diverse
activiteiten van SCW
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7 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. De op korte termijn zeer liquide beleggingen zijn
beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen
worden omgezet in geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij en de verkoopprijs van de verkochte groepsmaatschappij zijn opgenomen
onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen
aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft
op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als
een uitgave uit operationele activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaseback-transactie wordt
gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van financieringsactiviteiten.

8 GRONDSLAGEN GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB

SCW heeft de gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening. De niet-
DAEB activiteiten van SCW zien toe op:

l Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de grootstedelijke middenklasse te voorzien in hun
woonbehoefte.

l Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB eenheden.
l Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed waarop SCW een exit strategie heeft geformuleerd zoals verwoord in het

volkshuisvestingsverslag.

Uitgangspunten

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

l Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig toezien op DAEB- of niet-DAEB-activiteiten,
zijn deze volledig aan de DAEB-tak respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend;

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

l Vorderingen, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting worden
toegerekend aan  de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale resultaat, met toerekening van de voordelen van de
fiscale eenheid op basis van de relatieve verdeling qua resultaataandeel. Latente belastingen voor compensabele verliezen
worden opgenomen in de tak waar sprake is van compensabele verliezen. Latente posities uit hoofde van
waarderingsverschillen tussen commercieel en fiscaal worden gealloceerd naar de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van de
relatieve verdeling van de berekende latentie.
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9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

DAEB vastgoed in exploitatie Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

2018

€

2017

€

2018

€

2017

€

Boekwaarde per 1 januari 180.079.895 171.175.404 16.272.789 18.501.724
Herwaardering 180.059.061 163.943.250 5.057.186 8.895.949

Stand per 1 januari 360.138.956 335.118.654 21.329.975 27.397.673

Mutaties
Investeringen 1.821.781 1.131.208 - -
Desinvesteringen -2.080.173 -1.165.576 -892.857 -
Herwaarderingen 36.899.889 24.665.388 -1.558.327 -3.838.763
Herclassificaties -241.002 389.282 241.002 -2.228.935

Totaal mutaties 2018 36.400.495 25.020.302 -2.210.182 -6.067.698

Boekwaarde per 31 december 396.539.451 360.138.956 19.119.793 21.329.975

Uitgangspunten marktwaarde
De onderverdeling van het vastgoed in exploitatie naar vastgoedtype is als volgt:

2018 2017
Waarderings-

variant

Eengezinswoningen 2.022 2.040 basis
Meergezinswoningen 1.345 1.376 basis
Parkeerplaatsen 493 516 full
Bedrijfsmatig onroerend goed 68 72 full
Maatschappelijk onroerend goed 14 15 full
Zorgvastgoed (intramuraal) 210 112 full
Zorgvastgoed (extramuraal) - 57 full

Totaal 4.152 4.188
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Per categorie vastgoed is de waarderingsvariant als volgt toegepast:

Bij het doorexploitatiescenario is de veronderstelling dat het volledige complex in exploitatie blijft gedurende de DCF-periode. Bij het
uitpondscenario is de veronderstelling dat na mutatie tot verkoop van individuele woningen tegen leegwaarde wordt overgegaan.
De berekening wordt uitgevoerd over een DCF-periode van vijftien jaar. In het doorexploiteerscenario wordt de huur bij mutatie
aangepast naar de markthuur of de maximale huur, afhankelijk of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren.

- Indien de maximale huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de
markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelstel.

- Indien de maximale huur hoger is dan liberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur de markthuur.

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de macro-economische parameters:

2019 2020 2021 2022 e.v.

Parameters woongelegenheden
Prijsinflatie 2,50 % 2,30 % 2,20 % 2,00 %
Looninflatie 2,90 % 2,80 % 2,70 % 2,50 %
Bouwkostenstijging 5,90 % 2,80 % 2,70 % 2,50 %
Leegwaardestijging 5,30 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Mutatieonderhoud per vhe - EGW (€) 941 941 941 941
Mutatieonderhoud per vhe - MGW (€) 945 945 945 945
Beheerkosten per vhe - EGW (€) 436 436 436 436
Beheerkosten per vhe - MGW  (€) 428 428 428 428
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ) 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Verhuurderheffing (% van de WOZ) 0,56 % 0,56 % 0,56 % 0,56 %
Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar -
zelfstandige eenheden 1,00 % 1,20 % 1,30 % 0,50 %
Huurderving (% van de huursom) 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Mutatiekans bij uitponden 7,10 % 7,10 % 7,10 % 7,10 %
Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 %
Disconteringsvoet: 7,11 % 7,11 % 7,11 % 7,11 %

2019 2020 2021 2022 e.v.

Parameters bedrijfsmatig en maatschappelijk
onroerend goed
Instandhoudingsonderhoud per m2 bvo (€) 5 5 5 5
Mutatieonderhoud per m2 bvo (€) 9 9 9 9
Beheerkosten % van de markthuur - BOG 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Beheerkosten % van de markthuur - MOG 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 %
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ) 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Disconteringsvoet: 8,55 % 8,55 % 8,55 % 8,55 %

2019 2020 2021 2022 e.v.

Parameters parkeerplaatsen
Instandhoudingsonderhoud - parkeerplaats (€) 50 50 50 50
Instandhoudingsonderhoud - garagebox (€) 166 166 166 166
Beheerkosten - parkeerplaats (€) 26 26 26 26
Beheerkosten - garagebox (€) 37 37 37 37
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 %
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Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ) 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Disconteringsvoet: 4,51 % 4,51 % 4,51 % 4,51 %

2019 2020 2021 2022 e.v.

Parameters intramuraal zorgvastgoed
Instandhoudingsonderhoud - per m2 bvo (€) 9 9 9 9
Mutatieonderhoud - per m2 bvo (€) 11 11 11 11
Beheerkosten (€) 212 212 212 212
Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 %
Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten
(% van de WOZ) 0,36 % 0,36 % 0,36 % 0,36 %
Disconteringsvoet: 7,78 % 7,78 % 7,78 % 7,78 %

Toepassing vrijheidsgraden
SCW heeft voor een gedeelte van haar vastgoedbezit (bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed) de full versie van het
Handboek toegepast. De reikwijdte, aard en omvang van de aanpassingen zijn van toepassing op meerdere complexen, derhalve
worden de gehanteerde vrijheidsgraden hierna schematisch op portefeuilleniveau toegelicht. Indien en voor zover op complexniveau
is afgeweken van de vrijheidsgraden op portefeuilleniveau, dan wordt dit separaat toegelicht.

Ten slotte wordt hier opgemerkt dat bij de gehanteerde vrijheidsgraden zoveel als mogelijk aansluiting is gezocht bij het document
"Best Practices vrijheidsgraden behorende bij het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde", dat tot stand is gekomen op basis
van een samenwerking tussen diverse gespecialiseerde partijen.

De hierna genoemde vrijheidsgraden hebben betrekking op de mate van afwijking ten opzichte van de basisvariant.

Schematische vrijheid
Deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. Ten aanzien object gelegen in Tiel is sprake van een huursituatie op grond waarvan
SCW aan het einde van de looptijd van het huurcontract een bepaalde vergoeding aan de huidige huurder van het pand dient te
betalen en voorts waarbij gedurende de huurperiode door huurder een vergoeding aan Woningcorporatie SCW wordt betaald ter
dekking van de door SCW te betalen exploitatiekosten. Deze kasstromen zijn onder de posten Overige opbrengsten en Overige
kosten opgenomen in het Ortec WALS-rekenmodel.

Markthuur(stijging)
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties geraadpleegd, uit de NVM-database teneinde
marktconforme markthuur(stijgingen) voor de getaxeerde BOG/MOG-objecten in de taxaties te kunnen verwerken.

Exit yield
Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit yield op basis het model van taxateur (waarbij onder
meer de aanwezige huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd) beter passend en tot meer marktconforme
waarderingsuitkomsten komt.

Leegwaarde(stijging)
Deze vrijheidsgraad is door de taxateur toegepast. Dit heeft plaatsgevonden op basis van referentietransacties. De
leegwaardestijging is ingeschat door de taxateur.

Disconteringsvoet
Deze vrijheidsgraad is wel toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot stand komt op grond van de
basisversie onvoldoende recht doet aan de afwijkende risicoprofielen van de complexen onderling, en heeft derhalve per complex
een inschatting gemaakt van de disconteringsvoet.

Mutatie- en verkoopkans
Deze vrijheidsgraad is niet toegepast.
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1 Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario ‘doorexploiteren’ (in plaats van de hoogste van ‘doorexploiteren’ en
‘uitponden’). Er wordt bovendien in het geheel geen rekening gehouden met verkopen.

2  De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk vastgestelde streefhuur in plaats van de
markthuur.

Bij het bepalen van de beleidswaarde zijn de volgende voor SCW specifieke uitgangspunten en veronderstellingen gehanteerd voor
het DAEB Vastgoed:

l Gemiddelde onderhoud € 1.374
l Gemiddelde beheer € 1.319
l Gemiddelde maandhuur € 538
l Gemiddelde beleidshuur € 579
l Gemidddelde disconteringsvoet DAEB 6,83%

Bij het bepalen van de beleidswaarde zijn de volgende voor SCW specifieke uitgangspunten en veronderstellingen gehanteerd voor
het Niet-DAEB Vastgoed:

l Gemiddelde onderhoud € 272
l Gemiddelde beheer € 140
l Gemiddelde maandhuur € 178
l Gemiddelde beleidshuur € 216
l Gemidddelde disconteringsvoet 1,91%

Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek en bedraagt per
31 december 2018 € 212,4 miljoen.

De opbouw van de beleidswaarde van SCW per 31 december 2018 laat zich als volgt presenteren:

DAEB vastgoed in
exploitatie

€

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

€

Marktwaarde per 31 december 2018 396.539.451 19.119.793

Aanpassing naar beleid doorexploiteren -40.432.808 -1.263.821
Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -93.991.466 -195.368
Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid SCW -15.152.851 -173.887
Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer en leefbaarheid -51.611.162 -416.783

Totaal aanpassingen -201.188.287 -2.049.859

Beleidswaarde per 31 december 2018 195.351.164 17.069.934

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit
waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de
nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.
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1 Voor het gehele bezit is uitgegaan van het scenario ‘doorexploiteren’ (in plaats van de hoogste van ‘doorexploiteren’ en
‘uitponden’). Er wordt bovendien in het geheel geen rekening gehouden met verkopen.

2  De huurprijs wordt bij mutatie of harmonisatie maximaal verhoogd tot de bestuurlijk vastgestelde streefhuur in plaats van de
markthuur.

Bij het bepalen van de beleidswaarde zijn de volgende voor SCW specifieke uitgangspunten en veronderstellingen gehanteerd voor
het DAEB Vastgoed:

l Gemiddelde onderhoud € 1.374
l Gemiddelde beheer € 1.319
l Gemiddelde maandhuur € 538
l Gemiddelde beleidshuur € 579
l Gemidddelde disconteringsvoet DAEB 6,83%

Bij het bepalen van de beleidswaarde zijn de volgende voor SCW specifieke uitgangspunten en veronderstellingen gehanteerd voor
het Niet-DAEB Vastgoed:

l Gemiddelde onderhoud € 272
l Gemiddelde beheer € 140
l Gemiddelde maandhuur € 178
l Gemiddelde beleidshuur € 216
l Gemidddelde disconteringsvoet 1,91%

Voor de beleidswaarde zijn overeenkomstig RJ 645 in de jaarrekening 2018 geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in het Handboek en bedraagt per
31 december 2018 € 212,4 miljoen.

De opbouw van de beleidswaarde van SCW per 31 december 2018 laat zich als volgt presenteren:

DAEB vastgoed in
exploitatie

€

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

€

Marktwaarde per 31 december 2018 396.539.451 19.119.793

Aanpassing naar beleid doorexploiteren -40.432.808 -1.263.821
Aanpassing naar huurbeleid (max. streefhuur) -93.991.466 -195.368
Aanpassing onderhoudsnorm naar beleid SCW -15.152.851 -173.887
Aanpassing beheerskosten naar werkelijke uitgaven beheer en leefbaarheid -51.611.162 -416.783

Totaal aanpassingen -201.188.287 -2.049.859

Beleidswaarde per 31 december 2018 195.351.164 17.069.934

De beleidswaarde is eerst gedurende 2018 ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit
waardebegrip door de Aw en WSW zal kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in komende perioden, denk aan de
nadere aanscherping van het begrip onderhoud / verbetering en beheerlasten.
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Overige vastgoedbeleggingen

Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

2018

€

2017

€

2018

€

2017

€

Boekwaarde per 1 januari 7.992.826 9.774.570 1.316.915 210.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.199.601 -1.078.753 - -

Herrekende stand per 1 januari 6.793.225 8.695.817 1.316.915 210.000

Mutaties
Investeringen - - 3.246.947 6.557.896
Desinvesteringen -959.850 -1.401.744 - -
Waarderingsverschillen - - -2.807.704 -1.615.622
Bijzondere waardeverminderingen 424.056 -120.849 - -3.835.359
Herclassificaties -127.950 -380.000 -1.377.397 -
Overige mutaties - - -168.762 -

Totaal mutaties 2018 -663.744 -1.902.593 -1.106.916 1.106.915

Boekwaarde per 31 december 6.129.481 6.793.224 209.999 1.316.915

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Herclassificatie vastgoed verkocht onder voorwaarden
De post herclassificatie uit het verloopoverzicht betreft:

- De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die de bestemming hebben gekregen te worden doorverkocht zonder
voorwaarden en ultimo boekjaar nog niet zijn verkocht; deze woningen zijn geherclassificeerd naar "Voorraden" tegen
verkrijgingsprijs, zijnde de getaxeerde leegwaarde onder aftrek van de contractuele korting op moment van afwikkeling van de
terugkoopverplichting; de woningen zijn onder de "Voorraden" opgenomen als vastgoed bestemd voor verkoop en worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere verwachte opbrengstwaarde.

- De in het boekjaar teruggekochte VOV-woningen die in hetzelfde boekjaar zijn doorverkocht zonder voorwaarden;
herclassificatie vindt plaats met als kostprijs van de verkoop de getaxeerde leegwaarde waarde onder aftrek van de
contractuele korting op moment van afwikkeling van de terugkoopverplichting; de opbrengstwaarde minus de kostprijs van
deze woningen is in het resultaat verantwoord onder de post Resultaat verkoop vastgoedportefeuille.

- Indien een eerder onder voorwaarden verkochte onroerende zaak wordt teruggekocht ten behoeve van de eigen exploitatie,
vindt herclassificatie plaats van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden naar onroerende zaken in exploitatie. De
onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van het handboek. Een eventuele
waardevermeerdering of -vermindering van de boekwaarde van de onroerende zaken bij terugkoop wordt verantwoord in de
winst-en-verliesrekening.

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 42 (2017: 49) verhuureenheden opgenomen. Hiervan zijn 42
verhuureenheden verkocht met een terugkoopplicht en geen woning met een terugkooprecht. Gebruik wordt gemaakt van
contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben.
Alle contracten zijn gebaseerd op het "Koopgarant" principe waarbij sprake is van verleende kortingen op de marktwaarde tussen
19% en 28%.
Gedurende 2018 zijn 7 woningen (2017: 12 woningen) onder VOV-regeling aan derden terug overgedragen (vrij op naam). Hiervan is
1 woning verantwoord onder de post voorraad op de balans, bij 1 woning is de terugkoopregeling afgekocht en voor 5 woningen heeft
er een terugkooptransactie plaatgevonden gevolgd door verkoop vrij op naam.
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Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Grondposities
In deze post zijn strategische grondaankopen ad € 210.000,- (2017: € 210.000,-) begrepen, met het oog op ontwikkeling van
vastgoedprojecten en waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Het zijn voornamelijk materiële vaste
activa, nog niet dienstbaar aan de bedrijfsuitoefening. Zodra de grondposities daadwerkelijk in ontwikkeling worden genomen vindt
herrubricering plaats naar de betreffende actiefposten.

2. Materiële vaste activa

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Bedrijfsgebouwen en terreinen 5.246.031 5.639.252
Andere vaste bedrijfsmiddelen 448.167 662.093

5.694.198 6.301.345

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Bedrijfs-
gebouwen en

terreinen

€

Andere vaste
bedrijfs-middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 7.150.281 2.230.443 9.380.724
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.545.089 -1.534.186 -3.079.275

Herrekende stand per 1 januari 5.605.192 696.257 6.301.449

Mutaties
Investeringen - 27.230 27.230
Afschrijvingen -118.159 -275.320 -393.479
Herclassificaties -241.002 - -241.002

Totaal mutaties 2018 -359.161 -248.090 -607.251

Boekwaarde per 31 december 5.246.031 448.167 5.694.198

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn bepaald volgens de lineaire methode
rekening houdend met een eventuele restwaarde, onder toepassing van de componentenbenadering en gebaseerd op de volgende
verwachte gebruiksduur:
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- Bedrijfsterreinen: geen afschrijving
- Automatisering: 5 jaar
- Inventaris kantoor: 5-10 jaar
- Kantoorgebouw (excl. Grond): 25-35 jaar
- Installaties: 30 jaar
- Alle activa die is toe te rekenen aan de bouw en betrekking van het nieuwe pand in 2012 heeft een    afschrijvingstermijn toegekend
gekregen van 30 jaar.

Zekerheden
Bedrijfsgebouwen  met een boekwaarde op basis van historische kosten van € 5.246.031,- (2017: € 5.492.546,-) zijn hypothecair
verbonden ten behoeve van een kredietinstelling.

Op de onroerende materiële vaste activa rust pandrecht ten behoeve van de bank.

3. Financiële vaste activa

Deelnemingen

€

Latente
belasting-

vordering(en)

€

Totaal

€

Stand per 1 januari 2018 1.032 3.701.000 3.702.032
Mutatie - -514.000 -514.000

Stand per 31 december 2018 1.032 3.187.000 3.188.032

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Deelnemingen
Woningnet N.V. 1.032 1.032

Latente belastingvordering(en)
Latente belastingvorderingen 3.187.000 3.701.000

Specificatie latente belastingvorderingen:
2018 2017

Te verrekenen verliezen 1.150.000 1.378.000
Latentie verkopen 585.000 986.000
Latentie embedded derivaat 1.178.000 1.015.000
Latentie extentible leng -70.000 -105.000
Latentie overige leningen 344.000 427.000

3.187.000 3.701.000
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Latente belastingvorderingen
De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering gebrachte beschikbare voorwaartse verliescompensatie en de tot
waardering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen.

Fiscaal verrekenbare verliezen

Algemeen
Voor de compensabele verliezen is het waarschijnlijk dat toekomstige fiscale winst beschikbaar komt en dat de verreken
mogelijkheden kunnen worden benut. De tot waardering gebrachte nominale latente belastingvordering bedraagt per saldo voor daeb
en niet-daeb € 1.150.000, - (2017: € 1.378.000, -) De gemiddelde looptijd van de vordering bedraagt 0,5 jaar (2017: 2,5 jaar). De
gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3,49% (2017: 3,51%).

Onzekerheid
De belastingdienst heeft over de aangiften vennootschapsbelasting over de jaren 2013 t/m 2015 een controle opgestart. De
uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. Wel is bekend dat de fiscus kritisch kijkt naar de verwerking van fiscaal onderhoud (o.a. bij
renovatieprojecten) en de afwaardering van grond bij sloopprojecten. Over de genoemde jaren zijn aanzienlijke bedragen aan
fiscaalonderhoud (o.a. bij renovatieprojecten) respectievelijk afwaardering van grond  verwerkt.  Er bestaat derhalve de mogelijkheid
dat de vordering "te verrekenen verliezen" moet worden afgewaardeerd. Of en zo ja in welke mate is thans niet te voorzien.
Daarnaast zijn de aangiften over de jaren 2017 en 2018 nog niet ingediend en is de aangifte 2016  "proforma" ingediend. Het
voorgaande geeft ook onzekerheden m.b.t. de  hoogte van de vordering, mede in relatie tot de eventuele opmerkingen van de
belastingdienst.

Latentie verkopen

Bij verkopen is sprake van een actieve latentie daar de marktwaarde lager is dan de fiscale waarde. De latentie verkopen ultimo 2018
is gebaseerd op de geprognotiseerde verkoop van 142 woningen in de komende 10 jaar (eind 2017: 131 woningen). De nominale
latentie bedraagt eind 2018 €. 631.000,- (eind 2017: 1.118.000, -) De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3,49%.(2015: 3,51%)

Latentie embedded derivaat
In de jaarrekening voor de gewaardeerde derivaat een verschil tussen de waardering die de fiscus toepast en de waardering als
toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt af over de resterende looptijd (2 jaar) en is tegen contante waarde verantwoord op
basis van een disconteringsvoet van 2,41 %. De latentie embedded derivaat bedraagt nominaal € 1.221.000, - (2017: 1.071.000, -).

Latentie extentible lening
In de jaarrekening is voor de extentible lening een latente belastingverplichting tegen de contante waarde verantwoord voor het
verschil tussen de waardering die de fiscus hanteert en de waardering in de jaarrekening. De latentie bedraagt nominaal € 73.000, -
(2017: 111.000, -). De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,41% en de restant looptijd 2 jaar.

Latentie overige leningen
In de jaarrekening is voor de overige leningen een latente belastingvordering tegen de contante waarde verantwoord voor het verschil
tussen de waardering die de fiscus hanteert en de waardering in de jaarrekening.
De latentie overige leningen bedraagt nominaal € 406.000, - (2017: € 526.000, -) en is berekend op basis van 3,49 % en heeft een
gemiddelde looptijd van 17 jaar.

Verschil marktwaarde en fiscale waarde
Voor het verschil van ruim € 110 miljoen (fiscale waarde hoger dan de marktwaarde) van de waardering tussen de marktwaarde en
de fiscale waarde is geen latentie gevormd. Gezien het feit dat dit waarderingsverschil niet gerealiseerd gaat worden,  is de latentie
op nihil gewaardeerd.
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2018

€

2017

€

Latente belastingvorderingen

Stand per 1 januari 3.701.000 4.077.000
Latentie Extentible lening - -296.000

3.701.000 3.781.000
Vrijval latente vordering VPB -514.000 -80.000

3.187.000 3.701.000

- -

Stand per 31 december 3.187.000 3.701.000

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018

€

31-12-2017

€

4. Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop 127.950 2.558.333

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed bestemd voor de verkoop 127.950 380.000
Grondposities bestemd voor verkoop - 2.178.333

127.950 2.558.333

Vastgoed bestemd voor verkoop (woningen)
Betreft 1 (2017: 2 VOV woningen) teruggekochte woning.
De woning wordt in 2019 vrij op naam verkocht.

Grondposities bestemd voor verkoop
Betreft 0 (2017:1) grondposities in de Gemeente Tiel.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde voor zover nodig onder
aftrek van een voorziening voor incourantheid.

5. Vorderingen

Huurdebiteuren
Huurdebiteuren 324.246 369.426

324.246 369.426
Voorziening wegens oninbaarheid -159.106 -161.037

165.140 208.389
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2018

€

2017

€

Voorziening dubieuze huurdebiteuren

Stand per 1 januari 161.037 208.000
Dotatie 13.342 72.825
Onttrekking -15.273 -119.788

Stand per 31 december 159.106 161.037

Terzake van oninbaarheid is een voorziening getroffen. De voorziening bedraagt per 31 december 2018, respectievelijk 2017
€ 159.106 en € 161.037.
Voor de bepaling van de voorziening is de statische methode gehanteerd.

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen
Vordering Subsidies en overige debiteuren 1.106.910 -
Diverse overige vorderingen - -40.612
Huurdebiteuren vertrokken bewoners 50.598 189.095

1.157.508 148.483

Overlopende activa
Voorschotten personeel 133 510
Overige overlopende activa 200.291 1.229.542

200.424 1.230.052

Overige debiteuren 200.424 566.087
Debiteuren algemeen - 510
Vordering WSNP / Overige - 591.120

200.424 1.157.717

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

6. Liquide middelen
ING Bank 25.051 35.013
Rabobank r/c -  ABN AMRO r/c 3.406.069 1.216.404
Kas 50 56
Gelden onderweg 85.139 -

3.516.309 1.251.473

Per balansdatum heeft SCW de beschikking over een kredietfaciliteit in rekeningcourant bij de Rabobank, tot een bedrag van 2,0
miljoen.

De per 31 december 2018 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.
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PASSIVA

7. Eigen vermogen

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve 210.273.989 185.116.247

2018

€

2017

€

Stand per 1 januari 185.116.247 169.715.797
Mutatie 25.157.742 15.400.450

Stand per 31 december 210.273.989 185.116.247

Wettelijke reserves

Wettelijke en statutaire reserves

Stand per 1 januari 45 45

45 45

Stand per 31 december 45 45

Overige reserves
Stand per 1 januari 28.895.827 24.720.081

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur, is het jaarresultaat toegevoegd aan de overige reserves.

In de overige reserves is ultimo 2018 een bedrag ad € -28.881.116, - (2017: € -15.400.450, -) aan ongerealiseerde waardestijging
begrepen.

Onverdeelde winst
Stand per 1 januari 28.993.994 11.077.085
Onverdeeld resultaat boekjaar 36.810.682 28.993.994

65.804.676 40.071.079
Dotatie aan Overige reserve -28.993.994 -11.077.085

Stand per 31 december 36.810.682 28.993.994

Bestemming van het resultaat 2018
Het resultaat wordt met goedkeuring door de Raad van Commissarissen aan de overige reserves toegevoegd aan de overige
reserves. De resultaatbestemming 2018 is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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8. Voorzieningen

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Onrendabele investeringen en herstructureringen
Onrendabele investeringen, voorziening 31-12 700.000 168.762

9. Langlopende schulden

31-12-2018

€

Waarvan langer
dan vijf jaar

€

31-12-2017

€

Waarvan langer
dan vijf jaar

€

Schulden aan kredietinstellingen 139.755.660 - 141.349.409 -
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden 6.181.195 - 6.903.339 -
Overige schulden 5.926.247 5.926.247 5.323.980 5.323.980

151.863.102 5.926.247 153.576.728 5.323.980

31-12-2018

€

Aflossings-
verplichting 2019

€

Resterende
looptijd > 1 jaar

€

Resterende
looptijd > 5 jaar

€

Leningen 139.755.660 - 139.755.660 -
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden 6.181.195 - 6.181.195 -
Overige schulden 5.926.247 - - 5.926.247

151.863.102 - 145.936.855 5.926.247

2018 1.736.519 4.549.916
2019 1.745.129
2020 1.754.035 5.300.000
2021 1.763.249 2.700.000
2022 1.772.785
2023 1.782.656 3.000.000
2024 en verder 121.976.793

Jaaraflossing Eindaflossing Renteconversies
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31-12-2018

€

31-12-2017

€

Schulden aan kredietinstellingen
Langlopende schulden 139.755.660 141.349.409

Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe systeem.

Leningen o/g
Langlopende schulden 139.755.660 141.349.409

Naast deze leningen is ultimo 2018 geen financiering aangetrokken met uitgestelde stortingen in 2019.

Langlopende
schulden

€

Stand per 1 januari 2018 141.349.410
Opgenomen nieuwe leningen / aanpassing 2017-2018 151.379
Aflossingsverplichting komend boekjaar  op langlopende leningen -1.745.129

Langlopend deel per 31 december 2018 139.755.660

Aflossingssysteem
De leningen worden afgelost op basis van het lineaire, annuïtaire dan wel het fixe systeem.
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2018

€

2017

€

Langlopende schulden

Stand per 1 januari 141.349.410 135.290.436
Opgenomen nieuwe leningen / aanpassing 2017-2018 151.379 12.345.408
Aflossingsverplichting komend boekjaar  op langlopende leningen -1.745.129 -6.286.435

Stand per 31 december 139.755.660 141.349.409

Langlopend deel per 31 december 139.755.660 141.349.409

Restant
looptijd

Renteklasse
tot 3% 3% - 4% 4% - 5% 5% - 6% Totaal

1 - 5 jr - - - - -
6 - 10 jr 386.830 10.820 - - 397.650
11 - 15 jr 1.825.298 3.299.134 824.280 - 5.948.712
16 - 20 jr 1.514.316 - 1.774 566.354 2.082.443

> 20 jr - - 3.854 - 3.854

3.726.444 3.309.953 829.908 566.354 8.432.659

Restant
looptijd

Renteklasse
tot 3% 3% - 4% 4% - 5% 5% - 6% Totaal

1 - 5 jr 5.700.000 4.000.000 1.300.000 - 11.000.000
6 - 10 jr 1.980.000 - - - 1.980.000
11 - 15 jr 11.016.667 8.500.000 25.000.000 6.000.000 50.516.667
16 - 20 jr 4.750.000 - 9.000.000 6.000.000 19.750.000

> 20 jr 13.888.096 19.000.000 16.000.000 781.988 49.670.084

37.334.763 31.500.000 51.300.000 12.781.988 132.916.751

141.349.410

Overheidsinstelling

Kredietinstellingen

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6.181.195 6.903.339
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Verplichtingen
uit hoofde van

onroerende
zaken verkocht

onder
voorwaarden

€

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 7.058.750
Vermeerderingen / verminderingen -155.411

Boekwaarde per 1 januari 2018 6.903.339

Af: teruggekochte onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -974.781
Opwaardering 252.637

Stand per 31 december 2018 6.181.195

Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 6.083.969
Vermeerderingen / verminderingen 97.226

6.181.195

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Overige schulden
Waarborgsom parkeren De Vier Gravinnen 55.777 54.303
Lening ontvangen gelden Bouwfonds 985.086 985.086
Embedded Swaption Lening o/g 4.885.384 4.284.591

5.926.247 5.323.980

Er heeft in 2014 een mutatie plaatsgevonden voor de onder overige schulden opgenomen Embedded Derivaat (NWB 10 miljoen).
Stand 01-01-2017                               € 5.354.221,-
Waarde-mutatie 2017                            1.069.630,- -/-
                                                           __________
Stand 31 december 2017                    € 4.284.591,-
                                                            =========

Stand 01-01-2018                               € 4.284.591,-
Waarde-mutatie 2018                               600.793,-
                                                           __________
Stand 31 december 2018                    € 4.885.384,-
                                                            =========
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10.Kortlopende schulden

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossing geldlening volgend boekjaar 1.745.129 6.286.435

Schulden aan leveranciers
Schulden aan leveranciers 1.517.715 1.307.295

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Mutatie latentie extendible lening - 106.201
Omzetbelasting 663.764 767.731
Loonheffing 111.502 126.814
Pensioenen 6.430 8.411

781.696 1.009.157

Overlopende passiva
Niet vervallen rente 2.759.416 2.796.541
Vooruit ontvangen huur 139.204 165.698
Doorbelaste onderhoudsfacturen 6.674 5.544
Overige schulden 504.164 788.441
Reservering vakantieverplichtingen 49.280 43.533
Verschuldigde netto salaris 1.362 676

3.460.100 3.800.433

Onder de post overige schulden is opgenomen:
- Te verrekenen teveel ontvangen servicebijdrage bewoners € 166.988,-
- Te verrekenen kosten leveranciers met betrekking tot leveringen en diensten € 211.152,-
- Aandeel Vve's 2018 € 58.909,-
- Leveranciers dienstverlening € 67.115,-

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's
die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

Doelstellingen en beleid inzake beheer financiële risico's
De primaire financiële instrumenten van SCW, anders dan derivaten, dienen ter financiering van haar operationele activiteiten of
vloeien direct uit deze activiteiten voort. Een belangrijke doelstelling van het financieringsbeleid van SCW is het voorkomen dan wel
spreiden van ongewenste financiële risico's zoals rente- en liquiditeitsrisico's.
Het beleid is erop gericht het jaarlijks renterisico te minimaliseren. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden.
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De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van SCW zijn het kredietrisico, liquiditeitsrisico, valutarisico,
renterisico (prijs- en kasstroomrisico en marktrisico).

Het beleid van de groep om deze risico's te beperken is als volgt.

Kredietrisico

Dit betreft het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen jegens SCW kunnen voldoen. Verder wordt
hieronder vermeld het risico van oninbaarheid bij huurdebiteuren.
SCW handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft zij procedures opgesteld om de kredietwaardigheid vast te stellen (rating)
en de omvang van het kredietrisico bij elke partij te beperken.

Er zijn geen significante concentraties van kredietrisico binnen de corporatie.

Liquiditeitsrisico

Dit betreft het risico dat SCW over onvoldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te kunnen voldoen.

Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang fluctueren is minimaal,
aangezien de langlopende vorderingen en schulden vastrentend zijn.

Valutarisico

SCW loopt geen valutarisico. Zij is alleen werkzaam in Nederland waardoor alle inkomende en uitgaande kasstromen in euro's zijn.

Renterisico (prijs- en kasstroomrisico's)

SCW loopt renteprijs- en rentekasstroomrisico's over de rentedragende vorderingen (met name begrepen onder financiële vaste
activa), effecten en liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan
kredietinstellingen).

De reële marktwaarde van de leningen per 31 december 2018 is € 173,9 miljoen (2017 € 193,6) miljoen. Indien de reële marktwaarde
wordt bepaalt op basis van de contractuele waarde dan is deze per 31 december 2018 € 197,0 miljoen (2017 € 203,2) miljoen.
Voor inzicht in het verloop van de vastrentende en variabele leningen, wordt verwezen naar de tabellen zoals opgenomen onder de
post langlopende schulden.

Voor de vastrentende langlopende vorderingen en langlopende leningen loopt SCW het risico dat de reële waarde van de
vorderingen en leningen zal dalen respectievelijk stijgen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. prijsrisico). Voor deze
vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten uit hoofde van veranderingen in de marktrente afgesloten.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken (lening o/g met flexibel rentepercentage) loopt SCW risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. kasstroomrisico).

Marktrisico

Het marktrisico voor de vennootschap is minimaal.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN

WSW obligoverplichting

Leningen van toegelaten instellingen, die deelnemer zijn van het WSW worden door het WSW geborgd. Het WSW stelt zich borg
jegens de geldgever voor de betaling van de leningsverplichtingen. Op grond van deze borgstelling zijn corporaties verplicht een
obligo aan te houden ter grootte van een bepaald percentage 2018: 3,85% (2017: 3,85%) over het schuldrestant van de door hun
aangetrokken en door het WSW geborgde leningen. Met deze obligoverplichting staan toegelaten instellingen als deelnemer van het
WSW garant voor elkaar. Per 31 december 2018 heeft SCW een aangegane obligoverplichting van € 5,7 miljoen (2017: € 5,7
miljoen). De hoogte van de geborgde geldlening bij het WSW is per 31-12-18 € 141.720.000 (2017: € 147.952.000).

Deze verplichting is voorwaardelijk: zij is opeisbaar indien de borgstellingsreserve (risico- of garantievermogen) van het WSW niet
voldoende is om op grond van aanspraken van geldgevers de betalingsverplichtingen van WSW-deelnemers over te nemen.

Heffing voor saneringssteun

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft aan de corporatiesector een heffing voor saneringssteun opgelegd. Het WSW heeft bij de
opvraag van de prognose-informatie 2019-2022 aangegeven dat rekening gehouden moet worden met een heffing voor
saneringssteun in de jaren 2019 tot en met 2022 van jaarlijks 1,0% van de jaarlijkse huursom. Op basis van deze percentages en de
geschatte jaarlijkse huursom verwacht de corporatie dat de heffing in de komende jaren als volgt zal zijn:

- 2019: € 241.000;
- 2020: € 250.000;
- 2021: € 259.000;
- 2022: € 266.000.

Deze heffing is niet als verplichting in de balans opgenomen.

Operationele lease

De leaseverplichting auto's in verband met van derden geleaste activa bedraagt € 107.000,- (2017: € 108.000,-).
Hiervan heeft € 55.000,- (2017: € 59.000,-) een looptijd korter als één jaar. De verplichtingen komt naar verwachting geheel tot
afwikkeling binnen een periode van 5 jaar.

Kredietfaciliteiten

SCW heeft een kredietfaciliteit bij de Rabobank van € 2,0 miljoen.
Hierbij is een hypotheekrecht verstrekt op een deel van het kantoorpand (Kantoorgaard) en is er sprake van verpanding van
bijbehorende huurpenningen.

Tot en met 2018 zijn 42 woningen onder een VOV-regeling verkocht, welke kwalificeren als verkooptransactie (in het boekjaar 2017:
49 woningen). Omdat de verkoop van deze woningen kwalificeert als een verkooptransactie, zijn deze woningen na verkoop niet
meer in de balans opgenomen. De condities - i.c. de terugkooprechten/plichten - zijn opgenomen in de toelichting op de balans onder
Vastgoed verkocht onder voorwaarden
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10 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE
2018

€

2017

€
11.Huuropbrengsten
Woningen en woongebouwen 22.736.577 22.454.183
Onroerende zaken niet zijnde woningen 1.413.093 1.325.613

24.149.670 23.779.796
Huurderving wegens leegstand -314.918 -327.199
Huurderving wegens oninbaarheid -1.225 -4.803

23.833.527 23.447.794

De toegepaste huurverhoging per 1 juli 2018 is 2,09% (2017:1,06%).

De verdeling van de huuropbengst naar DAEB en niet DAEB activiteiten is:
DAEB activiteiten             € 22.576.618,-
Niet-DAEB activiteiten      €   1.256.909,-
                                        __________
Totaal                              € 23.833.527,-
                                       =========

12.Opbrengsten servicecontracten
Overige goederen, leveringen en diensten 1.613.665 1.803.366
Te verrekenen leveringen en diensten volgend boekjaar -258.063 -292.187
Vergoedingsderving wegens leegstand 219.420 144.410
Vergoedingsderving wegens oninbaarheid -3.877 -2.974

1.571.145 1.652.615

13.Lasten servicecontracten
Huur geisers en boilers 25 1.093
Gasverbruik 468.637 357.808
Waterverbruik en energiekosten 428.186 356.868
Doorbelaste servicekosten beheer 456.535 544.114

1.353.383 1.259.883

De bedragen die in rekening worden gebracht voor levering en diensten, en overige onroerende en roerende zaken zijn gebaseerd op
de geraamde c.q. werkelijke kosten. Zij worden jaarlijks, indien noodzakelijk, aangepast.
Jaarlijks vindt afrekening plaats met de huurders met betrekking tot de leveringen en diensten over het voorgaande jaar.

14.Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten 4.514.631 4.118.274

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat.
Daarin worden de organisatiekosten, welke onder andere bestaan uit lonen en salarissen en overige bedrijfskosten, op basis van een
interne inschatting van de urenbesteding naar activiteiten verdeeld. Hierbij wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt naar exploitatie,
projectontwikkeling, verkoop en leefbaarheid.
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Specificatie lasten verhuur- en beheeractiviteiten:
2018 2017

Personeelskosten 2.158.036 2.198.375
Huisvestingskosten 531.524 596.459
RVC-kosten 42.283 64.495
Algemene kosten 1.513.563 1.240.261
Kosten saneringssteun 269.225 18.684

4.514.631 4.118.274
2018

€

2017

€

Lonen, salarissen en sociale lasten
Lonen en salarissen 1.791.501 1.763.124
Sociale lasten 295.615 286.421
Pensioenlasten 256.977 253.902
Overige personeelskosten 604.084 605.591

2.948.178 2.909.038

Bovenstaande gespecificeerde kosten hebben betrekking op de totale kosten van Lonen, Salarissen en Sociale Lasten (bron:
Categorale Resultatenrekening).

Er heeft in 2018 voor een bedrag van € 123.788 interne doorbelasting plaatsgevonden aan projecten (renovaties) in ontwikkeling
(2017: € 219.332).

Personeelsleden
Einde van het jaar 2018 had de corporatie 38 werknemers in dienst (2017: 37). Geen van de werknemers is buiten Nederland
werkzaam (2017: 0).
Het hierin inbegrepen gemiddeld aantal werknemers bij SCW bedraagt 33,0 in 2018 (2017: 33,0).

2018 2017

Onderverdeeld naar:

Afdeling Directie 4 4
Afdeling Vastgoed 6 6
Afdeling Wonen 19 19
Afdeling Financiën 9 8

38 37
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Pensioenlasten
De gehanteerde pensioenregeling van Woningcorporatie SCW is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting
Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

- Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
- Er is sprake van een middelloonregeling.
- De pensioenleeftijd is afhankelijk van de AOW pensioenleeftijd.
- De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is

verzekerd op risicobasis.
- Voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen stelt het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks een

premie vast met een maximum van 25% van de ouderdomspensioengrondslag respectievelijk 25% van de
ouderdomspensioengrondslag gecorrigeerd met de deeltijdfactor.

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

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

instelling.
- De toegelaten instelling is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. In geen geval bestaat een

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

De dekkingsgraad van SPW bedraagt ultimo 2018 110,3% (31-12-2017: 113,4%). Hiermee voldoet het pensioenfonds aan de
minimale vereiste 105% die voorgeschreven is door De Nederlandse Bank (DNB).
SPW heeft een herstelplan ingediend bij DNB waarin wordt aangetoond hoe het pensioenfonds verwacht dat binnen vijf jaar tijd de
dekkingsgraad herstelt tot boven de 105% (kortetermijnherstelplan) en binnen een periode van vijftien jaar weer het vereist vermogen
bereikt (langetermijnherstelplan). De dekkingsgraad dient na die periode minimaal 105% te bedragen.

Toerekening organisatiekosten
De organisatiekosten zijn toegerekend op basis van een kostenverdeelstaat, op basis van het aantal fte (2017: idem). Op basis
hiervan is onderstaande verdeelstaat toegepast op de toe te rekenen organisatiekosten:

2018

€

2017

€
15.Lasten onderhoudsactiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten 5.090.641 5.325.130

Specificatie lasten onderhoudsactiviteiten:
2018 2017

Planmatig onderhoud 3.294.822 3.661.353
Klachtenonderhoud 831.759 752.120
Mutatieonderhoud 964.060 911.657

5.090.641 5.325.130

16.Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 3.533.104 4.038.276
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NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

17.Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in verhuurde staat. Voor het
teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op
terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.
Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, gezien het
geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.

Verkoop huurwoningen 2.863.063 1.432.533
Verkoopopbrengst VOV / Niet-Daeb 1.442.059 1.660.101

4.305.122 3.092.634

Specificatie verkoopopbrengst voor Niet-Daebwoningen / VOV-woningen:
Niet-Daeb woningen € 1.374.601,42
VOV (koopgarant)woningen € 67.457,29

18.Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende organisatiekosten koopwoningen 114.645 100.098

19.Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Boekwaarde huurwoningen 2.080.173 1.457.109
Boekwaarde Niet-Daeb 1.402.199 749.418

3.482.372 2.206.527

20.Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Voor het verkochte sociaal en commercieel vastgoed in exploitatie is de boekwaarde de marktwaarde in verhuurde staat. Voor het
teruggekochte vastgoed onder VOV dat is doorverkocht zonder voorwaarden, is de boekwaarde de marktwaarde op
terugkoopmoment onder aftrek van de contractuele korting.
Het in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat bij verkoop van vorengenoemd vastgoed is derhalve beperkt, gezien het
geringe verschil tussen de opbrengstwaarde en de boekwaarde.

Specificatie verkoopopbrengst vastgoedportefeuille:
2018 2017

Daeb-woningen 782.890 691.900
Niet-Daeb woningen -27.598 -18.026
VOV(koopgarantwoningen) 67.457 212.234
Totaal bruto-verkoopresultaat 822.750 886.107
Af: toegerekende organisatiekosten -114.645 -100.098
Netto-verkoopresultaat 708.105 786.009

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

21.Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -3.507.704 -2.864.045

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50 -

___________________________________________________________________________________________________________



121JAARVERSLAG 2018

Specificatie overige waardeveranderingen
Molukse wijk (15 flex-/40 renovatie-woningen) 3.201.571,35
Vinkenhof 118.570,65
De Batouwe 77.931,45
Westlede 109.577,59
Driehoek 52,65

3.507.703,69
2018

€

2017

€
22.Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen in het boekjaar 35.341.562 25.038.942

23.Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder
voorwaarden 186.350 501.356

Betreft resultaat op gerealiseerde verkopen van 8 VOV-woningen.

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

24.Opbrengst overige activiteiten
Vergoeding dienstverlening aan andere partijen / projecten 283.627 50.219
Diversen 118.303 120.574

401.930 170.793

Betreft toerekening organisatiekosten aan overige activiteiten.

25.Kosten overige activiteiten
Diverse bedrijfslasten 690.393 555.940

Betreft toerekening organisatiekosten aan overige activiteiten.

26.Leefbaarheid
Vastgoed gerelateerde leefbaarheid 85.524 61.986
Mens gerelateerde leefbaarheid - 10.257

85.524 72.243

27.Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 66.249 455.611
Rentelasten en soortgelijke kosten -6.008.806 -4.449.335

-5.942.557 -3.993.724

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente op overige vorderingen 2.184 344.625
Rente projecten in ontwikkeling 64.065 110.986

66.249 455.611

SCW te Tiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pré-concept
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 51 -

___________________________________________________________________________________________________________



122 SAMEN WERKEN AAN THUIS

SCW TE TIEL

De geactiveerde rente bij projecten in ontwikkeling is opgenomen voor 3,49% over het gemiddeld geïnvesteerde bedrag in het
boekjaar.

2018

€

2017

€

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente liquide middelen -15.908 -17.989
Rentekosten leningen onder overheidsgarantie / Institutionele beleggers -5.963.126 -4.384.051
Rentekosten financieringen -29.772 -47.295

-6.008.806 -4.449.335

De toename van de rentelasten 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door extra geregistreerde rentekosten voor de NWB lening o/g
en de daarbij behorende Embedded Swaption, voor 2018 € 752.000,- (in 2017 negatief € 924.000,-).

28.Belastingen
Schattingen
De acute en latente belastingen in de jaarrekening zijn bepaald met inachtneming van de fiscale regels volgens de door de sector
met de belastingdienst gemaakte afspraken (Vaststellingsovereenkomst I en II). De toepassing van deze regels is op een aantal
onderwerpen niet zonder meer duidelijk en voor discussie vatbaar. Deze onderwerpen zijn onder andere het onderscheid tussen
onderhoudskosten en verbeteringen, de toerekenbare kosten inzake projectontwikkeling en de inschatting van het op basis van een
fiscale winstplanning naar verwachting te verrekenen deel van beschikbare fiscale verliezen. Eerst bij de aangifte zal blijken of en in
hoeverre de fiscus de door de groep gevolgde standpunten zal overnemen en accorderen. Om die reden kan de in de jaarrekening
bepaalde acute en latente belasting achteraf nog aan veranderingen onderhevig zijn.

Belastingdruk winst-en-verliesrekening
De belastinglast over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bedraagt:

2018

€

2017

€

Vennootschapsbelasting SCW -514.000 -376.000

De acute belastinglast is als volgt bepaald:

Het toepasselijk (wettelijk) belastingtarief bedraagt 25 % (2017: 25%). Het effectieve tarief, zijnde de belastinglast in de winst- en
verliesrekening uitgedrukt als % van  het jaarresultaat voor belastingen bedraagt ruim 3 %  (2017  ruim 1%).
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12 GESCHEIDEN VERANTWOORDING DAEB/ NIET-DAEB
Gescheiden balans per 31 december 2018
(voor resultaatbestemming)

DAEB

€

Niet-DAEB

€

VASTGOEDBELEGGINGEN

Vaste activa
DAEB vastgoed in exploitatie 396.539.451 -
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie - 19.119.793
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden - 6.129.480
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 210.000 -

396.749.451 25.249.273

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 5.694.199 -

Financiële vaste activa
Deelnemingen - 1.032
Netto vermogenswaarde niet-DAEB 11.583.861 -
Latente belastingvordering(en) 3.187.000 -
Lening u/g Niet-Daeb 7.198.926 -

21.969.787 1.032

Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop 127.950 -

Vorderingen
Huurdebiteuren 144.781 20.359
Belastingen en premies sociale verzekeringen - 16.049
Overige vorderingen 1.157.508 -
Overlopende activa 1.834.387 -

3.136.676 36.408

Liquide middelen 3.516.309 -

6.780.935 36.408

431.194.372 25.286.713
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DAEB

€

Niet-DAEB

€

PASSIVA

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve 206.534.128 3.739.861
Wettelijke reserves 45 -
Onverdeelde winst 71.096.383 7.844.000

277.630.556 11.583.861

Voorzieningen
Onrendabele investeringen en herstructureringen 700.000 -
Langlopende schulden
Overige Leningen niet-Daeb intern - 7.198.926
Schulden aan kredietinstellingen 139.755.660 -
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden - 6.181.195
Overige schulden 5.926.247 -

145.681.907 13.380.121
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 1.745.129 -
Schulden aan leveranciers 1.273.699 244.017
Belastingen en premies sociale verzekeringen 781.696 -
Overlopende passiva 3.381.385 78.714

7.181.909 322.731

431.194.372 25.286.713
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Gescheiden winst-en-verliesrekening over 2018

DAEB

€

Niet-DAEB

€

Huuropbrengsten 22.576.618 1.256.909
Opbrengsten servicecontracten 1.571.145 -
Lasten servicecontracten -1.353.383 -
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -4.201.503 -313.128
Lasten onderhoudsactiviteiten -5.023.488 -67.153
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -3.435.146 -97.958
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 10.134.243 778.670

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 782.890 39.860
Toegerekende organisatiekosten -114.645 -
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 668.245 39.860

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -3.507.704 -
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 36.391.436 -1.049.874
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV - 186.350
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 32.883.732 -863.524

Opbrengst overige activiteiten 304.418 97.512
Kosten overige activiteiten -690.390 -2
Nettoresultaat overige activiteiten -385.972 97.510

Leefbaarheid -85.524 -
Bedrijfsresultaat 43.214.724 52.516

Financiële baten en lasten -5.722.355 -220.202
Resultaat voor belastingen 37.492.369 -167.686

Belastingen -349.000 -165.000
Resultaat 37.143.369 -332.686
Resultaat na belastingen 37.143.369 -332.686
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Gescheiden kasstroomoverzicht 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

DAEB

€ €

Niet-DAEB

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationele Ontvangsten

Huren -22.401.374 -1.247.152
Vergoedingen -1.577.146 -
Overige Bedrijfsontvangsten -120.598 -
Renteontvangsten -445.235 -

-24.544.353 -1.247.152

Operationele Uitgaven

Personeelsuitgaven 2.613.096 208.081
Onderhoudsuitgaven 5.252.284 70.212
Overige Bedrijfsuitgaven 4.407.146 243.171
Renteuitgaven 5.092.425 220.202
Sectorspecifieke Heffing 261.715 -
Verhuurdersheffing 2.493.654 -

20.120.320 741.666

Kasstroom uit operationele activiteiten -4.424.033 -505.486

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA Ingaande Kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en
niet woongelegenheden -2.919.350 -1.383.238
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV)
na inkoop in dPi periode - -1.451.486
Verkoopontvangsten grond -2.178.332 -

-5.097.682 -2.834.724

MVA Uitgaande Kasstroom

Nieuwbouw huur, woon- en niet
woongelegenheden 95.033 -
Woningverbetering, woon- en niet
woongelegenheden 3.370.281 -
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor
doorverkoop - 771.797
Externe kosten bij verkoop 59.029 35.046

3.524.343 806.843

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.573.339 -2.027.881

transporteren -5.997.372 -2.533.367
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DAEB

€ €

Niet-DAEB

€ €

Transport -5.997.372 -2.533.367

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financiering Ingaande Kasstromen

Nieuwe ongeborgde leningen niet-DAEB-
investeringen - 2.533.367

Financiering Uitgaande Kasstromen

Aflossing door WSW geborgde leningen 6.265.903 -
Aflossing ongeborgde leningen niet-DAEB-
investeringen -2.533.367 -

3.732.536 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.732.536 2.533.367

-2.264.836 -

Liquide middelen
Liquide middelen per 1 januari 1.251.473 -
Liquide middelen per 31 december 3.516.309 -

2.264.836 -
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13 OVERIGE INFORMATIE

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 21 augustus 2018. De algemene vergadering heeft de
bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Bestemming van de winst 2018
De directie stelt voor om de winst over 2018 als volgt te bestemmen:

2018

€

Resultaat 36.810.682

Toevoeging overige reserves 36.810.682

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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WNT-VERANTWOORDING 2018 SCW
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SCW. Het voor SCW
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 137.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Naam
H.W.J.

Suijdendorp

Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0
Gewezen topfunctionaris? Nee
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 174.151
Beloningen betaalbaar op termijn 24.189

Subtotaal 198.340

-/- Onverschuldig betaald bedrag -
Totaal bezoldiging 198.340

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

Gegevens 2017
Functiegegevens Directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 179.796
Beloningen betaalbaar op termijn 30.143

Subtotaal 209.939

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode -

Totaal bezoldiging 2017 209.939
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam D.W. Hommes A.E. Brunekreeft J.N. Go-Hippe
P. van den

Bosch

Functiegegevens Voorzitter RVC Lid RVC Lid RVC Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel toepasselijk maximum voor de
betreffende periode 19.800 13.200 13.200 13.200

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 13.336 8.891 8.891 8.891
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -
-/- Onverschuldig betaald bedrag - - - -
Totaal bezoldiging 13.336 8.891 8.891 8.891

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

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

Individueel toepasselijk maximum voor de
betreffende periode 19.650 13.100 13.100 13.100

Gegevens 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 12.750 8.500 8.500 8.500
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -
Totaal bezoldiging 2017 12.750 8.500 8.500 8.500
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Naam P.J. Elferink

Functiegegevens Lid RVC

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/03

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffende periode 3.300

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2.223
Beloningen betaalbaar op termijn -

Subtotaal 2.223

-/- Onverschuldig betaald bedrag -
Totaal bezoldiging 2.223

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

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

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 8.500
Beloningen betaalbaar op termijn -
Totaal bezoldiging 2017 8.500

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door de RVC.

Tiel, 17 juni 2019

H.W.J.  Suijdendorp
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Ondertekening van de jaarrekening
Tiel, 18 juni 2019

D.W. Hommes A.E. Brunekreeft

Mw. J.N. Go-Hippe P. van den Bosch
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SCW Tiel

Postadres
Postbus 61, 4000 AB Tiel

Bezoekadres
J. S. de Jongplein 1, 4001 WG Tiel

Telefoon
(0344) 61 41 06

E-mail
info@scw.nl

Website
www.scw.nl


