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Stadse klanken in een multiculturele

metropool. Zoveel mensen,
evenzoveel wensen. Bouwen en
onderhouden. Wikken en wegen.
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Luisteren en doen. Onze best doen
is niet voldoende. Wij ondernemen
op onze beproefde manier.
De eigen wijs van Rochdale.

DE
EIGEN WIJS VAN

ROCHDALE

5

Bestuur
RAAD VAN BESTUUR
Op Prinsjesdag is een akkoord gepresenteerd tussen Minister Vogelaar en de woningcorporaties over de wijkaanpak. Vervolgens was
er veel discussie over de interpretatie en de uitwerking van dat akkoord. De RvB heeft de tussen de Minister en Aedes gevoerde onderhandelingen aanvankelijk met enige reserve gevolgd. Niet omdat de onderhandelingen en de uitkomst daarvan niet serieus zijn, maar
veeleer omdat de RvB meent dat Rochdale via de uitvoering van haar consistente beleid volop aan de wensen van de overheid
tegemoet komt. De verbeteringsprocessen worden immers reeds ondernomen en voor de financiering hiervan gaat Rochdale tot het
uiterste van haar spankracht. Dit geldt grosso modo voor alle Amsterdamse corporaties, waardoor in Amsterdam, in goed overleg met
de gemeente, zichtbaar voortgang wordt geboekt bij de verbetering van wijken en buurten.

Het is begrijpelijk dat een nieuw kabinet een eigen stempel wil drukken. Met een inzet op de aanpak van wijken is ook niets mis en dat van
corporaties verwacht wordt hiervoor hun middelen aan te spreken is vanzelfsprekend. Wat voor corporaties als Rochdale, actief in grootstedelijk gebied, lastig is, is dat de wisselende vorm de uitvoering van consistent beleid bemoeilijkt, terwijl in dit consistente beleid juist de
kracht en de waarde van Rochdale en corporaties in het algemeen besloten ligt. In het licht van de lange termijn van de herstructureringsprojecten waarin Rochdale actief is en de enorme investeringen die hiermee zijn gemoeid, is het soms moeilijk de wisselende invloed
en bemoeienis van de overheid niet te ervaren als een storende factor in een redelijk constant proces. Ter illustratie: Minister Dekker
onderscheidde 56 wijken, Minister Winsemius liefst 140 en Minister Vogelaar wees 40 prachtwijken aan.

Rochdale is er in de eerste plaats voor haar zittende en toekomstige huurders. Rochdale wil haar huurders kwalitatief goede woningen
bieden in prettige, gevarieerde buurten en wijken tegen een redelijke prijs. Deze doelstelling staat sinds jaar en dag centraal in het beleid
van Rochdale en is het uitgangspunt van het dagelijks handelen. Dit dagelijks handelen leidt tot het nemen van initiatieven, in de meeste
gevallen samen met collega-corporaties, welzijns- en zorginstellingen en gemeenten, om buurten en wijken die achteruit gaan of waar
achteruitgang dreigt te verbeteren in brede zin.
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Ruim 40 % van het totale bezit van Rochdale is gesitueerd in de door Minister Vogelaar aangewezen wijken. In de Bijlmer is Rochdale al
sinds 1992 actief met een vernieuwingsprogramma dat in grootscheepse fysieke ingrepen voorziet. Deze operatie nadert zijn voltooiing.
Ter ondersteuning van het programma onderneemt Rochdale tal van leefbaarheidsactiviteiten, die mede bijdragen aan de toenemende
waardering voor deze wijk.
In het kader van de herstructurering van de Westelijke Tuinsteden heeft Rochdale, evenals Het Oosten en De Key, haar bezit voor de
duur van deze operatie ondergebracht in Far West. Inmiddels heeft Far West de nodige aansprekende projecten uitgevoerd die sterk
bijdragen aan doorbreking van het oude imago van de wijk. Voor een deel van de vernieuwing van Osdorp treedt Rochdale zelfstandig
als opdrachtgever op. De sfeer van vernieuwing heeft een positieve weerslag op de wijken.
Binnen de ring, in de wijken De Baarsjes en Bos en Lommer vindt verbetering van het bezit van Rochdale met name door renovaties plaats,
waardoor de structuur van deze wijken in stand blijft. Sprake is van een herwaardering van de architectonische rijkdom. Het imago van
deze wijken is inmiddels sterk verbeterd, hetgeen mede blijkt uit de waardestijging van de woningen.
In de wijken Nieuwendam en De Banne in Amsterdam noord is Rochdale de laatste jaren vooral samen met de overige betrokken partijen
actief geweest met de voorbereiding van integrale plannen, die deze wijken weer het elan moeten brengen dat zij indertijd bij oplevering
(midden jaren zestig respectievelijk eind jaren zeventig van de vorige eeuw) hadden. De voorbereiding is vrijwel afgerond, zodat de start
van de fysieke aanpak nu op handen is.
In Amsterdam Oost beheert Rochdale een deel van de woningen in de wijk Transvaal. De wijk heeft vooral behoefte aan een gedegen
verbetering van veiligheid en leefbaarheid. Rochdale heeft inmiddels verschillende initiatieven in die sfeer genomen.
Na een gedegen voorbereiding, uitgemond in een veelomvattend masterplan dat via sloop, nieuwbouw, renovatie en het toevoegen van
(maatschappelijke) voorzieningen het complete programma van herstructurering bestrijkt, vindt in 2008 de start plaats van de aanpak
van de wijk Poelenburg in Zaandam Zuidoost. De drie in de wijk actieve corporaties hebben het initiatief tot het plan genomen, waarbij
Rochdale als kartrekker optrad. Bewoners en winkeliers zijn zoveel mogelijk bij de planvorming betrokken.
In het kader van de stedelijke vernieuwing leverde Rochdale in 2007 in Amsterdam bijna duizend nieuwbouwwoningen op.
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Het afbreken van de onderhandelingen door de Minister en het aankondigen van het instellen van een heffing brengt een wijziging in
onze gereserveerde houding. Er is in 1993 een weloverwogen besluit genomen de corporaties te verzelfstandigen. Als zelfbewuste
en zelfstandige, ondernemende corporatie wijst Rochdale een heffing op principiële gronden van de hand. Het ontbreekt de overheid
aan een titel om een heffing op te leggen. Rochdale staat niet alleen in haar opvatting. Verwacht kan dus worden dat een langdurig
juridisch steekspel tussen overheid en corporaties zal ontstaan, met mogelijk nadelige gevolgen voor de voortgang van de stedelijke
vernieuwing. Rochdale is van mening dat het kabinet de corporaties tweeslachtig benadert. Door het opleggen van een heffing wordt
de zelfstandige positie van de corporaties ontkend, terwijl via de integrale vennootschapsbelasting de resultaten van een zelfstandig
gevoerde onderneming worden belast als ware het een commerciële onderneming. Dit wringt te meer in het licht van de het slecht
werkende prijsbeleid op de woningmarkt. Het kabinet heeft het breed gewaardeerde advies van de VROM-raad naast zich neergelegd,
terwijl uit het advies toch zonneklaar blijkt dat het nalaten van het treffen van maatregelen leidt tot een verdere verstoring van de
woningmarkt. De combinatie van vraagondersteuning in de koopsector en het krap houden van het aanbod door onder meer kwaliteitseisen en beperkingen in de ruimtelijke ordening jaagt de prijs van koopwoningen steeds verder op. De kloof tussen huur en koop
wordt groter. De doorstroming stagneert. Veel huurders profiteren van lage prijzen, terwijl zij een goed tot uitstekend inkomen hebben.
Corporaties kunnen de huren voor deze ‘scheefwoners’ niet aanpassen. Het wegvloeien van financiën uit de sector naar de algemene
middelen leidt tot ondoorzichtigheid. Rochdale is van mening dat er een eigendomsneutraal woonbeleid moet komen en draagt, binnen
het samenwerkingsverband van ‘De Vernieuwde Stad’ bij aan de gedachtevorming hierover.

Zoals hiervoor gesteld zijn met de door Rochdale ondernomen verbeteringsprocessen enorme investeringen gemoeid. De financiering
hiervan vormt een bron van dagelijkse aandacht. De RvB oriënteert zich op minder traditionele financieringsmodellen. Eén methode
die reeds wordt toegepast is complexgewijze verkoop aan beleggers, waarbij het beheer van de woningen bij Rochdale blijft, en de
belegger de woningen bij mutatie verkoopt. Via deze methode kan Rochdale ineens over investeringsmiddelen beschikken, behoudt
zij via het beheer de regie over de woningen en de wijk, en vindt, door de druppelsgewijze verkoop van de individuele woningen,
geen doorkruising van de Amsterdamse verkoopafspraken plaats. Verder volgt Rochdale met belangstelling de mogelijkheden tot het
aantrekken van middelen tegen gunstige voorwaarden. Een gering lager rentepercentage leidt bij de grote omvang van de leningen tot
aanzienlijk ruimere mogelijkheden om de verbeteringsprocessen op goed niveau te realiseren. Langs de weg van de reguliere bedrijfsvoering zijn voordelen van een dergelijke omvang nimmer te bewerkstelligen.

Door de integrale vennootschapsbelasting neemt de druk op het resultaat fors toe. Bij het opstellen van het ondernemingplan ‘Vensters
open’ werd deze ontwikkeling niet voorzien. Eind 2007 is daarom een proces tot herijking van het ondernemingsplan ingezet, dat in 2008
zal worden afgerond. Onafhankelijk van de uiteindelijke financiële consequenties van het overheidsbeleid, zal geen wijziging optreden in
het hiervoor beschreven consistente beleid van Rochdale. De zittende en toekomstige huurders kunnen op Rochdale rekenen.

drs. H.C. Möllenkamp

drs. J.H.J. van Nimwegen
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RAAD VAN COMMISSARISSEN
In 2007 is de Raad van Commissarissen vijftien maal in vergadering bijeengekomen. De Raad overlegde twee keer met de Stichtingsraad, één keer met de Ondernemingsraad en twee keer met de beide bewonersraden (Bewonersraad Patroc en Bijlmer Bewonersraad).
In mei werd een excursie voor leden van de Raad en de Stichtingsraad georganiseerd langs bezit van Rochdale in Zaanstad.

De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken
in de stichting als toegelaten instelling en de met haar verbonden ondernemingen. Hij adviseert de RvB.

De Raad heeft zijn toezicht in 2007 naast de reguliere taken in het bijzonder gericht op het voorstel van de RvB tot vergaande
samenwerking met een corporatie actief in de regio. Deze beoogde samenwerkingspartner benaderde de RvB eind 2006 om de
mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Aanleiding voor deze stap van de betrokken corporatie vormde afnemende
investeringsmogelijkheden binnen de eigen regio in combinatie met een vermogensovermaat. De bestuurders van beide organisaties
onderbouwden vervolgens een samenwerkingsvoorstel aan de hand van analyses van de organisaties, omgeving en omstandigheden.
De ontwikkelingen in markt, maatschappij en sector, maken intensieve samenwerking, krachtenbundeling en risicospreiding wenselijk
voor het behoud en de versterking van de positie als regionaal georiënteerde volkshuisvesters en maatschappelijk ondernemers.
De partners herkenden zich nadrukkelijk in elkaars visie over inhoud en reikwijdte van de samenwerking. De wederzijdse raden
van commissarissen deelden de overtuiging van de bestuurders onverkort en stemden met verdere voorbereiding en uitwerking in.
Een meerdaagse bijeenkomst van commissarissen en bestuurders werd besloten met de opdracht van de gezamenlijke commissarissen
aan de bestuurders om een besluit tot samengaan voor te bereiden. Tevens werd besloten op het niveau van de bestuurders en
commissarissen van de beide corporaties een personele unie te formeren. Raad en bestuurder van Rochdale hebben vervolgens
geheel in lijn met deze besluitvorming gehandeld en de consequenties hiervan strikt doorgevoerd. De Raad acht het dan ook teleurstellend dat de bestuurder en de Raad van de beoogd samenwerkingspartner aan het eind van het jaar besloten de besprekingen af te
breken. Dit fait accompli heeft de Raad ten dele teruggeworpen in zijn aanvankelijke voornemen om in 2007 tot besluitvorming te komen
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over zijn toekomstige samenstelling en die van de RvB.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
In de samenstelling van de Raad hebben zich in het verslagjaar geen wijzigingen voorgedaan.
Op basis van het rooster van aftreden kwam de zittingstermijn van de heer Rood op 31 december 2007 ten einde. De heer Rood
bekleedt een van de beide BBSH-zetels, zodat Bewonersraad Patroc in de gelegenheid werd gesteld een voordracht te doen.
Het bestuur van Patroc besloot unaniem de heer Rood voor een nieuwe zittingstermijn voor te dragen. De voordracht werd met
algemene stemmen door de Raad overgenomen, waarop de heer Rood voor een volgende zittingstermijn in de Raad werd benoemd.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Naam

functie

eerste benoeming

zittingstermijn

prof. dr. J.J. van Cuilenburg

Voorzitter

2004

2004 t/m 2008

Vice voorzitter

2004

2004 t/m 2008

Lid

2004

2004 t/m 2009

Lid

2006

2006 t/m 2010

BBSH-zetel

2006

2006 t/m 2010

BBSH-zetel

2004

2008 t/m 2011

Collegelid Commissariaat voor de Media;
Hoogleraar Communicatiewetenschap UvA
G.H. Gruppen
Directeur zorginstelling
mr. J.C. de Dood
Advocaat
mw. dr. ir. A.W.C. Hoenderdos Metselaar MBA
Plv directeur FEZ Ministerie OCW
dr. ir. R.A. Kleijwegt MBA
Directeur Stadsbeheer gemeente Heerhugowaard
mr. R. Rood
Advocaat
vacature
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In het licht van de wens een soepel samengaan met de regionale corporatie mogelijk te maken, door het formeren van een personele unie
van de commissarissen, werd de bestaande vacature in de Raad niet vervuld. Nu samenwerking definitief van de baan is, zal de Raad zijn
inspanningen in 2008 richten op het aanvullen van zijn gelederen en hierbij uiteraard ook de in de nabije toekomst voorziene vacatures
betrekken. Hiertoe zal een commissie uit de Raad worden ingesteld. Als leidraad zal de eerder opgestelde profielschets voor de samenstelling van de Raad dienen. Voor het werven staan een aantal mogelijkheden open. Een open procedure via de krant, raadpleging van
het Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, het gericht benaderen van kandidaten of een combinatie hiervan.

Samenstelling van de Raad van Bestuur
In het kader van de hiervoor beschreven voorgenomen samenwerking en de hieruit voortvloeiende afspraak tot het formeren van een
personele unie besloot de heer Seewald de weg hiertoe vrij te maken door zijn terugtreden als bestuurder aan de Raad aan te bieden.
De Raad besloot na ampele overweging van dit aanbod gebruik te maken. Met het oog op het voorgenomen terugtreden van de voorzitter van de RvB, om plaats te maken voor de bestuurder van de beoogd samenwerkingspartner corporatie, besloot de Raad om te
zien naar een nieuwe bestuurder die op termijn het voorzitterschap van de RvB kan vervullen. Bij zijn beraad heeft de Raad zich laten
leiden door de volgende overwegingen:
- de kandidaat moet op brede volkshuisvestelijke en bestuurlijke kennis en ervaring kunnen bogen;
- de kandidaat moet in staat zijn Rochdale uitstekend in het maatschappelijk en volkshuisvestelijk debat te vertegenwoordigen;
- de kandidaat moet een visionaire blik hebben op de verdere ontwikkeling van de corporatie binnen de gegeven omstandigheden;
- de kandidaat moet bekend zijn met de cultuur binnen en het organisatiemodel van Rochdale.

Op grond van dit profiel zijn met meerdere kandidaten besprekingen gevoerd. Dit leidde onder andere ook tot een hernieuwde kennismaking met de heer Van Nimwegen, werkzaam als bestuurder van WoonOpMaat, waarmee Rochdale reeds lang een samenwerkingsrelatie onderhoudt. Bovendien was de heer Van Nimwegen eerder, op interim-basis, actief als directeur Marketing van Rochdale.
Met medeweten en instemming van de commissarissen van de regionale corporatie werd de heer Van Nimwegen per 6 november
2007 benoemd als bestuurder van Rochdale. De heer Van Nimwegen zal de huidige voorzitter van de RvB, de heer Möllenkamp, na zijn
terugtreden als voorzitter opvolgen.

Toezicht
Het vergaderrooster en -programma werden eind 2006 vastgesteld. De reguliere vergaderingen van de Raad kennen een vast stramien.
De RvB licht de genomen besluiten en voornemens toe en verder wordt aandacht besteed aan de geboekte resultaten op de
diverse prestatievelden, de ontwikkeling van de organisatie en actualiteiten in de sector. Dit gebeurt onder meer aan de hand van
kwartaalrapportages.
De Raad toetst de besluiten en prestaties aan het ondernemingsplan en de begroting.
De Raad hechtte onder meer zijn goedkeuring aan:
- benoeming van de heer Kleijwegt in de auditcommissie;
- ondertekening van de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en juridische scheiding van belaste en vrijgestelde activiteiten;
- het reglement auditcommissie;
- de twee door de Stichtingsraad opgemaakte voordrachten ter aanvulling van zijn gelederen;
- de jaarrekening 2006;
- het volkshuisvestingsverslag 2006;
- de begroting 2008;
- benoeming van de heer Rood voor een volgende zittingstermijn in de Raad;
- ondertekening intentieovereenkomst tot samenwerking met de beoogd samenwerkingspartner;
- toepassing van het concernmodel als basis voor de structurering van het toezicht op de aan Rochdale verbonden ondernemingen;
- governance-aspecten;
- het aantrekken van enige substantiële leningen met lange looptijd;
- benoeming van de heer Van Nimwegen tot lid van de RvB.
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Kwartaalrapportages voorzien in systematische informatie over:
-algemene ontwikkelingen binnen de sector;
-beleid en regelgeving;
-samenwerking;
-personeel en organisatie;
-investeringen en voorstellen daartoe;
-voortgang van projecten;
-herstructureringsgebieden;
-verkopen;
-ontwikkeling van beheerkosten;
-ontwikkeling van resultaten ten opzichte van de door de Raad goedgekeurde begroting;
-ontwikkeling van key performance indicators (zoals huurachterstand, huurderving, mutatiegraad en frictieleegstand);
-de werkzaamheden van de geschillenadviescommissie;
-bewonersparticipatie;
-interne controle en de resultaten daarvan;
-risicomanagement;
-Far West.

In de loop van het jaar zijn onder andere de volgende onderwerpen door de Raad besproken respectievelijk ter kennis van
de Raad gebracht:
- het door de Minister van VROM opgemaakte oordeel over de prestaties van Rochdale in verslagjaar 2006 en de reactie van
de RvB op dit oordeel;
- het advies van de Stichtingsraad inzake het thema ‘terugtredende overheid’ en zijn reactie hierop;
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- de rapportage ‘Van reflectie naar rekenschap’ van het CFV, waarin wordt ingegaan op de resultaten van de kwaliteit van
verantwoorden door de interne toezichthouders bij corporaties;
- afstoten van de aandelen van Capelle Makelaars;
- samenwerking met Rabo en Bouwfonds in het kader van de vernieuwing van de Bijlmer;
- de Aedescode;
- de governancecode woningcorporaties;
- Corporatie in perspectief 2007, bedrijfsvergelijking opgesteld door het CFV
- beoordeling van het weerstandsvermogen door het CFV;
- concept-klokkenluidersregeling;
- toepassing gedragscode Rochdale;
- jaarverslagen van deelnemingen waarin Rochdale een actieve rol vervult.

Kerncommissies van de Raad
Auditcommissie
De auditcommissie kan worden opgevat als voorbereidingscommissie voor de Raad, waarbij de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming
bij de Raad blijft. De auditcommissie is in 2007 vier keer bijeengeweest. Hierbij was ook de RvB vertegenwoordigd. In februari produceerde
de commissie op basis van de governancecode een reglement voor de commissie. Dit reglement werd door de Raad goedgekeurd.
De auditcommissie richt zich met name op het toezicht op de RvB ten aanzien van de werking van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van
de integriteitcode, de financiële informatieverschaffing door de woningcorporatie, de naleving van aanbevelingen en opvolging van
opmerkingen van in- en externe accountants en de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe toezichthouder.
In mei besprak de commissie de jaarrekening 2006 met de accountant en tevens het door de accountant opgestelde rapport naar
aanleiding van de controle van de jaarrekening. Op basis van de bevindingen adviseerde de commissie de Raad het jaarverslag goed
te keuren en hierbij de aanbevelingen van de accountant op te volgen, welk advies door de Raad werd overgenomen.
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In oktober besprak de commissie met de accountant de door deze opgemaakte rapportage in het kader van de interimcontrole, vervat in
een managementletter. De commissie heeft er in het bijzonder op toegezien dat de aanbevelingen van de accountant opgevolgd worden.
In november besprak de commissie de begroting 2008. Op basis van de bevindingen van de commissie werd de Raad geadviseerd de
begroting goed te keuren, welk advies werd overgenomen. De Raad nam de aanbeveling van de commissie tot het opstellen van een
analyse van de kostenontwikkeling over.

Remuneratiecommissie
De commissie voerde sollicitatiegesprekken met kandidaat bestuurders. Daarnaast is de commissie in de loop van het jaar twee keer
bijeen geweest ter bespreking van de arbeidsvoorwaarden van de zittende en de nieuwe bestuurder. De bezoldiging van de bestuurders
kent geen variabele component. In 2008 zal de commissie een reglement voor de remuneratiecommissie opstellen en ter goedkeuring
aan de Raad voorleggen.

Samenstelling commissies
Remuneratiecommissie
- Prof.dr. J.J. van Cuilenburg (voorzitter)
- G.H. Gruppen

Auditcommissie
- Mw. dr.ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA (voorzitter)
- Dr.ir. R. A. Kleijwegt MBA

Overleg met de Stichtingsraad
De Raad overlegde twee keer met de Stichtingsraad. In februari werd het advies van de Stichtingsraad aan de Raad inzake de terugtredende overheid en de reactie daarop van de Raad, het programma 2007 en actuele ontwikkelingen in de sector besproken. In november
deden de door de Stichtingsraad ingestelde commissies verslag over de voortgang van de thema’s waarin zij zich verdiepen en werd een
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presentatie over leefbaarheid en de inzet van Rochdale op dit prestatieveld gehouden.

Overleg met de Ondernemingsraad
In het overleg met de Ondernemingsraad werden de toekomst van de corporaties in het algemeen, de visie van de Raad op de ontwikkelingen in de sector, het arbeidsvoorwaardenbeleid en samenwerking met de beoogde partner besproken.

Overleg met de bewonersraden
In het halfjaarlijks overleg met Bewonersraad Patroc en de Bijlmer Bewonersraad kwam de voortgang van een samengaan van de
beide raden, de jaarverslagen van zowel de stichting als de beide raden en actuele ontwikkelingen in de sector, met name de plicht tot
afdracht van vennootschapsbelasting en de fondsvorming in het kader van de wijkaanpak aan bod.

Governancemodel
In het kader van het onder de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de vennootschapsbelasting toe te passen model (model I),
bekrachtigde de Raad zijn eerder besluit tot een juridische scheiding van belaste en vrijgestelde activiteiten. De Raad verbond aan zijn
besluit de voorwaarde dat vanuit de optiek van toezicht sprake zal zijn van een getrapte structuur met geconsolideerde verantwoording
door de RvB aan de RvC. Na het inwinnen van juridisch advies besloot de Raad in te stemmen met het voorstel van de RvB tot
toepassing van het zogenaamde concernmodel voor de structurering van het toezicht op de aan Rochdale verbonden ondernemingen.
In 2008 zal deze structuur juridisch worden ingevoerd, mede via aanvulling van het directiestatuut.

Governance
De leden van de Raad zijn onafhankelijk van Rochdale en er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de
commissarissen is of was in het verleden in dienst van Rochdale en/of haar rechtsvoorgangers, onderhoudt een directe of indirecte
band met toeleveranciers of afnemers van Rochdale. Geen van de commissarissen verleent andere diensten dan die welke voortvloeien
uit zijn lidmaatschap van de Raad of onderhoudt banden met Rochdale hetzij direct, hetzij indirect, buiten zijn commissariaat. Rochdale
verstrekt geen leningen of garanties aan de leden van de Raad.
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Onverenigbaarheden ter zake het lidmaatschap van de Raad, zijn taken en bevoegdheden en zijn werkwijze zijn in de statuten geregeld.
Het reglement van de Raad voorziet onder andere in regels ten aanzien van samenstelling en benoeming, nadere onverenigbaarheden,
ontslag en schorsing, aftreden, herbenoeming, einde lidmaatschap en organisatorisch kader. In de benoemingsovereenkomsten van
de afzonderlijke leden van de Raad zijn de individuele verplichtingen volgend uit het lidmaatschap van de Raad vastgelegd. Mede via
het directiestatuut is de relatie van de Raad met de RvB vastgelegd.

De Raad acht het de verantwoordelijkheid van zijn individuele leden om in mogelijk gewenste aanvullende scholing te voorzien. De Raad
acht zijn onderlinge taakverdeling adequaat. De zeer drukke agenda van de Raad bood geen ruimte voor een zelfevaluatie. De Raad is
voornemens hier in 2008 in te voorzien.

STICHTINGSRAAD
Voor grote corporaties als Rochdale is het van belang om midden in de maatschappij te staan. Daarom streeft Rochdale naar een
breed draagvlak voor haar dagelijks handelen: bij bewoners, maatschappelijke organisaties, medewerkers, overheid en andere partners.
Voor het creëren van dit draagvlak is het belangrijk dat belanghebbende partijen, de zogenaamde stakeholders, zicht hebben en
invloed kunnen uitoefenen op de koers van de corporatie. De bewonersraden vervullen inmiddels voor huurders een belangrijke rol bij
beleidsadvisering. Om voeling te hebben met -vertegenwoordigers van- andere groepen belanghebbenden, heeft Rochdale in 2004
een Stichtingsraad ingesteld. De Stichtingsraad is statutair ingebed en is samengesteld uit vertegenwoordigers uit het maatschappelijk
middenveld en deskundigen en betrokkenen. De Stichtingsraad overlegt twee keer per jaar met de Raad van Commissarissen (RvC).
Taak van de Stichtingsraad is het adviseren van de RvC over sociale en maatschappelijke vraagstukken die raakvlakken hebben met
de volkshuisvesting en de corporatie als sociale huisvester.

Samenstelling Stichtingsraad per 31 december 2007
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naam

jaar van aantreden

zittingstermijn

mr. ing. F.F. van Berkum

01/01/04

tot *)

mw. drs. M.H.A. van Berkel (voorzitter)

01/01/05

tot 31.12.09

P.J. Besselaar

01/01/04

tot*)

mw. T. de Bruijn

01/01/04

tot 31.12.08

ing. S. H. de Bruine

01/01/04

tot 31.12.08

A.J. Elsinga

01/01/04

tot 31.12.08

drs. ing. J.D. Hartog

01/01/04

tot*)

dr. ir. mw. M.H. Kwekkeboom

01/01/05

tot 31.12.09

R. Linthorst

01/01/05

tot 31.12.09

mw. drs. F. Rikken

01/01/05

tot 31.12.09

mw. drs. M. Ruimschotel

01/01/05

tot 31.12.09

R.J. van Tol (vice voorzitter)

01/01/04

tot*)

N.B.M. Vos (vice voorzitter)

01/01/04

tot 31.12.08

mw. mr. N. La Rose-Lont

01/01/07

tot 31.12.11

drs. L. Lenssen

01/01/07

tot 31.12.11

*) leden benoemd op basis van een bijzondere statutaire bepaling

De Stichtingsraad bestond op 31 december 2007 uit vijftien personen.
Het secretariaat is in handen van de heer Siegers, hoofd Consumentenzaken bij Rochdale.
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In 2007 werd de relatie tussen Stichtingsraad en Raad van Commissarissen geëvalueerd. Stichtingsraad en RvC constateerden, dat
de afstand tussen Stichtingsraad en RvC groter is dan wenselijk. Voor de uitvoering van de evaluatie werd een werkgroep ingesteld.
De evaluatie leerde dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardige relatie tussen Stichtingsraad en RVC. In het najaar werd een voorschot genomen op de werkwijze die aansluit bij de resultaten van de evaluatie.

In 2007 heeft de Stichtingsraad verder inhoud gegeven aan zijn adviserende rol. De raad adviseerde de RvC over het vraagstuk van de terugtredende overheid. Ook het thema leefbaarheid is via een presentatie aan de orde geweest in het overleg tussen Stichtingsraad en RvC.

In de interne vergaderingen van de Raad zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- bespreking van een nieuwe werkwijze tussen Stichtingsraad en RvC en SR;
- voorbereiding van het werven van nieuwe leden;
- bespreken van de maatschappelijke prestaties van Rochdale over 2006;
- inventarisatie van potentiële thema’s waarover de RvC geadviseerd kan worden en de opzet van een werkwijze hiervoor.
De inventarisatie heeft geleid tot het selecteren van drie maatschappelijke thema’s waarover geadviseerd zal worden, te weten corporate
governance voor maatschappelijke ondernemingen, samen de wijk vormgeven en woningen voor de doelgroepen. De laatste twee thema’s
zijn inmiddels mede via een tussentijdse bespreking met de RvC ter hand genomen.

13

Rochdale jaarverslag 2007

Een breed palet aan kleuren,
geuren en smaken. Onderhouden
en bouwen. Rekening houden met
de veelkleurigheid van
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stad en land. Iedereen heeft recht
op zijn eigen plek om invulling te geven
aan de kwaliteit van het leven.

SOCIAAL
INVESTEREN
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Samenleving
MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
In dit hoofdstuk worden drie onderwerpen besproken, die in 2007 hoog op de agenda stonden:
- de wijkaanpak
- de bijzondere doelgroepen
- schuldenproblematiek

Kwetsbare wijken
De wijkaanpak
Rochdale is al jarenlang met renovatie en herstructurering actief in kwetsbare wijken. Geconstateerd is dat incidentele maatregelen niet het
beoogde resultaat bieden. Een gecoördineerde aanpak en een langdurige betrokkenheid zijn nodig om wijken er weer bovenop te helpen.
Rochdale ondersteunt dan ook de wijkaanpak van het Rijk. Teleurstellend is daarbij te constateren dat soms de indruk wordt gewekt dat
wijkaanpak een nieuwe ontwikkeling zou zijn. De werkelijkheid is dat corporaties als Rochdale er al vele jaren ervaring mee hebben.

Ook bij Rochdale is het besef dat de sociale pijler van de vernieuwing is achtergebleven bij de fysieke vernieuwing. De primaire taak
van woningcorporaties ligt bij de fysieke vernieuwing, maar de laatste jaren is de sociale vernieuwing steeds belangrijker geworden.
Een punt van zorg daarbij is de samenwerking tussen stadsdeel, woningcorporaties en welzijns- en zorginstellingen. Goede samenwerking is een voorwaarde voor het welslagen van sociale vernieuwing maar geen vanzelfsprekendheid.

Rochdale heeft zich de afgelopen jaren steeds meer op de bouw en het beheer van maatschappelijk onroerend goed gericht. Rochdale
bouwt en beheert gebouwen voor zorginstellingen, voor kinderopvang en voor welzijnsinstellingen. Daarmee wordt de dienstverlening in
wijken gefaciliteerd.
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Ook op het gebied van de leefbaarheid is sprake van toegenomen activiteiten. Het gaat daarbij om ‘schoon, heel en veilig’. Ook de
vierde component ‘prettig samenleven’ krijgt gestalte door te werken aan buurtgerichte activiteiten. Het feit dat Rochdale af en toe
‘achter de voordeur’ kijkt, betekent ook dat er een signalerende functie wordt vervuld voor zorg- en hulpverlenende instanties.

Op Prinsjesdag is een akkoord gepresenteerd tussen de minister en de woningcorporaties over de wijkaanpak. Vervolgens was er veel
discussie over de interpretatie en de uitwerking van dat akkoord. Daarbij ging het over de vraag, wie betaalt en wie profiteert en over de
vraag hoe een nieuw fonds zou moeten functioneren. Rochdale heeft in die discussie twee criteria gesteld. Ten eerste vindt Rochdale
solidariteit tussen woningcorporaties van belang. Corporaties die niet te maken hebben met grootstedelijke problematiek, maar wel
beschikken over voldoende financiële middelen dragen netto bij aan dit fonds. Ten tweede meent Rochdale dat de corporaties moeten
kunnen profiteren van de waardestijging van onroerend goed na een herstructurering. Die waardestijging verschaft immers financiële
middelen waarmee nieuwe activiteiten worden ondernomen. Of Rochdale met de uiteindelijke oplossing kan instemmen, hangt af van
de mate waarin aan deze criteria wordt voldaan.

Leefbaarheid: Schoon, heel, veilig en prettig samenleven
Activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid richten zich op schoon, heel veilig en prettig samenleven in de wijk. Ook is er een
signalerende functie ten aanzien van individuele huurders. Daarbij gaat het om het naleven van woonregels, en het zo nodig inzetten
van zorg en hulpverlening.
Rochdale staat een integrale aanpak voor. De ervaring leert dat alleen door samenwerking met alle partijen in de wijk een blijvend
leefbare buurt wordt verkregen.
In 2007 is een interne discussie gestart over leefbaarheid. Leefbaarheid is een steeds belangrijker item maar lijkt ook steeds veelomvattender.
Rochdale wil de in het verleden ingezette middelen en uitgevoerde acties evalueren op effectiviteit. Daarnaast wil Rochdale een heldere
visie ontwikkelen wat betreft de rol die Rochdale zichzelf toebedeelt op welke momenten en bij welke aspecten.
De uitkomsten van deze interne discussie zullen leiden tot een heldere en concrete visie die onder andere zijn vertaalslag zal krijgen in
het strategisch voorraadbeleid van de vestigingen en dus in de inspanningen van Rochdale op dit gebied.
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Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een manier om de communicatie tussen buren die een conflict met elkaar hebben, te verbeteren. De conflicten lopen
uiteen van kleine irritaties tot grote meningsverschillen. Deze gaan bijvoorbeeld over geluidsoverlast of rondslingerend vuil. Rochdale is actief
met het project Buurtbemiddeling, samen met andere corporaties, gemeenten en stadsdelen en welzijnsorganisaties. Getrainde vrijwilligers
bemiddelen tussen buren die er samen niet uitkomen. Er wordt gewerkt aan wederzijds begrip en een gemeenschappelijke oplossing.

Bijzondere doelgroepen
Rochdale heeft aandacht voor mensen die hulp nodig hebben in verband met een handicap, verslaving, dakloosheid of een bijzondere
problematiek. Wij noemen dat bijzondere doelgroepen. Huisvesting van bijzondere doelgroepen is onderwerp van overleg met gemeenten,
federaties van woningcorporaties en instellingen die zorg en begeleiding verlenen.

Senioren
In Purmerend, Diemen en Landsmeer is sprake van groei van het aantal senioren. Het aantal senioren in de stad Amsterdam groeit niet,
maar dat wil niet zeggen dat er niets moet gebeuren ten aanzien van seniorenhuisvesting. Er is er een behoefte om door te stromen naar
comfortabele woningen met meer kwaliteit. Ook is er behoefte aan een combinatie van wonen, zorg en welzijn: specifieke woonvormen
met zorg- en recreatieve voorzieningen. Aan sommige woonvormen bestaat minder behoefte dan in het verleden. Een aantal verzorgingshuizen verliest bij voorbeeld hun oorspronkelijke functie; Voor sommige seniorencomplexen wordt naar een nieuwe doelgroep gezocht.
Nieuwbouw van woningen met zorg voor senioren vindt doorgaans plaats in kleinschalige projecten.

Mensen met beperkingen
Rochdale is actief bij het nieuw bouwen en aanpassen van woningen voor lichamelijk gehandicapten, en bij projecten voor verstandelijk gehandicapten. Rochdale wil pro-actief zijn, door niet alleen te reageren op verzoeken van gemeente en stadsdelen, maar ook door
samen met zorginstellingen kansrijke initiatieven te ontplooien en succesvolle projecten elders te herhalen.

Rochdale verhuurt woningen op voordracht van Stichting Fokus. Fokuswoningen zijn zorgwoningen voor mensen met een lichamelijke
handicap. Daarvoor komen mensen in aanmerking die vanwege hun handicap minstens vijf uren zorg per week afnemen van Fokus.

Verslaafden
Rochdale spant zich in voor de opvang van dakloze (ex-)verslaafden. Dit gebeurt deels vanuit een ideëel uitgangspunt: zorg voor hen die
het nodig hebben. Deels is er een pragmatisch uitgangspunt: als er geen mensen door de wijk zwerven, vehoogt dat de leefbaarheid.

Begeleiding bij het wonen
Jaarlijks verhuurt Rochdale woningen aan zorginstellingen ten behoeve van begeleid wonen - projecten. Na verloop van tijd, als de
hulpverlening slaagt, worden de huurcontracten op naam van de client gezet. Zo is er een voortdurende vernieuwing van het aantal
woningen dat aan zorginstellingen wordt verhuurd ten behoeve van begeleid wonen -projecten.
Rochdale verhuurde in 2007 ca. 150 woningen aan deze instellingen. Daarvan werden er 46 voor het eerst verhuurd. Een groot
deel daarvan is verhuurd aan HVO/Querido en het Leger des Heils. De doelgroep betreft (ex)- verslaafden, dak- en thuislozen en
probleemjongeren. Een andere doelgroep betreft mensen met een licht verstandelijke handicap. Begeleiding en zorg worden geboden
door de instellingen Cordaan, Mentrum, de Meren en De Kleine Johannes. De doelgroep tienermoeders wordt door Stichting Altra
Jeugdzorg opgevangen.
Het project ‘Uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang naar zelfstandig wonen’ is in 2006 van start gegaan. In overleg met de Dienst
Wonen Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en diverse maatschappelijke instellingen wordt huisvesting.

Rochdale jaarverslag 2007
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Met verschillende instellingen zijn in 2007 46 huurcontracten afgesloten
Instelling

aantal contracten

Leger des Heils

3

St. Altra Jeugdzorg

4

HVO/Querido

22

Stichting Odion

2

vrouwenopvang

2

uitstroom maatschappelijke opvang

13

Sinds 2007 loopt het project ‘Maatwerk verhuisbegeleiding’. In dit project worden mensen met een complexe woonvraag die niet of
moeilijk met de bestaande dienstverlening te realiseren is, begeleid. Het betreft mensen met een WVG/WMO indicatie.

Key-workers
‘Key-workers’ zijn werknemers bij politie, zorg en onderwijs met een middeninkomen. Het is lastig voor hen om in Amsterdam aan
woonruimte te komen. Daarom werkt Rochdale mee aan het met voorrang huisvesten van deze groep.

In 2007 zijn door Rochdale verhuurd aan key-workers
Politie

11 woningen

Zorg

19 woningen

Onderwijs

12 woningen

Knelpunt is dat veel woningen worden geweigerd.

Noodsituaties
Overeen gekomen is dat Rochdale maximaal 5% van de mutatiewoningen kan toewijzen buiten het aanbodsysteem om, ten behoeve
van noodsituaties. Deze regeling is 17 maal toegepast.
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Asielzoekers
In 2007 heeft Rochdale 55 woningen verhuurd aan asielzoekers. Dat zijn er beduidend meer dan in 2006. Dat heeft te maken met het
invoeren van de ‘pardonregeling’.

Toewijzingen van woningen aan asielzoekers in 2007
Asielzoekers

55 woningen verhuurd, waaronder 13 via de pardonregeling.

Inkomensontwikkeling
Sinds de jaren ’90 heeft een gestage toename plaatsgevonden van het aandeel van de primaire doelgroep onder de huurders van Rochdale
- terwijl de omvang van de primaire doelgroep is gedaald door gunstiger economische omstandigheden. De rol van de particuliere huursector
bij het huisvesten van mensen met lage inkomens is vrijwel uitgespeeld. De kerntaak van corporaties wordt hierdoor belangrijker.

Primaire doelgroep
Met de primaire doelgroep worden huishoudens bedoeld met een inkomen gelijk aan of lager dan de inkomensgrens van de Wet op
de Huurtoeslag. Rochdale heeft 68% van de in 2007 verhuurde woningen verhuurd aan huishoudens die tot de primaire doelgroep
behoren. Dat percentage is hoger dan de omvang van de primaire doelgroep onder de huurders (54%). Deze omvang is percentueel
weer hoger dan de omvang van de primaire doelgroep in de regio (ca 30%). Deze reeks geeft aan dat veel mensen een wooncarrière
maken naarmate hun inkomen hoger wordt. Door de stijging op de woonladder neemt het aantal klanten van Rochdale af. Dat biedt
weer mogelijkheden voor huishoudens die aan het begin van de ladder staan.

Secundaire doelgroep
Rochdale rekent de groep met lagere middeninkomens nadrukkelijk tot haar doelgroep. Ca. 25% van de woningen is verhuurd aan
huishoudens die tot deze lagere middengroepen behoren.
In de koopsector wordt gewerkt aan een vorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom die het kopen van een woning beter bereikbaar maakt voor middengroepen. In Heemskerk is dit al enige jaren operationeel.
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Schuldenproblematiek
Rochdale wordt door huurachterstanden geconfronteerd met schuldenproblematiek. De uiteindelijke sanctie van huurschuld is
ontruiming. Zowel huurder als verhuurder zijn er bij gebaat om niet tot die sanctie over te gaan, maar om de schuldenproblematiek op
te lossen. Helaas blijkt dat juist diegenen met veel schulden geneigd zijn zich terug te trekken. Post wordt niet opengemaakt, soms
wordt zelfs de deurbel genegeerd. Voor Rochdale is het zaak om tijdig en actief op te treden. Rochdale probeert huisbezoeken af
te leggen. De rol van de medewerkers van Rochdale is helder afgebakend: probleem onderzoeken, diagnose stellen en begeleiding
inschakelen. Daarbij wordt samengewerkt met hulpverlenende instanties, waaronder schuldhulpverlening. De corporaties en de
gemeente Amsterdam willen deze werkwijze, op basis van een convenant, in de hele stad invoeren.

Ter illustratie: Kwetsbare wijken
Nieuw West / Bos en Lommer, De Baarsjes - Leefbaarheid
Rochdale organiseert met regelmaat leefbaarheidsprojecten. Bijvoorbeeld schoonmaakacties in samenwerking met de scholen en het
aanstellen van buurtvaders en -moeders.
Een voorbeeld uit Geuzenveld: Kinderen vragen aan de wijkbeheerder wanneer er weer een straatveegactie komt. Als blijkt dat het nog
even duurt, gaan de kinderen spontaan aan het werk. Op deze manier gaan de kinderen beter met hun omgeving om. Ze zijn er trots
op. Bovendien reageren ze corrigerend op elkaar en ‘opvoedend’ naar hun ouders.

Leefbaarheidsprojecten in Nieuw West hebben het motto ‘WereldBuurt’ meegekregen. Het project heet ‘WereldBuurt’ vanwege de
grote hoeveelheid nationaliteiten en culturen. Het project WereldBuurt is in 2007 verder uitgebreid. Het concept raakt steeds bekender
onder bewoners, onder meer vanwege deze herkenbare producten. Soms komen huurders naar het vestigingskantoor om een nieuwe
bezem te vragen.

Rochdale legt steeds meer informele contacten in de wijk, naast het werk van en met de bewonerscommissies. De medewerkers gaan meer
‘de boer op’. Ook luisteren naar individuele bewoners. Geen vergadercultuur. Het is een losse, minder formele manier waardoor veel zinvolle
informatie wordt verkregen. Daardoor weten we nog beter wat er gebeurt, hoe men met elkaar om gaat en wat nodig is voor verbetering.
Ook komen wij veel individuele problemen tegen die vaak vragen om snelle, doelgerichte individuele aanpak. Uiteindelijk leidt het aanpakken van deze problematiek ook tot een leefbaarder buurt.

Poelenburg - wijkaanpak
Poelenburg ligt in Zaandam Zuidoost. Rochdale vervult in het traject een trekkersrol namens de gemeente en de twee andere corporaties
(ZVH en Parteon). Bewoners en winkeliers zijn, mede door middel van workshops, zoveel mogelijk bij het opstellen van het masterplan
Poelenburg betrokken.
De betrokken partijen hebben hard gewerkt om dit masterplan in 2007 in de Gemeenteraad van Zaanstad te kunnen behandelen.
In Poelenburg start Rochdale in 2008 met de renovatie van een eerste complex. Daarmee maken we duidelijk dat er niet alleen op lange
termijn wat wordt bedacht, maar ook op korte termijn zichtbare verbeteringen in de wijk komen. Naast het masterplan werken gemeente
en corporaties aan een wijkactieplan voor aanvullende activiteiten op een breed terrein (werk, scholing etc.).

Purmerend - buurtbemiddeling
Medio 2007 is Rochdale gestart met het project buurtbemiddeling, tezamen met de collega corporaties, gemeente Purmerend, de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Clup Welzijnswerk. Vooralsnog is Buurtbemiddeling actief in de pilotwijken Purmer Noord
en Wheermolen. Eind 2007 is het project geëvalueerd. Rochdale heeft een convenant getekend om het project in heel Purmerend in te
zetten. Gezien de eerste resultaten en de ervaring elders in het land heeft Rochdale een positieve verwachting van buurtbemiddeling.

Ter illustratie: Bijzondere doelgroepen
Purmerend - Senioren
Purmerend maakt de komende jaren een sterke vergrijzing door. Om die reden is Rochdale actief met seniorenhuisvesting.
In het eerste kwartaal van 2007 is gestart met de bouw van het Woonzorgcentrum Weidevenne. Het woonzorgcentrum bevat 40 zorgeenheden en 30 zelfstandige huurwoningen, bestemd voor senioren. Daarnaast worden 47 vrije sector huurwoningen gerealiseerd
waar, indien gewenst, zorg geleverd kan worden. Rochdale investeert in dit project een aanzienlijk bedrag voor domotica, specifiek op
het gebied van communicatie, toegankelijkheid en veiligheid.
Rochdale heeft in Zorgcirkel Waterland een geschikte partner gevonden die verantwoordelijk is voor de zorg, de dagbehandeling en
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het activiteitencentrum met buurtfunctie. Daarnaast zal de Prinsenstichting met een voorziening voor dagbesteding haar intrek nemen
in het woonzorgcentrum. In 2008 is de bouw nog in volle gang. De oplevering van het Woonzorgcentrum zal naar verwachting medio
2009 zijn.

Kadijkerkoog van de Prinsenstichting biedt woonruimte en ondersteuning, dagbesteding en behandeling aan verstandelijk gehandicapte
mensen. Op dit moment wonen op Kadijkerkoog 290 cliënten. De huidige paviljoens zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van
deze tijd. De huisvesting van de cliënten gaat de komende jaren drastisch veranderen. Kadijkerkoog zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een woonwijk. Naast de ongeveer 200 cliënten van de Prinsenstichting die in de nieuwe woonwijk blijven wonen, komen er zo’n
212 koopwoningen en 35 huurwoningen voor niet gehandicapte mensen. De huurwoningen komen in eigendom en beheer bij Rochdale.
De woonwijk blijft groen en parkachtig en biedt veel ruimte. De bouwdichtheid is in vergelijking met een uitbreidingslocatie als
Weidevenne drie maal zo laag. Waar in Kadijkerkoog ongeveer 265 woningen komen, zijn in Weidevenne op dezelfde oppervlakte
zo’n 675 woningen gebouwd. De eerste paal gaat naar verwachting in 2008 in de grond, de bouw duurt vervolgens zo’n acht jaar.
Het project wordt ontwikkeld door Rochdale, BAM, Vos Ontwikkelmaatschappij en de Prinsenstichting.

Zuidoost - Verslaafden
Doelstelling is om de drugsoverlast in Zuidoost te beëindigen en perspectief te bieden voor daklozen en verslaafden. In de EG-buurt in
de Bijlmermeer zijn twee voorzieningen: in Echtenstein en aan de Elsrijkdreef. Een groot deel van de oorspronkelijke flat Echtenstein is
gesloopt. Op die locatie kwam de nieuwbouwwijk Ever^Green. De ‘kop’ van Echtenstein, aan de Daalwijkdreef, bleef staan met herpositionering als doel. In dit blok leverde Rochdale medio 2006 het Domusproject van het Leger des Heils op, waar dak- en thuisloze drugsverslaafden worden opgevangen. Aan de Karspeldreef verrijst in 2008 ‘Blok AB’, waarin onder meer Domus 2 onderdak zal vinden.
De opvang gaat gepaard met strenge handhaving van overlastregels. Dit kan door goede afspraken tussen hulpverlening, politie en
Rochdale. Het merendeel van de bewoners van de Bijlmermeer begrijpt dat het hier om mensen gaat met rechten en een zorgbehoefte. Verslaafdenopvang leidt tot het creëren van een rustige en veilige omgeving voor de verslaafden, tot afname van het drugsgebruik
en tot een spectaculaire afname van het aantal politiecontacten: een afname van 66% in ruim anderhalf jaar. In Hakfort is een begeleid
wonen-project voor verslaafde en dakloze jongeren.
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IJburg - mensen met beperkingen
Op Steigereiland Zuid zijn reeds in de loop van 2006 tien doelgroepwoningen opgeleverd voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren.
Zij wonen zelfstandig met de sterke zorgvoorzieningen van IJburg op loopafstand. Ook in 2007 waren nog veel inspanningen nodig om
de verhuur rond te krijgen. Door veranderingen in huurbeleid, gecombineerd met de specifieke doelgroep, liep de verhuur matig:
- De stap naar verantwoordelijkheid voor het betalen van de (forse) huur bleek voor velen een struikelblok. Rochdale schafte de waarborgsom af om deze drempel te verlagen;
- Veel aspirant-huurders kregen bij bezichtiging ‘pleinvrees’ door de grote hoeveelheid ruimte (in vergelijking tot het kamertje dat ze
bewoonden);
- Doordat we deze groep in het reguliere woonruimtecircuit trekken, ontstaan problemen bij het toekennen van huurtoeslag. Veel aspiranthuurders durven niet te tekenen voor e.e.a. duidelijk is.

Zaanstad - Begeleiding bij het wonen
In de loop van 2008 start Rochdale met de bouw van een begeleid wonen project, bestaande uit 21 sociale huurwoningen aan de
Bleekerstraat in Zaandam Zuid. De woningen zullen worden gehuurd door stichting Philadelphia, die tevens de begeleiding van de
bewoners gaat verzorgen. De oplevering zal naar verwachting in 2009 zijn.
Rochdale heeft een convenant met Odion gesloten en levert daarmee een bijdrage aan het huisvesten van cliënten van Odion.
Rochdale ondersteunt daarmee mensen die niet zelfstandig kunnen slagen in het vinden van geschikte huisvesting.

Ter illustratie: Schuldenproblematiek
Amsterdam Noord - Huurachterstanden
Vestiging Zaandam werkt sinds 1 maart 2007 samen met de Stichting Doras Maatschappelijke Dienstverlening om huisuitzettingen te
voorkomen. Door het succes van deze samenwerking was Rochdale in 2007 tot minder uitzettingen genoodzaakt in Amsterdam-Noord
dan in 2006. Daarnaast wordt sinds 28 juni 2007 in Amsterdam Noord samengewerkt tussen gemeente, corporaties en Doras in de
vorm van het project “Vroeg Erop Af”. Vroeg Erop Af houdt in dat de woningcorporaties in Amsterdam-Noord aan Doras melden welke
huurders een huurachterstand hebben van 2 maanden of meer. Doras zoekt telefonisch of via een huisbezoek contact met deze huurders om na te gaan of deze mensen behoefte hebben aan schuldhulpverlening, inkomensbeheer, maatschappelijke dienstverlening of
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preventieve cursussen om nieuwe financiële problemen te voorkomen.
Rochdale is erg tevreden over de samenwerking met Doras. In 2006 was Rochdale gedwongen om 24 keer tot ontruiming over te gaan.
In 2007 is dit aantal teruggebracht tot 12 woningen en één garage. Vier van deze huurders waren al ontruimd vóór de samenwerking
met Doras, vier huurders wilden geen hulp en een paar huurders hadden hun woning al verlaten.

Vanaf 1 maart 2007 heeft Rochdale in totaal 176 huisbezoeken via Doras aangevraagd waarvan 45 huisbezoeken naar aanleiding van
een ontruimingsvonnis en 131 naar aanleiding van vroegmeldingen binnen het project VroegErOpAf.

Zuidoost - Achter de voordeur
Onder de naam ‘Kansrijk Zuidoost’ vindt een ‘achter de voordeur’-aanpak plaats. Rochdale werkt daarbij samen met de Dienst
Werk en Inkomen, Agis, corporatie Ymere en Stadsdeel Zuidoost. Rochdale was eind 2007 met deze partijen een convenant aan het
voorbereiden.
De werkwijze is als volgt: bewonersadviseurs gaan in een aantal geselecteerde complexen huis aan huis op bezoek. Zij signaleren
allerhande sociale problemen. Bijvoorbeeld schulden, maar ook verwaarlozing van kinderen of ‘het niet kunnen vinden van het zorgloket’. De bewonersadviseurs maken dossiers aan over wat zij aantreffen waarna de verschillende organisaties de problemen oppakken
die onder hún specifieke verantwoordelijkheid en/of expertise vallen.
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Vorm geven aan wonen en werken.
Met respect voor het milieu.
Het ontwikkelen van nieuwe creatieve

woonvormen. Nieuwe lijnen en
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kleuren in een oneindig perspectief.
Functioneel tot in de details.
Samen zijn wij de stad en
geven hem zijn vorm en functie.

VARIËTEIT
IN VORM EN

FUNCTIE
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Klant
Rochdale stelt de klant centraal. Dat impliceert dat er kennis nodig is over klanten: achtergronden, wensen, mate van tevredenheid met
de woning en de buurt. In 2008 komt er nieuwe informatie ter beschikking van huurders in het gehele werkgebied. Die kennis wordt
toegepast om diensten te leveren waarnaar vraag bestaat, op een wijze die de klant waardeert.

Dienstverlening
Persoonlijk
Verspreid over het bezit van Rochdale zijn vestigingskantoren en woonservicepunten ingericht, waar huurders terecht kunnen voor alle
informatie en ondersteuning die met huren en wonen te maken heeft. Voor informatie over de koopsector kunnen klanten terecht bij het
informatiepunt Quality in Living en het verkooppunt ZO Wonen in Amsterdam - Zuidoost.

Telefonisch
Telefonische vragen worden beantwoord door het Call Centre van Rochdale en door de vestigingen. In 2007 vond een pilot plaats
waarbij de vestiging Geuzenveld-Slotermeer heeft onderzocht hoe de telefonische contacten kunnen worden geoptimaliseerd. Het Call
Centre zorgt voor de intake van alle telefoongesprekken. Uit de pilot bleek dat 33% van de telefoontjes rechtstreeks werd afgehandeld
door het Call Centre. Voor 17% werd een terugbelverzoek aangemaakt. Ruim 90% van deze klanten werd binnen twee werkdagen
teruggebeld. Omdat klanten minder vaak terug hoeven te bellen daalde het aantal telefoontjes ook met 11%. De dienstverlening aan de
telefoon werd door de klant gewaardeerd met een mooie 7,7.

Internet
Steeds meer dienstverlening vindt via internet plaats. Inmiddels reageert méér dan 90% van de woningzoekenden via internet op
aangeboden woningen. Tot voor kort kregen zij per brief antwoord. In 2007 is de digitalisering van het verhuurproces doorgevoerd, in
samenwerking met WoningNet.
Huurders die een reparatieverzoek willen indienen, kunnen voor veel reparaties een afspraak maken via de website van Rochdale.
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Rochdale participeert in het initiatief ‘Buurtleven’ waarbij huurders via de glasvezelkabel met elkaar kunnen communiceren.
In 2008 installeert Rochdale nieuwe software voor haar verhuuradministratie, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor dienstverlening via internet.

Schriftelijk
Rochdale geeft een bewonersmagazine uit onder de naam THUIS. Voor de meest voorkomende onderwerpen zijn er brochures. Nieuwe
huurders van Rochdale ontvangen bij het huurcontract een informatiemap met deze brochures. Daarnaast hanteren de vestigingen van
Rochdale eigen materiaal, gericht op de lokale situatie. Vestiging Zuidoost verspreidde tot medio 2007 halfjaarlijks een eigen bewonersblad met nieuws over wonen in Zuidoost.

Pro Living
Onder de naam ‘Pro Living’ heeft Rochdale een promotieprogramma waarbij huurders spaarpunten kunnen verzamelen, die besteed
kunnen worden in de woonsfeer. Huurders kunnen deze ‘pro points’ verdienen door bijvoorbeeld altijd de huur op tijd te betalen.

Participatie
Wij onderscheiden participatie in bestuurlijke participatie (over beleidszaken), bewonersparticpatie (over huurdersbelangen in wijken)
en projectparticipatie (bij stedelijke vernieuwing).

Bestuurlijke participatie
Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid vindt plaats op drie niveaus.
Op concernniveau overlegt de Raad van Bestuur van Rochdale over algemene beleidszaken met de besturen van de Bewonersraad Patroc, het
overkoepelende orgaan van de bewonersvertegenwoordigers in de regio Amsterdam en de Bijlmer Bewonersraad, namens de Bijlmermeer.
Op vestigingsniveau overleggen de directies van de vestigingen met hun gebiedsraden.
Op complexniveau overleggen de afdelingen sociaal beheer met de individuele bewonerscommissies, -verenigingen en complexvertegenwoordigers.
De Bewonersraad Patroc is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier gebiedsraden. Gebiedsraden zijn samengesteld uit
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vertegenwoordigers van de individuele bewonerscommissies, -verenigingen en complexvertegenwoordigers.
In de samenwerkingsovereenkomst, die Bewonersraad Patroc en de Bijlmer Bewonersraad met Rochdale hebben gesloten, is vastgelegd
op welke niveaus informatierecht, (gekwalificeerd) adviesrecht, instemmingsrecht en voordrachtsrecht is geregeld. Rochdale overlegt
volgens een jaarlijks vastgesteld vergaderschema met de bewonersvertegenwoordigingen op de verschillende niveaus over zaken als
leefbaarheid, huurbeleid, mutatiebeleid, huurdersbelangen bij gedeeltelijke verkoop, servicekosten, onderhoudsplanning, nieuwbouw,
aankoop, verkoop en sloopplannen.
In 2007 is het samengaan van Bijlmer Bewonersraad en Bewonersraad Patroc per 1 januari 2008 voorbereid. De nieuwe naam wordt
‘Bewonersraad Rochdale’. In 2008 wordt een onderzoek gestart naar de huidige praktijk van bewonersparticipatie, met als doel de
kwaliteit van participatie te verbeteren.

Gedurende het kalenderjaar is elf keer overlegd tussen de Raad van Bestuur van Rochdale en de bewonersraden.

Bestuurlijke participatie: Gespreksonderwerpen in 2007
Samenwerkingsovereenkomst
Huurbeleid
Onderhoudsabonnement
Verkoop van woningen
Verhoudingen tussen VvE en bewonerscommissie binnen een complex
Onrechtmatige bewoning
Het project ‘buurtleven’
Leefbaarheid
Huurverhoging
Servicekosten
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Inkoop energie via de woningcorporatie
Begroting en werkplan 2008

Twee maal vond overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en de dagelijkse besturen van Bewonersraad Patroc en de Bijlmer Bewonersraad. Er werd gesproken over de bewonersparticipatie na de fusie Rochdale / Nieuw Amsterdam,
het jaarverslag Rochdale 2006 en de wijkaanpak.

Medio 2006 zijn de Woningstichtingen Rochdale en Nieuw Amsterdam juridisch samengegaan. De voormalige huurders van Nieuw
Amsterdam zijn in 2007 vertegenwoordigd door de Bijlmer Bewonersraad, een orgaan met veel kennis over het hoogbouwgebied in
de Bijlmermeer. Deze raad overlegde op hetzelfde niveau als Bewonersraad Patroc met de Raad van Bestuur en op het niveau van de
gebiedsraad met Vestiging Zuidoost. In december vond het eerste overleg plaats van beide Bewonersraden gezamenlijk met de Raad
van Bestuur. Bij enkele werkgroepen van Patroc en de werkorganisatie van Rochdale zijn vertegenwoordigers van de Bijlmer Bewonersraad aangeschoven. Zaken als een nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de bewonersparticipatie en een onderhoudsabonnement
zijn via deze samenwerking voorbereid.

Rochdale heeft gebiedsraden, die lokale onderwerpen bespreken met de vestigingsdirecteuren. De gebiedsraden adviseren op
belangrijke onderwerpen als verkoopportefeuille en bouwbeleid. Vier keer per jaar overleggen de vestigingsdirecteuren met hun
gebiedsraden, zoals afgesproken in het participatiereglement. Dit overleg gaat over huurverhoging, servicekosten, leefbaarheid,
onderhoudsbegroting en dergelijke. Daarnaast vindt regelmatig informeel overleg plaats.

Bewonersparticipatie
Op complexniveau laten de huurders zich vertegenwoordigen door bewonerscommissies en -verenigingen. Rochdale en de bewonersraden zetten zich sterk in voor het oprichten van bewonerscommissies in complexen waar zo’n vertegenwoordiging ontbreekt. Vooral
voor complexen die met renovatie te maken krijgen, wordt een goede vertegenwoordiging belangrijk geacht. Patroc en de afdelingen
Sociaal Beheer van de Rochdalevestigingen ondersteunen alle initiatieven voor oprichting van en werkzaamheden met commissies.
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Projectparticipatie
Projectparticipatie is een cruciaal proces bij stedelijke vernieuwing. De voortgang van het proces is afhankelijk van een goed verloop
van de projectparticipatie. Van de eerste bewonerscontacten tot en met de nazorg wordt projectparticipatie ingezet.
Bij die werkzaamheden hoort het herhuisvestingstraject, het afleggen van huisbezoeken, het organiseren van informatiebijeenkomsten
en het inrichten van modelwoningen en wisselwoningen. Herhuisvesting vereist gedegen voorbereiding, het tijdig informeren van
bewoners over de toekomst van het complex en begeleiding bij het zoeken van vervangende huisvesting. Interimbeheer zorgt voor extra
beheer en onderhoud zodra bewoners vertrekken uit het complex. De afdelingen sociaal beheer besteden extra aandacht aan de huishoudens. Rochdale regelt verhuiskostenvergoedingen. Rochdale heeft verschillende werkzaamheden op het gebied van projectparticipatie uitbesteed aan het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Anmsterdam en Delta Forte BV, een deelneming van Rochdale.

Woonruimtebemiddeling
In 2007 zijn in totaal 2.954 woningen toegewezen, grotendeels via WoningNet. De verdeling naar prijsklassen is als volgt.

Woonruimtebemiddeling naar prijsklasse
prijsklasse huurwoning

verhuurd

(nog) niet in beheer*

38

Tot kwaliteitskortingsgrens**

644

Tot aftoppingsgrens

1.898

Tot huursubsidiegrens

255

Vrije sector***

119

Totaal
*

2.954

nog niet in beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet verkochte nieuwbouw-koopwoningen, niet verkochte huurwoningen

** kwaliteitskortingsgrens: 343,49
aftoppingsgrens: 526,89
huurtoeslaggrens: 621,78
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*** inclusief onverkochte koopwoningen die zijn verhuurd. Dit verklaart het hoge aantal verhuringen ten opzichte van de voorraad.
Woningen en eenheden in beheer bij zorginstellingen worden niet door Rochdale bemiddeld maar door de zorginstelling. Deze
verhuringen zijn niet opgenomen in de cijfers.

Als onderdeel van het strategisch voorraadbeleid worden doelgroepen benoemd voor specifieke soorten woningen. Zo nodig worden
deze woningen ‘gelabeld’. Dat wil zeggen dat de doelgroep bij voorrang kan reageren op vrijkomende woningen.

De mutatiegraad voor 2007 ligt op 7,9% voor zelfstandige huurwoningen. De mutatiegraad is gelijk aan het aantal nieuw verstrekte huurcontracten in verhouding tot het totale woningbezit. De mutatiegraad verschilt niet veel van voorgaande jaren en is onveranderd laag.

Woonruimtebemiddeling naar doelgroep en prijsklasse
doelgroep

goedkope woningen
(tot kwaliteitskortings-grens)

betaalbare woningen
(tot aftoppingsgrens)

duurdere woningen
(boven aftoppingsgrens)

totaal

Inkomen kleiner of gelijk
aan inkomensgrens HSW

82%

75%

46%

68%

Inkomen hoger dan HSW

18%

25%

54%

32%

100%

100%

100%

100%

totaal

deze cijfers zijn exclusief Heemskerk. In Heemskerk geschiedt de verhuur van woningen onder verantwoordelijkheid van WOONopMAAT.

Tegengaan van onrechtmatige bewoning
Rochdale staat voor een eerlijke woonruimtebemiddeling. Daarom wordt onrechtmatige bewoning en onrechtmatig gebruik van woningen
bestreden. In de vestigingen zijn teams Bestrijding Onrechtmatige Bewoning “BOB teams” geformeerd die hiermee zijn belast. De teams
bestrijden de onrechtmatige bewoning met steeds meer succes.
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Huurprijzen
Het woningbezit van Rochdale heeft een bescheiden prijsstelling. Het merendeel van de woningen (93%) heeft een huur beneden
€ 527 (de bovenste aftoppingsgrens ). Bijna alle woningen hebben een huur van minder dan €622 en vallen daarmee onder de categorie
sociale huurwoningen.

Woningbezit* naar huurklasse per 31 december 2007 (absolute aantallen)
gemeenten in werkgebied van Rochdale

(nog) niet
in beheer**

tot kwaliteitskortingsgrens

2.074

9.516

14.648

15

360

0

352

Amsterdam
Diemen
Heemskerk

van kwaliteits- van aftoppingskortingsgrens
grens tot
tot aftoppingshuurgrens***
toeslaggrens

vrije sector

totaal

1.023

241

27.502

1.495

397

69

2.336

1.846

67

15

2.280

Landsmeer

6

24

242

44

9

325

Purmerend

66

255

1.529

213

18

2.081

107

876

2.613

274

31

3.901

2.268

11.383

22.373

2.018

383

38.425

Zaanstad
Eindtotaal
*

woningen, wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in verzorgingshuizen

** nog niet in beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet verkochte nieuwbouw-koopwoningen, niet verkochte huurwoningen
*** kwaliteitskortingsgrens: 343,49
aftoppingsgrens: 526,89
huurtoeslaggrens: 621,78

De maximale huurverhoging per woning per 1 juli 2007 was voor sociale huurwoningen 1,1%. Tijdelijk verhuurde woningen, woningen
met een huurvastcontract en woningen die in het kader van stedelijke vernieuwing op het punt stonden te worden gesloopt of ingrijpend
gerenoveerd, kregen geen huurverhoging. Geliberaliseerde woningen kregen een huurverhoging van ten hoogste 3,1% De gemiddelde
huursomstijging van woningen en wooneenheden per 1 juli bedroeg 1,0%.

Huursomstijging in procenten
eenheden die het hele jaar in exploitatie zijn
(van 1 januari t/m 31 december)

woningen

wooneenheden

overig*

Stijging huursom exclusief harmonisatie**

1,0%

1,0%

1,4%

Stijging huursom door harmonisatie/verbetering**

0,5%

0,0%

0,7%

Huursomstijging totaal

1,5%

1,0%

2,1%

*

overig = garages, bedrijfsruimten verzorgingshuizen en overige verhuureenheden

** de huursomstijging exclusief huurharmonisatie is de huurstijging die zich heeft voorgedaan tussen 30 juni en 1 juli.
De huursomstijging door harmonisatie/verbetering is de huursomstijging tussen 1 januari en 31 december minus de huursomstijging
tussen 30 juni en 1 juli. De huursomstijging wordt alleen berekend over eenheden die het hele jaar in exploitatie zijn.

Per 1 september 2007 heeft Rochdale een nieuw beleid ingevoerd voor de bepaling van de huurprijs bij mutatie. Daarbij wordt een
relatie gelegd tussen de maximale huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel en de WOZ-waarde. Op deze manier wordt
een evenwichtiger verband gelegd tussen de huurprijs en de waardering van de locatie. De bandbreedte waartussen de huurprijzen na
mutatie variëren, ligt tussen de 70% en de 100% van de maximale huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel. Dit betekent
dat de huurprijs na mutatie naar het niveau wordt gebracht van gemiddeld 88% van de maximale huur. Dit huurbeleid past binnen de
met de gemeenten overeengekomen prestatieafspraken.

Tweede kansbeleid
In grote delen van het werkgebied zijn afspraken gemaakt over een Tweede Kans Beleid. Doel is om te voorkomen dat huurders, die
eerder te maken kregen met de ontbinding van een huurcontract, opnieuw in zo’n situatie terecht komen. Daarmee wordt de kans op
dakloosheid kleiner. Er wordt een drie partijencontract getekend tussen huurder, Rochdale en hulpverlenende instantie. Veelal gaat
huurschuld samen met andere schulden. Deze worden daarom betrokken in het schuldhulpverleningstraject. Het is van groot belang
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om het ontstaan van schulden in een vroeg stadium tegen te gaan. Het bieden van hulp is niet eenvoudig omdat veel mensen zich voor
hun schulden schamen. Rochdale is enthousiast over de aanpak van het ‘Sociaal Investeringsplan’, dat functioneert in de Westelijke
Tuinsteden en in Zuidoost. Het is een voorbeeld van de ‘achter de voordeur’ aanpak. Rochdale financiert mee en vervult de functie van
backoffice voor de schuldenproblematiek.

Uitzetting
Het aantal huisuitzettingen in 2007 was 202 (2006:321). In 2007 heeft 20 maal huisuitzetting plaatsgevonden vanwege onrechtmatige
bewoning.

Huisuitzettingen naar uitzettingsgrond (absolute aantallen)
gemeenten in werkgebied van Rochdale

alleen huuroverlast (al dan
achterstand niet in combinatie
met huurachterstand)

Amsterdam

onrechtmatige
bewoning (al dan
niet in combinatie
met huurachterstand en overlast)

huurders die op
tijdstip van geplande
ontruiming met
onbekende bestemming
vertrokken zijn

totaal

95

2

18

52

167

Diemen

4

0

2

0

6

Heemskerk

8

0

0

0

8

Landsmeer

1

0

0

0

1

Purmerend

6

0

0

0

6

14

0

0

0

14

128

2

20

52

202

Zaanstad
Eindtotaal

Klachten en geschillen
Overzicht klachtenregistratie
Een klacht is een schriftelijk of mondeling door een huurder ingediende melding over een (veronderstelde) tekortkoming in de dienstverlening.
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Onderzoek toont aan dat klanten het (uiteraard) niet leuk vinden om te klagen, maar dat zij er begrip voor kunnen opbrengen dat er eens
iets fout gaat. Maar, als er een probleem is, moet de afhandeling daarvan wel vlekkeloos verlopen. De criteria daarbij zijn:
- Bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen;
- De klant moet kunnen rekenen op begrip en serieus worden genomen;
- Klachten moeten gemakkelijk kunnen worden ingediend en de afhandeling moet inzichtelijk en snel plaatsvinden;
- De klant wil ervaren dat de organisatie iets van zijn klacht heeft geleerd.
Naast een klantgericht proces, is de aangeboden oplossing bepalend voor de tevredenheid van de klant.

Rochdale wil, door adequate registraties, kunnen leren van gemaakte fouten. Na registratie van de klacht, wordt deze beoordeeld
door een leidinggevende, die er zorg voor draagt dat de klacht door de juiste medewerker op een correcte wijze wordt afgehandeld.
De klacht wordt geregistreerd. Na afhandeling wordt de klager benaderd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

Geschillenadviescommissie
Rochdale streeft ernaar klachten van klanten eerst vanuit de werkorganisatie op te lossen. Alleen wanneer dit streven niet tot de
gewenste resultaten leidt, is er sprake van een geschil in de zin van de Geschillenadviescommissie.

De Geschillenadviescommissie adviseert de Raad van Bestuur over de behandelde zaken op basis van onderzoek en hoorzitting.
Het staat de Raad van Bestuur vrij dergelijke adviezen al dan niet over te nemen. De adviezen van de commissie zijn niet alleen bedoeld om
incidentele geschillen op te lossen. Het werk van de commissie richt zich ook op het signaleren van verbeterpunten voor de organisatie.

In 2007 zijn tien zaken bij de Geschillenadviescommissie aanhangig gemaakt. In twee gevallen oordeelde de commissie de zaken niet
ontvankelijk. In vier andere gevallen werd vanuit de werkorganisatie alsnog een oplossing gerealiseerd. In één geval heeft de klager zich
teruggetrokken. In drie zaken is een advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Deze adviezen concludeerden tot gegrondverklaring
van de klacht. De Raad van Bestuur heeft de adviezen overgenomen.
Huurders van Rochdale te Heemskerk kunnen zich wenden tot de Geschillenadviescommissie WOONopMAAT. Hier is in 2007 één zaak
betreffende Rochdale behandeld en ongegrond verklaard.
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De samenstelling van de commissie in 2007 was als volgt:
mr. E.N. de Bode

onafhankelijk voorzitter

W. Siegers

afdeling Consumentenzaken Rochdale

mw. B. Jungen

namens Bewonersraad Patroc

dhr. R. Brands

plv. lid namens Bewonersraad Patroc

mw. M.A.E. Helm

namens Bijlmer Bewonersraad

mw. mr. E. Timmerman

ambtelijk secretaris

Commissie Sociaal Fonds
Deze commissie vindt zijn grondslag in artikel 15 van het Sociaal Statuut, dat in het kader van de Bijlmervernieuwing tot stand is gekomen
tussen Nieuw Amsterdam en de Bijlmer Bewonersraad. Het Fonds is op initiatief van de corporatie in het leven geroepen om huurders te
ondersteunen die in financiële problemen dreigen te raken als gevolg van een verhuizing vanwege sloop of woningverbetering. Het fonds
is niet bedoeld voor huurders die recht kunnen doen gelden op andere vergoedingsregelingen.
De commissie brengt advies uit aan de Raad van Bestuur over het uitkeren van een bijdrage uit het Sociaal Fonds. De commissie heeft in
het verslagjaar één zaak behandeld, met een positief advies aan de Raad van Bestuur. Er zijn drie aanvragen ontvangen. In twee gevallen
ontbraken de vereiste gegevens en is verzoeker is gevraagd deze alsnog in te dienen. Eén verzoek was ultimo 2007 nog in behandeling.

De samenstelling van de commissie in 2007 was als volgt:
mr. J.G. Burgers

onafhankelijk voorzitter

mw. L. Koenen-Wilson

lid namens Bijlmer Bewonersraad

W. Siegers

lid namens werkorganisatie

Ter illustratie: Woonruimtebemiddeling
Nieuw West - Onrechtmatige bewoning
In 2007 heeft Rochdale twee externe partijen ingehuurd om onderhuur te bestrijden. Ook zijn wijkbeheerders en andere medewerkers
intensief geschoold in de aanpak van onrechtmatige bewoning. Onderhuur stokt immers de doorstroming, gaat vaak gepaard met
woonfraude, leidt tot extra kosten voor de corporaties en tot waardedaling van de panden. De aanpak vertaalde zich direct in resultaat.
Het aantal aangetoonde gevallen van onrechtmatige bewoning in 2007 is ongeveer verdrievoudigd ten opzichte van 2006.
De aandacht is vooral gericht op gebieden waar sloop en nieuwbouw of renovatie zal plaatsvinden. Gebleken is dat in die wijken
hoofdhuurders, die eerder zijn verhuisd, hun woning onderverhuren om alsnog een verhuiskostenvergoeding te kunnen ontvangen.
Daarna is de aandacht gericht op huurders van woningen die worden verkocht. Ook kwam de verhuur van reguliere woningen aan bod.

Zaanstad - Tweede kansbeleid
Zaanstad kent sinds enkele jaren een Tweede Kansbeleid. Doel is om dakloosheid te voorkomen. Rochdale is zich ervan bewust dat
huurschuld veelal gepaard gaat met andere schulden. Daarnaast is het van groot belang om het ontstaan van schulden in een vroeg
stadium aan te pakken. Het hebben van schulden is echter ook iets waar mensen zich veelal voor schamen en wat hen remt in het
zoeken van hulp. In 2007 hebben Rochdale en de andere betrokken partijen zich ingezet om te bezien of het Tweede Kansbeleid
geoptimaliseerd kan worden en of er meer mogelijkheden zijn om huurders in de vroege beginfase van de schuldopbouw hulp te
bieden. Dit heeft eind 2007 geleid tot een voorstel van een vernieuwde aanpak. De verwachting is dat begin 2008 kan worden gestart
met een nieuwe werkwijze, waarbij mensen met een schuld eerder worden ondersteund. Doordat de problematiek dan nog niet zo
groot is, is de verwachting dat het aantal mensen afneemt dat uiteindelijk gebruik moet maken van het Tweede Kansbeleid.
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Innovatieve ontwikkelingen
in een financieel gezonde omgeving.
De kost gaat voor de baat uit.

Sociaal ondernemen vergt
30

daadkracht en soms gedurfd
ondernemerschap. Over de grenzen
kijken, binnen het alziend oog
van kwaliteit- en budgetbewaking.

FINANCIEEL
ALERT EN

GEZOND
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Product
WONINGVOORRAAD
Het bezit van Rochdale bestond op 31 december 2007 uit 40.539 woningen, wooneenheden en bedrijfsruimten.
Het aantal verhuureenheden is daarmee in het verslagjaar iets toegenomen. Door nieuwbouw zijn er 531 eenheden toegevoegd. Er zijn
351 eenheden gesloopt, hetgeen een positief saldo oplevert van 180.
Er zijn 365 eenheden aangekocht en 545 eenheden verkocht, wat een negatief saldo betekent van eveneens 180.
Door samenvoeging tot grote woningen zijn er 27 eenheden verdwenen.
In de cijfers zijn eenheden in woonzorgcomplexen volledig opgenomen. In het verleden werd een woonzorgcomplex als 1 verhuureenheid opgevat, omdat het in zijn geheel werd verhuurd aan een zorginstelling. Het is beter om alle woningen en wooneenheden in
woonzorgcomplexen apart te tellen. Dit is verantwoord als administratieve wijzigingen. Bij de woonwagens is een scheiding aangebracht
tussen wagens en standplaatsen.

Veranderingen in de voorraad in absolute aantallen
woningen

wooneenheden

woonwagens en
standplaatsen

bedrijfs- en
overige
panden*

totaal

37.544

739

4

1.960

40.247

Nieuwbouw

511

0

3

17

531

Aankoop

258

0

0

107

365

-350

0

-1

0

-351

-27

0

0

0

-27

-537

0

0

-8

-545

0

0

0

0

0

Stand begin 2007

Sloop
Samenvoeging
Verkoop
Overdracht aan Far West
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Administratief
Stand eind 2007

-18

295

4

38

319

37.381

1.034

10

2.114

40.539

* bedrijfspanden, maatschappelijk onroerend goed, garages, zorgcentra en overige eenheden

Woningkwaliteit
Ten opzichte van 2006 is de verdeling van eenheden naar kwaliteitsklasse niet sterk gewijzigd.

Woningbezit naar kwaliteitsklasse* (absolute aantallen)
gemeenten in werk-

(nog) niet

tot 65

65-90

90-115

115-142

142 punten

in beheer**

punten

punten

punten

punten

en meer

2.387

245

4.203

8.963

8.583

3.121

27.502

Diemen

19

15

159

353

1.237

553

2.336

Heemskerk

97

3

37

467

1.079

597

2.280

Landsmeer

6

2

21

27

72

197

325

Purmerend

100

0

123

329

814

715

2.081

Zaanstad

104

9

164

603

2.131

890

3.901

2.713

274

4.707

10.742

13.916

6.073

38.425

gebied van Rochdale
Amsterdam

Eindtotaal

totaal

* woningen, wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in woonzorgcomplexen
** nog niet in beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet verkochte nieuwbouw koopwoningen, niet verkochte huurwoningen.
Ook: woningen zonder puntental en onzelfstandige eenheden, woonwagens en standplaatsen.

De kwaliteit van woningen wordt, op basis van het woningwaarderingsstelsel, uitgedrukt in punten. Hoewel er af en toe gesproken
wordt van wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel, hebben die nog niet plaatsgevonden. Dat betekent dat belangrijke onderdelen
die een rol zouden moeten spelen in de prijsvorming, feitelijk ontbreken. Locatie is zwaar ondergewaardeerd. Leefbaarheid en veiligheid
spelen nauwelijks een rol. Ook factoren als de afstand tot werkgelegenheid en duurzaamheid ontbreken.

Gemiddeld heeft een Rochdalewoning 118 punten.
Rochdale jaarverslag 2007

Keukens en badkamers
Op verzoek van de huurder kunnen keukens worden vernieuwd. Het keukenplan van Rochdale wordt door de huurders gewaardeerd
en zal in 2008 worden gecontinueerd. Het plan houdt in dat als de keuken aan vervanging toe is, de huurder de keuze heeft uit een
uitgebreid assortiment aan standaardopties. Daarbij bestaat de mogelijkheid om tegen meerprijs de standaardkeuken uit te breiden
dan wel een luxe keuken te plaatsen. In het laatste geval ontvangt de huurder een waardecheque ter grootte van het bedrag van de
standaardkeuken.

Begin 2007 is een soortgelijke pilot gestart voor badkamers. De huurder heeft daarbij de keuze uit een uitgebreid assortiment tegels.
Daarbij bestaat de mogelijkheid om tegen meerprijs te kiezen voor sierstrips, luxe sanitair en thermostaatkranen. De pilot zal begin 2008
worden geëvalueerd en worden besproken met de bewonersraad. Bij een positief resultaat en advies van de bewonersraad zal het badkamerplan binnen heel Rochdale worden geïmplementeerd. De resultaten tot nu toe zijn zeer positief.

Strategisch voorraadbeleid
In 2007 is door Rochdale gewerkt aan het verder vormgeven van het strategisch voorraadbeleid, gebaseerd op het ondernemingsplan
van Rochdale. Eind 2007 heeft dat geleid tot uitspraken over de gewenste samenstelling van de woningportefeuille op vestigingsniveau
en gemeenteniveau. In 2008 wordt op wijk-, buurt- en complexniveau gespecificeerd. Zowel bij nieuwbouw als renovatie zal het vergroten van het aantal met lift ontsloten woningen, zorgwoningen, jongeren- en studentenwoningen en woningen groter dan 80 m² een
speerpunt zijn. Tevens zal leefbaarheid een speerpunt zijn.

Energie
Vanaf 1 januari 2009 zijn woningcorporaties verplicht om bij de verhuur van woningen informatie te geven over het energieverbruik (het
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energielabel). In 2008 worden voorbereidingen daarvoor getroffen.

BOUWEN EN VERBOUWEN
Nieuwbouw
Een succes voor Rochdale vormde het opleveren van maar liefst 992 woningen, alleen al in Amsterdam. Het leverde Rochdale de
‘Gouden Baksteen’ op, de jaarprijs voor de meest opleverende partij in de hoofdstad. De Gouden Baksteen 2007 is voor Rochdale dan
ook dik verdiend. De eer komt overigens in belangrijke mate toe aan projectmanagementbureau Delta Forte.
Een tegenvaller voor de bouwproductie in 2007 waren de fors gestegen bouwkosten. Mede beïnvloed door hoge grondstoffenprijzen
op de wereldmarkt stegen de kosten van bouwmaterialen. Door een goed gevulde orderportefeuille van aannemers pakte aanbesteding van bouwwerken fors hoger uit.

Het meerendeel van de nieuwbouw van Rochdale werd opgeleverd in Amsterdam Zuidoost. Inmiddels komt ook de herstructurering in
Nieuw West op gang. In de cijfers in dit jaarverslag komt dat niet tot uitdrukking. Rochdale heeft de herstructurering in Nieuw West voor
een belangrijk deel uitbesteed aan Far West. Delen van het bezit zijn overgedragen aan Far West. Rochdale blijft het beheer ervan zelf
verzorgen. Na voltooiing van de operatie heft Far West zichzelf op en wordt het bezit verdeeld onder de leden van Far West.
Rochdale bouwt zelf ten westen van de Ring A10 met name in het Zuidwestkwadrant in Osdorp.
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Opleveringen nieuwbouw naar gemeente (absolute aantallen)
gemeenten in werk- koopwoningen
gebied van Rochdale
tot € 200.000
verwervingskosten

koopwoningen
verwervingskosten meer dan
€ 200.000

huurwoningen,
tot € 200.000
verwervingskosten

overige
totaal woonwoon- gelegenheden
eenheden

bedrijfspanden
maatschappelijk
onroerend
goed in m²

Amsterdam

642

53

297

0

992

4.167

Heemskerk

0

0

82

0

82

0

Purmerend

0

0

81

3

84

0

Zaanstad
Eindtotaal

13

0

51

0

64

0

655

53

511

3

1.222

4.167

Onderdeel van de productie van huurwoningen tot €200.000 is een complex van 81 zelfstandige woningen voor studenten.
Rochdale bouwt koopwoningen in nieuwe woonwijken met een variatie aan prijzen (zowel onder €200.000 als boven €200.000).
Dat is bewust beleid, omdat daarmee een variatie ontstaat in woonmilieus en inkomens. Een gemengde bevolkingssamenstelling is
een belangrijk doel bij de bouwopgave.

In aanbouw genomen naar gemeente (absolute aantallen)
gemeenten in werk- koopwoningen
gebied van Rochdale
tot € 200.000
verwervingskosten
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koopwoningen
verwervingskosten meer dan
€ 200.000

huurwoningen,
tot € 200.000
verwervingskosten

huurwoningen,
verwervingskosten meer
dan € 200.000

overige wooneenheden bedrijfspanden en
maatschappelijk
onroerend goed

totaal

Amstelveen

0

0

0

40

0

40

Amsterdam

74

200

195

19

2

490

Katwijk

0

0

30

8

0

38

Purmerend

0

0

70

47

5

122

Zaanstad

0

0

66

0

0

66

74

200

361

114

7

756

Eindtotaal

Renovatie
Opleveringen renovaties 2007 (absolute aantallen)
gemeente

verhuur na
renovatie

< € 526

verkoop na
renovatie

< € 200.000

> € 200.000

bedrijfspanden en
maatschappelijk
onroerend goed, in m²

Amsterdam

673

673

29

4

25

985

Start bouw renovaties 2007 (absolute aantallen)
gemeente

verhuur na
renovatie

< € 526

€ 526
- € 622

verkoop na
renovatie

< € 200.000

> € 200.000

studenten

bedrijfspanden en
maatschappelijk
onroerend goed, in m²

Amsterdam

664

406

258

13

4

9

12

391

Zaanstad

155

155

819

13

Gestart is de renovatie van 832 woningen, waarvan 819 bestemd voor verhuur (sociale huurwoningen), en 13 voor verkoop. Renovaties
concentreren zich in Bos en Lommer, Oud West, Westerpark, Zuidoost, Amsterdam Noord en Zaanstad.

Bouw van maatschappelijk onroerend goed
In de tabellen wordt gesproken van bedrijfspanden en maatschappelijk onroerend goed. Bij bedrijfspanden gaat het om commerciële
bestemmingen. Maatschappelijk onroerend goed betreft gebouwen met een sociale functie voor de wijk. Daarmee faciliteert Rochdale
de sociale pijler van de wijkvernieuwing.

Sloop
Rochdale heeft in 2007 350 woningen gesloopt. Het betreft voornamelijk woningen in de stedelijke vernieuwingsgebieden.
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VERKOOP
Verkoop woningen en wooneenheden*
gemeenten in werkgebied van Rochdale

Amsterdam

verkochte koopwoningen
verkochte
huurwoningen

zittende huurders

Heemskerk

Landsmeer

Purmerend

Zaanstad

totaal

216

7

223

47*)

2

49

overige natuurlijke
personen
beleggers

Eindtotaal
*

Diemen

202

9

26**)

8

245

9

26

17

760

243
708

243

47 woningen in Amsterdam aan zittende huurders verkocht met 10% korting

**) 26 huurwoningen in Heemskerk aan overige natuurlijke personen verkocht als maatschappelijk gebonden eigendom. De koper financiert
70% van de verkoopprijs.
De overige huurwoningen zijn zonder korting verkocht.

Verkoop aan huishoudens
Er zijn 294 bestaande huurwoningen verkocht aan bewoners, waarvan 49 aan zittende huurders. Een deel van deze woningen bestaat
uit woningen die nieuw zijn gebouwd als koopwoning, per 1 januari 2007 waren opgeleverd maar nog niet waren verkocht. Conform de
regelgeving van het ministerie dienen deze woningen te worden geteld als verkochte huurwoningen. Het betreft 38 woningen. Een deel
van de verkochte huurwoningen vormt onderdeel van projecten waar ingrijpend is gerenoveerd. In een aantal gevallen zijn woningen
eerst samengevoegd tot een grote woning.

De door Rochdale verkochte woningen zijn, in verhouding tot de gemiddelde marktprijzen, gunstig geprijsd. Daarom komen zij in belangrijke mate bij starters op de koopmarkt terecht. Beleid van Rochdale is om 10% korting aan te bieden bij verkoop van bestaande woningen
aan bewoners. In Heemskerk zijn woningen verkocht tegen 70% van de taxatiewaarde, waarbij extra voorwaarden gelden voor de koper
(maatschappelijk gebonden eigendom).

Activiteiten om verkoop te promoten
- Rochdale richt zich bij de verkoop van woningen onder meer op allochtone doelgroepen.
- In de Villa Arena in Amsterdam Zuidoost heeft Rochdale een wooninformatiecentrum. Geïnteresseerden worden vanuit Quality in Living
geïnformeerd over het koopwoningaanbod in de hele regio.
- Om de verkoop van woningen in Amsterdam Zuidoost te stimuleren is een verkooppunt ‘ZoWonen’ ingericht op de Bijlmerdreef.
- Gebiedspromotie is belangrijk als wijken nog in ontwikkeling zijn. Rochdale geeft met name veel aandacht aan gebiedspromotie in
Amsterdam Zuidoost.
In samenwerking met het Stadsdeel Zuidoost heeft Rochdale een verkoopmonitor ontwikkeld waarmee de verkoop van nieuwbouw
koopwoningen in Amsterdam Zuidoost op de voet gevolgd wordt.

Verkoop aan instellingen
Er zijn 243 woningen aan een belegger verkocht. Het betreft het flatgebouw Hogevecht in Amsterdam Zuidoost. Rochdale houdt
de woningen in beheer. Met de koper is overeengekomen dat het beleid van Rochdale wordt voortgezet. Voor deze werkwijze zie de
paragraaf ‘Raad van Bestuur’.
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Ter illustratie: Bouwen en verbouwen in het kader van de wijkaanpak
Bijlmermeer
naam

soort

status per 31-12-07

Daalwijk Renovatie

Renovatie

Ever^Green

Nieuwbouw

Opgeleverd

Nieuw Eeftink (Evergreen2)

Nieuwbouw

Uitvoering

Fortuna

Nieuwbouw

Opgeleverd

Fortuna fase 2

Nieuwbouw

Start uitvoering

Uitvoering fase 1

Grubbehoeve

Renovatie/ Herpositionering

Gerenstein Gallery

Nieuwbouw

Oplevering 2e fase
Opgeleverd

Mi Akoma

Nieuwbouw

Oplevering 1e fase

Mi Mundo di Color

Nieuwbouw

Opgeleverd

De Kandelaar

Nieuwbouw

Opgeleverd

Nieuw Kempering

Nieuwbouw

Uitvoering

K-Midden Noordstrook Blok A-B

Nieuwbouw

Uitvoering

Laag Kralenbeek fase 2

Nieuwbouw

Voorlopig ontwerp

Koningshof J en K

Nieuwbouw

Uitvoering

Kruitberg parkeergarage

Renovatie

Uitvoering

Kruitberg ’t Vlindertje

Nieuw(in)bouw BOG

Uitvoering

Hakfort/Huigenbos

Flatverbetering

Afronding

Ever^Green 2
In november 2007 startte de bouw van de 159 eengezinswoningen in Nieuw Eeftink. Het project kreeg de naam Ever^Green 2. Na het
eclatante succes bij zowel verkoop als sociale verhuur van het aanpalende nieuwbouwproject Ever^Green werd besloten dezelfde
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architect en aannemer in te schakelen voor de nieuwbouw op Eeftink. Het concept is zeer herkenbaar voor mensen die een woning
zoeken in Zuidoost. Net na de laatste oplevering in Ever^Green gingen de woningen in Ever^Green 2 in de verkoop. Wederom met
succes: medio december 2007 was 70% van de koopwoningen verkocht. De oplevering van de eerste woningen wordt verwacht in juni
2008. Het hele project is ongeveer een jaar later klaar.

De Kandelaar
Het opleveringsfeest van multifunctioneel gebouw De Kandelaar vond plaats op donderdag 29 november 2007, in aanwezigheid van
onder meer Minister André Rouvoet. Bijzonder aan het project is dat een woningcorporatie zich inzet - en financiële risico’s loopt - voor
een groep kerkgemeenschappen. Belangrijkste reden voor deze stap is het enorme belang van de kerken voor de sociale cohesie in
de Bijlmermeer. De verschillende genootschappen opereerden tot voor kort vanuit ruimtes in parkeergebouwen. Door de herstructurering van de wijk dreigden zij dakloos te geraken. De Kandelaar geeft hen meer dan onderdak: ook de mogelijkheid uit de anonimiteit
van de parkeergarages te treden en diensten te verzorgen in en vanuit een opvallend, herkenbaar gebouw. Multifunctioneel gebouw
De Kandelaar telt, naast de vijf kerkzalen, 27 koopappartementen, 600 m² kinderdagverblijf, 300 m² horeca, en 700 m² vergaderruimte.
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Nieuw West, Bos en Lommer
naam

soort

status per 31-12-07

Bos en Lommer
Grianestraat

Renovatie

Opgeleverd

Nieuw West
Bart Poesiatstraat

Sloop/nieuwbouw

Definitief ontwerp

Ten Katepoort

Sloop/nieuwbouw

Opgeleverd

Osdorperhof laagbouw

Sloop/nieuwbouw

Haalbaarheidsonderzoek

Nierkerkestraat e.o.

Sloop/nieuwbouw

Bestekfase

Jan van Zutphenplantsoen

Nieuwbouw

Opgeleverd

De Weerspiegeling
In het Osdorpse Zuidwestkwadrant werd aan het Jan van Zutphenplantsoen ‘De Weerspiegeling’ opgeleverd: een torenflat aan de
Slotervaart. Van buitenaf weerspiegelt de omgeving in de overwegend glazen gevel. Van binnenuit zie je - zeker vanaf hogere verdiepingen - bij de juiste lichtinval het gebouw weerspiegeld in het water onder aan de flat. De 88 woningen in De Weerspiegeling zijn
verkocht aan particulieren (vanaf circa € 239.000, - vrij op naam voor een appartement van ongeveer 109 m²).

Hasebroekstraat e.o.
Hoog niveau renovatie, funderingverbetering en samenvoegingen in de Kinkerbuurt Zuid. In vijf jaar tijd worden in totaal 336 woningen
aangepakt. In 2007 is de eerste fase opgeleverd. Fase 2 is nu in uitvoering. Voor fase 3 is de herhuisvesting in volle gang; voor de fasen
4 en 5 zijn in 2007 woonwensenonderzoeken uitgevoerd. Uit die onderzoeken blijkt een groot draagvlak voor de aanpak.

Amsterdam Noord
naam

soort

status per 31-12-07

Banne Centrum

Sloop/Nieuwbouw

Voorlopig Ontwerp

Oosttoren de Banne

Nieuwbouw

Voorlopig Ontwerp

Dekschuitstraat e.o. de Banne

Renovatie

Het Grootslag, Nieuwendam Noord

Sloop/Nieuwbouw

Opgeleverd
Uitvoering (1e fase opgeleverd)

Banne Centrum
Rochdale ontwikkelt samen met BAM Vastgoed het centrumgebied van de Banne. Deze herstructurering is opgedeeld in vier deelprojecten. Volgens planning moet de bouw van het eerste deelproject starten in het derde kwartaal van 2009. De oplevering van het
laatste deelproject staat gepland voor begin 2013.
In totaal gaat het om de bouw van circa 469 woningen (exclusief Oosttoren), waarvan circa 125 in het huursegment. Daarnaast komt er
circa 6.500 m² winkelruimte en circa 5.700 m² niet-commerciële voorzieningen (brede school, bibliotheek, sport/theateraccomodatie,
peuterspeelzaal). Er is voorzien in 588 parkeerplaatsen, waarvan 260 voor winkelend publiek. Er vindt nog steeds optimalisering binnen
het programma plaats (zoveel mogelijk differentiatie van woninggrootte en woningtype binnen het oorspronkelijke bouwvolume).

Voor elk van de vier deelprojecten wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp. De architect die werkzaam is aan het deelproject Bezaanjachtplein zal aansluitend het definitief ontwerp maken. De andere drie deelprojecten volgen later, in een aaneengesloten bouwstroom.
Het imago van de Banne is een punt van aandacht. Het stadsdeel en de in de Banne aanwezige corporaties hebben een werkgroep
opgericht die zich bezig gaat houden met verbetering van het imago van de Banne.

Zaandam Zuidoost
naam

soort

Pieter Lakplantsoen Rosmolenbuurt

Sloop/Nieuwbouw

status per 31-12-07
Opgeleverd
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Ter illustratie: Bouwen en verbouwen in overige wijken
Amsterdam
naam

soort

status per 31-12-07

Westerpark
Koperen Knoop

Herontwikkeling BOG

Uitvoering

Polanenstraat

Renovatie

Opgeleverd

Spaarndammerstraat

Renovatie

Uitvoering

Zaanstraat

Renovatie

Bouwaanvraag

Fannius Scholtenbuurt

Hoogniveaurenovatie

Bouwaanvraag

Oud West
Hasebroekstraat e.o.

Renovatie/samenvoegingen

Fase 1 opgeleverd
Fase 2 in uitvoering
Fase 3 in voorbereiding

De Hallen

Nieuwbouw

Bestekfase

Glauberweg

Nieuwbouw

Bestekfase

Science Park

Nieuwbouw

Oplevering

De Eenhoorn

Nieuwbouw

Opgeleverd

Nieuwbouw

Uitvoering

Oost-Watergraafsmeer

Zeeburg
Steigereiland Noord, IJburg

Zuideramstel
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Kop van de Zuidas

Nieuwbouw

De Boelelaan

Renovatie en nieuwbouw

Uitvoering
Bouwaanvraag

Steigereiland-Noord
Bij de ontwikkeling van Het Steigereiland Noord is alles in het werk gesteld om de toekomstige bewoners een ‘eilandgevoel’ te kunnen
geven. In samenwerking met Vesteda bouwt Rochdale een groot deel van de 450 woningen.
De bebouwing is divers: dijkwoningen variërend in oppervlakte van 130 tot ongeveer 200 m² en appartementen in meerdere soorten en
maten. De dijkwoningen - allemaal koopwoningen - vallen op door het hoge afwerkingsniveau en de ideale ligging. Parkeren gebeurt op
eigen terrein of ondergronds. Van de tien bouwblokken bouwt Rochdale er vijf, met een combinatie van koop- en sociale huurwoningen.
De uitvoering start begin 2008.

De Eenhoorn
Aan de James Wattstraat in Amsterdam Watergraafsmeer is in het tweede kwartaal van 2007 studentencomplex ‘De Eenhoorn’
opgeleverd. Het appartementencomplex biedt plaats aan 325 studenteneenheden, waaronder ook ‘short stay facilities’: compleet
ingerichte en van alle gemakken voorziene kamers, bedoeld voor gaststudenten en -docenten. De Eenhoorn werd gebouwd in opdracht
van ProStudent: een samenwerkingsverband van Rochdale, AWV en DUWO.

Diemen
naam

soort

Rode Kruislaan

Renovatie

Loethoeliflat

Renovatie

De Brede Hoed

Nieuwbouw

status per 31-12-07
Uitvoering
Uitvoering
In ontwikkeling

De Brede Hoed
‘Hoed’ staat hier voor: Huisartsen Onder Één Dak. Breed is de Hoed omdat er sprake is van meerdere sociaal maatschappelijke functies.
Na sloop van een kerkgebouw (met behoud van de kerktoren) bouwt Rochdale - in nauwe samenwerking met de Gemeente Diemen
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- een multifunctioneel complex met 30 koop- en huurwoningen, een huisartsenpraktijk en sociaal maatschappelijke diensten als een
Centraal Servicepunt WMO en een Ouder-Kindcentrum (OKC). Daarnaast wordt ruimte gecreëerd voor paramedische diensten als
fysiotherapie, logotherapie, Mensendieck en een psychologenpraktijk. Het project is volop in ontwikkeling. De uitvoering start in de
loop van 2008.

Zaanstad
naam

soort

status per 31-12-07

Inverdan Nieuw Rustenburg

Sloop/Nieuwbouw

Inverdan Kop Noordsche Bos

Nieuwbouw

Definitief ontwerp

Saendelft 5b

Nieuwbouw

Opgeleverd

Saendelft 7c-d/8

Nieuwbouw

Uitvoering

Saendelft 7 f/g

Nieuwbouw

Voorlopig ontwerp

Uitvoering

Slachthuisbuurt
In 2002 kocht Rochdale samen met BAM de locatie Hilko aan. Door een uitruil met Parteon, destijds SaenWonen, werden woningen
verworven in de Slachthuisbuurt. In 2005 is onderzoek gedaan naar de staat van de fundering van deze woningen. Op basis van deze
resultaten is in overleg met de bewoners besloten dat renovatie geen optie is en dat het complex zal worden gesloopt. Rochdale heeft
gesprekken gevoerd met de bewoners over hun woonwensen.
Met marktpartijen in de Slachthuisbuurt zal het gebied geheel worden herontwikkeld. Rochdale heeft samen met de betrokken partijen
een visie neergelegd bij de Gemeente Zaanstad. In 2005 heeft het college van B&W het plan van aanpak voor de buurt onderschreven.
De buurt moet transformeren naar een stadse buurt met een gemengd woon-werkklimaat.
Een tegenvaller deed zich voor in de zomer van 2007, toen de in de wijk gesitueerde school zich als ontwikkelaar terugtrok uit de planvorming. Juist op de plaats van de school is nieuwbouw vereist die een scherm vormt tussen de snelweg A8 en de buurt. Alleen dán
mag elders in de buurt nieuwbouw plaatsvinden. In de tweede helft van 2007 is gewerkt aan een alternatief voor deze plek, zodat het
Masterplan naar verwachting voor de zomer van 2008 gereed zal zijn en kan worden voorgelegd aan de Gemeenteraad. Zodra de raad
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heeft ingestemd, zal worden begonnen met de concrete uitwerking.

Purmerend
naam

soort

status per 31-12-07

Woonzorgcomplex Weidevenne

Nieuwbouw

Uitvoering

Weidevenne deelplan Europa

Nieuwbouw

Opgeleverd 4e kwartaal

Woonzorgcentrum Weidevenne
In juni 2007 startte de bouw van een woonzorgcentrum in de nieuwbouwwijk Weidevenne in Purmerend. Het centrum herbergt
30 sociale huurwoningen, 47 duurdere huurwoningen en 50 zorgeenheden. Daarnaast is ruimte voor zorggerelateerde functies, een
Wijksteunpunt, een activiteitencentrum van de Prinsenstichting en bedrijfsruimte. In de zorgeenheden wordt geëxperimenteerd met de
aanleg van domotica: moderne elektronische apparatuur die het zorgbehoevende bewoners gemakkelijker maakt zelfstandig te blijven
wonen. In het woonzorgcentrum is zorg beschikbaar voor ouderen. Die ontvangen zij vanuit de Zorgcirkel Waterland, dat een deel van
het gebouw heeft gekocht - waaronder een deel van de begane grond, de oranjerie en de zorgwoningen - en een ander deel huurt.

Landsmeer
naam

soort

Zuideinde 77

Sloop/Nieuwbouw

status per 31-12-07
Uitvoering

Woonzorgboerderij
Oude Keern

Sloop/Nieuwbouw

Voorlopig ontwerp

Zorgappartementen
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Plannen en bouwen met respect
voor vroeger en kijken naar
de toekomst. Niet zomaar bouwen,
maar een eigentijdse omgeving creëren
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waar bewoners zich happy voelen.
En waar al eeuwenlang harmonieus
wordt gemixt tussen inwoners en
hun woningen.

HISTORIE
EN

HARMONIE
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Bedrijf
FINANCIËN
Voor het waarborgen van het realiseren van de volkshuisvestelijke doelstellingen nu en in de toekomst is een gezonde financieel
economische basis een vereiste. Het financieel beleid van Rochdale is gericht op het waarborgen van deze basis.

Het geconsolideerde jaarresultaat van Rochdale kan in een aantal onderdelen worden uitgesplitst. Het eerste onderdeel is het resultaat
van het exploiteren van het bezit, het exploitatieresultaat. Rochdale streeft naar een neutraal exploitatieresultaat gemeten over een
reeks van jaren. Het resultaat van de exploitatie van het bezit voldoet aan deze doelstelling. Het tweede onderdeel is het saldo van
de baten en lasten die samenhangen met het aanpassen van de woningvoorraad. Deze aanpassing is de resultante van het verkopen
van nieuwe en bestaande woningen en het investeren in nieuwe woningen of het renoveren van bestaande woningen. Aangezien de
huurprijs van het gros van de woningen van Rochdale lager is dan de kostprijs, is een aanzienlijk deel van deze investeringen bedrijfseconomisch als onrendabel te bestempelen. Vanzelfsprekend worden met dergelijke investeringen wel belangrijke maatschappelijke
doelen gediend. Daarom spreekt Rochdale in dit kader over maatschappelijke bestedingen. Omdat Rochdale er naar streeft dit maatschappelijk rendement ook op langere termijn te realiseren, dienen de opbrengsten uit hoofde van verkopen en de maatschappelijke
bestedingen in grote lijnen met elkaar in evenwicht te zijn.

Het exploitatieresultaat over 2007 draagt met € 4,0 miljoen in positieve zin bij aan het geconsolideerde jaarresultaat. Het saldo van
maatschappelijke bestedingen en verkopen heeft een negatieve invloed van € 0,4 miljoen op het geconsolideerde jaarresultaat. Het
totale geconsolideerde jaarresultaat na belastingen komt uit op € 3,5 miljoen positief.
De verwachting is dat het negatieve resultaat op maatschappelijke bestedingen en verkopen in de komende jaren gecompenseerd zal
worden, zodat de gezonde financiële basis gehandhaafd blijft.

Resultaten over 2007 vergeleken met 2006
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(bedragen in duizenden euro’s)
Exploitatieresultaat
Verkoopresultaat
Maatschappelijke bestedingen
Belastingen
Totaal

realisatie 2007

realisatie 2006

3.991

3.333

43.171

39.956

- 43.567

- 38.148

- 137

0

3.458

5.142

Treasury
Rochdale kent een treasurycommissie die minimaal vier keer per jaar bijeenkomt. De treasury-activiteiten worden uitgevoerd binnen de
kaders van het door de RvC goedgekeurde treasurystatuut. Doel van de treasuryfunctie is het indekken en spreiden van renterisico’s,
het toetsen van financierbaarheid van activiteiten, het aantrekken van financiering, het optimaliseren van de financieringsstructuur en
het minimaliseren van de financieringslasten.
De treasurycommissie bestaat uit het lid van de Raad van Bestuur, de adjunct- directeur Concernfinanciën, het hoofd Interne Controle, het
hoofd Financiële Zaken concern en een extern adviseur. Jaarlijks wordt een treasury-jaarplan opgesteld van de voorgenomen treasuryactiviteiten in het daaropvolgend boekjaar.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit het eigen vermogen en de egalisatierekeningen.
Het weerstandsvermogen bedraagt 20,6 % van het balanstotaal op basis van bedrijfswaarde. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de
instelling die de financiële positie van de woningcorporaties beoordeelt, hanteert over 2006 voor Rochdale een minimaal noodzakelijk
weerstandsvermogen van 16,4 %. Rochdale voldoet op basis hiervan aan de gestelde norm. Rochdale verwacht over 2007 de A status
te behouden.
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Kredietwaardigheid
De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Waarborgfonds) heeft op basis van de gegevensopvraag boekjaar 2006 een
beoordeling gedaan van de financiële positie. De beoordeling strekt zich uit over de prognose van de jaren 2007 tot en met 2011. Naar
aanleiding hiervan heeft het Waarborgfonds verklaart dat, conform artikel 8 van het reglement van deelneming van het Waarborgfonds,
Rochdale voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid.

Vreemd vermogen op lange termijn
Bij het aantrekken van leningen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de risicopositie van de bestaande leningenportefeuille
en de optimalisatie van de flexibiliteit van de totale leningenportefeuille. Voor nieuwe leningen geldt dat deze geheel moeten passen
binnen het voor de vervalkalender bepaalde risicoprofiel. Dit profiel bepaalt dat het renterisico in enig jaar niet boven de 15% van de
portefeuille mag stijgen.
De leningenportefeuille bedraagt € 1.173,3 miljoen en is in 2007 gestegen met € 4,5 miljoen.
De gemiddelde rentevoet van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2007 4,8 % (2006: 4,9 %).

Investeringsbeleid
In 2007 is voor € 83,9 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouwprojecten, € 4,0 miljoen in het innemen van grondposities en € 77,9 miljoen in
nieuwbouw koopwoningen. Bovendien heeft Rochdale € 1,9 miljoen geïnvesteerd in leefbaarheid. In 2007 is verder voor € 101,3 miljoen
van onroerende en roerende zaken in ontwikkeling overgeboekt naar in exploitatie genomen complexen.

De financiële continuïteit wordt gewaarborgd indien de financiële graadmeters zich ook op termijn positief ontwikkelen. De belangrijkste
financiële graadmeters zijn solvabiliteit, rentabiliteit eigen vermogen, rentabiliteit totaal vermogen en current ratio.
43

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg ultimo 2007 6,9 % op basis van historische kostprijs (2006: 7,0%).

Rentabiliteit eigen vermogen
De rentabiliteit eigen vermogen bedroeg ultimo 2007 3,1 % (2006: 4,7 %)
Rentabiliteit totaal vermogen
De rentabiliteit totaal vermogen bedroeg ultimo 2007 0,21 % (2006: 0,33 %)

Current ratio
De verhouding tussen de kortlopende activa en de kortlopende schulden, current ratio ofwel liquiditeitsratio, bedraagt ultimo 2007 0,5
(2006: 0,4).

Vennootschapsbelasting
In 2006 en 2007 waren toegelaten instellingen partieel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het betrof de activiteiten
die op basis van de vaststellingsovereenkomst als commercieel worden beschouwd. Met ingang van 2008 zijn toegelaten instellingen
integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Woningstichting Rochdale heeft over het gecombineerde fiscale jaar 2006
en 2007 een fiscaal verlies geleden. Omdat ook de jaren 2008 tot en met 2012 naar verwachting verliesgevend zullen zijn, is het fiscale
verlies over het verslagjaar niet tot waardering gebracht.
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SAMENWERKING
Landelijk
Rochdale maakt deel uit van de landelijke koepelorganisatie Aedes en van het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad, een
initiatief van actieve stedelijke corporaties.

Regionaal
De samenwerking op het gebied van woonruimtebemiddeling is regionaal; dit brengt contacten met zich mee met gemeenten en
corporaties in de Stadsregio Amsterdam. Het belang van deze samenwerking verliest echter aan betekenis, omdat de regelgeving over
woonruimteverdeling steeds meer lokale beleidsruimte bevat.

Lokaal
Rochdale is lid van drie federaties: de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Federatie van Zaanse Woningcorporaties en
de Samenwerkende Woningcorporaties Waterland. De federaties zijn de partners van de gemeenten als het gaat om het maken van
collectieve prestatieafspraken.

Prestatieafspraken met gemeenten
In Amsterdam is in 2007 het akkoord ‘Bouwen aan de Stad’ gesloten, een overeenkomst die met name gaat over de bouwinspanning.
Vervolgens is in Amsterdam gewerkt aan de vernieuwing van de ‘Beleidsovereenkomst’. In Zaanstad liep een vergelijkbaar proces rond
de overeenkomst ‘Bouwen aan Zaanstad’. Rochdale is verheugd over het feit dat in beide steden maken van een aanbiedingsafspraak
wordt gemaakt. De reden is dat de aanbiedingafspraak dynamisch is. Met deze afspraken komt de oude statische afspraak over de
omvang van de kernvoorraad te vervallen.

Zowel in Amsterdam als in Zaanstad zijn actieplannen tot stand gekomen in het kader van de wijkaanpak, die de basis bieden voor
charters tussen de gemeenten en het Rijk.
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Deelnemingen
Bruggebouw Rochdale C.V.
Bruggebouw Rochdale C.V. is opgericht met als doel de ontwikkeling en exploitatie van het Bruggebouw, het hoofdkantoor van
Rochdale.

Capelle Makelaars B.V.
Capelle Makelaars B.V. is een doelgroepenmakelaardij in onroerende zaken die tot taak heeft een bijdrage te leveren aan de realisering
van de volkshuisvestelijke doelen van Woningstichting Rochdale.

Colonnade Duhaf B.V.
Colonnade Duhaf B.V. heeft als doel het bundelen van de kapitaalmarktbehoefte van toegelaten instellingen, het ontwikkelen van
programma’s voor de kapitaalmarkt en het promoten van de woningcorporatiesector aan de kapitaalmarkt.

Coöperatie Herverzekeringsmaatschappij Woningcorporaties u.a.
Deze maatschappij verzekert collectief in eigen beheer de brand- en opstalverzekering voor alle woningen die de betrokken vijf
woningcorporaties bezitten.

Delta Forte B.V.
Delta Forte B.V. heeft primair als doel het projectmanagement te verzorgen van de projecten van Woningstichting Rochdale en Algemene
Woningbouw Vereniging of hieraan gelieerde entiteiten.

De Vaklieden B.V.
De Vaklieden B.V. voert onderhoudsactiviteiten uit aan woningen in het werkgebied van Woningstichting Rochdale. Onder de werkzaamheden vallen onder meer dagelijks onderhoud, medische aanpassingen en contractonderhoud.
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Pro-Impact B.V.
De activiteiten van Pro-Impact B.V. bestaan grotendeels uit het produceren en verkopen van videopresentaties, cd-rom presentaties,
computerprogramma’s en aanverwante zaken.

Pro Living B.V.
Pro Living B.V. verricht diensten en levert producten, onder meer in de vorm van loyaliteitsprogramma’s / klantbeloningssystemen,
gekoppeld aan het leveren van woondiensten ten behoeve van huurders, bewoners en gebruikers van woonruimte.

Pro VVE Beheer B.V.
Pro VVE Beheer B.V. verzorgt administraties ten behoeve van Verenigingen van Eigenaren en soortgelijke organisaties en verstrekt
adviezen op dit gebied.

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V.
Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling B.V. vervult in voorkomende gevallen de rol van beherend vennoot in C.V.-constructies in
het kader van projectontwikkelingsactiviteiten.

Rochdale FBI B.V.
Rochdale FBI B.V. is opgericht met als doel het beleggen van vermogen in registergoederen, effecten en schuldvorderingen.

Rochdale Holding B.V.
Rochdale Holding B.V. heeft ten doel het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze
financieel interesseren in andere vennootschappen en ondernemingen.

Stichting Administratiekantoor NCCW
De stichting houdt een substantieel deel van het aandelenkapitaal van NCCW B.V. Het NCCW levert bedrijfsinformatiesystemen
voor onder andere woningcorporaties en houdt zich pro-actief bezig met de ontwikkelingen in de bedrijfstak volkshuisvesting en op
ICT-gebied.

Woningnet N.V.
WoningNet is een samenwerkingsverband van een groot aantal corporaties uit het ROA-gebied met als gemeenschappelijk doel werkzaam te zijn op het gebied van de woonruimteverdeling.

Projectdeelnemingen
Woningstichting Rochdale maakt voor haar projecten gebruiken van projectdeelnemingen. Deze projectdeelnemingen hebben als doel
het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en/of vervreemden van wooneenheden, parkeergarages en commerciële en niet-commerciële
ruimten. Woningstichting Rochdale heeft een geheel of gedeeltelijk belang in de volgende projectdeelnemingen:
- Amstelforte Ontwikkeling C.V.
- Banne Binnen C.V. i.o.
- Deltapolder Ontwikkelings- en Realisatie VOF
- De Jonge Voorn B.V.
- Forum Bos en Lommer Beheer B.V.
- Forum Bos en Lommer C.V.
- Ontwikkelcombinatie SZ C.V.
- Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V.
- Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V. II
- Ontwikkelingsmaatschappij Pontsteiger VOF
- Prospect Zuidas B.V.
- VOF Delta Royal
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Hieronder is een overzicht opgenomen van de verbindingen met een aantal kenmerken, zoals deelnemingspercentage en vestigingsplaats. Tevens is het eigen vermogen of kapitaal per 31 december 2007 en het resultaat over boekjaar 2007 opgenomen.

naam
Amstelforte Ontwikkeling CV

%

vestigingspplaats

eigen vermogen/kapitaal

resultaat

49,00%

Amsterdam

-1.578.094

-27.379

Banne Binnen CV io

49,00%

Amsterdam

1.000.000

0

Bruggebouw Rochdale CV

99,99%

Amsterdam

14.342.443

180.817

Capelle Makelaars BV

20,00%

Amsterdam

365.120

164.700

0,10%

Saint Etienne, Frankrijk

nb

nb

15,79%

Huizen

216.000

0

maatschappij Woningcorporaties u.a. 26,30%

Amsterdam

2.000.000

0

20,00%

‘s Gravenhage

195.000

0

100,00%

Amsterdam

1.161.508

391.151

50,00%

Amsterdam

3.485.308

44.400

en realisatie VOF

33,33%

Amsterdam

6.099.783

-451.280

Forum Bos en Lommer Beheer BV

25,00%

Amsterdam

-6.824

-33.380

Forum Bos en Lommer CV

24,50%

Amsterdam

-1.701.326

-1.822.986

Ontwikkelcombinatie SZ CV

49,50%

Uithoorn

8.223

53.067

Pontsteiger vof

33,33%

Amsterdam

150.000

0

Ontwikkelingsmij. De Zaanwerf CV

49,50%

Amsterdam

nb

nb

Ontwikkelingsmij. De Zaanwerf CV II

49,50%

Alkmaar

1.570.000

0

Pro VVE Beheer BV

48,00%

Amsterdam

85.428

31.380

Cité Nouvelle SA
Colonnade DuHaf BV
Coöperatieve Herverzekerings-

De Jonge Voorn BV
De Vaklieden BV
Delta Forte BV
Deltapolder Ontwikkelings-

Ontwikkelingsmaatschappij
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Pro-Impact BV
ProLiving BV
Prospect Zuidas BV

80,00%

Almere

11.750

33.803

100,00%

Amsterdam

168.165

-18.126

25,00%

Amsterdam

-888.209

-162.000

Rochdale Exploitatie en
Projectontwikkeling BV

100,00%

Amsterdam

-73.791

-92.013

Rochdale FBI BV

100,00%

Amsterdam

17.881

-119

Rochdale Holding BV

100,00%

Amsterdam

17.524

-476

Stichting Administratiekantoor
NCCW

27,90%

Almere

nb

nb

VOF Delta Royal

33,33%

Amsterdam

1.772.268

0

Woningnet NV

15,50%

Utrecht

891.363

nb

Internationale relaties
Rochdale onderhoudt een aantal internationale betrekkingen. Uit Zweden is een delegatie uit de gemeente Botkyrka in de agglomeratie
Stockholm op bezoek geweest bij Rochdale. Dit deel van Stockholm kampt met vergelijkbare problemen als de Bijlmermeer. De delegatie
kwam om te leren van de ervaringen van Rochdale.

Een structurele samenwerking met drie Europese woningcorporaties (Hyde Housing, Londen, Botkyrkabyggen, Stockholm, en Cité Nouvelle,
St. Etienne), is het afgelopen jaar verstevigd. Naast tweejaarlijkse bijeenkomsten op strategisch niveau is er inmiddels een start gemaakt
met een groep die zich richt op duurzaam bouwen. In 2008 zal duidelijk worden of een poging om in aanmerking te komen voor Europees
subsidie kans van slagen heeft.

Rochdale heeft in het verleden de Stichting Steun Kinderen in Polen financieel mede ondersteund. Na oplevering is Rochdale de stichting
blijven volgen. Op een passieve wijze blijft Rochdale verbonden aan de stichting. Financieel is de stichting gezond en inmiddels begonnen
aan haar vierde bouwproject.

In Suriname ondersteunt Rochdale woningbouwactiviteiten via de stichtingen Brasa en Sekrepatu.
Rochdale jaarverslag 2007

Sponsoring
Rochdale sponsort projecten die:
- een bijdrage leveren aan het bevorderen van woongenot, met name die van de eigen huurders;
- een relatie hebben met wonen in het algemeen;
- draagvlak of goodwill creëren bij derden.

In 2007 zijn onder andere activiteiten gesponsord van:
- de zorgwijzer Zaanstreek/Waterland;
- de wijkmanifestatie Kijk op de Wijk in Stadsdeel Westerpark;
- het studenten Vastgoedsymposium;
- de kunstkalender kunstenaars Geuzenveld/Slotermeer;
- de Stichting Promotie Amsterdam ZO.
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VERKLARINGEN
Verklaring van de Raad van Bestuur
Het bestuur van Woningstichting Rochdale verklaart dat de middelen van Woningstichting Rochdale uitsluitend zijn besteed in het
belang van de volkshuisvesting

Amsterdam, 19 mei 2008

De Raad van Bestuur,

drs. H.C. Möllenkamp
drs. J. van Nimwegen

Verklaring van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen deelt mede dat hij, na kennis te hebben genomen van de bevindingen van de accountant, de jaarrekening
en het jaarverslag 2007 van Woningstichting Rochdale heeft goedgekeurd.

Amsterdam, 19 mei 2008

Namens de Raad van Commissarissen,

prof. dr. J.J. van Cuilenburg, voorzitter

Geen voorkeursbehandeling voor medewerkers en relaties
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Rochdale hanteert bij de verkoop van koopwoningen en de toewijzing van duurdere huurwoningen géén voorkeursbehandeling van
personeel en relaties. Wanneer personeelsleden of relaties willen inschrijven op een project nieuwe woningen, dan moeten zij wachten
tot het project aan het grote publiek wordt aangeboden en dus gewoon meedingen met andere kopers en huurders.

Integriteit
Voor een maatschappelijke organisatie als Rochdale is het belang van de persoonlijke integriteit van haar medewerkers groot. Het integriteitsbeleid is opgenomen in een Gedragscode die geldt voor alle medewerkers.
Rochdale voert bijvoorbeeld een terughoudend beleid in het aannemen van gunsten en/of geschenken van huurders of zakelijke
relaties. Rochdale stelt zich op het standpunt dat de onafhankelijkheid nooit in gevaar mag komen en er geen onbewuste verplichtingen
mogen ontstaan. Maar ook nevenwerkzaamheden van medewerkers zijn niet altijd toegestaan. Om belangenverstrengeling te voorkomen, moet altijd vooraf toestemming worden verkregen. Uitgangspunt hierbij is dat nevenwerkzaamheden niet in strijd mogen zijn
met de doelen en taken van Rochdale.

Rochdale jaarverslag 2007
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Service is geen toverwoord,
maar noodzakelijk beleid.
Service kan nooit genoeg of te veel zijn.
Scherp blijven en luisteren naar klanten.
50

Nieuwe methodieken introduceren
en mensen geven waar zij
recht op hebben. Service is
de rode draad in onze organisatie.

KLANT
IS

KONING
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Verkorte jaarrekening
TOELICHTING VERKORTE JAARREKENING 2007
De verkorte jaarrekening is ontleend aan de statutaire jaarrekening waarbij een accountantsverklaring is verstrekt op 19 mei 2008.

Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld conform de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit is
BW2 Titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving 645 Toegelaten instellingen Volkshuisvesting, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Toelichtingen op posten in de balans en de winst-en-verliesrekening worden in de jaarrekening genummerd.

Grondslagen voor consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens van Woningstichting Rochdale en haar groepsmaatschappijen opgenomen. Dit betreft
alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden opgenomen
deelnemingen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend. In het algemeen betreft het deelnemingen waarin
het belang meer dan 50% bedraagt, tenzij daarbij met een beroep op artikel 2: 407 lid 1 BW van wordt afgezien. Hiervoor wordt verwezen
naar het overzicht Deelnemingen bij Financiële vaste activa.

In 2007 heeft voor de eerste keer een consolidatie van financiële gegevens plaatsgevonden. De vergelijkende cijfers over 2006 zijn niet
aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege het ontbreken van informatie met betrekking tot interne transacties.
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Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van Woningstichting Rochdale. Daar waar van de gegevens in totaliteit geen belangrijke invloed uitgaat op de geconsolideerde winst- en verliesrekening is van correctie van de grondslagen afgezien.

Vanaf de oprichtings-/ overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van nieuwe groepsmaatschappijen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De oprichtings-/ overnamedatum is het moment dat beslissende zeggenschap
kan worden uitgeoefend in de betreffende groepsmaatschappij.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen entiteit
vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde
van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa.
Groepsmaatschappijen blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht. De consolidatie vindt plaats op
het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen. In beginsel worden 100% deelnemingen volledig geconsolideerd.
Joint ventures worden proportioneel geconsolideerd.

De in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn:
• Bruggebouw Rochdale C.V. (100 %)
• De Vaklieden B.V. (100 %)
• Delta Forte B.V.

(50 %)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De grondslagen die worden gehanteerd voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische
kosten en/of nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan
richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige
nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling
en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase heeft plaatsgevonden.

Immateriële vaste activa
Goodwill
Onder goodwill wordt verstaan het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto vermogenswaarde van verworven deelnemingen.
Goodwill wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende een periode van vijf tot maximaal tien jaar. Met op balansdatum
verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie
De oorspronkelijke investeringen in complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting duurzame) bijzondere waardeverminderingen.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven, eventueel vermeerderd met
na-investeringen.
Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van het actief worden aangemerkt
als activeerbare kosten van vernieuwing.
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichtingen, dan wel de in rechte afdwingbare
verplichtingen zijn aangegaan, worden in de waardering betrokken. Herstructurering onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren
of vergroten van de oorspronkelijke capaciteit.
Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en reële waarde. De toetsing geschiedt op complexniveau. Bij de toets tussen de
historische kostprijs en reële waarde worden de voorziening voor maatschappelijke bestedingen, egalisatierekening en de rentabiliteitswaardecorrectie betrokken.

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum bestede bedragen, onder aftrek van
eventueel ontvangen objectsubsidies, inclusief toegerekende rente en voorbereidingskosten.
Voor het gecalculeerde onrendabele deel van de investering wordt een voorziening getroffen.
Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, dan wordt de onroerende
zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.

Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de koopwoningen verantwoord onder de post
voorraad onderhanden werk, het aandeel huurwoningen wordt verantwoord onder de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling.
Voor wat betreft het onrendabele deel van het gecombineerde project wordt bij het aangaan van de verplichting het onrendabele
deel verminderd met het verwachte verkoopresultaat in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de post kosten maatschappelijke
bestedingen. Bij oplevering van het totale project wordt het verkoopresultaat zowel verantwoord onder de post netto-omzet koopprojecten, als onder de post kosten maatschappelijke bestedingen.
Afschrijving vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn genomen.
Ingenomen grondposities worden onder deze post verwerkt tegen aanschafprijs en bijkomende kosten. Rentetoerekening vindt eerst
plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. Op grondposities wordt niet afgeschreven.
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Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gebaseerd op basis van de geschatte levensduur en rekening houdend met de restwaarde. De afschrijving vangt
aan in het eerste volle boekjaar volgend op de aanschaf.

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij
een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor
de jaarrekening van Woningstichting Rochdale. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing
aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en
voorzover Woningstichting Rochdale in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk het
stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening getroffen.
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, indien hiertoe
aanleiding bestaat, een lagere waarde.

Te vorderen BWS-subsidies
De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woninggebonden Subsidies toegezegde bedragen (contante waarde van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door de budgethouders beschikbaar gestelde bedragen. De uitbetalingstermijn is afhankelijk
gesteld van de disconteringsvoet.

Overige ﬁnanciële vaste activa en effecten
De overige financiële vaste activa, die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de onderneming duurzaam te dienen,
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worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden
De voorraden materiaal zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen.

Voorraad woningen
De voorraad woningen betreft leegstaande woningen die zijn onttrokken aan de materiele vaste activa in exploitatie of nieuw ontwikkelde woningen, die zijn aangemerkt als koopwoning, maar nog niet zijn verkocht. De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere marktwaarde.

Onderhanden Werk
De post Onderhanden Werk heeft betrekking op onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor de verkoop. Waardering vindt plaats
tegen vervaardigingsprijs, waarbij de gedeclareerde termijnen en vooruitontvangen betalingen in mindering worden gebracht. Voor de
projecten, waarbij de winst op de reeds verrichte prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald, wordt de winst aan het boekjaar
toegerekend naar de mate waarin de verrichte prestaties hun aandeel hebben gehad in het totaal van de voor het project te verrichten
prestaties. De voortgang van projecten wordt bepaald op basis van de kostprijs van het verrichte werk in relatie tot de verwachte
kostprijs van het project als geheel. Winstneming geschiedt met inachtneming van de daadwerkelijke gerealiseerde verkoopcontracten.
Als de winst niet op verantwoorde wijze kan worden bepaald wordt deze winst verantwoord in het boekjaar waarin het project wordt
opgeleverd. In geval van meerjarige complexe projecten wordt niet eerder winst verantwoord dan nadat een projectvoortgang is bereikt
waarbij een verantwoorde inschatting van de projectwinst kan worden gemaakt.
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende
projecten, en worden in mindering gebracht op de post onderhanden projecten. Gedeclareerde termijnen die de waardering van een
individueel project overtreffen worden als passiefpost onder de kortlopende schulden opgenomen.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
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Effecten
De effecten worden tegen reële waarde (beurskoers) gewaardeerd in de jaarrekening. Indien de reële waarde niet betrouwbaar kan
worden vastgesteld, wordt tegen verkrijgingsprijs (inclusief aankoopkosten) gewaardeerd. Alle waardemutaties van effecten worden via
het resultaat verwerkt.

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

Egalisatierekening
De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het regime van het Besluit Woninggebonden Subsidies worden verantwoord in het
jaar van ontstaan. De bijdragen worden jaarlijks ten gunste van het resultaat gebracht overeenkomstig de jaarlijkse voorgecalculeerde
tekorten van de betreffende exploitaties.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen
worden tegen nominale waarde opgenomen.
Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm van een vennootschap onder firma wordt als gevolg van de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden indien en voor zover de financiële positie van één of meerdere partners daartoe aanleiding geeft.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en –verplichtingen wordt getroffen met behulp van de verplichtingenmethode voor
tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen en hun belastinggrondslag, en ook wanneer er sprake is van
voorwaartse verrekenbare verliescompensatie. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen
de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voorzover reeds
bij wet vastgesteld. In beginsel worden de aldus berekende latente vorderingen en schulden contant gemaakt tegen de geldende
disconteringsvoet.
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen binnen dezelfde fiscale eenheid worden alleen gesaldeerd indien Woningstichting
Rochdale daartoe een afdwingbaar recht heeft en het voornemen heeft om op nettobasis af te rekenen.
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen contante waarde.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder
de voorzieningen.

Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in mindering
gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen
de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte
verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te
rekenen ontvangsten.

Voorziening deelnemingen
De voorziening deelneming betreft de negatieve nettovermogenswaarde van deelnemingen indien de corporatie zich aansprakelijk
heeft gesteld voor de schulden van de deelneming respectievelijk zich stellig heeft voorgenomen de deelneming tot betaling van haar
schulden in staat te stellen.

Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt
op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.
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Overleggen en vergaderen.
Wikken en wegen en de juiste keuzes
maken. Vooral luisteren naar wat onze
bewoners willen. Wij leren iedere dag.
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Zoveel mensen, zoveel meningen.

Inspraak is gemeengoed.
Inspraak is een wijze raad.

INSPRAAK
EN

RAAD
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het
jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden reeds verantwoord zodra zij
voorzienbaar zijn. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Bedrijfsopbrengsten
Huren
Onder Huren is opgenomen de opbrengst voortvloeiend uit de met huurders gesloten huurovereenkomsten, verminderd met de kosten
van huurderving. De huren worden jaarlijks in overeenstemming met het jaarlijkse beleid voor huurverhoging aangepast.

Vergoedingen
De Vergoedingen betreft de ontvangen bedragen inzake levering van energie en doorbelasting van verrichte diensten als schoonmaakwerkzaamheden, huismeester, glasverzekering en klein onderhoud.

Overheidsbijdragen
Onder deze post zijn de volgende elementen opgenomen:
- vrijval uit de egalisatierekening rijksbijdragen;
- overige overheidsbijdragen.

Verkoop onroerende zaken
De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand bezit).
Winsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
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Wijziging in onderhanden werk
De post wijziging in onderhanden werk betreft de mutatie gedurende het verslagjaar. De mutatie bestaat uit de gedurende het boekjaar
bestede kosten voor projecten minus de bestede kosten van gereedgekomen projecten.

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
De toe te rekenen interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord.

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa en goodwill worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen
vinden respectievelijk plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt geen rekening gehouden.

Kosten maatschappelijke bestedingen
De financiële gevolgen van investeringsbeslissingen in nieuwbouw, aankoop van bezit en verbetering van bezit worden expliciet zichtbaar
gemaakt. De onrendabele toppen van investeringen, het verschil tussen de uitgaven van een investering en de berekende bedrijfswaarde
wordt direct ten laste van het resultaat gebracht als overige waardeverandering (im)materiele vaste activa. De last wordt genomen op het
moment dat er sprake is van een feitelijke verplichting. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp
fase heeft plaatsgevonden.
Jaarlijks vindt toetsing plaats van de reële waarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op boekwaarde. Het resultaat van
afwaardering en terugneming van in voorgaande jaren gedane afwaardering wordt opgenomen onder de overige waardeverandering
(im)materiele vaste activa.

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voorzover ze
verschuldigd zijn aan werknemers.
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Lasten Onderhoud
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.

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met
beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen)
en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die
optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
Corporaties zijn sinds 1 januari 2006 verplicht over hun commerciële activiteiten vennootschapsbelasting (vpb) te betalen. Aedes en
de Belastingdienst hebben het overleg over de interpretatie en toepassing van de vennootschapsbelastingplicht waarmee corporaties
sinds 1 januari 2006 te maken hebben, afgerond. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO).
De belastinglast in de geconsolideerde jaarrekening betreft een schatting. In december 2008 zal aangifte vennootschapsbelasting over
boekjaar 2007 worden gedaan.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa
en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
leningen.

Financiële instrumenten
Binnen het treasurybeleid van Woningstichting Rochdale dient het gebruik van financiële instrumenten ter beperking van inherente
(rente-, looptijden- en markt-) risico’s. Op grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van financiële instrumenten slechts
toegestaan voor zover er een materieel verband met het belegde/gefinancierde vermogen kan worden gelegd en de toepassing er van
tot een positie van de totale leningen-/beleggingenportefeuille leidt welke vergelijkbaar is met een positie zonder gebruik te maken van
deze instrumenten.
Financiële derivaten (met name interestswaps) worden initieel niet in de balans verwerkt en gewaardeerd. De financiële effecten van
dergelijke instrumenten worden verantwoord bij afloop van het contract, of bij de effectuering van de ingedekte positie.

Door woningstichting Rochdale worden binnen het treasurybeleid de volgende risico’s onderkend:

- Valutarisico
Woningstichting Rochdale is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.

- Prijsrisico
Woningstichting Rochdale loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten.

- Renterisico
Woningstichting Rochdale loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten en liquide
middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en
schulden met variabele renteafspraken loopt woningstichting Rochdale risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking
tot vastrentende vorderingen en schulden loopt woningstichting Rochdale risico’s over de marktwaarde. Met betrekking tot de
vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende
schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft woningstichting Rochdale renteswaps gecontracteerd, zodat zij een variabele rente
ontvangt en een vaste rente betaalt. Na afsluiting van de langlopende lening met een variabele rente wordt dan, per saldo met de renteswap, een vaste rente betaald.
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- Kredietrisico
Woningstichting Rochdale heeft geen significante concentraties van kredietrisico en maakt gebruik van meerdere banken teneinde
over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voorzover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank
voor beschikbare kredietfaciliteiten.

- Derivaten
Voor zover derivaten dienen ter afdekking van toekomstige verplichtingen (waarvoor door de onderneming verplichtingen zijn aangegaan waarvan de voorwaarden vastliggen) wordt resultaatneming op deze derivaten uitgesteld tot het moment van afwikkeling.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten
van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en
posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele
activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht
wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen
onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste
activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende verplichtingen.
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Gisteren is verleden.

Vandaag kijken wij naar morgen
en veel verder. Scherp blijven.
Op architectonisch gebied, op comfort
62

en leefbaarheid. Maar ook
op milieuaspecten en energiezuinige

oplossingen. Dat alles in dienst
van onze huurders.

OOG
VOOR

MORGEN
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2007
Na voorgestelde resultaatbestemming (bedragen in duizenden euro’s)
ACTIVA

2007

2006

477

242

477

242

1.295.600

1.261.940

100.865

118.770

33.153

32.060

1.429.618

1.412.770

3.1 Deelnemingen

11.365

9.137

3.2 Leningen u/g

10.999

28.981

3.3 Subsidies

11.321

13.172

1.700

1.977

35.385

53.267

90.474

40.681

5.1 Huurdebiteuren

2.210

1.746

5.2 Deelnemingen

1.442

5.992

661

551

43.132

14.905

4.116

13.029

51.561

36.223

6 Effecten

9.009

9.228

7 Liquide middelen

1.708

997

1.618.232

1.553.408

Vaste activa
1 Immateriële vaste activa
Goodwill
Totaal immateriële vaste activa

2 Materiële vaste activa
2.1 Onroerende en roerende zaken in exploitatie
2.2 Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
2.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal materiële vaste activa

3 Financiële vaste activa

3.4 Vorderingen op deelnemingen
Totaal ﬁnanciële vaste activa

Vlottende activa
4 Voorraden
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5 Vorderingen

5.3 Gemeenten
5.4 Overige vorderingen
5.5 Overlopende activa
Totaal vorderingen

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

2007

2006

112.092

108.883

112.092

108.883

3.676

4.565

27.630

17.558

8 Groepsvermogen
Eigen vermogen
Totaal eigen vermogen

9 Egalisatierekening

10 Voorzieningen
10.1 Voorziening maatschappelijke bestedingen
10.2 Overige voorzieningen

4.023

5.606

31.653

23.164

1.173.278

1.168.806

10.090

9.360

2.132

2.239

1.185.500

1.180.405

47.170

14.807

Schulden aan gemeenten

306

1.191

Schulden aan leveranciers

30.109

32.332

39.190

36.321

4.388

7.691

81.426

62.688

Totaal voorzieningen

11 Langlopende schulden
11.1 Leningen overheid en kredietinstellingen
11.2 Waarborgsommen
11.3 Overige schulden
Totaal langlopende schulden

12 Kortlopende schulden
12.1 Schulden aan kredietinstellingen

12.2 Schulden aan deelnemingen
12.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
12.4 Overige schulden
12.5 Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

82.722

81.361

285.311

236.391

1.618.232

1.553.408
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007
(bedragen in duizenden euro’s)
2007

2006

183.430

177.762

20.397

21.504

861

994

Netto-omzet koopprojecten

93.633

0

16 Verkoop onroerende zaken

30.129

35.553

-8.531

83.062

1.379

278

23.494

11.054

344.792

330.207

72.060

78.659

19 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

32.883

34.692

20 Kosten maatschappelijke bestedingen

43.567

38.148

3.988

4.371

24.639

17.341

2.504

1.975

Bedrijfsopbrengsten
13 Huren
14 Vergoedingen
15 Overheidsbijdragen

Wijziging in onderhanden werk
17 Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
18 Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Kosten uitbesteed werk

Erfpacht
21 Lonen en salarissen
Sociale lasten
22 Pensioenlasten

4.866

3.866

39.695

39.248

23 Overige organisatielasten

13.735

13.846

24 Zakelijke bedrijfslasten

10.906

11.269

Lasten onderhoud
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25 Overige bedrijfslasten
Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

36.920

26.622

285.763

270.037

59.029

60.170

4.541

3.873

-219

-461

Financiële baten en lasten
26 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
27 Opbrengsten financiële vaste activa en effecten

1.427

1.333

-62.946

-60.648

-57.197

-55.903

1.832

4.267

-137

0

30 Resultaat deelnemingen

1.763

875

RESULTAAT NA BELASTINGEN

3.458

5.142

28 Rentelasten en soortgelijke kosten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTINGEN

29 Belastingen
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2007
Indirecte methode (bedragen in duizenden euro’s)
2007

2006

59.029

60.170

-247

0

32.883

34.692

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening
Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat
Aanpassingen als gevolg van consolidatie
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden

-49.793

2.562

Vorderingen

-15.338

8.350

-137

0

48.920

-35.854

Winstbelasting
Kortlopende schulden

Mutatie egalisatierekeningen
Mutatie voorzieningen
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde rente
Resultaat deelnemingen

-16.348

-24.942

-889

-774

8.489

4.466

82.917

73.612

5.968

5.206

-63.165

-61.109

1.763

Kasstroom uit operationele activiteiten

875
-55.434

-55.028

27.483

18.584
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa
Desinvesteringen (im)materiële vaste activa
Mutatie financiële vaste activa

-250.584

-271.147

200.616

180.781

17.882

18.261

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-32.086

-72.105

Kasstroom uit ﬁnancieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Mutatie effecten
Kasstroom uit ﬁnancieringsactiviteiten

TOENAME/AFNAME GELDMIDDELEN

5.095

51.188

219

461
5.314

51.649

711

-1.872
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Stevig in je schoenen staan.

Glashelder, open en duidelijk
blijven communiceren. Leren van
dingen die beter of anders kunnen.
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Blijven communiceren met alle
betrokkenen met als einddoel:
Een fijne woning in een prettige,
leefbare omgeving.

EEN HELDERE VISIE
IS HET
FUNDAMENT VAN EEN

BOUWWERK

69

70

Colofon
© Rochdale 2008
Redactie: Medewerkers Rochdale
Concept en realisatie: Meyson Communicatie, Amsterdam
Teksten: Bert Vooijs, Vooijs Tekst en Productie.
Themapagina’s: Huibert Kloet, Meyson Communicatie
Druk: Jurriaans Lindenbaum Grafimedia, Amsterdam Zuidoost

Rochdale jaarverslag 2007

71

Rochdale jaarverslag 2007

72

Rochdale jaarverslag 2007

