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Kerngegevens
		

31-12-2009

31-12-2008

31-12-2007

31-12-2006

31-12-2005

38.912

38.217

38.425

38.283

40.204

1.262

1.228

1.153

1.192

1.237

607

704

681

640

615

Aantal verhuureenheden
in exploitatie
Woningen *
Garages en parkeerplaatsen
Bedrijfsruimten
Woonzorgcomplexen
Overige verhuureenheden
Totaal

2

4

9

10

13

585

427

271

122

145

41.368

40.580

40.539

40.247

42.214

* Inclusief wooneenheden, woonwagens, standplaatsen en eenheden in woon-zorgcomplexen.
Inclusief woningen in beheer bij Woon op maat

Verhuureenheden in beheer 					
Far West

4.001

3.927

4.341

4.271

3.159

Verhuur 					
Huurachterstand in % van huren en

1,00%

1,10%

1,50%

1,11%

1,02%

1,62%

1,00%

0,67%

0,90%

1,06%

vergoedingen
Huurderving in % van huren en
vergoedingen
Gemiddelde netto huurprijs
% van de maximale huurprijs

407

397

387

360

358

76%

78%

76%

75%

72%

103.741

Balans en resultaten (in duizenden euro’s) 					
Eigen vermogen

50.093

74.282

112.092

108.883

Voorzieningen

37.057

59.328

31.653

23.164

18.698

1.719.798

1.646.888

1.618.232

1.553.408

1.529.240

194.152

184.921

183.430

177.762

181.288

Totaal vermogen
Huren
Vergoedingen

20.394

19.809

20.397

21.504

22.394

Jaarresultaat

-24.189

-37.818

3.458

5.142

12.446

Waardering bezit (in duizenden euro’s) 					
Onroerende en roerende zaken

1.427.396

1.332.176

1.302.338

1.261.940

1.230.590

2.089.038

1.965.532

1.568.649

1.571.364

1.685.212

661.642

633.356

266.311

309.424

454.622

in exploitatie op basis van
historische kostprijs
Onroerende en roerende zaken
in exploitatie op basis van
bedrijfswaarde
Overwaarde

Financiële continuïteit 					
Solvabiliteit op basis van

31,7%

31,2%

20,4%

22,5%

28,1%

2,9%

4,5%

6,9%

7,0%

6,8%

bedrijfswaarde
Solvabiliteit op basis van
historische kostprijs
Interest coverage ratio **
Eigen vermogen per verhuureenheid

1,50

1,63

1,61

1,66

1,45

1.211

1.831

2.765

2.705

2.458

in exploitatie (in euro’s)
** Betreft exploitatieresultaat gedeeld door rentelasten
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1 Bestuur
1.1	Raad van Bestuur
Na de bestuurlijke crisis, ontstaan door de schorsing van de voormalig bestuursvoorzitter eind 2008
en uitgebreid door het ontslag van de voormalig bestuursvoorzitter en het collectief terugtreden van de
Raad van Commissarissen aan het begin van 2009, heeft 2009 in het teken gestaan van het herstel van
Rochdale. De economische recessie versterkte de noodzaak tot het treffen van rigoureuze maatregelen
om Rochdale zo snel mogelijk terug te brengen naar de positie waarin zij zich vanuit een meer basaal
uitgangspunt voluit kan concentreren op het realiseren van haar volkshuisvestelijke doelstellingen.
De schorsing in oktober 2008 en het daarop volgend ontslag eind januari 2009 van de voormalig bestuursvoorzitter leidde tot aanzienlijke commotie. Zowel publiek als politiek fileerden het gedrag van
de bestuursvoorzitter. De verontwaardiging was begrijpelijk en gerechtvaardigd. Van bestuurders van
een maatschappelijke onderneming wordt verwacht dat zij zorgvuldig en integer uitvoering geven aan
de verantwoordelijkheden die aan hun taak verbonden zijn en dit ook in hun doen en laten tot uiting
brengen. Ook aan het adres van de Raad van Commissarissen werden verwijten gemaakt. In de loop
van het jaar ebde de belangstelling in de media voor de voormalig bestuursvoorzitter langzaam weg om
gaandeweg plaats te maken voor meer positieve berichtgeving over de ontwikkelingen bij Rochdale.
Begin 2009 kwamen de eerste resultaten van het forensisch onderzoek naar het handelen van de
voormalig bestuursvoorzitter beschikbaar. De pas aangetreden nieuwe minister van WWI, de heer
Van der Laan zag zich, door de ernstige feiten die uit het onderzoek naar voren kwamen en door
het terugtreden van de commissarissen, genoodzaakt in te grijpen en deed dit met stevige hand. Hij
stelde twee externe toezichthouders aan, de heren A.W.H. Docters van Leeuwen en P.O. Vermeulen,
en droeg Rochdale via een aanwijzing op een herstelplan op te stellen. Dit plan moest voorzien in het
treffen van maatregelen in termen van integriteit, procedures, functies en functionarissen teneinde te
bewerkstelligen dat ongewenste voorvallen zoals geconstateerd in het onderzoek zich in de toekomst
niet meer voor kunnen doen en het verhalen van door Rochdale geleden schade.
In het kader van het onderzoek naar de voormalig bestuursvoorzitter werd het bestuur ook met regelmaat benaderd door externe partijen met vragen of informatie. Hierop is besloten bij de forensisch
accountant een meldpunt in te stellen waarnaar vervolgens alle personen en externe partijen zijn verwezen met informatie over het handelen van voormalig bestuursvoorzitter. Het onderzoek is als gevolg
van deze werkwijze fors uitgebreid, omdat de forensisch accountants alle langs deze weg verkregen
informatie hebben verzameld en nagetrokken. Mede als gevolg van deze werkwijze is uiteindelijk onderzoek gedaan naar negentien vastgoedtransacties. De uit het onderzoek verkregen gegevens zijn
door Rochdale in april overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Na een kort vooronderzoek,
besloot het OM over te gaan tot het instellen van een officieel onderzoek. De werkzaamheden van de
forensisch accountants werden hierop beëindigd. Het OM doet overigens geen mededelingen aan
Rochdale over de voortgang en resultaten van het onderzoek.
Aan het opstellen van het herstelplan is een uitvoerige en nauwgezette analyse van de organisatie en
haar functioneren voorafgegaan. De analyse was ontnuchterend: een organisatie die in meerdere op-
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zichten suboptimaal functioneert, een negatieve exploitatie kent en staand expansief beleid nastreeft
dat op termijn onherroepelijk zou leiden tot een situatie waarin de financiële continuïteit niet geborgd
kan worden.
Gelet op de onaanvaardbaarheid van deze vaststellingen, besloot het bestuur maatregelen ter versterking van de financiële positie en verbetering van de organisatie aan het herstelplan toe te voegen.
Deze maatregelen moeten leiden tot een duurzame keer ten goede met inachtneming van de voorwaarde dat Rochdale een zelfstandige en volwaardige corporatie blijft, die in staat is tegemoet te
komen en te voldoen aan de eisen ter zake de inrichting van de organisatie en de inzet op de diverse
prestatievelden.
Het bestuur heeft gekozen voor verbetering van de financiële positie via een samenstel van maatregelen. Enerzijds omdat geen enkele maatregel afzonderlijk voldoende effect genereert om de noodzakelijke, duurzame keer ten goede te bewerkstelligen. Anderzijds omdat de maatregelen met elkaar verband houden en daarom vragen om een verantwoorde, afgewogen en proportionele toepassing, om
te voorkomen dat risico’s of onverantwoorde situaties ontstaan die het belang van waarborging van de
doelstelling en de bedrijfsvoering bemoeilijken. Het samenstel van maatregelen betreft op hoofdlijnen:
• verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de organisatie;
• bezuinigen op personeelskosten en algemene kosten;
• vergroten van inkomsten uit verhuur;
• herziening van de voorgenomen investeringen in projecten;
• vergroten van inkomsten uit verkoop;
• afstoten van projecten gelegen buiten het werkgebied.
Het herstelplan werd op 27 maart 2009 aan de minister aangeboden. In april volgde de instemming,
waarna de uitvoering ervan systematisch ter hand is genomen. In de vergaderingen met de externe
toezichthouders en de Raad van Commissarissen is de voortgang van het plan telkens gevolgd.
In de loop van het jaar heeft met grote regelmaat overleg en afstemming plaatsgevonden met het
ministerie over aard en richting van acties volgend uit het herstelplan met een relatie met wet- en
regelgeving. Het bestuur heeft ook de sectorinstituten CFV en WSW in de loop van het jaar meermaals inzicht geboden in de ingezette acties ter verbetering van de financiële positie en de resultaten
hiervan. Deze transparante werkwijze, waarbij het bestuur telkens een constructieve opstelling heeft
ondervonden, heeft sterk bijgedragen aan een effectieve uitvoering van het herstelplan.
Aan het eind van het jaar kon over de voortgang van het herstelplan de volgende balans worden
opgemaakt:

Integriteit
Ter zake integriteit worden meerdere sporen gevolgd. De systematiek van de waarheidscommissie is
toegepast met het doel schoon schip te maken. Via deze systematiek zijn alle medewerkers benaderd
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om bij een externe vertrouwenspersoon (bureau integriteit Nederlandse gemeenten [BING]) onregelmatigheden te melden over zichzelf of over anderen. Er is een relatief gering aantal meldingen gedaan.
De melders zijn geïnformeerd over de op de meldingen genomen acties. Indien nu toch nog feiten
bekend worden die verwijtbaar zijn, zullen er arbeidsrechtelijke maatregelen volgen. Als afsluiting van
dit traject zal een nieuwe gedragscode worden opgesteld alsook een nieuwe klokkenluidersregeling.
Om integriteit ook in meer algemene termen in de organisatie te verankeren is naast de waarheidscommissie ook een integriteittraject gestart. Dit traject is inmiddels onder leiding van een extern kantoor
met de leidinggevenden ingezet, maar uiteindelijk worden alle medewerkers betrokken. In het traject
wordt ook de verbinding gelegd naar de gewenste cultuur van de organisatie, waarin de kernwaarden
van de nieuwe organisatie (professioneel, resultaatgericht, integer, maatschappelijk en aanspreekbaar, ‘prima’) centraal staan.
De medewerkers die in de afgelopen jaren dicht bij het bestuur hebben gefunctioneerd, handelingen
hebben uitgevoerd in relatie tot beloningen of vergoedingen aan het bestuur, of mogelijk handelingen
waar genoemde onderzoeken zich op hebben gericht hebben waargenomen of hebben kunnen waarnemen, zijn allen gehoord en in staat gesteld wederhoor te leveren. Afhankelijk van de uitkomsten
hiervan zijn maatregelen getroffen, variërend tussen afscheid nemen en vaststellen dat de medewerker geen blaam treft.
De afdeling Interne controle is omgevormd in een afdeling Interne beheersing met een heldere en
uitgebreide definitie van taken en verantwoordelijkheden. Het systeem van checks and balances is
bijgesteld en aangescherpt. Inmiddels zijn de eerste interne audits uitgevoerd. Verankerd is dat de
manager van de afdeling direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert en de
plicht heeft om handelingen en gedraging van de (leden van) het bestuur die niet passen binnen de
functie van het bestuur onverwijld en rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen te melden. Ter
borging van de positie van deze manager is geregeld dat zijn ontslag de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen behoeft.

Claims
Door het bestuur is aangifte gedaan van strafbare feiten respectievelijk is een civiele vordering ingesteld inzake arbeidsvoorwaardelijke zaken tegen de voormalig bestuursvoorzitter en een voormalig
bestuurder. Er zijn claims ingesteld overeenkomstig de door Rochdale door toedoen van deze bestuurders geleden schade. Indien uit lopend onderzoek nog zaken naar voren komen die tot schade
voor Rochdale hebben geleid, dan zal ook deze schade terstond op betrokkenen worden verhaald.
Van een derde voormalig bestuurder is het door Rochdale betwiste deel van een afkoopregeling teruggevorderd.

Governance
De governance wordt geënt op de governancecode woningcorporaties. Verankering hiervan vindt
plaats via de statuten, reglementen voor Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, een verbindingenstatuut en reglementen voor de commissies van de RvC (selectie- en remuneratiecommissie en
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auditcommissie). De voorbereiding hiervan is inmiddels gevorderd en zal op korte termijn zijn beslag
krijgen.
De verbindingenstructuur wordt herzien en vereenvoudigd. Deelname in samenwerkingsvormen met
een niet volkshuisvestelijk doel is beëindigd. De Raad van Commissarissen heeft met betrekking tot
het toezicht op de deelnemingen een keuze gemaakt voor het concernmodel. Dit model bevordert
uniforme aansturing door het bestuur en integraal toezicht door de Raad van Commissarissen. De
structuur wordt dusdanig ingericht dat zekerheid bestaat dat besluitvorming in de verbindingen is te
herleiden naar het bestuur waarop de Raad van Commissarissen toezicht kan uitoefenen.

Koersdocument
De visie van de organisatie is in een koersdocument vastgelegd. Deze visie is gestoeld op een focus
op de kerndoelstelling van de corporatie. Het document is momenteel voorwerp van overleg met de
stakeholders van Rochdale.

Financiële positie
Aan de voorwaarde van financiële continuïteit wordt blijvend voldaan. Het oordeel van CFV en WSW
stemt met deze vaststelling overeen. In relatie met het organisatieplan wordt, gefaseerd ten opzichte
van de begroting 2009, een bezuiniging van 10% op de personeelskosten en € 2 miljoen op de algemene kosten verwacht, hetgeen bijdraagt aan bestendiging van de financiële positie. De meerjarenbegroting is afgestemd op de financiële spankracht van de organisatie.

Organisatieplan
Er is een plan vastgesteld dat een solide basis biedt om te komen tot een efficiënte, samenhangende
en goed functionerende organisatie. De uitgangspunten soberheid en doelmatigheid zijn bij de opstelling van het plan in acht genomen. Kern van het nieuwe plan is dat de organisatie dichter ineen wordt
gevoegd en dat het aantal vestigingen wordt teruggebracht van vier naar drie. Gelet op het gekozen
uitgangspunt van lokale verankering blijft de verantwoordelijkheid voor het bedienen van de lokale
overheden bij de drie vestigingen. Het in het verleden verzelfstandigde projectrealisatiebureau en het
onderhoudsbedrijf worden weer in de organisatie gevoegd, zodat deze onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur komen. Het plan ziet ook op het verminderen van de formatie. Om dit te
bereiken werd een vacaturestop ingesteld.

Vastgoedtransacties
Naast de negentien vastgoedtransacties die momenteel door het OM onderzocht worden, zijn alle
overige vastgoedtransacties in de periode vanaf 2004 systematisch onderzocht. De toezichthouders
hebben met de op basis van de resultaten bepaalde acties ingestemd. Dit heeft ertoe geleid dat aanvullend een vijftal transacties bij het OM zijn gemeld voor nader onderzoek.

Beëindigen ongewenste relaties
Met partijen die als ongewenste relatie zijn gekwalificeerd, zijn de relaties, met medeweten en instemming van het ministerie, beëindigd respectievelijk geneutraliseerd.
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Naar aanleiding van een anonieme melding is een intern onderzoek ingesteld naar langlopende overeenkomsten met aannemers, installateurs, leveranciers en dergelijke. Zo hiertoe aanleiding bestaat
zullen adequate, zo nodig strafrechtelijke, maatregelen worden getroffen.

Beëindigen projecten buiten het werkgebied
De strategie is erop gericht om projecten die buiten het statutaire werkgebied zijn gelegen te beëindigen door deze af te stoten. In totaal zijn dertien projecten benoemd. Met de uitvoering van de strategie
worden goede vorderingen geboekt.

Accountant
Het kantoor Ernst & Young is door de Raad van Commissarissen na een selectieprocedure als nieuwe
accountant aangesteld. Met de voormalig accountant vindt overleg plaats over zijn rol, omdat bestuur
en commissarissen van mening zijn dat vraagtekens kunnen worden geplaatst bij zijn zorgplicht. Afhankelijk van de definitieve reactie van de accountant op een concreet benoemd verwijt, zal worden
bepaald of tot het nemen van nadere stappen wordt overgegaan.

Toezicht
Aanvankelijk fungeerden de heren G.L. Aquina, R.W.M. Craemer en G.M. Minderman als leden van
de monitoringscommissie, met medeweten en instemming van het ministerie eind 2008 ingesteld ter
validering van de onderzoeken naar het handelen van voormalig bestuursvoorzitter en het functioneren van de voormalige Raad van Commissarissen. Gelet op de door hen gedurende de loop van de
onderzoeken verzamelde kennis en hun professionele achtergrond, die aansluit bij de problematiek
waarvoor Rochdale zich gesteld zag, besloten de externe toezichthouders hen te verzoeken op interimbasis als commissaris aan te treden, waarin zij hebben toegestemd. Gedurende het jaar heeft het
bestuur veelvuldig en intensief met deze commissarissen overlegd, waarbij de specialistische kennis
en ervaring ook voor het bestuur van grote waarde is geweest. Deze interim raad is ook opgetreden
als wegbereider voor een nieuwe Raad van Commissarissen. Doordat de interim raad vertegenwoordigers van de Bewonersraad en de Ondernemingsraad heeft betrokken bij het proces van selectie
van de nieuwe commissarissen kan gesteld worden dat de op 19 november 2009 toegetreden commissarissen op een breed draagvlak kunnen bogen. Ook de minister toonde zich ingenomen met de
gemaakte keuzen.
Deze balans van de uitvoering van het herstelplan vormde voor de externe toezichthouders aanleiding
vast te stellen dat alle zaken van belang in voldoende mate zijn uitgewerkt of opgepakt. De conclusie
dat weer sprake is van een genormaliseerde situatie werd door de minister gedeeld, waarna hij het
externe toezicht per 31 december 2009 beëindigde. Het bestuur spreekt graag zijn waardering uit
voor de wijze waarop de heren Docters van Leeuwen en Vermeulen hun rol vervuld hebben. Zonder
de nadruk op hun bijzondere positie te hoeven vestigen, hebben zij, via de inbreng van hun kennis
en ervaring en met aangename betrokkenheid, vooral bijgedragen aan de kwaliteit van het integrale
herstelplan en een voortvarende uitvoering hiervan. Rochdale heeft dit als een welkome steun in de
rug ervaren.
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Het geven van uitvoering aan het herstelplan heeft extra inspanningen van de organisatie gevergd.
Naast de dagelijkse werkzaamheden moest door veel medewerkers immers vorm worden gegeven
aan de talrijke opdrachten, aanpassingen, verbeteringen en dergelijke die uit het plan voortvloeien.
Waar mogelijk is dit in samenloop met reguliere processen, zoals bijvoorbeeld de planning- en controlcyclus gedaan. Zo heeft in het kader van het indienen van de prospectieve informatie een nauwgezette
financiële analyse plaatsgevonden van alle onderhanden en voorgenomen projecten. Hierdoor zijn
enerzijds de (voorgenomen) verplichtingen scherp in beeld gekomen en is anderzijds gezekerd dat de
informatie waarop gestuurd wordt juist en eenduidig is. De gegevens van deze exercitie konden vervolgens, in combinatie met de uitgezette koers om Rochdale weer tot een meer basale corporatie om
te vormen, als uitgangspunt worden genomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit heeft
tot een intensief proces geleid, waarbij het bestuur samen met de directieleden en medewerkers van
de afdelingen Strategie en Beleid en Financiën in meerdere sessies bijeen is geweest ter bespreking
van omvang en inhoud van het programma. Hierbij is een voorschot genomen op de wenselijke werkwijze om de begroting een afgeleide te maken van de (voorgenomen) activiteiten. Dit mag voor de hand
liggend klinken, maar voorheen was opstelling van de begroting vooral financieel gedreven. Belangrijk
winstpunt van deze werkwijze is de versterking van de samenwerking binnen de organisatie en de
betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor het programma waar Rochdale voor staat.
Als basis voor de begroting zijn drie essentiële uitgangspunten in acht genomen: het exploitatiesaldo
moet positief zijn, het resultaat op verkopen moet in evenwicht zijn met de financiering van het onrendabele deel van de investeringen en het verkoopprogramma is voorwaardelijk voor het investeringsprogramma. Voorts dient nog versterking van het vermogen plaats te vinden. De aan de Raad van
Commissarissen voorgelegde begroting leidt naar deze uitgangspunten. De begroting blijft voorzien
in aanzienlijke investeringen in de zogenoemde Vogelaarwijken. Op de toegepaste werkwijze zal in
de toekomst worden voortgebouwd. Aan de hand van het koersdocument zal in 2010 het strategisch
voorraadbeleid worden opgezet, waardoor het proces van begroten verder kan worden vervolmaakt.
Bij het streven naar een meer basaal uitgangspunt past een concentratie op de kern van het werkgebied
en het tot stand brengen van posities waarin zelfstandig en daardoor daadkrachtiger kan worden gestuurd. Op grond van deze opvatting is besloten tot een heroriëntatie op het handhaven van bezit buiten
het kerngebied. In dit kader hebben reeds in 2009 besprekingen met partijen en instanties plaatsgevonden. Buiten Amsterdam zal Rochdale voorshands in ieder geval actief blijven in Zaandam, Heemskerk,
Diemen, Purmerend en Landsmeer. Ter zake posities is eveneens met meerdere partijen gesproken.
Een voorbeeld hiervan is de afspraak met Stadgenoot over het afzien van Stadgenoot van de verwerving van 50% in het Elseviergebouw, en het door Rochdale overdoen aan Stadgenoot van haar positie
in het GAK-gebouw, met compensatie van Rochdale door Stadgenoot via levering van 42 woningen op
het GWL-terrein. Op deze wijze kunnen beide corporaties zich op één positie concentreren.
Ook bij de uitwerking van het nieuwe organisatieplan is een groot beroep gedaan op de organisatie.
Aan de hand van het door het bestuur vastgestelde kader, zoals hiervoor uiteengezet, zijn onder leiding van de directie en in samenspraak met betrokken medewerkers voor alle organisatie-onderdelen
afdelingsplannen opgesteld. Na beoordeling van de plannen op samenhang en volledigheid, en het
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bereiken van de bezuinigingsdoelstellingen door het bestuur, zijn de plannen nog voor het eind van
het jaar ter advies aan de ondernemingsraden van Rochdale, Delta Forte en De Vaklieden voorgelegd.
Op 11 december werd een personeelsdag voor alle medewerkers (600) belegd, waarin de noodzaak
en urgentie van de wijziging en de uitwerking ervan via presentaties en workshops zijn toegelicht. Na
diverse overlegvergaderingen en uitgebreide informatievoorziening hebben de ondernemingsraden in
maart 2010 positief op de wijzigingen geadviseerd, waarop direct het proces van inplaatsing van de
medewerkers in de gewijzigde organisatie is gestart. Door de eerder ingezette vacaturestop kon het
bestuur een werkgelegenheidsgarantie afgeven, waardoor een nare onzekerheid voor veel medewerkers werd weggenomen. Op 22 mei 2010 zijn de wijzigingen in de organisatie doorgevoerd.
Gedurende het jaar heeft de voorbereiding van implementatie van het nieuwe geautomatiseerde systeem (First NOA), dat de primaire processen ondersteunt, veel aandacht gevraagd. Sprake is van een
gecompliceerde en cruciale operatie, die is gekoppeld aan het proces van wijziging van de organisatie. De oplevering van het systeem heeft meermaals onder druk gestaan. Door scherpe sturing kon het
systeem uiteindelijk toch in twee stappen (11 april 2010) en (22 mei 2010) worden geïmplementeerd.
Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 24,2 miljoen. Het resultaat is sterk beïnvloed
door de economische recessie die opnieuw tot afwaarderingen noopte, zowel bij de toegelaten instelling als bij de deelnemingen. Los van de afwaarderingen als gevolg van de economische recessie
waren de uitgaven in het kader van maatschappelijke bestedingen en de opbrengsten uit verkopen
overeenkomstig het beleid vrijwel in evenwicht.
De focus van het bestuur is in 2009 in de eerste plaats intern gericht geweest, maar met een open
oog voor de externe ontwikkelingen. Het bestuur is gedurende het jaar aanwezig of vertegenwoordigd geweest bij de vergaderingen van Aedes, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en De
Vernieuwde Stad en bij de vergaderingen van de belangrijkste deelnemingen en samenwerkingsverbanden. De externe ontwikkelingen geven met name aanleiding voor zorg over de beperkingen die uit
de Europese Beschikking en de afnemende financieringsmogelijkheden voortvloeien. De aanstaande
landelijke verkiezingen kunnen tot nieuwe verhoudingen leiden. Het zou bijzonder welkom zijn indien
bezuinigingen, waarvan het bestuur zich realiseert dat deze ongetwijfeld ook rijkelijk in de sector zullen
neerslaan, gecombineerd worden met maatregelen die tot doel hebben de woningmarkt vlot te trekken, in het bijzonder een eigendomsneutraal woonbeleid en het creëren van ruimte in het huurbeleid.
Dit verslag toont dat de inzet van de organisatie in 2009 veelomvattend is geweest. Zoals hiervoor
gesteld, hebben veel medewerkers zich naast de dagelijkse werkzaamheden ook extra inspanningen
moeten getroosten, terwijl de aangekondigde bezuinigingen en de wijziging van de organisatie tot
onzekerheden leidden. Desondanks heeft de organisatie haar kerntaken gedurende het hele jaar op
goed niveau uitgevoerd. Voor de onderbouwing van deze vaststelling zij verwezen naar het volkshuisvestingsverslag. Op deze plaats spreekt het bestuur graag waardering uit voor de inzet van de
medewerkers en ook in het bijzonder voor de leden van de ondernemingsraden waarop in 2009, met
name in het kader van de voorbereiding van de wijziging van de organisatie, een groot beroep is gedaan. Het bestuur realiseert zich dat het proces van herstel ook in 2010 een beroep zal doen op de
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spankracht van de gehele organisatie. De getoonde veerkracht en de bijdragen aan de vormgeving
van de wijziging van de organisatie geven het bestuur vertrouwen dat na het settelen van de gewijzigde
organisatie in 2010 vanaf het jaar 2011 de vruchten geplukt kunnen worden van alle inspanningen.
In augustus 2009 besloot de Raad van Commissarissen de heer N.T.J. Overdevest te benoemen tot
lid van de Raad van Bestuur. Deze benoeming is per 1 januari 2010 geëffectueerd. Tot deze datum
vervulde de heer Overdevest (in dienst 1 april 2008) de functie van directeur Concernfinanciën. Eind
2009 is de Raad van Commissarissen met de selectie en werving van twee nieuwe bestuurders begonnen en heeft zich bij dit proces laten ondersteunen door een gespecialiseerd kantoor. Aan de hand
van besprekingen met de Raad van Commissarissen, de directieraad, de ondernemingsraad en de
bewonersraad heeft het kantoor een goed beeld gekregen van de wensen ten aanzien van het profiel
van de bestuurders. Dit beeld is vertaald in een beschrijving van de beide vacatures. De werving heeft
via advertenties in drie dagbladen plaatsgevonden. Na een proces van selectie besloot de Raad van
Commissarissen in februari tot benoeming van de heer R. Grotendorst als voorzitter van de Raad van
Bestuur en mevrouw M.H.W. van Buren als lid van de Raad van Bestuur. Beiden zijn op 17 mei 2010
als bestuurder aangetreden, zodat dit verslag ook mede door hen ondertekend is. De heer G. Erents
treedt per 1 juni 2010 terug.

Verklaring van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur verklaart dat de middelen van Woningstichting Rochdale in 2009 uitsluitend zijn
besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Amsterdam, 31 mei 2010
G. Erents RA (6 november 2008)
N.T.J. Overdevest RA (1 januari 2010)
Drs. R. Grotendorst (17 mei 2010)
Mevrouw H.W.A. van Buren (17 mei 2010)		

1.2	Raad van Commissarissen
Inleiding
In termen van de uitoefening van toezicht kan 2009 als een bijzonder jaar worden gekwalificeerd. Op
3 februari 2009 besloot de Raad van Commissarissen, bestaande uit mevrouw A.W.C. Hoenderdos
en de heren J.J. van Cuilenburg, J.C. de Dood, G.H. Gruppen, F.I.M. Houterman, R.A. Kleijwegt en
R. Rood, unaniem tot onmiddellijke terugtreding. Dit was een rechtstreeks gevolg van de bestuurlijke
crisis en leidde tot een uitbreiding hiervan. Aanleiding voor de drastische stap vormde de constatering
van de raad dat het maatschappelijk vertrouwen in zijn toezicht was gaan ontbreken door de kritische
kanttekeningen die met name bij de zeer lange zittingsduur van enige commissarissen waren gemaakt
alsook bij de invulling en uitvoering van de toezichthoudende taak. In het navolgende zal naar dit college verwezen worden als de voormalige Raad van Commissarissen.
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Door het collectief terugtreden kwam het interne toezicht letterlijk van het ene op het andere moment
te ontbreken. De minister van WWI reageerde snel op deze lacune en stelde op 10 februari 2009 twee
externe toezichthouders aan, de heer A.W.H. Docters van Leeuwen en de heer P.O. Vermeulen. De
opdracht aan de externe toezichthouders was kort en krachtig: via het aan hen verleende instemmingsrecht beoordelen van alle besluiten van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
De externe toezichthouders benoemden op 23 februari 2009 de heren G.L. Aquina, R.W.M. Craemer
en G.D. Minderman tot lid van de Raad van Commissarissen, waardoor het intern toezicht opnieuw
werd ingesteld. Tot hun aantreden als commissaris waren genoemden actief in de zogenoemde monitoringscommissie, ingesteld ter validering van het forensisch onderzoek naar het handelen van de
voormalig bestuursvoorzitter en van het onderzoek door Vlug naar het functioneren van de voormalige
Raad van Commissarissen.
Op 19 november 2009 benoemde de Raad van Commissarissen mevrouw F. Örgü en de heren T. Herrema, J. Kleijwegt en L.J. Wijngaarden tot lid van de raad, waardoor het intern toezicht weer op orde is.
Eind december oordeelden de externe toezichthouders dat bij Rochdale sprake is van een genormaliseerde situatie. Op grond van dit oordeel zagen zij geen redenen het externe toezicht te verlengen.
De minister deelde het oordeel van de externe toezichthouders en beëindigde het extern toezicht per
31 december 2009.

Onderzoek naar het functioneren
van de voormalige Raad van Commissarissen
Na de schorsing van de bestuursvoorzitter besloot de voormalige Raad van Commissarissen een
onderzoek te laten instellen naar het eigen functioneren. De opdrachtomschrijving van het onderzoek
werd met de minister van WWI afgestemd. Het onderzoek, dat door bureau Vlug werd uitgevoerd, is
na het terugtreden van de voormalige Raad van Commissarissen voortgezet en werd in maart 2009
afgerond. De resultaten zijn aan de minister van WWI aangeboden. Conclusies van het onderzoek
zijn dat de voormalige Raad van Commissarissen een ongezond vertrouwen had in de voormalig bestuursvoorzitter, dat geen adequaat toetsingskader is gehanteerd en dat de werkgeverstaak niet goed
is ingevuld. Na verzoeken van de Tweede Kamer en een beroep op de wet openbaarheid bestuur,
besloot de minister in december het onderzoeksrapport openbaar te maken.

Taak Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur
en op de algemene gang van zaken in de stichting als toegelaten instelling en de met haar verbonden
ondernemingen. De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. De
Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de benoeming van bestuurders en kan deze ook
schorsen of ontslaan. Verder stelt de Raad van Commissarissen de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast en wijst hij de accountant aan.
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In de statuten zijn de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen geregeld. In het reglement van
de Raad van Commissarissen is de verhouding tussen de stichting en de Raad van Commissarissen
en de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen nader uitgewerkt. Dit reglement is op 19
april 2010 vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Profiel Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft een profielschets vastgesteld waarin de algemene en specifieke
eisen alsmede de gewenste deskundigheden en ervaring zijn beschreven. Deze profielschets is gehanteerd bij de werving en selectie van nieuwe commissarissen. Bij de werving van twee nieuwe commissarissen in 2010 zal de profielschets opnieuw worden gehanteerd en zal gericht worden geselecteerd op de deskundigheden en ervaring die nog niet in de raad vertegenwoordigd zijn.
Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van Rochdale en handelen zonder last
of ruggespraak, ook naar andere partijen. Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de commissarissen is of was in het verleden in dienst van Rochdale 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 het lidmaatschap van de raad of onderhoudt banden met Rochdale hetzij direct, hetzij indirect, buiten het commissariaat. In het verslagjaar hebben geen transacties plaatsgevonden waarbij sprake was of zou
kunnen zijn van mogelijke tegenstrijdige belangen. Rochdale verstrekt geen leningen of garanties aan
de leden van de raad.

Activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2009
De Raad van Commissarissen is in 2009 zestien keer met de externe toezichthouders in vergadering
bijeen geweest en vergaderde daarnaast tien keer buiten aanwezigheid van de externe toezichthouders, mede ter voorbereiding van de vergaderingen met de externe toezichthouders.
Samen met de externe toezichthouders en de Raad van Bestuur bracht de Raad van Commissarissen
drie keer verslag uit aan de minister van WWI over de voortgang van de uitvoering van het herstelplan.
De minister toonde zich tevreden over de voortvarendheid die bij de uitvoering van het plan door bestuur en commissarissen aan de dag werd gelegd.
De Raad sprak in het verslagjaar ook met het bestuur van de Bewonersraad, met de Stichtingsraad
en de Ondernemingsraad.
Bij alle bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen was de Raad van Bestuur aanwezig. Besprekingen van de Raad van Commissarissen over het functioneren en de beloning van bestuurders
vonden buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurders plaats.
Naast de vergaderingen heeft gedurende het jaar op tal van momenten informeel overleg plaatsgevonden tussen (leden van) de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, voornamelijk over
de voortgang van de diverse onderdelen van het herstelplan.
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Besluitvorming in 2009
De Raad van Commissarissen keurde in 2009 onder meer de navolgende zaken goed:
• mandateringsregeling; op grond van de aan hen verstrekte opdracht dienden de externe toezichthouders alle besluiten van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen te beoordelen. Via
de mandateringsregeling is deze zeer ruim geformuleerde opdracht in een werkbare modus vertaald;
• strategie afstoten projecten in buitengebieden; in het kader van het herstelplan is de strategie
erop gericht om projecten die buiten het statutaire werkgebied zijn gelegen en/of projecten die
niet bij de missie passen te beëindigen door deze af te stoten of over te doen. In totaal zijn dertien
projectenbenoemd;
• herstelplan; op aanwijzing van de minister van WWI is een herstelplan opgesteld. Het plan bevat een analyse van knelpunten op de onderdelen integriteit, besluitvormingsprocessen, doel,
organisatiestructuur en omgeving. Aan de hand van de analyse zijn maatregelen ter verbetering
benoemd. Na instemming van de minister met het plan is de uitvoering van de maatregelen systematisch ter hand genomen;
• projecten; op grond van de mandateringsregeling zijn de investeringsbesluiten van de Raad van
Bestuur met een omvang van meer dan € 5 miljoen ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. In de loop van het jaar heeft de Raad van Commissarissen de investeringsbesluiten inzake Kortvoort fase 1, De Boelelaan, AB17 (Staatsliedenbuurt), Zeevaarthof, Flierbosdreef, voormalig Intermezzo-bezit en De Brede Hoed goedgekeurd;
• de prospectieve informatie (dPi) zoals geleverd aan het CFV; begin 2009 is de projectenportefeuille en de hiermee gemoeide investeringsomvang nauwgezet geanalyseerd. Vervolgens heeft
een herbeoordeling plaats gevonden van zowel het programma als het tempo van realisering, is
het verkoopprogramma uitgebreid en zijn bezuinigingen op personeelskosten en algemene kosten
doorgevoerd. Deze maatregelen zijn in de dPi verwerkt;
•	VSO-2; een weging van de vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst leidde tot de vaststelling dat de voordelen de nadelen overtreffen en dat ondertekening ook past binnen de thema’s
horizontaal toezicht en maatschappelijke transparantie;
• verkoop aandelen Pro Impact en NCCW; op basis van het herstelplan is de strategie bepaald op het
afstoten van deelnemingen die geen directe relatie hebben met de volkshuisvestelijke kerntaak;
• organisatieplan; het plan voorziet in een solide basis om te komen tot een efficiënte, samen
hangende en goed functionerende organisatie. De uitgangspunten soberheid en doelmatigheid
zijn bij de opstelling van het plan in acht genomen. Kern van het nieuwe plan is dat de organisatie
dichter ineen wordt gevoegd en dat het aantal vestigingen wordt teruggebracht van vier naar drie.
Gelet op het gekozen uitgangspunt van lokale verankering blijft de verantwoordelijkheid voor de
relatie met de lokale overheden bij de drie vestigingen;
• profielschets Raad van Commissarissen; voorafgaand aan het proces van werving en selectie
van nieuwe commissarissen heeft de Raad van Commissarissen een profielschets voor de raad
vastgesteld;
• onderzoeksopzet en resultaten overige vastgoedtransacties; afgezien van de negentien vastgoedtransacties die momenteel door het OM onderzocht worden, zijn alle overige gepleegde vastgoedtransacties in de periode vanaf 2004 op basis van een adequate methode systematisch onderzocht. De naar aanleiding van de resultaten bepaalde acties zijn ingezet;
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• instellen systeem waarheidscommissie; om schoon schip te kunnen maken zijn alle medewerkers
expliciet in de gelegenheid gesteld bij een extern bureau melding te maken van onregelmatigheden;
• plan van aanpak integriteitstraject; ter verankering van de integriteit in de organisatie is naast de
waarheidscommissie ook een integriteittraject gestart. Dit traject is inmiddels onder leiding van
een extern kantoor met de leidinggevenden ingezet, maar uiteindelijk worden alle medewerkers
betrokken. In het traject wordt ook de verbinding gelegd naar de gewenste cultuur van de organisatie, waarin de kernwaarden van de nieuwe organisatie (professioneel, resultaatgericht, integer,
maatschappelijk en aanspreekbaar, ‘prima’) centraal staan. De voorzitter van de Raad van Commissarissen is nauw bij dit traject betrokken;
• beëindigingovereenkomst bestuurder; de bestuurder (in dienst vanaf 1 november 2007) heeft zijn
functie in overleg met de Raad van Commissarissen ter beschikking gesteld. De vertrekregeling is
in overeenstemming met de governancecode vastgesteld;
• jaarrekening, volkshuisvestingsverslag en jaarverslag 2008; de verslagen zijn in aanwezigheid van
de accountant besproken en goedgekeurd op 1 september 2009;
• terugnemen van de flats Hogevecht en Geldershoofd en overname van het aandeel van gedeelde
posities ter zake grond in Amstelveen en het project Buyskade;
• benoeming accountant; het kantoor Ernst & Young is na een selectieprocedure als nieuwe accountant aangewezen;
• plan afdeling Interne Beheersing; in het herstelplan is vastgesteld dat de interne beheersing bij
Rochdale achterblijft bij de standaard. Als maatregel is een afdeling Interne beheersing ingesteld
die onder andere belast is met de systematisch controle op de naleving van procedures; de Raad
van Commissarissen wordt gekend in de aanstelling van de manager van de afdeling. Ontslag van
de manager behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
De externe toezichthouders hebben met deze besluiten ingestemd.
• begroting 2010; de begroting 2010 is in de vergadering van 12 januari 2010 goedgekeurd. Bij
samenstelling van de volgende begroting zal als werkwijze de opstelling van een jaarplan met
benoeming van de maatschappelijk gewenste effecten gekoppeld aan de benodigde financiën
worden toegepast.

19

jaarverslag 2009

Naast de zaken waarover werd besloten, besprak de Raad van Commissarissen in 2009 onder meer
de volgende onderwerpen:
• het herstelplan;
• de voortgang van de procedures (zowel arbeidsrechtelijk als strafrechtelijk) aangespannen tegen
voormalig bestuurders;
• de structurering van en het toezicht op de verbindingen;
• de financiële positie;
• de rapportages van Deloitte en Vlug (met Deloitte is meermaals overlegd over opzet en uitvoering
van het onderzoek naar negentien vastgoedtransacties, waarvan de resultaten zijn opgevraagd
door het Openbaar Ministerie);
• het koersdocument;
• het organisatieplan (op verzoek van de raad heeft de RvB zich voor de begeleiding van dit project
van deskundige externe ondersteuning verzekerd);
• het integriteittraject;
• het toezichtbeleid;
• de kwartaalrapportages;
• het functioneren van de voormalig accountant.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
per 31 december 2009
Tot 19 november hebben de drie op 23 februari aangetreden commissarissen gezamenlijk zaken met
betrekking tot selectie van commissarissen besproken en afgehandeld.
In mei stelde de Raad van Commissarissen een nieuwe profielschets voor de Raad van
Commissarissen vast. In de statuten van Rochdale is bepaald dat de Raad van Commissarissen uit
ten minste vijf en ten hoogste zeven personen bestaat. Gelet op de omvang van de organisatie en met
het oog op de wens tot commissievorming (auditcommissie en selectie- en remuneratiecommissie)
en door andere organen voor te dragen leden (twee BBSH-leden door de Bewonersraad en één op
advies van de Ondernemingsraad) acht de Raad van Commissarissen een aantal van zeven commissarissen passend.
Direct na vaststelling van de profielschets heeft de Raad van Commissarissen het proces van werving
en selectie van commissarissen ingezet. De Raad van Commissarissen heeft zich bij dit proces laten
ondersteunen door een bestuursadviseur in de persoon van de heer dr. P. Nobelen. Uit overwegingen
van transparantie is gekozen voor een open procedure. De werving heeft via een advertentie in drie
landelijke dagbladen plaatsgevonden. Bij de selectie zijn vertegenwoordigers van het bestuur van de
bewonersraad en de Ondernemingsraad betrokken.
De Raad van Commissarissen en de vertegenwoordigers van de bewonersraad en Ondernemingsraad
bepaalden de keuze unaniem op mevrouw F. Örgü en de heren T. Herrema, J. Kleijwegt en L.J. Wijngaarden. In de vergadering van 19 november vond in aanwezigheid van de externe toezichthouders de
benoeming van de nieuwe leden plaats.
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De Raad van Commissarissen heeft de heer Craemer benoemd tot voorzitter van de raad en de heer
Herrema als vicevoorzitter.
De heren Aquina en Minderman kondigden eerder aan per 31 december 2009 terug te treden. Hierdoor zijn per 1 januari twee vacatures ontstaan. De Raad van Commissarissen heeft de werving en
selectie van twee commissarissen ter hand genomen en streeft ernaar dit proces begin 2010 af te
ronden. De bewonersraad en de Ondernemingsraad worden opnieuw bij dit proces betrokken. Ook
de Stichtingsraad heeft positie in dit proces. Na benoeming van twee commissarissen zal een rooster
van aftreden worden bepaald.
Naam
		

GeboorteHoofdfunctie(s)/nevenfunctie(s)
jaar			

Drs. G.L. Aquina

1939

nevenfunctie(s):

			

• lid RvC Woonzorg Nederland

			

• voorzitter RvC Woonmaatschappij Domein

Mr. R.W.M. Craemer

hoofdfunctie(s):

1947

			

• zelfstandig adviseur

			

• hoofdofficier van Justitie buiten dienst

T. Herrema

hoofdfunctie(s):

1961

			

• directeur/eigenaar publiekezaak.nu

			

nevenfunctie(s):

			

• voorzitter Raad van Toezicht Stichting

Jaar eerste
benoeming
2009

2009

2009

				Studentenvoorzieningen Kriterion
			

• lid Raad van Advies Stichting Centrum

				 Ondergronds Bouwen
			

• voorzitter Raad van Toezicht i.o. Stichting

				 Progay
Prof.dr. G.D. Minderman

1962

			

hoofdfunctie(s):

2009

• hoogleraar Public Law and Public Governance

				 aan de Vrije Universiteit
			

• directeur Zijlstra Center for Public Control

				 and Public Governance
			

nevenfunctie(s):

			

• voorzitter monitoringscommissie Governance-

				 code Woningcorporaties
			

• lid presidium Europese Raad van Kerken

			

• fellow van het Center for Executive Leadership

				 aan Rutgers University in Newark (NJ)
			

• gastdocent Universiteit Leiden

			

• gastdocent University of Stellenbosch
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vervolg pag 21
Naam
		

GeboorteHoofdfunctie(s)/nevenfunctie(s)
jaar			

J. Kleijwegt

1970

			

hoofdfunctie(s):

Jaar eerste
benoeming
2009

• senior manager BDO branchegroep

				 woningcorporaties
			

nevenfunctie(s):

			

• visitator Stichting Raeflex

Mevrouw drs. F. Örgü

hoofdfunctie(s):

1968

			

• televisiejournalist

			

• mediatrainer/coach

			

nevenfunctie(s):

			

• bestuurslid Stichting Kulsan

			

• bestuurslid Koninklijke Nederlandse Zwembond

			

• lid Connecting European Dynamic Achievers

2009

				 & Role Models (CEDAR)
Drs. L.J. Wijngaarden

1947

			

nevenfunctie(s):

2009

• voorzitter Raad van Commissarissen

				 Waterleidingbedrijf Oasen
			

• voorzitter Raad van Commissarissen LTP

			

• commissaris SNS Reaal

			

• lid Raad van Bestuur DAK

			

• lid Raad van Advies College Bescherming

				 Persoonsgegevens
			

• lid Raad van Advies Oracle Nederland

Mevrouw Örgü en de heer Wijngaarden zijn voorgedragen door de bewonersraad.

Beloning Raad van Bestuur
Na de schorsing van de bestuursvoorzitter op 25 oktober 2008 stelde de voormalige Raad van Commissarissen de heer G. Erents aan als interim voorzitter van de Raad van Bestuur. Aanstelling is op declaratiebasis geschied. De op 23 februari aangetreden commissarissen hebben de aanstelling en de
grondslag van de beloning bestendigd tot het moment van aanstelling van twee nieuwe bestuurders.
De beloning van de heer Overdevest is door de Raad van Commissarissen bepaald aan de hand van
het advies van de commissie Izeboud en kent geen variabele bestanddelen.
Een specificatie van de vergoeding van het bestuur is opgenomen op blz. 146 van de jaarrekening.
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Bezoldiging Raad van Commissarissen
In samenspraak met de externe toezichthouders is bepaald dat de op 23 februari aangetreden commissarissen hun werkzaamheden, gezien de bijzondere omstandigheden en de hieruit voortvloeiende
brede en intensieve opdracht, gedurende 2009 op uurbasis declareren en vervolgens aansluiten bij de
bezoldiging van de op 19 november benoemde commissarissen.
Voor de op 19 november aangetreden commissarissen is een vaste vergoeding vastgesteld op het
niveau van de voormalige Raad van Commissarissen. Deze vergoeding is licht hoger dan de richtlijnen
van het VTW ter zake. De Raad van Commissarissen heeft hierbij in aanmerking genomen dat sprake
is van een tijdsbesteding die de door VTW gehanteerde norm van gemiddeld honderd uur ruim overschrijdt. De Raad van Commissarissen zal de vergoeding na het overgangsjaar 2010 in 2011 opnieuw
ter bespreking agenderen en zal hierbij de richtlijn van de VTW als uitgangspunt hanteren, rekening
houdend met de feitelijke tijdsbesteding.
Een specificatie van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen is opgenomen op blz. 148 van
de jaarrekening.

Commissies Raad van Commissarissen
De selectie- en remuneratiecommissie
Tot 19 november hebben de drie op 23 februari aangetreden commissarissen gezamenlijk zaken met
betrekking tot selectie en remuneratie van commissarissen en bestuurders besproken en afgehandeld.
Op 19 november is een selectie- en remuneratiecommissie ingesteld. Als leden van de commissie zijn
benoemd:
R.W.M. Craemer
T. Herrema
Mevrouw F. Örgü
De heer Craemer is voorzitter van de commissie.
De commissie is in 2009 niet in vergadering bijeen geweest. Het vergaderrooster 2010 voorziet in ten
minste twee bijeenkomsten van de commissie. Op 19 april 2010 is een op de governancecode geschoeid reglement voor de commissie vastgesteld.
De auditcommissie
In de vergadering van 19 november is een auditcommissie ingesteld. Als leden van de commissie zijn
benoemd:
J. Kleijwegt
L.J. Wijngaarden
De heer Kleijwegt is voorzitter van de commissie.
De auditcommissie is in 2009 niet in vergadering bijeen geweest. Het vergaderrooster 2010 voorziet in
ten minste vier bijeenkomsten van de auditcommissie. De commissie heeft vastgesteld dat het door
de voormalige Raad van Commissarissen vastgestelde reglement voor de commissie adequaat is
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en voldoet aan de bepalingen van de governancecode, zodat besloten is dit reglement met geringe
aanvullingen te handhaven.

De koers van Rochdale
In 2009 is het eerder ingezette traject tot herijking van de visie en strategie van Rochdale intern afgerond
en vastgelegd in een zogenoemd koersdocument. Het document voorziet in een hernieuwde focus op
de kerntaak. De belangrijkste doelstellingen, taken en opvattingen zijn als volgt samen te vatten:
• het scheppen van voorwaarden voor het wonen en samenleven door mensen in leefbare buurten
die kansen bieden voor een ieder;
• het bevorderen van leefbare, gevarieerde en toekomstgerichte wijken door het realiseren van voldoende nieuwbouw, en het beheren en aanpassen van de woningvoorraad met het oog op variëteit,
kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid, alsmede door de realisatie van maatschappelijk vastgoed. Daarnaast signaleert Rochdale maatschappelijke problematiek en draagt bij aan oplossing
daarvan. Rochdale is verbonden met de steden, wijken en buurten en gaat voor de realisatie van
haar kernopgave allianties aan met maatschappelijke instellingen, lokale overheden en bewoners;
• bij investeringsbeslissingen is het realiseren van gevarieerde wijken een belangrijk doel. Gevarieerde wijken zijn niet op korte termijn te realiseren, maar mits consequent doorgevoerd, zal er op
langere termijn veel meer variatie in buurten, wijken en steden zijn;
• de vroeg naoorlogse uitbreidingsgebieden zijn veelal het domein geworden van mensen met
beperkte kansen op de woningmarkt die vaker dan gemiddeld in een maatschappelijke achterstandspositie verkeren. Het vraagstuk in deze wijken gaat niet alleen over de relatieve functionele
veroudering van de woningvoorraad. Het is ook een sociaal vraagstuk. In de differentiatie van de
woningvoorraad en in de ondersteuning van de sociale aanpak van deze aandachtswijken ligt voor
Rochdale een hoofdopgave;
• participeren in woongerelateerde initiatieven om de leefomstandigheden van mensen te verbeteren. Rochdale signaleert maatschappelijke problematiek en bespreekt die met gemeenten en
hulpverleningsinstanties;
• het bevorderen van de kracht van stedelijke (aandachts)wijken door bij stedelijke vernieuwing een
aantrekkelijk woningaanbod voor gezinshuishoudens en sociale stijgers te creëren;
• het ondersteunen van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen in buurten en wijken door het
realiseren van maatschappelijk onroerend goed tegen een maatschappelijk rendement;
• het geven van prioriteit aan wijken waar Rochdale een substantieel woningbezit heeft en een
leidende(vaak doorslaggevende) rol kan innemen bij de vernieuwing of het beheer. In die gevallen
kan Rochdale het verschil maken. In een situatie waarin een andere woningcorporatie het grootste
marktaandeel heeft zal Rochdale zich opstellen als een kritische en betrouwbare partner. Bij een
zeer gering marktaandeel in een wijk of buurt zal Rochdale doorgaans de plannen van anderen
volgen;
• binnen het portfoliobeleid van Rochdale wordt per wijk of buurt zowel de ontwikkelingsstrategie
als de rol van Rochdale bepaald. Op basis van deze wijk- of buurtstrategie zal door de vestigingsdirectie per complex een complexbeleid worden geformuleerd waarin in ieder geval de
verhuurbaarheid, de technische staat, de bijdrage aan de sociale doelstelling en de bijdrage aan
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de financiële continuïteit van een complex worden beschreven, en het beleid ten aanzien van de
(restant) levensduur, geplande maatregelen groot onderhoud, renovatie en beheer, en eventuele
sloop of verkoop alsmede het jaar van sloop of verkoop worden gedefinieerd;
• bieden van huisvestingsmogelijkheden aan verschillende doelgroepen en zo adequaat mogelijk
inspelen op de groeiende diversiteit in wensen en mogelijkheden van een pluriforme klantengroep;
• de klant/gebruiker waar mogelijk als medeproducent betrekken. Rochdale opent woonmogelijk
heden die de klant naar eigen inzicht benut;
• in de reguliere dienstverlening zorg dragen voor een bovengemiddelde kwaliteit ten opzichte van
andere vergelijkbare corporaties in Nederland. Om dit te waarborgen conformeert Rochdale zich
aan een landelijke kwaliteitsstandaard met periodieke externe toetsing.
De Raad van Commissarissen onderschrijft en waardeert deze koers. Tegelijkertijd realiseert de Raad
van Commissarissen zich dat de koers ambitieus is en een brede inzet vergt. De Raad van Commissarissen acht het wenselijk dat de visie en strategie worden vertaald in een ondernemingsplan, waarin de
doelstellingen worden geconcretiseerd en geoperationaliseerd, zodat het maatschappelijk rendement
van de inspanningen en investeringen inzichtelijk wordt. Dit zal in 2010 zijn beslag krijgen.

Toezichts- en toetsingskader
Als toezichtskader hanteert de Raad van Commissarissen als externe documenten het BBSH, de
Aedescode en de Governancecode woningcorporaties en als interne documenten de statuten, het
reglement RvC, het reglement RvB, het reglement auditcommissie en het reglement selectie- en remuneratiecommissie.
Als toetsingskader gelden het koersdocument, het ondernemingsplan, het risicobeheersingssysteem,
het strategisch voorraadbeleid, het jaarplan, de begroting, de meerjarenbegroting, het treasurystatuut, kwartaalrapportages, projectvoorstellen, de managementletter en het rapport van de accountant, de jaarlijkse rapportage van het CFV en de prestatieafspraken met de gemeenten.

Zelfevaluatie
Gelet op het feit dat de commissarissen allen zeer recent zijn aangetreden is een zelfevaluatie nog niet
opportuun te achten. Het opgemaakte vergaderrooster voorziet in een zelfevaluatie in december 2010.
Voor de commissarissen worden door de VTW workshops georganiseerd over de rol van de Raad van
Commissarissen en over financiën bij woningcorporaties.

Verklaring van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen deelt mede dat zij, na kennis te hebben genomen van de bevindingen van de accountant, de jaarrekening en het jaarverslag 2009 van Woningstichting Rochdale heeft
goedgekeurd.
Amsterdam, 31 mei 2010
Namens de Raad van Commissarissen,
Mr. R.W.M. Craemer
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1.3	Stichtingsraad
De Stichtingsraad heeft dit jaar uiteraard ook te maken gehad met de bestuurlijke perikelen bij Rochdale.
Het vertrek begin dit jaar van de Raad van Commissarissen, de aanstelling van een interim Raad van
Commissarissen, de benoeming van externe toezichthouders alsook het in de tweede helft van dit jaar
aantreden van een nieuwe Raad van Commissarissen, heeft een zware wissel getrokken op de samenwerking tussen Stichtingsraad en Raad van Commissarissen. De prioriteit voor de Raad van Commissarissen heeft begrijpelijkerwijs vooral gelegen bij het bestuurlijk weer op orde brengen van Rochdale.
De Stichtingsraad is conform de statutaire taak en rekening houdend met de uitzonderlijke situatie
betrokken geweest bij de benoeming van de interim Raad van Commissarissen en de nieuwe Raad
van Commissarissen. Voor meer inhoudelijke zaken is weinig ruimte geweest voor samenwerking. Met
de komst van de nieuwe Raad van Commissarissen is de samenwerking voorzichtig weer opgestart
en wordt de relatie Raad van Commissarissen - Stichtingsraad opnieuw bekeken.
In het verslagjaar zijn door de Stichtingsraad en de individuele leden verschillende acties ondernomen.
Zo heeft een werkbezoek plaatsgevonden aan de adviesraad van een Rotterdamse Woningstichting.
Daarbij zijn wederzijdse ervaringen uitgewisseld. Ook hebben bezoeken plaatsgevonden aan verschillende maatschappelijke projecten.
Verschillende leden hebben diverse symposia bezocht over strategisch relevante ontwikkelingen en
innovaties op het gebied van maatschappelijke zorg en prestaties.
Daarnaast is in 2009 verder gegaan met een evaluatie van de samenwerking met de Raad van Commissarissen en mogelijk daarin aan te brengen verbeteringen. Deze evaluatie is inmiddels uitgemond
in een visie op die samenwerking. Deze zal in de eerste helft van 2010 besproken gaan worden met de
Raad van Commissarissen.
Verder is op verzoek van de interim Raad van Commissarissen een advies voorbereid over de concept
wet maatschappelijke onderneming (WMO). Dit advies is vooralsnog aangehouden.
Ten slotte zijn in de personele samenstelling van de Stichtingsraad enige wijzigingen opgetreden:
mevrouw M.H. Kwekkeboom en de heer L. Lenssen zijn in 2009 afgetreden. De dames P.M.E. van
Dam, C. Verstappen en de heer M. Ahmidi zijn als nieuwe leden aangetreden.
De Stichtingsraad dankt de afgetreden leden voor hun betrokkenheid en inzet, en vertrouwt op een
goede samenwerking met de nieuw aangetreden leden.
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Samenstelling Stichtingsraad per 31 december 2009
Naam

Jaar van
aantreden

Expertise

		
M. Ahmidi

2009

zorg, probleemwijken en probleemjongeren

Mevrouw drs. M.H.A van Berkel
2005
			

gezondheidszorg, welzijn, interculturalisatie
en projectontwikkeling

Mevrouw T. de Bruijn
2004
			

huurrecht, woningbouw, vrouwenemancipatie,
vormgeving en kleurkunde

Ing. S.H. de Bruine
2004
			

architectuur, stedenbouw, volkshuisvesting, zorg en
onderwijs

Mevrouw drs. P.M.E. van Dam
2009
			

psychiatrie en verslavingszorg, preventie, zorgverzekeringen en bestuurlijke vraagstukken

R. Linthorst

			

buurt-burenkwesties en conflicthantering in probleemsituaties

Mevrouw mr. N. La Rose-Lont

openbaar bestuur, jeugdzaken en rechten van het kind

2005
2007

R.J. van Tol
2004
			

financiën en fiscaliteit in midden- en kleinbedrijf en
maatschappelijk ondernemerschap

Mevrouw mr. C. Verstappen
2009
			

zorgverzekeringen en doelgroepen, diversiteit/interculturalisatie en HRM in de zorg
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2 Wijk
Woningcorporaties zijn oorspronkelijk opgericht om goede en betaalbare huisvesting te realiseren,
voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Die doelstelling is nog steeds – 100 jaar na de oplevering van de eerste woningen van Rochdale – onverkort van kracht. Het vormt het fundament waarop
onze corporatie is gebouwd. Dit fundament is echter de laatste jaren een stuk breder geworden. Niet
alleen de woning moet goed zijn, ook de wijk eromheen is van groot belang voor de kwaliteit van
wonen en leven. Rochdale heeft haar aandacht verbreed naar het wonen in ruime zin en daarmee
naar de buurten en wijken waarin onze woningen staan. Die buurten en wijken vormen de dagelijkse
leefomgeving voor onze bewoners; zij zijn de ‘ankerpunten’ voor hun bestaan. Daar spelen de sociale
processen zich af en daar identificeren mensen zich voor een belangrijk deel mee. Zij willen trots kunnen zijn op de wijk waarin zij leven.
Om dat gevoel van trots te versterken, investeert Rochdale in toenemende mate integraal en gebiedsgericht. We kijken niet alleen naar de staat van onze eigen woningcomplexen, maar nemen nadrukkelijk ook de andere functies onder de loep. Denk daarbij aan scholen en andere maatschappelijke
voorzieningen. Samen met de partijen die primair voor deze functies verantwoordelijk zijn, streven we
naar leefbare wijken.
Onze bijdrage aan leefbare wijken bestaat in de eerste plaats uit het aanbieden van een aantrekkelijk
en gevarieerd woningaanbod, voor uiteenlopende groepen bewoners. Gevarieerd naar prijsklasse,
financieringscategorie (koop/huur) en functionaliteit (wonen/werken). Ons strategisch voorraadbeleid
vormt hiertoe een belangrijk instrument.
In de tweede plaats maken wij ons sterk voor de realisatie van maatschappelijk vastgoed, een functie
die zeer dicht tegen het wonen aan ligt. Dit zijn voorzieningen die op een niet-commerciële manier
worden ontwikkeld en geëxploiteerd. Scholen maar ook bijvoorbeeld zorg, welzijn en werkgelegenheid
(wijkeconomie) vallen binnen dit kader. Wij leveren hiertoe het vastgoed, onze partners brengen hun
eigen expertise op hun terrein in. Op deze manier ontstaan aantrekkelijke perspectieven voor onze
bewoners: in een gevarieerde wijk met de juiste voorzieningen kunnen zij lang en plezierig wonen. Er
ontstaat binding en daarmee een duurzame wijk, ook in sociaal opzicht.
De derde pijler onder onze inzet voor leefbare wijken bestaat uit een signalerings- en doorverwijsfunctie. Onze medewerkers komen veel ‘achter de voordeur’ bij bewoners en kunnen daar problemen
signaleren. Bij die signalering blijft het niet; wij brengen bewoners in contact met sociaal-maatschappelijke organisaties die verder kunnen helpen.
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2.1 De leefbaarheidsaanpak van Rochdale
Rochdale werkt aan leefbare en gevarieerde wijken en is actief op allerlei terreinen op het gebied van
leefbaarheid.
Leefbaarheid is in de ogen van Rochdale afhankelijk van 4 factoren, te weten: de fysieke kwaliteit
van de woning, de maatschappelijke positie van de bewoner, de fysieke kwaliteit van de buurt en de
socialesamenhang in de buurt. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de wensen en de verantwoordelijkheid van de klant.
De eerste algehele zorg is een goed wooncomfort tegen betaalbare prijzen, noem het basiskwaliteit. In
de wijk gaat het hier om een basiskwaliteit op het gebied van ‘schoon/heel en veilig’.
Ten aanzien van de sociale samenhang gaat het om (het terugbrengen van) gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en het elkaar durven aanspreken, zodat bewoners ‘prettig samenleven’ met elkaar.
Wat betreft de positie van de individuele bewoner gaat het om het signaleren van problematiek en het
zo nodig doorverwijzen naar instanties. Het feit dat Rochdale ook ‘achter de voordeur’ kijkt, betekent
dat er een signalerende functie wordt vervuld voor zorg- en hulpverlenende instanties.
Op het gebied van leefbaarheid is sprake van een toename van activiteiten. De aanpak kan worden
beschreven als een brede benadering die in sterke mate bepaald wordt door vraagstukken op lokaal
niveau. Tussen de aanpak in verschillende wijken bestaan hierdoor accentverschillen.
De gemeenten en de stadsdelen zijn van oudsher een belangrijke partner in het investeren op lange
termijn in de stad en haar bewoners. Daar zijn de laatste jaren verschillende organisaties in het maatschappelijk middenveld bijgekomen. We noemen onder meer de onderwijsinstellingen als de ROC’s,
die zich in toenemende mate interesseren voor wijk- en gebiedsontwikkeling. Ook is het palet aan
zorginstellingen verbreed dat in de wijken actief is. Niet in de laatste plaats werken we op veel plekken
al samen met collega-woningcorporaties, die leefbaarheid in brede zin net zo op het netvlies hebben
staan als wij. Samen zullen we de komende jaren investeren in wijken waar mensen graag willen (blijven) wonen.
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Interview

‘Positieve
contacten zijn
de basis van
het werk’
Marcel Linthorst is wijkbeheerder in het Zuidwest
kwadrant van Amsterdam Osdorp, in dienst van
Woningstichting Rochdale.
Veel actie
Marcel loopt niet alleen zijn rondes. De wijkbeheerders organiseren van alles samen met de buurt: voetbaltoernooien, Wereld Tuinendagen, boxgangacties en
schoonmaakacties. Marcel: “Ik heb een grandioze baan
met goede collega’s. In ‘mijn wijk’ staan ongeveer 1.300
woningen. De wijkbeheerder is verantwoordelijk voor de
openbare ruimte. Ik spreek overtreders van woonregels
aan op hun gedrag om overlast en vervuiling te beteugelen, maar mijn werk heeft ook een sociale kant: buurt
bemiddeling en spreekuren houden voor bewoners.”
Schoonmaken met Cordaan
Cordaan/AGO organiseert diverse dagbestedingsprogramma’s, waaronder schoonmaakacties in de buurt,
want voor hun cliënten is de directe omgeving heel belangrijk.
Vanuit het wijkbeheerkantoor in Osdorp zag Marcel Lint
horst de cliënten de straten opruimen, echter zonder
goed materiaal. ‘Dat kan beter’, was wat hij dacht en
regelde voor hen de juiste benodigdheden. Na een
gesprek bij Cordaan/AGO werd afgesproken dat een
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klein groepje elke week samen met Marcel op pad gaat.
Sindsdien belt Marcel iedere dinsdag om half elf aan bij
Dagverblijf De Elzen in Osdorp om samen met de cliënten aan de slag te gaan. Met hun opvallende hesjes met
Rochdale-logo, emmers en bezems zijn zij inmiddels een
begrip in de buurt.
Ons kent ons
In Marcels werk is het belangrijk dat hij veel mensen kent
in de buurt. “Positieve contacten zijn de basis van het
werk. Dan spreken mensen mij ook aan op straat. Daarnaast heb ik in de loop van de tijd een goede relatie met
bijvoorbeeld het stadsdeel en de politie opgebouwd. Als
ik iets organiseer, heb ik meestal zowel met bewoners als
met het stadsdeel te maken.”
Marcel werkte eerst voor Rochdale in Amsterdam
Geuzenveld. In 2008 was hij nog ‘huismeester van het
jaar’. Toen een vriend en collega overleed, die in het
Zuidwestkwadrant werkte, nam Marcel diens wijk over.
Marcel groeide op in deze eigen wijk. “Veel mensen ken
ik nog van vroeger! Dat maakt het een stuk makkelijker.
Ook als gezinnen binnen de buurt verhuizen naar de
nieuwbouw, is het een voordeel dat ik ze al ken, want in
de nieuwbouw hebben we een andere manier van wijkbeheren. Bij de oplevering van nieuwbouwwoningen ben
ik er vaak bij om uit te leggen wat wel en niet kan in de
buurt. En zo leer ik ook de mensen kennen die nieuw zijn
in de buurt. Die weten dan meteen wie ik ben en hoe ze
me kunnen bereiken.”
Zeker nog vijf jaar
Zonder wijkbeheer zou het een rommel zijn in de buurt,
dat weet Marcel zeker. “We zijn vooral actief in de buurten
waar gesloopt wordt. Daar zijn we ook het hardst nodig.
Als in een straat veel mensen tegelijk moeten verhuizen,
bel ik het stadsdeel en die zetten dan zo’n grote container neer. Zodra die container vol is, bel ik weer en wordt
hij verwisseld. Als je dat niet doet, ligt de hele buurt al
snel vol met zwerfvuil.”
Nadat de vernieuwing afgerond is, zal de functie van de
wijkbeheerder inhoudelijk veranderen. “In totaal zullen
we dan met minder wijkbeheerders gaan werken. Ik ben
nog zeker vijf á zes jaar voor deze wijk werkzaam. Daarnà
gaan we gewoon naar een andere wijk. Woningstichting
Rochdale kan niet zonder wijkbeheerders”.
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Kunstlessen voor bewoners Kattenburg
In samenwerking met het Matchingsfonds voor de kunst, wordt door Rochdale de onderdoorgang van Kattenburg door kunst opgefrist. Hierdoor ontstaat een groter gevoel van veiligheid en
het motiveert buurtbewoners de onderdoorgang netjes te houden. Een kunstenaarsduo voert de
opdracht gezamenlijk met bewoners uit. Door middel van lessen worden bewoners betrokken bij
het ontwerp en zij maken het uiteindelijke ontwerp voor het kunstwerk. De opdracht is om een
ontwerp te maken voor een tegel van 30 x 30 cm. De lessen hebben geresulteerd in prachtige
en creatieve tegelontwerpen.

Buurtbemiddeling
In Amsterdam, Zaanstad en in Purmerend doet Rochdale mee met ‘Buurtbemiddeling’. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. Zij helpen buren in conflictsituaties weer met elkaar in
gesprek te komen en bevorderen op die manier de leefbaarheid.
Iedere burger kan een burenconflict bij Buurtbemiddeling aanmelden. De bemiddelaars gaan
met beide partijen in gesprek en motiveren de buren vervolgens om met elkaar in gesprek te
gaan. Tijdens een bemiddelingsgesprek krijgen de buren de kans om irritaties naar elkaar uit te
spreken en te werken aan een gezamenlijke oplossing. Een bemiddelingsgesprek leidt vaak tot
wederzijds begrip en acceptatie.
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Transvaalbuurt steeds schoner!
Afvalberg getransformeerd tot
kunst op het Krugerplein
In november 2009 organiseerde Rochdale i.s.m.
collega-corporaties, stadsdeel en welzijnsorganisatie Dynamo een grote schoonmaakactie in de
Transvaalbuurt.
Ruim 130 buurtbewoners, waaronder de lokale
voetbalclub ‘de Masterboys’ werkten mee en verzamelden op het Krugerplein een afvalberg van
zo’n 100 kilo, bestaande uit dozen, fietswrakken,
vuilniszakken en ander grofvuil. Theatermaker Jos
Zandvliet transformeerde het afval tot theatrale
beeldende kunst op het plein.
Positieve uitkomst van de dag was niet alleen een
opgeruimde wijk, maar bovendien hebben ‘de
Masterboys’, aangeboden een deel van de buurt
schoon te houden.

2.2 De wijkaanpak van het rijk
In 2007 werd een selectie van veertig wijken met de volgens het kabinet grootste opeenstapeling van
problemen bekend gemaakt. In de wandelgangen werden deze wijken al snel ‘De Vogelaarwijken’.
Rochdale huisvest in Amsterdam en Zaanstad een groot deel van de bewoners in de ‘Vogelaarwijken’,
door ons aandachtswijken genoemd.
Van de 40 aangewezen wijken heeft Rochdale bezit in:
•	Amsterdam Zuidoost (Bijlmermeer: EGK-buurt);
•	Amsterdam Nieuw West;
•	Amsterdam West (binnen de ring);
•	Amsterdam Noord (de Banne en Nieuwendam Noord);
•	Amsterdam Oost (Transvaal);
• Zaandam Zuidoost (Poelenburg).
Het rijk wil een impuls geven aan deze wijken door extra te investeren. Van de corporaties worden ook
extra inspanningen en extra investeringen verwacht. Omdat elke wijk anders is, is voor elk van de 40
wijken door gemeente, bewoners en corporaties de dominante problematiek beschreven. Uiteindelijk
zijn veertig ‘wijkactieplannen’ tot stand gekomen met daarin ambities, oplossingen en prestaties door
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verschillende partners. De uitvoeringsplannen binnen de wijken beslaan 2 jaar.
De veelal ambitieuze plannen zijn gebaseerd op de door het ministerie omschreven thema’s:
• wonen (iedereen een plek);
• prettig woon- en leefklimaat (veiligheid);
• elkaar kennen (integreren);
• investeren door leren (leren);
• meedoen door werk (werken).
Het uiteindelijke doel is dat de veertig wijken binnen acht tot tien jaar groeien richting het stedelijk
gemiddelde op de genoemde terreinen. Elke twee jaar worden de uitvoeringsprogramma’s herzien en
opnieuw vastgesteld. Er is in 2009 hard gewerkt aan het nieuwe programma voor 2010 en 2011.

Heffing en Projectsteun
Hoewel de wijkaanpak voor Rochdale zeker geen nieuwe ontwikkeling is, steunt Rochdale de wijkaanpak van het Rijk. Dit wil zeggen dat er door Rochdale naast de activiteiten die al gepland waren, ook
‘additionele’ activiteiten worden ondernomen in het kader van de wijkaanpak van het rijk. Extra investeringen worden gedaan in woningen, in de woonomgeving en in maatschappelijk onroerend goed.
Ook worden er extra uitgaven ter bevordering van de leefbaarheid in de wijken gedaan, die voornamelijk out-of-pocket worden gefinancierd.
Voor de financiering van de extra inspanningen binnen deze aandachtswijken kunnen corporaties
projectsteun aanvragen uit een fonds dat bestaat uit corporatiegelden. Hierbij is uitgegaan van een
solidariteitsbeginsel waarbij corporaties die niet te maken hebben met grootstedelijke problematiek,
maar wel beschikken over voldoende financiële middelen, bijdragen aan dit fonds. De input voor dit
fonds wordt geïnd middels een heffing. Rochdale heeft vrijstelling gevraagd en gekregen voor de bijdrage aan dit fonds.
Om projectsteun uit het fonds aan te vragen is samen met collega corporaties een overzicht gemaakt
van de extra inspanningen die worden gedaan in het kader van de wijkaanpak. Van alle activiteiten
is een selectie gemaakt, op basis waarvan projectsteun is aangevraagd voor de extra inzet in 2009.

Wijkaanpak Bijlmermeer
Sinds 1992 loopt de uitvoering van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Waar aan het begin van de
vernieuwing (15 tot 20 jaar geleden) verzet was tegen vooral sloopplannen, oogst de herstructurering
nu bijna alleen nog bijval. Nieuwe wijken als geheel worden inmiddels zichtbaar.
Binnen de Bijlmermeer behoort de EGK-buurt tot de wijkaanpak. In veel opzichten is de EGK-buurt al
een prachtige wijk met een enorm potentieel. Het is een wijk die fysiek steeds beter in zijn jasje zit. Er
wordt een goede balans tussen laag- middel- en hoogbouw gecreëerd en naast sociale woningbouw
komen er koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector. Mensen kunnen nu een wooncarrière in
de wijk maken en er is gelegenheid voor mensen met hogere inkomens om zich in de wijk te vestigen.
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Hoewel de stedenbouwkundige opzet van de wijk op veel plekken al ingrijpend herzien is, zijn bepaalde voor de leefbaarheid belangrijke kenmerken van de oorspronkelijke opzet gehandhaafd. Er is
veel groen in de nabije omgeving en de waterlopen zijn niet alleen gehandhaafd, maar zelfs verbreed
en uitgebreid.
Er wordt gewerkt aan een gedifferentieerd woonmilieu. De nieuwe woonbuurten zien er goed uit, flats
zijn gerenoveerd, een winkelcentrum is vernieuwd, er zijn voorzieningen gebouwd en de wijk is ruim
van opzet. De ruimtelijke vernieuwing gaat de komende jaren op volle snelheid verder.
In het verslagjaar werd in de E-buurt het project Nieuw Eeftink opgeleverd.
De G-buurt is in de afgelopen jaren al grotendeels vernieuwd.
Het meest zichtbaar in de EG K-buurt is de vernieuwing in de K-buurt, waar ten zuiden van de Karspeldreef
Laag Kralenbeek en Nieuw Kempering is gebouwd, evenals Nieuw Klieverink en Kouwenoord.
In 2009 werd nieuwbouwproject K-midden hieraan toegevoegd en werd bovendien gestart met de
renovatie van de flat Kortvoort.

Nieuw Eeftink/ Evergreen2:
Royaal wonen in Amsterdam Zuidoost
Nieuw Eeftink is de tweede fase van het project Evergreen in Amsterdam Zuid Oost. De levendigheid van de stad kan hier worden gecombineerd met de rust van buiten wonen. Dat is ook de
basis geweest van het succes van de eerste fase van Evergreen, waar de bewoners zich inmiddels hebben gesetteld. Er is bijzonder veel aandacht besteed aan de overgang tussen privé terrein en het openbaar gebied. Dit is gerealiseerd door middel van verhoogde voortuinen, hekjes
of bloembakken.

Flatcoaches in de EGK buurt
De aanwezigheid van flatcoaches draagt bij aan een leefbare, veilige en schone omgeving.
Eerder gestart als een pilotproject in Bos en Lommer, zijn er inmiddels ook in de EGK-buurt in
Zuidoost flatcoaches actief. Met herkenbare bodywarmer en pet gaan de flatcoaches op bezoek
bij nieuwe bewoners, waarbij ze kennis maken met de nieuwe buren en de woonregels onder de
aandacht brengen. Er zijn in 2009 zes flatcoaches geworven en aangesteld. De oudste van deze
actieve bewoners is al tachtig jaar oud!
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Een gezamenlijke plek
Buurtbewoners uit de Bijlmerflats Gravestein en Kikkenstein gaven vorig jaar tijdens een bezoek
van minister Vogelaar aan dat ze behoefte hadden aan een plek waar ze kunnen vergaderen en
buurtactiviteiten kunnen ontwikkelen. Rochdale regelde twee ruimtes en verbouwde ze. Op 30
maart 2009 opende minister Van der Laan de bewonersruimte.
Rochdale betaalt de huur en neemt het grootste deel van de energiekosten voor haar rekening.
De overige kosten worden verrekend onder de bewoners. Het beheer is in handen van de bewonersvereniging.

Investeren door leren
‘Leren’ vormt een belangrijk thema binnen de
wijkaanpak. Leren lezen is hiervoor een onmisbare
basisvaardigheid. Het blijkt dat een groot deel van
de Nederlandse kinderen onvoldoende leest. Vooral binnen gezinnen in aandachtswijken zijn relatief
vaak geen of onvoldoende leesboeken aanwezig.
Kinderen die niet goed kunnen lezen lopen een
kans een leerachterstand op te lopen.
Ieder Kind Een Eigen Boek
Stichting Ieder Kind Een Eigen Boek heeft als doelstelling om zoveel mogelijk kinderen aan het
lezen te krijgen en hen bovendien voor te lichten over een belangrijk thema. Hiervoor heeft de
stichting een leesboek ontwikkeld waarin kinderen zelf de hoofdrol spelen. Het thema van het
boek is brandpreventie.
Rochdale was enthousiast over het idee. Niet alleen lezen en leren, maar ook het thema brandpreventie staat bij Rochdale hoog op de agenda. Daarom steunde Rochdale het initiatief, gezamenlijk met collega corporaties, brandweer Amsterdam-Amstelland, lokale ondernemers, vrijwilligers en stadsdeel Zuidoost.
Leerlingen basisschool De Rozemarn trots op eigen leesboek
Leerlingen van de openbare basisschool De Rozemarn in Amsterdam Zuidoost kregen in maart
het boek ‘Brand in Chocoladestad’ waarin ze zelf de hoofdrol spelen.
Alle kinderen komen zelf in het boek voor met hun eigen naam, woonplaats, leeftijd en de namen
van vriendjes en vriendinnetjes.
De kinderen waren dolblij met hun leesboek. Tijdens het uitdelen van de boeken zijn drie scholieren uitgerust in een brandweertenue. Samen met de brandweerlieden van Amsterdam-Amstelland werd onder andere een brandweerlied gezongen. Kinderen konden ook de brandweerauto
bewonderen en deel uitmaken van een ‘droge oefening’.
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Naast de genoemde voorbeelden zijn er nog tal van additionele projecten die Rochdale in het kader van
de wijkaanpak onderneemt. Voor de Bijlmermeer is een aanvraag gedaan voor projectsteun voor de
additionele projecten in 2009. De betreffende projecten zijn vermeld in paragraaf 6.3: Samenwerking.

Nieuw West en West binnen de ring
De fysieke vernieuwing die vooral ten westen van de ring A10 plaatsvindt, is grotendeels in handen van
stadsvernieuwingscorporatie Far West. Al het bezit van Rochdale dat is bestemd voor herstructurering
is overgedragen aan Far West, die de fysieke vernieuwing verzorgt. Op veel plaatsen wordt gebouwd en
gesloopt. Ook zijn er nog een hoop andere vernieuwingsplannen die nog in de voorbereidingsfase zijn.
In het Zuidwest Kwadrant van Osdorp is het werk het verst gevorderd. De vernieuwing van het Zuidwest
Kwadrant is een voorbeeld voor de gehele aanpak van de Westelijke Tuinsteden. De kwaliteiten van de
Westelijke Tuinsteden - licht, lucht en ruimte- kennen de bewoners zelf als geen ander. Het zijn met name
deze sterke kanten van de omgeving die verder worden ontwikkeld. Renovatie, sloop/nieuwbouw en
een verbetering van het beheer en het voorzieningenniveau maken onderdeel uit van het grootschalige
vernieuwingsplan. Uiteindelijk moet het woningaanbod divers zijn (klein, groot, koop, huur). De uitvoering
van renovatie, nieuwbouw en sociale vernieuwingsprojecten in het Zuidwest Kwadrant is in volle gang.
De rol van Rochdale is ook in Amsterdam West al lang niet meer alleen het investeren in de gebouwen.
Rochdale investeert ook in verschillende sociale en culturele projecten.
Hoewel de sociale problematiek in Nieuw West en West binnen de ring divers is, ligt de nadruk van de
aanpak in beide wijken vooral op wijkbeheer, aanpak van overlast en de ‘Vroeg erop af’ methode bij
de behandeling van huurachterstanden en schuldenproblematiek. Daarnaast wordt gewerkt aan meer
jeugdactiviteiten.

Bliksemstages met Jinc
In samenwerking met Jinc (voorheen Campus Nieuw West) organiseert Rochdale bliksemstages,
beroepsoriëntatie en het leren van vaardigheden die nodig zijn voor het vinden van een baan. De bliksemstages zijn bedoeld voor basisschoolkinderen en leerlingen van de eerste klas van het VMBO.
Rochdale regelt ook ‘gasttrainers’ die ervaren zijn in het voeren van sollicitatiegesprekken. Het beoogde resultaat is een juiste studiekeuze, minder kans op schooluitval en beter zicht op werk.
De stages blijken een groot succes en Rochdale heeft aangegeven dat zij graag van de partij is nu
Jinc het voornemen heeft de bliksemstages verder uit te rollen over de rest van Amsterdam.
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Academie van de stad
In het project ‘Academie van de stad’, een initiatief van hogescholen, zetten studenten zich vanuit hun opleiding in voor wijk- en bewonersgerichte projecten. De projecten liggen op het terrein
van onderwijs, zorg en welzijn. Op deze manier leren studenten van de stad en dragen bij aan
het verbeteren ervan.
Een voorbeeld van een project van de academie is ‘beleef de straat’. Leerlingen van de PABO in
Amsterdam ontwikkelden binnen dit project, onder begeleiding van de Academie van de Stad
samen met Rochdale, een lespakket over zwerfafval voor basisscholen in Amsterdam West.
Het lesmateriaal is ontwikkeld in de vorm van een spel, een knutselpakket of een quiz en gaat
over verschillende soorten afval, schoonmaakacties, recycling en hoe je anderen in je wijk kunt
aanspreken op vervuiling en gedrag.

Naast de genoemde voorbeelden zijn er nog tal van additionele projecten die Rochdale in het kader
van de wijkaanpak onderneemt. Voor Amsterdam Nieuw West en West binnen de ring is een aanvraag
gedaan voor projectsteun voor de additionele projecten in 2009. De betreffende projecten zijn vermeld
in paragraaf 6.3: Samenwerking.

Amsterdam Noord
In Amsterdam Noord zijn door Rochdale en de betrokken partijen drie wijkactieplannen geschreven,
één voor Nieuwendam-Noord, één voor de Banne en één voor de Vogelbuurt.
In de wijkactieplannen, aanvullend op de stedelijke vernieuwing die al op stapel stond, is veel aandacht voor jeugd en gezin (ook vroegtijdige signalering ‘achter de voordeur’), integratie en sociale
samenhang, (ouderen)zorg, bewonersinitiatieven, leren en opgroeien, werk en leefbaarheid.
De fysieke vernieuwing in Amsterdam Noord concentreert zich in de wijken De Banne en Nieuwendam
Noord. Er wordt hard gewerkt aan herstructureringsprojecten. In 2009 is gestart met de sloop van een
complex aan de Schepenlaan, waar de nieuwbouw zal starten in 2010. De vernieuwingsoperatie hier
is nodig omdat veel woningen verouderd zijn. De woningen zijn gebouwd in het begin van de jaren ’60
en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Ook is de samenstelling van de woningvoorraad eenzijdig,
er zijn teveel goedkope huurwoningen en te weinig eengezinswoningen. De algemene inzet van de
fysieke vernieuwing is het verstevigen van het sterke aspect van de wijk: de aanwezigheid van veel
groen en water. Ook in sociale activiteiten komt dit terug.
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Groene bewonersinitiatieven in Noord
Bewonersinitiatieven zijn een belangrijk onderdeel van de wijkaanpak. Het is de bedoeling dat
bewoners zelf met ideeën komen en die ook zoveel mogelijk zelf uitvoeren.
In Amsterdam-Noord richtte een aantal bewoners zich op het groen in de buurt. Voorbeelden
hiervan zijn het opgerichte kruidentuintje ‘Pittig gekruid’ in Nieuwendam-Noord en het buurttuintje
‘Spreeuwenpark’ in de Vogelbuurt.
Kruidentuintje Pittig gekruid
Pittig gekruid is een initiatief van buurtbewoonster Hannelore Bohl. Samen met Inge Stuyf van
de werkgroep ‘Wortelen in je Buurt’ bedacht en maakte zij de kruidentuintjes aan de Wieringerwaardstraat. Het idee voor de kruidentuintjes ontstond bij Hannelore omdat zij graag op een
ontspannen manier iets voor haar buurt wilde doen. Samen werken in de tuin is daarvoor een
goede manier, leek haar. In de tuintjes worden allerlei kruiden verbouwd. Het oogstseizoen werd
afgesloten met een oogstfeest voor de bewoners.
Buurttuintje Spreeuwenpark
Ook in de Vogelbuurt hadden bewoners een dergelijk groen idee voor de buurt. Henk en Jolanda
Vester wonen met hun vier kinderen aan het Spreeuwenpark.
Jolanda: “Ons balkonnetje is klein en daarom verkassen we regelmatig met tuinstoelen, limonade en kopjes koffie naar het park voor ons huis. Voor buurtbewoners nemen we extra bekers
mee, zodat die ook een kopje koffie kunnen drinken.” Zo ontstond het idee voor een buurttuintje.
In april 2009 was alles er: de bankjes, zitjes en het groen. De buurttuin blijkt een laagdrempelige
manier om met elkaar in contact te komen. De tuin heeft onderhoud nodig en daarvoor vroegen
Henk en Jolanda de zorginstelling Cordaan, die een vestiging heeft aan het Spreeuwenpark, om
hulp. Vrijwilligster Inte gaf aan graag te helpen in de tuin. Met goede uitleg en begeleiding van
Jolanda en Henk, en de begeleiding van haar eigen begeleidster van Cordaan, zorgt Inte dat de
tuin wordt gesproeid, het gras wordt gemaaid en het onkruid uit de tuin wordt verwijderd.

Met Thuis op Straat aan het werk in de Banne
In de Banne-Zuid werkt Rochdale samen met Thuis op Straat (TOS). TOS organiseert naschoolse activiteiten voor kinderen in de wijk. Zo kan er bijvoorbeeld op het schoolplein worden gevoetbald en getafeltennist. In februari 2009 startte TOS samen met Rochdale een zakgeldproject voor
leerlingen van de Dorus Rijkersschool en kinderen uit de buurt.
Inssaf, Malika, Yasmina, Okan, Orlanda, Mellissa en Siwora hebben wekenlang hard hun best gedaan om alle rotzooi uit de struiken, bosjes, schoolplein en stoep op te prikken en in vuilniszakken
te doen. Ze hebben enkele weken elke dinsdag geprikt en daarmee een speelgoedbon verdiend.
Huismeester Ron Kreeft wil in het kader van leefbaarheid graag meer doen met de kinderen
zoals winkelwagentjes terugbrengen, tuintjes opknappen en onderdoorgangen schilderen. Ron:
”Dat gaat vast lukken, er zijn steeds meer kinderen die zich aanmelden om mee te doen!”
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Naast de genoemde voorbeelden zijn er nog tal van additionele projecten die Rochdale in het kader
van de wijkaanpak onderneemt. Voor Amsterdam Noord heeft Rochdale een aanvraag gedaan voor
projectsteun voor de additionele projecten in 2009. De betreffende projecten zijn vermeld in paragraaf
6.3: Samenwerking.

Amsterdam Oost: Transvaalbuurt
Rochdale is in de Transvaalbuurt met ongeveer 400 woningen een relatief kleine partij. We nemen wel
zitting in het programmateam, maar zijn geen ‘trekker’. De coalitie van betrokken partijen bestaat uit
het stadsdeel, corporaties en welzijnsorganisaties. Alle activiteiten zijn samengebracht in het wijk
actieplan ‘Transvaal steeds beter’.
Het wijkactieplan beschrijft een aantal concrete plannen, zo zal het wonen gevarieerder worden gemaakt en de kwaliteit van het wonen worden verbeterd. Dit betekent dat er extra investeringen in
onderhoud en beheer zullen worden gedaan en woningen bij mutatie worden verkocht.

Buurtbijeenkomst voor en met bewoners uit de wijk
Onder het motto ‘Transvaalbuurt steeds beter’ werken bewoners, corporaties en ondernemers
op allerlei manieren samen aan de buurt. Op 13 mei was er een buurtbijeenkomst voor en met
bewoners van de Transvaalbuurt, waar de resultaten van de wijkaanpak werden getoond. Met
een film en een buurtmarkt presenteerden de diverse spelers, waaronder Rochdale, hun initiatieven en projecten.
Als kleine speler in de wijk, richt Rochdale zich voornamelijk op activiteiten die de leefbaarheid
in de wijk verbeteren. Het sociaal beheer is geïntensiveerd. De complexbeheerder loopt rondes
in de buurt en houdt wekelijks een spreekuur. Ter verbetering van de uitstraling van de panden
in de wijk reinigt Rochdale de gevels extra. Ook de graffitiverwijdering is geïntensiveerd, nieuwe
graffiti wordt direct na signalering verwijderd. Op enkele plekken zijn deuren en/of gevels opnieuw geschilderd. Om de buurteconomie te verbeteren worden er bedrijfsruimten gemaakt en
verbeterd. Voor leegkomende bedrijfspanden worden ondernemers gezocht voor permanente of
tijdelijke bestemmingen.

Portiekgesprekken in Transvaal
Rochdale wil weten wat er onder haar bewoners leeft. Om te peilen wat voor ideeën er bestaan
over het verbeteren van portieken, de straat en de wijk, voert Rochdale “portiekgesprekken”.
In mei begon Rochdale met het organiseren van deze portiekgesprekken in Transvaal.
Onder andere met kleurrijke uitnodigingen in de vorm van deurlabels, werden bewoners van 22
portieken (132 woningen) uitgenodigd om naar de informatieavonden te komen. Elf avonden lang
werd rond de keukentafel in een apart ingerichte woning met de bewoners over hun buurt, straat
en portiek gesproken. Doel van de portiekgesprekken is het versterken van het buurtgevoel, verantwoordelijkheid, sociale cohesie en trots bij de bewoners van de Transvaalbuurt.

40

jaarverslag 2009

Naast genoemde voorbeelden neemt Rochdale deel aan activiteiten met collega-corporaties en het
stadsdeel. Ook voor de additionele projecten in 2009 in Amsterdam Oost is een aanvraag gedaan voor
projectsteun. De betreffende projecten zijn vermeld in paragraaf 6.3: Samenwerking.

Zaandam Zuidoost: Poelenburg
Bij de vernieuwing van de wijk Poelenburg werkt Rochdale samen met de gemeente Zaanstad en collega corporaties Parteon en ZVH. Deze partijen dragen samen de lasten van de vernieuwing.
Donderdag 18 december was een grote dag voor Poelenburg, alle gemeenteraadsleden van Zaanstad
stemden voor het Uitvoeringprogramma Nieuw Poelenburg 2009-2018. Hierin staan de plannen voor
de vernieuwing van Poelenburg uitgewerkt. Kern van het Uitvoeringsprogramma is om van Poelenburg
een levendige wijk te maken waar bewoners trots op zijn. Een wijk waar bewoners niet wegtrekken,
maar waar ze wooncarrière kunnen maken. Een cultureel gevarieerde wijk met mogelijkheden voor
ontmoeting, integratie en zelfontplooiing. Een wijk die ruim veertig jaar na haar ontstaan, een prettige
en veilige leefomgeving biedt aan jong en oud en waar bewoners betrokken zijn bij hun leefomgeving.
In Poelenburg komen naast woningen en parkeerplaatsen onder andere een nieuw winkelcentrum,
een bedrijvenactiviteitencentrum en een Brede School.

Kinderreisbureau
in Poelenburg
Het kinderreisbureau in Poelenburg
wordt (met hulp van studenten,
professionals en bewoners) gerund
door kinderen uit de wijk en zorgt
dat de buurt een aantrekkelijke
bestemming wordt. Het project leidt
bovendien tot meer contact tussen
bewoners.
Op 1 april bracht minister Van
der Laan een bezoek aan de wijk
Poelenburg in Zaandam.
Asli (10), Guled (10) en Sharmarke(8)
zijn drie vrijwilligers van het kinder
reisbureau van Poelenburg. Zij gaven de minister een rondleiding door
hun wijk.
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Basiscursus Wonen
Rochdale verzorgt in Poelenburg een ‘basiscursus wonen’ voor vrouwen. De bedoeling van
deze cursus is vrouwen te activeren en te stimuleren mee te doen aan de samenleving en aan
wijkactiviteiten. De basiscursus gaat over allerlei aspecten van wonen: van huren en contact met
de woningcorporatie tot woningonderhoud en woninginrichting.
“Door de cursus leer je waar je naar toe moet gaan als er iets is en je blijft op de hoogte van wat
er speelt in de wijk”, aldus een van de cursisten.

De metamorfose van de Haakflat in Poelenburg
Soms is een grondige renovatie niet nodig om tóch een metamorfose te kunnen bereiken.
De Haakflat in Poelenburg (Thijssestraat en Oudemansstraat) is hier een voorbeeld van. In ruil
voor het weghalen van ontsierende schotelantennes hebben bewoners een abonnement gekregen via de satelliet. Op de foto links het oude en rechts het nieuwe aanzicht.
De huurders van de Haakflat kunnen de kanalen van zes satellieten ontvangen. Bij elkaar opgeteld zijn dat ruim 600 ongecodeerde digitale televisiekanalen. Huurders kunnen zich ook abonneren op een TV- zenderpakket van 25 zenders, vergelijkbaar met de huidige kabelleverancier.
Overstappen hoeft niet, bewoners kunnen er ook voor kiezen om het huidige kabel- en internetabonnement door te laten lopen.
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Bijeenkomsten over energiebesparing in Poelenburg
In november organiseerde Rochdale een energiebesparingsproject in de Suringarflat in Poelenburg.
Bewoners konden zich aanmelden om deel te nemen als sleutelfiguur binnen het energieteam.
De werving had 11 gemotiveerde sleutelfiguren als resultaat. De sleutelfiguren nodigden ver
volgens medebewoners uit voor bijeenkomsten over energiebesparing.
Tijdens de bijeenkomsten kregen bewoners nuttige tips over energiebesparing. De deelnemers
kregen een energiebox cadeau met hierin onder andere spaarlampen, een energiemeter en een
zuinige douchekop.
Veel bewoners die deelnamen aan het project gaven aan zich meer bewust te zijn welke hande
lingen en apparaten in het huishouden energie kosten. Uit de evaluatie is gebleken dat het project
bovendien heeft bijgedragen aan een grotere onderlinge betrokkenheid.

Rochdale investeert in kleine en grote maatschappelijke projecten en draagt zo op diverse manieren
bij aan de vernieuwing in Poelenburg. Van taalcursus tot jongerenvoorzieningen tot ondersteuning
van startende ondernemers. Voor de additionele projecten in Poelenburg in 2009 heeft Rochdale een
aanvraag gedaan voor projectsteun. De betreffende projecten zijn vermeld in paragraaf 6.3: Samenwerking.
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3 Klant
3.1 Dienstverlening
Rochdale hecht waarde aan een kwalitatief hoog niveau van haar dienstverlening. Niet voor alle dienstverlening is echter een zelfde manier van klantencontact noodzakelijk. Voor sommige diensten is een
directe, persoonlijke en klantgerichte benadering gewenst, terwijl bij andere diensten vooral belangrijk
is dat deze snel worden verleend, op een efficiënte manier.

Persoonlijke dienstverlening
Verspreid over het bezit van Rochdale zijn vestigingen en woonservicepunten ingericht, waar huurders
terecht kunnen voor alle informatie en ondersteuning die met huren en wonen te maken heeft. Bezoekers kunnen hier terecht voor informatie over de koopsector en de vrije sector-huurwoningen.
Klanten kunnen ook terecht bij het verkooppunt ZO Wonen in Amsterdam-Zuidoost. Het is een informatiecentrum waar bezoekers voor allerlei vragen over wonen in Zuidoost vrijblijvend kunnen binnen
lopen. ZO Wonen is een initiatief van Woningstichting Rochdale, Bouwfonds Ontwikkeling, AM en
Makelaardij Van der Linden.
In het verslagjaar bestond ook het wooninformatiepunt Quality in Living, gevestigd in de Villa ArenA.
De service van dit informatiepunt is beëindigd per 31 december 2009.

Telefonische dienstverlening
Telefonische vragen worden beantwoord door de vestigingen en door het Call Center van Rochdale.
Het Call Center is 50 uur per week telefonisch bereikbaar, buiten kantooruren kan een antwoordapparaat worden ingesproken.

Schriftelijke dienstverlening
Naast het gebruikelijke voorlichtingsmateriaal dat alle huurders van Rochdale ontvangen bij het huurcontract, hanteren de diverse vestigingen van Rochdale specifieke voorlichting gericht op de plaatselijke huurders. Ook verspreidt Rochdale halfjaarlijks een bewonersmagazine onder de naam THUIS. In
de tussenliggende kwartalen ontvangen de huurders een nieuwsbriefversie van het blad.

Internet
Steeds meer dienstverlening vindt via internet plaats. Huurders die een reparatieverzoek willen indienen, kunnen bijvoorbeeld inmiddels voor veel reparaties een afspraak maken via de website van Rochdale. Huurders die van deze service gebruikmaken in plaats van telefonisch een afspraak te maken
ontvangen hiervoor spaarpunten (‘ProPoints’).
Ook het aanbiedingsproces van woningen verloopt inmiddels grotendeels digitaal. Het overgrote deel
van de woningzoekenden reageert via internet op aangeboden woningen. De beantwoording hiervan
is in samenwerking met WoningNet gedigitaliseerd.
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ProLiving
Onder de naam ‘ProLiving’ heeft Rochdale een beloningsprogramma waarbij huurders spaarpunten
kunnen verzamelen die besteed kunnen worden in de woonsfeer. Huurders kunnen deze punten verdienen door bijvoorbeeld de huur op tijd te betalen of door zich in te zetten voor leefbaarheid in de wijk.
Tot voor kort was ProLiving een deelneming van Rochdale. In 2008 is ProLiving echter geheel verzelfstandigd. Rochdale blijft wel diensten afnemen van ProLiving.
ProLiving heeft zich de laatste jaren toegelegd op het ontwikkelen van aanvullende concepten die een
bijdrage kunnen leveren aan de wijkaanpak. De concepten van ProLiving zijn onder andere gericht
op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de bewoners. Enkele concepten van ProLiving zijn de
kinderspaarkaart, de fakkeldragers, de buurtsalon en de Bewonersvoucher voor inwoners van Vogelaarwijken waarmee betrokken bewoners worden beloond voor hun inzet.
De bestedingen van de ProPoints zijn in 2009 hoofdzakelijk naar onderhoud van de woningen gegaan,
gevolgd door bestedingen aan huishoudelijke artikelen, woninginrichting en het uitbesteden van huurdersonderhoud. In toenemende mate worden de ProPoints gebruikt voor zaken zoals zorgproducten,
levensmiddelen, verhuisdozen en leefbaarheidsactiviteiten.

45

jaarverslag 2009

Call Center

‘Zorgen dat mensen, ook bij slecht nieuws,
tevreden hun gesprek beëindigen’
Sandra Barkey is senior medewerker bij het Call Center. In

de vestiging. “Sommige vragen beantwoorden we zelf met

februari 2010 viert zij haar 12½ jarig jubileum bij Rochdale.

hulp van die kenniskast. Voor andere vragen schakelen we

Een groot deel van de telefoontjes van klanten van Rochdale

systeem is dat en het werkt prima!”

door naar de juiste persoon bij de vestiging. Een heel mooi
wordt aangenomen in het Call Center. Sandra was vanaf de
eerste dag aan het werk in het Call Center: “We begonnen

Gratis en voor niets

met twee fulltimers, waarvan ik er één was, en twee part

Voor de reparatieverzoeken bellen mensen een gratis

timers. Nu werken we met een team van vijfentwintig men-

0800-nummer. Dat verlaagt de drempel natuurlijk. “Met

sen. Het merendeel van de telefoontjes die wij binnen krijgen,

enige regelmaat bellen mensen dat nummer ook met vra-

gaat over reparatieverzoeken. Daarvoor maken we – in blok-

gen over bijvoorbeeld huurbetaling; dan schakelen we hen

tijden van twee uur –met de huurder een afspraak met De

door naar de betreffende vestiging. Op vrijdagmiddag zijn de

Vaklieden voor de reparatie, of we verbinden door met een

vestigingskantoren gesloten, ook telefonisch, maar het Call

externe specialist.”

Centeris dan wel beschikbaar. Op vrijdagmiddag is het daardoor altijd extra druk. Ook komen er veel meer vragen om

Duidelijkheid vóór alles

informatie binnen. Men wil het vaak nog even snel voor het

Soms is er een taalbarrière. “Als iemand geen Nederlands

weekend weten of voor elkaar hebben. Helaas voor hen kun-

spreekt en weinig Engels, snap je elkaar niet direct. En dat

nen we niet alle vragen beantwoorden.”

begrip is wel van groot belang want vooral bij reparatie
verzoeken moeten we precies weten wat er aan de hand is.

Klaar voor alles

Gelukkig hebben we allemaal een goede, gerichte opleiding

Alle leden van het Call Center team hebben dezelfde taken.

gehad voor ons werk. Dus we weten dat we vriendelijk en

Iedereen is in staat om elk mogelijk telefoontje af te handelen.

rustig moeten blijven en hoe we kunnen doorvragen tot we de

“Als het heel druk is, kan de teamleider zaken verdelen over

gewenste informatie hebben. Op die kwaliteiten worden we

specifieke medewerkers, maar we zijn allemaal allround en

ook regelmatig getoetst. Dan worden er gesprekken opge-

van alles op de hoogte. We zien op het scherm voor welke

nomen en beoordeeld. En als blijkt dat iemand wat coaching

opdrachtgever de klant belt, dus dan kunnen we ons al voor-

kan gebruiken, wordt dat geregeld.”

bereiden op een specifiek soort vragen. De leukste gesprekken zijn die voor ProLiving. Het is altijd een goed gevoel

Receptie voor vestiging Geuzenveld

iemand blij te kunnen maken met een waardebon.”

Naast de reparatieverzoeken neemt het Call Center ook
gesprekken aan voor bijvoorbeeld Van der Linden Makelaardij

We doen het voor de huurders

en voor ProLiving BV, leverancier van het spaarpunten

Het Call Center is gevestigd in het vestigingskantoor in

systeem voor huurders. Beide bedrijven werken in opdracht

Zaandam. Sandra voelt zich hoe dan ook echt onderdeel

van Rochdale. Sandra: “Verder hebben we – als succesvol

van een volkshuisvestingsorganisatie. “We doen het voor de

experiment – ook de uitgebreide receptiefunctie voor Roch-

huurders, of we nou huismeester zijn of directeur of in het

dalevestiging Geuzenveld/Slotermeer overgenomen. Voor

Call Center werken. Ik wil het gevoel hebben dat mensen

die vestiging nemen we dus alle telefoontjes aan. Dat kan

tevreden hun gesprek beëindigen, ook als ik ze slecht nieuws

over echt van alles gaan: woningbezichtigingen, huurbeta-

heb moeten vertellen. Ook dat leer je natuurlijk tijdens op

ling, contact met de opzichter, verhuiskostenvergoedingen bij

leidingen en cursussen. Want je bent het visitekaartje van de

herhuisvesting of bijvoorbeeld het keukenplan. Heel divers!”

organisatie. Dat visitekaartje probeer ik elke dag weer optimaal

Het Call Center beschikt over een ‘kenniskast’, gemaakt door

af te geven.”
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3.2 Kwaliteit van dienstverlening
Om de kwaliteit van haar dienstverlening te optimaliseren en waar nodig te kunnen verbeteren, voert
Rochdale regelmatig en op diverse manieren onderzoek uit naar de eigen dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn audits die worden afgenomen ten behoeve van Rochdale’s kwaliteitssysteem, het WiA
e.o. onderzoek (Wonen in Amsterdam en omstreken) en Rochdale’s klantenpanel. Ook werd er in 2009
een proef ter verbetering van de dienstverlening gedaan in vestiging Geuzenveld.

Dienstverlening: meer verantwoordelijkheden voor
wijkbeheerders
Wijkbeheerders komen vaak kleine irritaties tegen bij klanten, maar zij beschikken niet over de
mogelijkheden om die direct op te lossen. Zij zijn gebonden aan allerlei regels, waardoor een
oplossing vaak te lang op zich laat wachten en irritaties soms onnodig groeien. Personeel van
Rochdale kwam met het initiatief om deze groep medewerkers meer verantwoordelijkheid te
geven, zodat zij direct bepaalde zaken zelf kunnen oplossen.
ProPointsbonnen
De proef bestond eruit dat wijkbeheerders de mogelijkheid kregen om ProPointsbonnen te geven aan klanten met klachten over de service van Rochdale. De medewerker besliste zelf of en
wat hij/zij aanbood en verantwoordde dat achteraf.
“Het leek me een goed plan en we hebben het direct ingevoerd. Het voordeel is dat een klant
erkenning krijgt voor zijn klacht en zich begrepen voelt”, aldus Monique Brewster, directeur van
de vestiging Geuzenveld-Slotermeer.
Proef succesvol
De proef met de ProPointsbonnen werkte zo goed dat wordt gekeken naar de mogelijkheden
de proef uit te breiden. Doel is dat alle medewerkers met direct klantcontact meer speelruimte
krijgen om kleine problemen direct zelf op te lossen. “De medewerkers kunnen zelf heel goed
inschatten wanneer wel en niet in te grijpen. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de proef. De
medewerkers zijn selectief met de uitgifte van de bonnen, maar klanten met een gegronde klacht
gingen wel tevreden naar huis”.

Kwaliteitssysteem Rochdale
Rochdale wil het kwaliteitsniveau verhogen door een continu proces van verbeteren. Niet alleen door
fouten te voorkomen maar ook door van fouten te leren.
Getoetst wordt of de kwaliteit van de dienstverlening voldoet aan continu veranderende en regelmatig
gepeilde wensen van klanten en of bedrijfsprocessen voldoen aan regelgeving en arbeidsomstandigheden.
Rochdale heeft een ISO 9001 kwaliteitssysteem, waarin de wijze van werken is vastgelegd. In 2009 is
overgegaan naar de nieuwe normering conform ISO 9001:2008. Met behulp van dit kwaliteitssysteem
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worden kritische processen geborgd en verbeterd. Tweemaal per jaar verschijnt een management
review waarin een oordeel wordt uitgesproken over de kwaliteit.

Het houden van interne en externe audits
Eén van de methoden om vast te stellen of het kwaliteitssysteem adequaat functioneert, is het houden
van interne en externe proces audits.
Interne audit
Interne audits stellen vast of het kwaliteitssysteem overeenkomt met de eisen van de norm en met de
eisen die zijn vastgesteld door de organisatie. De audits worden objectief en onpartijdig uitgevoerd
waarbij de auditor géén audit zal uitvoeren over eigen werkzaamheden of vakgebied. De rapportage
van een interne audit wordt naar de procedurebeheerder gezonden. Indien er sprake is van een geconstateerde afwijking, wordt deze begeleid met een verzoek tot actie. Uitvoering van de actie wordt
gecheckt door de adviseur kwaliteitszaken en bij een volgende interne audit gecontroleerd.
Externe audit
Met de certificeerder (Bureau Veritas Certification) is afgesproken dat Rochdale zich drie dagen per
jaar door een externe auditor laat toetsen. In een periode van drie jaar worden alle afdelingen, vestigingen, primaire processen en resultaten uit registraties getoetst.

Resultaten 2009
Resultaten interne audit
Interne kwaliteitsaudits betreffen steekproeven binnen reguliere werkprocessen. De onderzoeken hebben een paar afwijkingen in werkprocessen aan het licht gebracht, waarop procedures zijn aangepast.
Bevindingen betroffen onder andere de actualiteit van procesbeschrijvingen. Door aanpassingenin de
organisatie en gelijktijdig vastleggen van een aantal werkprocessen voor het nieuwe primaire systeem
zijn ISO-procedures soms niet tijdig geactualiseerd.
Resultaten externe audit
In december vonden de laatste externe kwaliteitsaudits plaats voor een nieuwe ISO-9001:2008 certificering. Voor deze certificering is een nieuw Handboek voor het kwaliteitssysteem geschreven en is de
missie en de verklaring van het kwaliteitsbeleid van Rochdale geactualiseerd. De audits zijn uitgevoerd
door Bureau Veritas Certification. Voor deze audits zijn alle afdelingen en vestigingen van Rochdale
bezocht.
Bij de externe audit is een werkend en op continue verbetering gericht kwaliteitssysteem aangetroffen.
Op de werking zijn 5 kleine afwijkingen geconstateerd.
Onder voorbehoud van afhandeling van de geconstateerde afwijkingen is Rochdale gecertificeerd
voor ISO 9001:2008. Geconcludeerd mag worden dat het kwaliteitsmanagementsysteem naar
behoren functioneert. De uit de audits gesignaleerde onderwerpen dienen te worden geoptimaliseerd.
Rochdale werkt aan de geconstateerde afwijkingen en concrete verbetermaatregelen zullen worden
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genomen. De door de certificeerder aangedragen aanbevelingen zijn eveneens in behandeling. Monitoring vindt plaats door de afdeling Interne Beheersing.

Klachtregistratie
Het ISO managementsysteem vereist dat terugkoppeling van klanten en registraties van producten met
afwijkingen in de managementbeoordeling worden betrokken. Ontvangen klachten zijn door de vestigingen in het Klachten Registratiesysteem geregistreerd. Gebleken is dat er in de registratie nog een
kwaliteitsverbetering mogelijk is. De type klachten blijken niet altijd helder gedefinieerd. Om meer inzicht
te krijgen in de aard van klachten zal Rochdale maatregelen nemen ter verbetering van dit proces.

Leveranciersbeoordeling
De leveranciersbeoordeling 2009 is, onder leiding van het Technisch Kenniscentrum, door de vestigingen uitgevoerd. Er zijn 34 leveranciers beoordeeld, waarvan 32 beoordelingen met goed of voldoende
zijn afgesloten. Deze contracten worden voortgezet. Met een aantal leveranciers worden nadere afspraken gemaakt. Bij twee beoordelingen bleef het eindresultaat onvoldoende en wordt gewerkt aan
passende maatregelen.

WiA en omstreken
Om de kwaliteit van de dienstverlening te meten en te verbeteren participeert Rochdale in het WiA
(Wonen in Amsterdam) onderzoek, dat tweejaarlijks wordt uitgevoerd door de gemeente Amsterdam
(O+S). Dit is een breed op wonen gericht onderzoek onder bewoners van Amsterdam (zowel huurders
als eigenaar-bewoners). Rochdale beschikt zelf over alle onderzoeksstatistieken, wat de mogelijkheid
geeft om zelf analyses uit te voeren. Rochdale vult het Amsterdamse onderzoek aan met een eigen
onderzoek onder de huurders in Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. In 2009 zijn er nieuwe
enquêtes gehouden. De ingevulde enquêtes zullen in 2010 worden geanalyseerd.

Klantenpanel
In 2009 is het in 2008 opgerichte internet-klantenpanel verder uitgebreid. Inmiddels bestaat het klantenpanel uit zo’n 600 huurders van Rochdale. De respons op de onderzoeken is zeer goed. De resultaten uit de onderzoeken in het Rochdale klantenpanel worden gebruikt om de dienstverlening te
optimaliseren.
Er werden in 2009 vier onderzoeken onder de panelleden gedaan. De onderwerpen van de onderzoeken waren afkomstig uit verschillende afdelingen of vestigingen en hadden betrekking op de dienstverlening van Rochdale.
• panelleden werd gevraagd naar de tevredenheid over het bewonersblad Thuis, een onderzoek dat
in een beknopte versie al eerder in 2004 werd gehouden;
• de mening over de kwaliteit van het ProLiving beloningssysteem werd gepeild. In het verleden
werd dit werk door een extern bedrijf verricht. Met behulp van het klantenpanel was het mogelijk
een omvangrijker vragenlijst aan de panelleden voor te leggen en op die manier meer inzicht in de
waardering van het systeem te verkrijgen. Het panel signaleerde een aantal verbeterpunten;
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• uit onderzoek naar het internetgebruik van de panelleden kwam naar voren dat het internetgebruik
onder huurders in de sociale sector (ook bij senioren) aanzienlijk is. Het panel gaf een oordeel over
de website van Rochdale. De verbeterpunten die het klantenpanel gaf zullen bij de ontwikkeling
van een nieuwe website in overweging worden genomen;
• met behulp van het onderzoek “Algemene Woonregels” werd op een snelle en gemakkelijke manier de kennis van de woonregels onder de huurders in kaart gebracht. Het onderzoek maakt deel
uit van een project ter verbetering van de informatieverspreiding van de Algemene Woonregels
onder alle huurders bij Rochdale.
Er wordt continu gewerkt aan het uitbreiden van ons klantenpanel. Tevens wordt de samenstelling van het
ledenbestand van het klantenpanel gemonitord, waarbij wordt gestreefd naar een klantenpanel dat representatief is voor onze diverse bewoners. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de onderzoeken verder
verbeterd en wordt het mogelijk ook gebiedsgerichte en doelgroepgerichte onderzoeken te verrichten.

3.3 Klachten en geschillen
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. De Raad van Bestuur beslist. 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 2009 heeft de Geschillenadviescommissie in negen gevallen onderzoek ingesteld naar aanleiding
van ingekomen geschillen. Er werden drie hoorzittingen gehouden, op grond waarvan adviezen zijn
uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Eén zaak betrof de lange duur en ingrijpende aard van bouwwerkzaamheden en een hiermee samenhangende aantasting van woongenot De commissie verklaarde de klacht gegrond met huurrestitutie over de betrokken periode. Ten aanzien van het in dezelfde
klacht tevens naar voren gebrachte bezwaar met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden
luidde het advies ongegrondverklaring wegens het ontbreken van bewijs voor het gestelde.
Een ander geschil betrof eveneens verminderd woongenot vanwege de duur van verbouwwerkzaamheden. Hierin adviseerde de commissie deze klacht gegrond te verklaren met gedeeltelijke huurrestitutie over de betrokken periode.
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Het derde geschil betrof een overlastklacht. Hierin adviseerde de commissie de klacht ongegrond
te verklaren, omdat vanuit de organisatie aangetoond kon worden dat de inspanningen van Sociaal
Beheer adequaat waren geweest.
In alle gevallen heeft de Raad van Bestuur de adviezen overgenomen.
Eén zaak werd doorverwezen naar de Klachtencommissie Toewijzing Corporatiewoningen als de
meest gerede instantie. Twee zaken werden niet ontvankelijk verklaard. De ene omdat klager niet aan
het vereiste voldeed huurder van Rochdale te zijn. De andere omdat het een huurgeschil betrof, waarvoor de Huurcommissie de aangewezen instantie is. Eén zaak werd in de onderzoeksperiode alsnog
vanuit de organisatie opgelost. Twee zaken waren per ultimo 2009 nog in onderzoek en zullen in 2010
worden afgehandeld.
De samenstelling van de commissie in 2009 was als volgt:
Mr. E.N. de Bode

onafhankelijk voorzitter

W. Siegers

lid namens Rochdale t/m okt. 2009

Mevrouw N. van Wissen van Veen-Bader

lid namens Rochdale v.a. nov. 2009

Mevrouw B. Jungen

lid namens Bewonersraad Rochdale

R. Brands

plv. lid namens Bewonersraad Rochdale

Mevrouw M.A.E. Helm

lid namens Bijlmer Bewonersraad

Mevrouw mr. E. Timmerman

ambtelijk secretaris

Huurders van Rochdale te Heemskerk kunnen zich wenden tot de Geschillenadviescommissie WOONopMAAT. Hier zijn in 2009 geen geschillen behandeld door de Geschillenadviescommissie.

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
Sociaal 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 van Rochdale over het uitkeren van een
bijdrage uit het Sociaal Fonds.
In het verslagjaar zijn geen aanvragen voor een uitkering uit het Sociaal Fonds ingekomen.
De samenstelling van de commissie in 2009 was als volgt:
Mr. J.G. Burgers

onafhankelijk voorzitter

Mevrouw L. Koenen-Wilson

lid namens Bijlmer Bewonersraad

W. Siegers

lid namens Rochdale t/m okt. 2009

Vacature

lid namens Rochdale vanaf okt. 2009

Mevrouw mr. E. Timmerman

ambtelijk secretaris
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3.4 Participatie van bewoners
Rochdale maakt onderscheid tussen bestuurlijke participatie (over beleidszaken), bewonersparticipatie (over huurderbelangen in wijken) en projectparticipatie (bij stedelijke vernieuwing).

Bestuurlijke participatie
In januari 2009 is de nieuwe Wet op het overleg huurders/ verhuurder van kracht geworden. Tegelijkertijd heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het Besluit Beheer Sociale Huursector aangaande
informatievoorziening aan en overleg met huurdersorganisaties.
In grote lijnen voldoet de bestaande praktijk bij Rochdale aan de nieuwe bepalingen. Soms gaat Rochdale verder dan de nieuwe wet voorschrijft. Een aantal bepalingen is echter nieuw. In de loop van 2009
is invulling gegeven aan de nieuwe informatie- en overlegrechten vooruitlopend op een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met de bewonersraad.
Participatiestructuur
Op concernniveau overlegt de Raad van Bestuur met het bestuur van de Bewonersraad Rochdale, het
overkoepelende orgaan van de vertegenwoordigers van de huurders van Rochdale.
De Bewonersraad Rochdale is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier gebiedsraden. Gebiedsraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de bewonerscommissies, -verenigingen en
complexvertegenwoordigers.
Op vestigingsniveau overleggen de directies van de vestigingen met de gebiedsraden.
Medio 2006 zijn Rochdale en Nieuw Amsterdam gefuseerd. De voormalige huurders van Nieuw Amsterdam worden vertegenwoordigd door de Bijlmer Bewonersraad.
Omdat het samengaan van Bewonersraad Rochdale en de Bijlmer Bewonersraad in 2008 wederom
niet is gelukt, is gekozen voor integratie van leden van de Bijlmer Bewonersraad in Bewonersraad
Rochdale en vergroting van de multiculturaliteit van Bewonersraad Rochdale. Aan de Woonbond en
het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) is de opdracht gegeven om dit traject te ondersteunen op
basis van een gezamenlijk plan van aanpak. Het formuleren van zo’n plan werd echter niet realiseerbaar geacht door de Woonbond en het ASW, ondanks een grote inspanning van alle partijen. Derhalve
heeft de Raad van Bestuur in september 2009 de opdracht hernieuwd, waarbij is afgezien van een
gezamenlijk opdrachtgeverschap. In 2010 worden hiervan de resultaten verwacht.
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Belangenvereniging Bewoners ‘De Blomwijck’

Interview Bewonerscommissie

‘Door samen op te trekken
hebben we sloop voorkomen’
Margreet Smits is secretaris van de Belangenvereniging

een ver land gekomen zijn. Uitleggen dat die mensen onder

Bewoners ‘De Blomwijck’, één van de oudste bewoners-

vaak barre omstandigheden hebben moeten vluchten uit hun

commissies van Rochdale. De vereniging vertegenwoor-

land.” Het is dan ook een cultureel diverse buurt. “Als ik met
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ze lid willen worden, houd ik daar rekening mee. Veel nieuwe
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huurders luisteren wel en vinden dat we goed werk doen,
maar er worden er maar weinig lid de laatste jaren. Gelukkig

“De buurman beneden is 89”, vertelt Margreet. “Hij woont
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woningen aan en rond het Blomwijckerpad. “Gelukkig zijn we
een sterke vereniging met een flinke achterban: een hechte

Gebiedsraad: nuttig

en sociale gemeenschap. We gingen er met z’n allen voor, zij

Vanuit ‘de Blomwijck’ is Margreet ook afgevaardigd in Ge-

aan zij, want we wilden geen sloop van onze mooie buurt.”

biedsraad Geuzenveld/Slotermeer. Dat vindt ze zeker nuttig.

Dat kreeg de belangenvereniging ook voor elkaar: geen

“Als er dingen zijn waar je niet goed uit komt, kan de Ge-

sloop. “Een grote renovatie is niet nodig”, vertelt Margreet.

biedsraad er mee verder. En als het gaat om zaken die de
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hele wijk betreffen, hoort dat ook in de Gebiedsraad.”

denkt te hebben, dan kun je dat aanvragen. Bij wisseling van
huurders wordt iedere woning op deze manier opgeknapt.”

Voor de dagelijkse gang van zaken is er regelmatig e-mailcontact met het wijkbeheer en een vaste medewerker bij

Goede sfeer

Rochdale. De contacten met Rochdale zijn prima. “Het over-

Belangenvereniging Bewoners ‘De Blomwijck’ ziet als haar
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belangrijkste taak het vertegenwoordigen van de bewoners

mag ook, want we zijn voortdurend druk bezig de vinger aan

bij Rochdale. Maar volgens Margreet is het ook belangrijk

de pols te houden in de buurt voor onze leden en voor Roch-

om de sfeer tussen de bewoners onderling goed te hou-

dale. Dat werkt naar twee kanten. We zitten er op een goede

den. “Soms moet je wat begrip kweken voor mensen die uit

manier tussenin. “
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Overleg
De Raad van Bestuur overlegde 6 maal over voorgenomen beleid met het bestuur van Bewonersraad
Rochdale.
Gespreksonderwerpen in 2009:
• actuele ontwikkelingen bij Rochdale;
• koersdocument;
• huurbeleid;
• verkoopbeleid;
• servicekostenbeleid;
• plan van aanpak samengaan bewonersraden;
• samenwerkingsovereenkomst en nieuwe Overlegwet;
• algemene huurvoorwaarden;
• onderhoudsabonnement.
Ook de Bijlmer Bewonersraad is, als vertegenwoordiger van de bewoners uit de Bijlmermeer, gevraagd om zijn zienswijze over beleidszaken.
Bewonersraad Rochdale is, samen met de Ondernemingsraad van Rochdale, in het najaar betrokken
geweest bij de werving en selectie van de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Ook heeft
het dagelijks bestuur van Bewonersraad Rochdale een eerste kennismakingsoverleg gehad met de
twee commissarissen die de “BBSH-zetels” in de Raad van Commissarissen vervullen.
Drie tot vier keer per jaar overleggen de vestigingsdirecteuren met de gebiedsraden. Dit overleg gaat
over zaken als de verkoopportefeuille, bouwbeleid, servicekosten, leefbaarheid en de onderhoudsbegroting. Hiernaast 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 in complexen die met een
renovatie te maken krijgen, wordt een goede vertegenwoordiging van de bewoners belangrijk geacht.
De gebiedsraden en de afdelingen Sociaal Beheer van de Rochdale-vestigingen ondersteunen alle
initiatieven voor de oprichting van en werkzaamheden met commissies.

Projectparticipatie
Voor een goed verloop van de stedelijke vernieuwing is participatie een belangrijk onderdeel. Hoewel
projectparticipatie verbonden is aan het projectmanagement kent projectparticipatie zijn eigen fasering en activiteiten.
Een belangrijk kenmerk van de projectparticipatie is het contact met bewoners en bewonerscommissies.
Er zijn twee disciplines: medewerkers herhuisvesting en medewerkers projectparticipatie. De medewerkers herhuisvesting begeleiden bewoners in hun verhuizing die noodzakelijk is vanwege ingrijpende renovatie of sloop. De medewerkers projectparticipatie zijn binnen hun vakgebied verantwoordelijk
voor onder andere planning, financiën en communicatie.
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3.5 Woonruimtebemiddeling
Corporaties ontlenen hun bestaansrecht voor een deel aan de mate waarin zij in staat zijn huishoudens
met een laag inkomen (primaire doelgroep) of met bijzondere omstandigheden (doelgroepen zoals
ouderen, gehandicapten en dak- en thuislozen) keuzes te bieden op de woningmarkt.
De primaire doelgroep van corporaties bestaat uit huishoudens met een laag inkomen. Het ministerie
van VROM definieert de primaire doelgroep door een maximum inkomensgrens te bepalen. Voor de
periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 golden de volgende (huishoudens)inkomensgrenzen:
• alleenstaand, jonger dan 65 jaar < € 20.975;
• alleenstaand 65 jaar en ouder < € 19.800;
• meerpersoons, jonger dan 65 jaar < € 28.475;
• meerpersoonshuishouden en ouder dan 65 jaar < € 27.075.
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 met
voorrang kan reageren op vrijkomende woningen.
Woningen met een huur beneden de kwaliteitskortingsgrens zijn met huurtoeslag bereikbaar voor jongeren en studenten. Deze grens is bepaald op € 348,98 (per 1 juli 2009: € 357,37). In 2009 verhuurde
Rochdale 75% van de vrijkomende woningen met een huur tot deze kwaliteitskortingsgrens aan bewoners met een laag inkomen.
Woningen met een huur tot de aftoppingsgrens worden aangemerkt als “bereikbaar” voor de primaire
doelgroep. De aftoppingsgrens voor een huishouden met 1 of 2 personen is bepaald op € 499,51 (per
1 juli 2009 € 511,50). Voor een huishouden met 3 of meer personen is deze aftoppingsgrens bepaald
op € 535,34 (per 1 juli 2009: € 548,18). 74% van de vrijgekomen woningen met een huur tot de aftoppingsgrens werd in 2009 toegewezen aan huurders met een laag inkomen.
Van de woningen met een huurprijs boven de aftopgrens die in 2009 vrijkwamen, werd 44% toegewezen aan huurders met een laag inkomen, 56% van deze woningen werd toegewezen aan bewoners
met een hoger inkomen (dan de primaire doelgroep).
Parameters van huurwoningen
Label

Huur per maand
Tot en met juni 2009
per 1 juli 2009

Kwaliteitskortingsgrens

€ 348,98

€ 357,37

Aftoppingsgrens (1 en 2 persoonshuishoudens)

€ 499,51

€ 511,50

Aftoppingsgrens (3 en meerpersoonshuishoudens)

€ 535,34

€ 548,18

Maximale huurgrens

€ 631,73

€ 647,53
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Woonruimtebemiddeling naar prijsklasse
Prijsklasse huurwoning

Verhuurd 2009

(nog) niet in beheer*
Tot kwaliteitskortingsgrens
Tot hoogste aftoppingsgrens

Verhuurd 2008

39

1,4%

5

0,2%

394

14,5%

640

27,1%

1.773

65,5%

1.473

62,5%

Tot huurtoeslaggrens (maximale huurgrens)

348

12,9%

180

7,6%

Vrije sector

155

5,7%

61

2,6%

2.709

100%

2.358

100%

Totaal**

* Nog niet in beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet verkochte koopwoningen nieuwbouw, niet verkochte huurwoningen
** Aantallen zijn afgerond op gehele getallen

Woonruimtebemiddeling naar doelgroep en prijsklasse
Inkomen

Huur tot kwaliteits-

Huur tot

Huur boven

kortingsgrens

aftopgrens

aftopgrens

Totaal

Primaire doelgroep

75%

74%

44%

67%

Midden- en hogere inkomens

25%

26%

56%

33%

Totaal

100%

100%

100%

100%

Aantal

280

1.100

470

1.850

Overig*

859

* Directe toewijzing, tijdelijke verhuur, niet in beheer

Voorwaarden staatssteun in toewijzing van sociale
huurwoningen aan doelgroep < € 33.000,Sinds 2004 was bij de EU de vraag in behandeling, in hoeverre het Nederlandse volkshuisvestingsstelsel voldoet aan de Europese regels ten aanzien van geoorloofde staatssteun. In december 2009 werd hierover het besluit genomen.
De Europese beschikking geeft aan dat Nederlandse woningcorporaties een concurrentievoordeel hebben. Zij kunnen beschikken over rijksborging van leningen bij het WSW; zij beschikken
over de mogelijkheid tot saneringssteun of bijzondere projectsteun via het CFV en de mogelijkheid te lenen bij de BNG tegen gunstige voorwaarden. Al deze faciliteiten zijn in de ogen van de
EU ‘staatssteun’. De EU vindt deze staatssteun geoorloofd, maar stelt hieraan wel voorwaarden.
Zo dient het geld te worden besteed aan:
• het bouwen en verhuren van woningen in de sociale sector;
• infrastructuur;
• maatschappelijk vastgoed.
Voor andere activiteiten (vrije sector huur, koop, BOG) is staatsteun niet geoorloofd.
Ook verbindt Brussel de voorwaarde aan de staatssteun dat corporaties 90% van hun sociale
huurwoningen moeten toewijzen aan inkomens beneden € 33.000,- per jaar.
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Als corporaties niet aan deze 90%-eis voldoen, moet de staatssteun worden terugbetaald. In
uitzonderlijke situaties kan de norm in een regio worden verlaagd tot minimaal 80%, mits in een
andere regio het percentage hoger is dan 90%.
Het bedrag € 33.000,- komt overeen met de inmiddels verdwenen ziekenfondsgrens van een
jaar of 6 geleden, toen Brussel het dossier ter hand nam. Inmiddels staat dit gelijk aan € 37.000,maar met indexatie uit het verleden is door Brussel geen rekening gehouden. Pas vanaf 2010 kan
er worden geïndexeerd. Voor de overige 10% van de woningen geldt als eis dat toewijzing moet
voldoen aan objectieve criteria en sociale prioriteiten.
In de regionale huisvestingsverordening komt de ziekenfondsgrens niet voor. De Amsterdamse
aanbiedingsafspraak heeft wel een referentie naar de ziekenfondsgrens. In tegenstelling tot de
EU- definitie is deze wel geïndexeerd en staat nu op € 37.000,-. Dit is de bovengrens van de ‘lage
middeninkomens’. De eis dat kandidaten een inkomen hebben beneden deze norm, geldt alleen
voor de goedkopere sociale huurwoningen. Dat is een bewuste keus, omdat Amsterdam streeft
naar een menging van inkomens. In wijken met overwegend sociale huur en veel lage inkomens
zijn hogere inkomens welkom.
Van alle door Rochdale of namens Rochdale verhuurde woningen wordt 87% verhuurd aan inkomens tot € 33.000,-. In de regio ligt dit percentage lager. Van de huidige 13% die wordt toegewezen aan inkomens boven € 33.000,- gaat bijna de helft naar herhuisvestingkandidaten. Daarmee
wordt voldaan aan de voorwaarde van de EU dat bij de toewijzing aan de doelgroep boven
€ 33.000,- sprake moet zijn van sociale prioriteiten. Maar het geeft ook aan dat er erg weinig
speelruimte is om binnen het huidige beleid te voldoen aan de EU-regels.

Aanbiedingsafspraken
Aanbiedingsafspraken gaan over de huurdifferentiatie van woningen die jaarlijks vrijkomen voor woningzoekenden. Door afspraken te maken over het aanbod van woningen kunnen de kansen van
verschillende groepen op de woningmarkt worden beïnvloed. In veel gemeenten waren afspraken
met betrekking tot woonruimtebemiddeling voorheen vertaald in termen van het aanhouden van voldoende kern- of basisvoorraad. Het aanhouden van een bepaalde voorraad goedkope woningen zegt
echter weinig over de beschikbaarheid van die woningen. Om deze reden hebben dit soort afspraken (kernvoorraadafspraken) in de meeste werkgebieden van Rochdale inmiddels plaatsgemaakt voor
‘aanbiedingsafspraken’ over woonruimtebemiddeling. In zowel Amsterdam als Diemen heeft de kernvoorraadafspraak plaatsgemaakt voor een aanbiedingsafspraak. Ook Purmerend en Zaanstad volgen
deze koers. In Landsmeer gelden geen aanbiedingsafspraken.
Amsterdam
In Amsterdam zijn met de corporaties over de periode 2007-2011 afspraken gemaakt over de toewijzing van woningen aan de primaire doelgroep. Met de aanbiedingsafspraken wordt gegarandeerd
dat van de zelfstandige woningen die jaarlijks in de verhuur gebracht worden (zowel nieuwbouw als
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bestaande voorraad), een vast deel wordt verhuurd aan bepaalde inkomensgroepen. In de afspraken
waarborgen corporaties dat 65% van de vrijkomende huurwoningen in Amsterdam bestemd is voor
de ‘primaire doelgroep’. Rochdale heeft aan het afgesproken percentage woningen voor de primaire
doelgroep in Amsterdam in 2009 voldaan.
Daarnaast waarborgen de corporaties dat 85% van de huurwoningen bestemd is voor mensen met
een inkomen tot de voormalige ziekenfondsgrens (< € 37.000,-). De rest van de vrijkomende huurwoningen (15%) is beschikbaar voor huishoudens met hogere inkomens. Deze afspraken gaan uit van de
situatie dat in vier jaar 40.000 tot 48.000 woningen in de verhuur komen.
Vanuit het principe van de ongedeelde stad, het tegengaan van inkomenssegregatie en concentraties,
is Amsterdam in 3 verschillende ‘marktgebieden’ ingedeeld. Het betaalbare aanbod dient gevarieerd
te zijn wat betreft locatie en woningtype. Het is dus voor corporaties ook noodzakelijk huurwoningen
beschikbaar te stellen in relatief dure gebieden.
Diemen
De gemeente Diemen conformeerde zich in het verleden aan de Amsterdamse afspraken. Inmiddels is
dit niet meer het geval. In 2009 is er door de gemeente Diemen en de corporaties gewerkt aan aangepaste afspraken over het beschikbaar houden van zoveel mogelijk huurwoningen onder de maximale
huurgrens. De afspraken zullen in 2010 definitief worden vastgesteld.
Purmerend
De aanbiedingsafspraak in Purmerend houdt in dat van het vrijkomende aanbod van alle corporaties
tezamen 60% een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens heeft en nog eens 10% een huurprijs
onder de tweede aftoppingsgrens.
Zaanstad
De Zaanse aanbiedingsafspraak (2008 t/m 2010) houdt in dat minimaal 70% van het jaarlijkse vrij
komende aanbod (bestaande voorraad plus nieuwbouw) een huur heeft tot de hoge aftoppingsgrens
van de huurtoeslag. Het bodemaantal is 1.100 woningen. Evenals in Amsterdam geldt ook in Zaanstad
dat het betaalbare aanbod gevarieerd dient te zijn wat betreft locatie en woningtype en van voldoende
kwaliteit is. Tot doel is gesteld dat minimaal 60% van het vrijkomend aanbod wordt toegewezen aan
de primaire doelgroep. Hier wordt niet op voorhand op gestuurd, het aanbodsysteem is ongewijzigd
gebleven.

Mutatiegraad
De mutatiegraad voor 2009 ligt op 7,5% voor zelfstandige huurwoningen. De mutatiegraad is ten
opzichte van 2008 (6,29%) gestegen, maar is nog steeds relatief laag. Dat deze de laatste jaren lager is
dan gebruikelijk heeft onder andere te maken met het feit dat mensen huiverig zijn de huidige woning te
verlaten omdat een andere woning vaak een hogere huurprijs heeft. Bovendien maken weinig mensen
de overstap naar een koopwoning.
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Veranderingen bij de woningtoewijzing
Gewijzigd binnen de stadsregio Amsterdam is dat er drie regelingen gelden die bepaalde groepen
woningzoekenden meer kans op een andere woning bieden.
Ten eerste geldt voor doorstromers dat bij de woningtoewijzing de inschrijfduur bij Woningnet telt,
tenzij de woonduur langer is.
Ten tweede geldt voor personen die gaan samenwonen en beiden een zelfstandige woning in de
stadsregio Amsterdam hebben, dat zij de woonduur bij elkaar kunnen optellen. Dit vergroot de kans
op een andere woning.
Een derde wijziging is dat personen die de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd van en naar een corporatiehuurwoning die opnieuw willen verhuizen, de woonduur in sommige gevallen nogmaals kunnen
gebruiken. Deze optelsom bevordert een volgende stap in de wooncarrière van huurders.
Sinds medio 2009 werken de Amsterdamse corporaties met een elektronisch formulier voor nieuwe verhuringen waarmee de huisvestingsvergunning wordt aangevraagd en de adreswijziging wordt
doorgegeven. Corporaties nemen hiermee voor een deel gemeentelijke taken over (een klant meldde
zich voorheen bijvoorbeeld bij een stadsdeelloket om zijn verhuizing door te geven). In een convenant
met de deelnemende corporaties zijn werkafspraken gemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een koppeling met de gemeentelijke basisadministratie ‘Paraplu’. Dit heeft veel voordelen voor de corporaties
omdat medewerkers de gegevens van de huurders niet meer handmatig hoeven in te vullen. Ook
wordt er een cursus herkenning documentfraude georganiseerd voor medewerkers van corporaties.
Deze cursus wordt gegeven door het team identiteit-/documentfraude, een samenwerkingsverband
tussen de Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG), het Korps Regiopolitie Amsterdam/Amstelland
en de Dienst Werk en Inkomen (DWI).

3.6 Huisvesten van specifieke groepen
In het aanbieden van woningen is Rochdale in de eerste plaats een generalist die haar jarenlange ervaring op het gebied van woningontwikkeling en –exploitatie inzet bij de realisatie van nieuwe projecten.
Binnen deze generieke benadering van ons vastgoed kiezen wij blijvend voor het huisvesten van enkele
specifieke groepen. Het gaat om groepen waarvoor wij al langer passende woonproducten ontwikkelen.

Studenten
Studenten zijn belangrijk voor de stad Amsterdam. Zij vormen een input voor de kenniseconomie en
verlevendigen buurten. Daarom is afgesproken om de kamernood onder Amsterdamse studenten aan
te pakken. Hiervoor zijn tussen de woningcorporaties en de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt
welke in 2007 in de overeenkomst ‘Bouwen aan de stad’ zijn aangescherpt.
Sinds 2004 werkt Rochdale op het gebied van de huisvesting van studenten samen met Duwo.
Duwo is de oudste en de grootste huisvester van studenten in Nederland en vooral in Delft en Amsterdam actief.
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Aanvankelijk nam ook collega corporatie AWV aan deze samenwerking deel. In 2008 heeft AWV besloten de samenwerking te beëindigen, omdat men samen met corporatie Het Oosten na de fusie tot
Stadgenoot zelfstandig activiteiten op het gebied van studentenhuisvesting wil ontplooien. Rochdale
heeft het aandeel van AWV in de samenwerking daarom overgenomen.
Via de samenwerking met Duwo levert Rochdale een grote bijdrage aan de huisvesting van studenten
in Amsterdam. Samen zijn tal van mooie projecten gestart en opgeleverd, zoals bijvoorbeeld De Eenhoorn, De Meander en Sciencepark.
Het ministerie, de gemeente en de universiteiten hebben veel waardering voor de inspanningen op
het gebied van de studentenhuisvesting. Dat Rochdale op dit gebied zo actief is, is echter ook bij veel
mensen niet bekend. Dit komt doordat de activiteiten voornamelijk onder de naam Duwo plaatsvinden.
Duwo en Rochdale hebben om deze reden afgesproken om voortaan onder de naam Duwo Rochdale
combinatie samen op te trekken.

Senioren
Door de vergrijzing in Nederland neemt het aandeel senioren in delen van het werkgebied van Rochdale toe. In Zaanstad is de bevolkingssamenstelling op het gebied van de vergrijzing stabiel. De voorraad voldoet hier nog redelijk voor de inwoners. In Amsterdam is er sprake van een vervangingsvraag,
onder meer vanwege de sluiting van verouderde verzorgingstehuizen. Vooral in Diemen, Purmerend en
Landsmeer doen zich in de leeftijdsopbouw verschuivingen voor. De consequentie is een toenemende
behoefte aan zorgvoorzieningen in deze gebieden.
De functionele eisen die aan woningen, woongebouwen en buurten worden gesteld veranderen. Er ligt
nadruk op extramuralisering, dat wil zeggen diensten leveren bij mensen thuis. Senioren willen vaak in
de eigen buurt blijven wonen en maatschappelijk is dat ook gewenst, maar dat vereist voldoende geschikte woningen en welzijns- en zorgvoorzieningen in de buurt. Aan sommige woonvormen bestaat
minder behoefte dan in het verleden. Een aantal verzorgingshuizen en grootschalige seniorencomplexen verliest bijvoorbeeld hun oorspronkelijke functie. Deze veranderingen hebben geleid tot een
grotere behoefte aan kleinschalige voorzieningen en een beroep op corporaties om daarin te voorzien.
Bij voorkeur biedt Rochdale haar bewoners een flexibel pakket aan voorzieningen waarbij Rochdale
graag uitgaat van de initiatieven van klanten zelf. De aanpak van Rochdale is sterk afhankelijk van de
zorgbehoefte van de senioren en de technische mogelijkheden.

Inkomensverdeling van senioren
Tot nu toe waren sociale huurwoningen voor senioren doorgaans maximaal zo’n 70m2. Tegenwoordig
zijn er echter steeds meer voornamelijk autochtone senioren die graag meer ruimte zouden willen hebben. Veel senioren hebben een beter inkomen dan vroeger, waardoor zij hogere eisen kunnen stellen
aan ruimte, comfort en woonomgeving. Dit resulteert in een geringer aantal reacties op met name de
oudere sociale huurwoningen voor senioren. Voor de eisen van de toenemende groep senioren met
een beter inkomen zoekt Rochdale andere oplossingen voor huisvesting.
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Hoewel de behoefte van autochtone ouderen iets verschuift naar ruimere, meer luxe woningen, stijgt
de vraag van allochtone senioren met een laag inkomen naar een seniorenwoning. Deze behoefte kan
door de verschuiving voor een groot deel worden opgevangen binnen de bestaande woningvoorraad.

Opgeleverd in 2009: Woonzorgcomplex Weidevenne
Woonzorgcentrum Weidevenne is gebaseerd op levensloopbestendig wonen. Het woonzorgcentrum is een combinatie van verpleegeenheden, zorgeenheden, verhuurbare woningen, een
wijkcentrum en bedrijfsruimte. In 2009 werd het zorgdeel opgeleverd en overgedragen aan De
Zorgcirkel.
Speciale aandacht is in dit project besteed aan duurzame energie. Daarnaast zijn, met name in
de woningen, nieuwe technieken toegepast. Om het de bewoners en het personeel makkelijk te
maken, zijn de elektrotechnische installaties in de woningen deels volgens het ‘domotica-principe’ uitgevoerd. Dit betekent onder andere dat apparatuur die te lang aanstaat, zichzelf uitschakelt en sloten gedurende een alarmeringsoproep door het verplegend personeel gemakkelijk zijn
te ontgrendelen. Het gebruik van domotica leidt tot meer wooncomfort en minder ongevallen.

Bijzondere doelgroepen
Rochdale heeft aandacht voor de huisvesting van mensen die extra zorg nodig hebben zoals mensen
die kampen met een handicap, dakloosheid, een verslaving of andere bijzondere problematiek. Ook
worden woningen beschikbaar gesteld voor tienermoeders, asielzoekers, bepaalde belangrijke beroepsgroepen en voor noodsituaties. Soms gaat het om vormen van zelfstandig wonen in individuele
woningen. Veelal is sprake van woonbegeleiding en soms van specialistische hulp.
De huisvesting van deze bijzondere doelgroepen is onderwerp van overleg met gemeenten, federaties,
collega corporaties en instellingen die zorg en begeleiding verlenen.
Het totale aantal woningen dat door Rochdale beschikbaar is gesteld voor bijzondere doelgroepen in
2009 bedraagt 184. In 2008 bedroeg dit 178 woningen.
Totaal aantal door Rochdale beschikbare woonruimte voor speciale doelgroepen
Begeleid wonen (inclusief intramurale zorg en zelfstandig begeleid wonen)
Key workers
5% regeling voor noodsituaties
Asielzoekers
Tweede kansbeleid
Woningzoekenden met urgentieverklaring
Totaal

2009

2008

30

36

8

43

15

11

117

88

1

- *

13

- *

184

178

* In 2008 niet gerapporteerd
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Begeleiding bij het wonen
Jaarlijks verhuurt Rochdale woningen aan zorginstellingen ten behoeve van begeleid wonen-projecten. De doelgroep is breed en betreft onder andere (ex) verslaafden, dak- en thuislozen en probleemjongeren, maar ook tienermoeders en mensen met een beperking. In 2009 zijn met verschillende
instellingen in totaal 30 huurcontracten afgesloten voor begeleid wonen.
Toewijzing aan bijzondere doelgroepen 2009
Begeleid Wonen 2009

Aantal contracten

Begeleid wonen

22

Zelfstandig begeleid wonen

8

Zelfstandig begeleid wonen voor mensen die uit intensievere zorgprojecten komen

0

Intramurale zorg verstandelijk gehandicapten

0

Totaal

30

Kamers-met-Kansen voor jongeren in Zuidoost
Op initiatief van Rochdale ondertekenden Rochdale en Combiwel in maart 2009 een intentieverklaring voor een Kamers-met-Kansen-project in Amsterdam Zuidoost. De Combiwel Groep
is een organisatie voor welzijn voor de bewoners van diverse Amsterdamse stadsdelen. De organisatie biedt individuele hulp, maatschappelijke dienstverlening en bewonersondersteuning.
Kamers-met-Kansen is een woonvorm voor jongeren van 18 tot 27 jaar die dreigen buiten de
boot te vallen. Het gaat om jong volwassenen die op het punt staan aan hun eigen leven te beginnen, zonder goede startkwalificatie. Te denken valt aan vroegtijdige schoolverlaters zonder
dagbesteding. In een Kamers-met-Kansen-project krijgen deze jongeren begeleiding op de aspecten wonen, leren en werken.

Mensen met een beperking
Rochdale stelt haar woonruimte ook beschikbaar voor mensen met een beperking, zoals een lichame
lijke of een lichte verstandelijke handicap. Het gaat hierbij om mensen die thuis kunnen wonen in
een aangepaste woning met eventueel zorg van buiten. Rochdale stelt woningen beschikbaar aan
deze doelgroep via o.a. de instellingen Cordaan, Mentrum, Stichting de Meren en de kleine Johannes. Rochdale verhuurt bovendien woningen in voordracht van Stichting Fokus in Purmerend. Fokus
woningen zijn zorgwoningen voor mensen met een lichamelijke handicap. Hiervoor komen mensen in
aanmerking die vanwege hun handicap minstens vijf uren zorg per week afnemen van Fokus.
Ook bij het nieuw bouwen en aanpassen van woningen voor lichamelijk gehandicapten en bij projecten
voor verstandelijk gehandicapten is Rochdale actief. Rochdale wil hierbij pro-actief zijn door niet alleen
te reageren op verzoeken van stadsdelen en gemeenten, maar door ook samen met zorginstellingen
kansrijke initiatieven te ontplooien en succesvolle projecten elders te herhalen.
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Zorg voor verslaafden en dak- en thuislozen
De aanpak van Rochdale is wijkgericht. Dit betekent dat er per wijk aandacht is voor die groepen die
het nodig hebben. In Amsterdam Zuidoost heeft Rochdale de laatste jaren vooral geïnvesteerd in
wonen en zorg voor (ex) verslaafden en dak- en thuislozen. Dit doet Rochdale vanuit een ideëel uitgangspunt: zorg voor diegenen die het nodig hebben. Deels is er ook een pragmatisch uitgangspunt:
wanneer er geen mensen op straat zwerven verhoogt dit de leefbaarheid van een gebied. Cliënten
binnen deze doelgroep worden doorgaans gehuisvest in een onzelfstandige woonruimte met gemeenschappelijke voorzieningen.
Vooral in Amsterdam Zuidoost is Rochdale actief voor deze doelgroep. Door diverse projecten die
reeds gerealiseerd zijn is de daklozen- en verslaafdenproblematiek in Zuidoost al aanzienlijk teruggedrongen.

Tijdelijke opvang Bijlmerpark
In 2009 is er een tijdelijke verslaafdenopvang gerealiseerd aan de Loosdrechtdreef in Amsterdam
Zuidoost. De tijdelijke verslaafdenopvang in het Bijlmerpark is gerealiseerd om de bouw van de
definitieve opvang Flierbosdreef mogelijk te maken. Het gebouw wordt gedurende twee jaar
verhuurd aan HVO Querido. De opvang biedt plaats aan 40 cliënten van HVO Querido. Naast de
opvang wordt een kantoortje voor Streetcornerwerk in het gebouw opgenomen.

Asielzoekers
Het totale aantal woningen dat Rochdale beschikbaar stelt voor bijzondere doelgroepen is in 2008
en 2009 flink gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging heeft deels te maken met
de pardonregeling welke sinds juni 2007 in Nederland geldt. Deze regeling houdt in het kort in dat
alle vluchtelingen die voor april 2001 een asielaanvraag hebben ingediend, in Nederland mogen blijven. Het gaat om zo’n 25.000 vluchtelingen (pardonners) in Nederland. Door de gemeenten en door
vluchtelingenwerk is er in 2008 en 2009 meer vraag geweest naar woonruimte voor AZC kandidaten
en pardonners. De administratieve handelingen zijn door de gemeente Amsterdam en de corporaties
overgenomen waardoor de efficiëntie en het tempo sterk zijn verbeterd.
In 2009 heeft Rochdale 117 woningen verhuurd aan AZC kandidaten waarvan 48 woningen aan pardonners.
Toewijzing van woningen aan asielzoekers
Asielzoekers totaal
Waarvan via de pardonregeling

2009

2008

2007

117

88

55

48

66

13
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Amsterdamse pardongroep gehuisvest
In Amsterdam is het gelukt om alle 1.222 mensen die onder de pardonregeling vielen te huisvesten. Asielzoekers die langer dan zes jaar op een verblijfstatus wachtten, ontvingen op 15 juni
2007 via een generaal pardon het recht op vestiging in Nederland. Onderdeel van deze pardonregeling is het voorzien in passende huisvesting voor de pardongroep vóór 1 januari 2010. Door
intensieve samenwerking van de gemeente Amsterdam, de Stadsregio, Vluchtelingenwerk en de
Amsterdamse woningcorporaties is dit ruimschoots voor de einddatum gelukt.

Bij het aantreden van het huidige kabinet was de pardonregeling één van de meest in het oog springende maatregelen. Op 15 juni 2007 trad de landelijke regeling in werking en landelijk hebben 27.500
asielzoekers op grond daarvan een verblijfsvergunning gekregen.
Voor ontwortelde, kwetsbare huishoudens is het belangrijk weer een vaste woonplek te verwerven.
Daarom plaatst Rochdale geen asielzoekers of uitstromers uit de maatschappelijke opvang in complexen die op de nominatie staan voor sloop of renovatie.

Key-workers
Rochdale staat, in samenwerking met gemeente en Federatie, ook woningen af aan werknemers van
de beroepsgroepen politie, onderwijs en zorg. Deze werknemers worden, omdat zij belangrijk zijn voor
een stad, ook wel ‘key-workers’ genoemd. Amsterdam is duur en door het middeninkomen van deze
beroepsgroepen is het lastig voor deze groepen om aan woonruimte te komen. Vanwege het belang
van de huisvesting van deze groepen, helpt Rochdale hen hierbij.
In Amsterdam is in 2009 een pilot gestart om de voorrangsregeling van beroepsgroepen via Woningnet
te laten verlopen. De voorrangskandidaten moeten zelf reageren via Woningnet. Deze regeling wordt tot
eind 2010 gecontinueerd. De aantallen toewijzingen aan key-workers in Amsterdam konden hierdoor in
2009 niet door Rochdale worden geadministreerd. Dienst Wonen Amsterdam rapporteert over de pilot.

Noodsituaties
Rochdale is overeengekomen dat zij maximaal 5% van de mutatiewoningen kan toewijzen buiten het
aanbodsysteem om, ten behoeve van noodsituaties. In 2009 is deze regeling 15 maal toegepast.
Er is sprake van een noodsituatie:
• bij schade aan de woning door brand waarbij bewoners niet op korte termijn kunnen terugkeren in
de woning;
• bij ernstige psychische problemen waardoor verhuizing noodzakelijk is;
• wanneer een bewoner is overvallen in de woning;
• bij koolmonoxide vergiftiging;
• bij ernstige overlastklachten of burenruzies waar geen oplossing meer voorhanden is;
• in geval van foutieve toewijzing door de corporatie;
• bij overlijden van ouders, de woning komt dan op naam van de achtergebleven kinderen;
• indien een bewoner van een rolstoelgeschikte woning overlijdt en de achterblijvers geen invaliden zijn;
• bij technische uitvoering aan de woning waarbij de bewoner niet in de woning kan blijven
(technische uitplaatsing).
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3.7 Huurprijzen
Het bezit van Rochdale heeft een bescheiden prijsstelling. De vraaghuur bedraagt gemiddeld 76% van
de maximale huur. Door de huurharmonisatie is er de afgelopen jaren sprake geweest van een stijging
van dit percentage. Vorig jaar bedroeg de netto huurprijs 78% van de maximale huurprijs. Voor de
verslaglegging van 2009 is met een kritische blik naar de wijze van registreren gekeken. Hierin bleken
verbeterpunten te liggen. De huurharmonisatie gaat wat minder snel dan vorig jaar het geval leek te
zijn. Met een nauwkeuriger wijze van registreren blijkt in de berekening van 2009 de huurprijs 76% van
de maximale huurprijs.
Het merendeel van de woningen heeft een huur beneden de bovenste aftoppingsgrens
(€ 548,18). Bijna alle woningen hebben een huur van minder dan € 647,53 (huurtoeslaggrens) en vallen
binnen de categorie sociale huurwoningen.
Woningbezit* naar huurklasse per 31 december 2009 (absolute aantallen)
Gemeenten in

(Nog) niet

Tot kwaliteits-

Tot

Tot huur

Vrije

in beheer**

kortings-

aftoppings-

toeslag-

sector

van Rochdale		

grens***

grens***

grens***

werkgebied

Almere
Amsterdam
Diemen

Totaal

0

0

0

11

19

30

1.475

9.146

15.404

1.482

336

27.843

32

295

1.492

431

78

2.328

Heemskerk

0

296

1.816

82

21

2.215

Katwijk

0

0

0

0

38

38

Landsmeer

21

23

230

54

12

340

Purmerend

73

236

1.514

268

66

2.157

Zaanstad

112

625

2.758

421

45

3.961

Totaal****

1.713

10.621

23.214

2.749

615

38.912

*
**

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: 357,37; aftoppingsgrens: 548,18; huurtoeslaggrens: 647,53
**** In de aantallen is ook Heemskerk opgenomen. In Heemskerk geschiedt de verhuur van woningen onder
verantwoordelijkheid van WOONopMAAT.
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Reguliere huurverhoging
Het Rijk heeft vastgesteld dat de maximale huurverhoging voor de meeste woningen niet meer dan het
inflatieniveau van het voorafgaande jaar mag bedragen. De inflatie over 2008 bedroeg 2,5%.
De reguliere huurverhoging bij Rochdale was in 2009 gekoppeld aan het inflatieniveau. De maximale
huurverhoging per woning per 1 juli 2009 was voor sociale huurwoningen 2,5%.
Uitzondering vormen de ‘geliberaliseerde’ woningen, deze vallen niet onder de regels van het Rijk.
Een klein deel van de woningen van Rochdale is geliberaliseerd. De huurprijs hiervan ligt in alle gevallen boven € 647,53. Het betreft woningen die als duurdere huurwoning zijn gebouwd. Het kan ook gaan
om woningen die in het verleden al een hogere huurprijs hebben gekregen, omdat er sprake is van
een hogere kwaliteit. Rochdale had voor deze woningen een hoger percentage huurverhoging kunnen
vragen. Hiervan is afgezien omdat in de betreffende huurcontracten niet altijd duidelijk staat vermeld
dat het een geliberaliseerde woning betreft.
Voor een aantal woningen heeft Rochdale in 2009 geen huurverhoging doorgevoerd:
• woningen die in verband met stedelijke vernieuwing binnen afzienbare tijd ingrijpend worden
gerenoveerd of worden gesloopt. Het gaat hierbij om woningen waarvoor een sociaal plan vast
gesteld én waarvan de datum waarop bewoners hun woning moeten verlaten bekend is gemaakt;
• woningen waarvoor de bewoner en Rochdale een contract voor tijdelijke verhuur hebben gesloten.

Huursomstijging
De huursomstijging wordt alleen berekend over eenheden die het hele jaar in exploitatie zijn.
De huursomstijging van woongelegenheden bedroeg in het verslagjaar 2,7%.
Huursomstijging 2009
Eenheden die het
Woningen
Eenheden in
Onzelfstandige
Alle woonOverige
hele jaar in 		
verzorgingswoongelegenheden
verhuurexploitatie zijn 		
huizen
eenheden		 eenheden***
(1 jan. t/m 31 dec.)					
Stijging huursom exclusief
harmonisatie*

2,4%

1,3%

2,2%

2,3%

0,6%

Stijging huursom door
harmonisatie/verbetering**

0,4%

0,0%

5,5%

0,4%

3,6%

Huursomstijging totaal

2,8%

1,3%

7,7%

2,7%

4,2%

* De huursomstijging exclusief huurharmonisatie is het huurstijgingspercentage dat zich heeft voorgedaan
bij de jaarlijkse huurverhoging.
** De huursomstijging door harmonisatie/verbetering is het huursomstijgingspercentage tussen 1 januari en
31 december minus het huursomstijgingspercentage tussen 30 juni en 1 juli.
*** Inclusief parkeerplaatsen, garages en bedrijfsruimten.
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Huurbeleid: streefhuren
Voor de bepaling van de huurprijs bij mutatie hanteert Rochdale een streefhurenbeleid. In dit streefhurenbeleid 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 maximaal redelijke huur. Dit huurbeleid past binnen de met de gemeente overeengekomen prestatieafspraken.

Huurderving
De huurderving van woongelegenheden bedroeg ultimo 2009 € 2,4 miljoen. Van bedrijfsonroerend
goed en andere niet-woongelegenheden was de huurderving € 1,0 miljoen. De toename van de huurderving bedrijfsonroerend goed ten opzichte van 2008 wordt veroorzaakt doordat in 2009 de huurderving van BOG Frankemaheerd in de huurdervingsoverzichten is verantwoord. Hierdoor is het huurdervingspercentage toegenomen.
Rochdale stimuleert bewoners op tijd te betalen door bewoners hiervoor te belonen met ‘Propoints’,
spaarpunten die kunnen worden besteed in de woonsfeer.
Huurderving
2009

2008

2007

2006

2005

183.548

177.338

176.465

171.282

175.894

13.915

9.308

8.195

8.296

7.589

197.463

186.646

184.660

179.578

183.483

2.352

1.545

1.173

1.322

1.754

959

180

57

494

441

Totaal huurderving

3.311

1.725

1.230

1.816

2.195

Huurderving als % bruto jaarhuur
(on) zelfstandige huurwoningen en wooneenheden

1,3%

0,9%

0,7%

0,8%

1,0%

Huurderving als % bruto jaarhuur BOG en
overige niet-woon-gelegenheden

6,9%

1,9%

0,1%

6,0%

5,8%

Huurderving als % totale bruto jaarhuur

1,7%

0,9%

0,7%

1,0%

1,2%

Bruto jaarhuur (on) zelfstandige huurwoningen
en wooneenheden
Bruto jaarhuur BOG en overige niet-woongelegenheden
Totaal bruto jaarhuur

Huurderving (on)zelfstandige huurwoningen
en wooneenheden
Huurderving jaarhuur BOG en overige niet-woongelegenheden
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3.8	Schulden en onrechtmatige bewoning
Huurachterstanden zijn vaak het topje van de ijsberg. Meestal zijn er meerdere schuldeisers en in veel
gevallen ligt aan een financieel probleem een andere sociale of psychische problematiek ten grondslag. De ervaring van de laatste jaren leert dat schuldenproblematiek in de hand gehouden kan worden als het slachtoffer al in een vroeg stadium in contact komt met de woningcorporatie en de hulpverlening. Om dat te bereiken is een actieve houding van de woningcorporatie nodig: Vroeg erop af.

Vroeg erop af
In Zaanstad en Amsterdam werkt Rochdale in samenwerking met diverse partijen volgens de ‘Vroeg
erop af’ methode. Dankzij deze werkwijze ontstaat in een vroeg stadium inzicht in de persoonlijke situatie van de huurder. Er worden snel afspraken gemaakt en de (huur)achterstanden lopen in de meeste
gevallen niet verder op.

Vroeg erop af: alles om de trefkans te verhogen
Na enkele succesvolle pilots in Amsterdam en goede ervaringen met de ‘Vroeg erop af’ methode
in Zaanstad, werkt Rochdale sinds 1 januari 2009 in geheel Amsterdam volgens deze methode.
Medewerkers die werken volgens de methode ‘Vroeg erop af’ gaan op huisbezoek, nadat de
woningcorporatie een huurder met twee maanden huurachterstand heeft aangemeld bij een
centraal stedelijk meldpunt. Het centraal meldpunt verspreidt de binnengekomen meldingen per
postcodegebied. De medewerkers gaan meteen aan de slag. Wanneer er geen recent telefoonnummer bekend is, krijgt de huurder een brief waarin wordt verzocht contact op te nemen. Wanneer dit niet gebeurt, wordt er een huisbezoek gepleegd. Als de huurder niet thuis blijkt, wordt
er een briefje achtergelaten. Binnen vijf tot tien dagen volgt een tweede bezoek. Op deze manier
is de trefkans meer dan 60%.
Dubbele inzet
Het huisbezoek wordt afgelegd door een schuldhulpverlener en een algemeen maatschappelijk
werker. Vaak zijn er meer schuldeisers en niet zelden is er sprake van andere maatschappelijke
problemen. Afhankelijk van de situatie worden afspraken gemaakt met de huurder of wordt deze
doorverwezen naar een hulpverleningsorganisatie. Deze dubbele inzet werkt goed, sommige
huurders hebben veel steun nodig, ook bij het vinden van zaken waar ze recht op hebben, bijvoorbeeld huurtoeslag.
De waardering onder de bewoners voor ‘Vroeg erop af’ is groot. De werkwijze leidt tot minder
ontruimingen en beperkt de instroom van het ’tweede kansbeleid’.
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Bestrijding van onrechtmatige bewoning
Rochdale staat voor een eerlijke woonruimtebemiddeling. De spanning op de woningmarkt is een
voedingsbodem voor allerlei vormen van woonfraude. Van woonfraude is bijvoorbeeld sprake wanneer
mensen zonder toestemming van de corporatie een woning onderhuren of onderverhuren. Woonfraude
kan verweven zijn met diverse ongewenste ontwikkelingen in buurten waar de leefbaarheid onder kan
lijden. Onrechtmatige bewoning en onrechtmatig gebruik van woningen wordt daarom bestreden. Iedere
vestiging van Rochdale heeft hiervoor een eigen afdeling Bestrijding Onrechtmatige Bewoning (BOB).

Bestrijding van onrechtmatige bewoning (BOB)
In Amsterdam werkt Rochdale al zo’n tien jaar met groeiend succes aan het tegengaan van onrechtmatige bewoning. Nieuw in het kader van ‘BOB’ is hulp aan onderhuurders. Nu de problemen overzichtelijker worden, is het mogelijk de onderhuurders te informeren over hoe ze legaal
aan een woning kunnen komen.
Zowel de medewerkers van BOB als hun collega’s van de afdeling huurincasso hebben de intentie onderhuurders te helpen, hen binnenboord te houden en te leiden naar het legale circuit.
In veel gevallen is er geen sprake van kwade wil. Zo komt het vaak voor dat deze mensen wel
ingeschreven staan bij WoningNet, maar niet weten hoe het precies werkt. Dit betreft ook wel
oudere bewoners, waar Rochdale met begrip en geduld mee omgaat.
In 2009 ontving Rochdale 537 nieuwe meldingen van mogelijke woonfraude. De meldingen zijn afkomstig van huurders of zijn gedaan door gemeenten vanuit de projecten Zoeklicht en Woon wijs!
In deze projecten, waarin Rochdale met collega-corporaties en gemeentes samenwerkt, worden
alle acties met betrekking tot de problematiek en de bestrijding van onrechtmatige bewoning
besproken.
Na onderzoek bleek in 244 gevallen sprake van onrechtmatige bewoning. Door de inzet van de
BOB teams kwamen deze 244 woningen van Rochdale opnieuw beschikbaar voor de reguliere
verhuur (211 in Amsterdam, 21 in Zaandam, 8 in Diemen en 4 in Purmerend).

Een tweede kans
Klanten met een aanhoudende huurachterstand of sociale problematiek biedt Rochdale doorgaans
een tweede kans. Dit houdt in dat huurders professionele hulp krijgen op het gebied van hun specifieke problematiek, op voorwaarde dat ze meewerken aan het hulpverleningstraject. Weigeren zij dit
herhaaldelijk, dan kan huisuitzetting volgen. Dit dient als stok achter de deur om huurders de stap
richting de oplossing van hun vaak complexe problematiek te laten zetten.
Door het bieden van een tweede kans, krijgen huurders met problemen de mogelijkheid om hun leven
weer op de rit te krijgen. Hoofddoel is het zoveel mogelijk voorkomen van dakloosheid. Wanneer een
huisuitzetting ondanks inspanningen onvermijdelijk blijkt, dan wordt een huurder in de meeste gevallen alsnog een tweede kans geboden in een andere woning waar hij of zij opnieuw kan beginnen.
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In Zaanstad en Purmerend heeft Rochdale in samenwerking met collega-corporaties en gemeenten
afspraken gemaakt met betrekking tot het tweede kansbeleid. Kort samengevat werkt het tweede
kansbeleid als volgt:
• wanneer een huurder na herhaald verzoek van Rochdale weigert de huurschuld te voldoen, wordt
de huurder op de hoogte gesteld dat wanneer ook nu de schuld niet wordt voldaan de rechter zal
worden verzocht om een ontruimingsvonnis;
• als ook hierop geen actie komt, zal de rechter worden verzocht om de huurder te verplichten tot
betaling van de gehele huurschuld of ontbinding van de huurovereenkomst en een ontruimingsvonnis op basis van huurschuld;
• wanneer na dit vonnis alsnog de gehele huurschuld en deurwaarderskosten zijn betaald én een
begeleidingscontract wordt afgesloten, kan de huurder een tweede kans in eigen woning krijgen.
Dit betekent dat de ontruiming niet wordt doorgezet;
• wanneer de huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid van een tweede kans in eigen
woning en de ontruiming daadwerkelijk plaatsvindt, biedt Rochdale alsnog een tweede kans voor
een andere woning. Hiervoor is het wel alsnog noodzakelijk dat de huurder een begeleidings
contract afsluit om zich te laten begeleiden en helpen met de problematiek.

Uitzetting
Woninguitzetting gebeurt op last van de rechter. Rochdale probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen.
Preventie is daarbij het eerste instrument en ‘tweede kansbeleid’ een tweede.
Helaas komt het voor dat huurders die de regels overtreden niet luisteren naar de herhaalde waarschuwingen van Rochdale. In die gevallen start Rochdale een juridische procedure, waarbij ontbinding
van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning wordt gevorderd. De GGD is nauw betrokken
in het proces voorafgaand aan dit traject en legt hiervoor huisbezoeken af.
Leveren dergelijke huisbezoeken niets op dan kan een corporatie een ‘tweede vonnis’ aanvragen. Na
een tweede vonnis staat de huurder buiten spel. Als het zover komt, kan de huurder vijf jaar lang geen
woning meer huren bij corporaties die zijn aangesloten bij WoningNet.
Sinds 2006 is het aantal huisuitzettingen flink verminderd. 2006 telde in totaal nog 321 huisuitzettingen. In 2009 hebben er 193 huisuitzettingen plaatsgevonden. De laatste jaren zijn we erg alert
gewordenop vroegtijdige signalering en schuldhulpverlening.
Huisuitzettingen
		
Amsterdam
Diemen

2009

2008

2007

2006

167

143

167

295

2

6

6

0

Heemskerk

4

29

8

4

Landsmeer

1

0

1

1

Purmerend

7

4

6

10

Zaanstad
Totaal

12

15

14

11

193

197

202

321

Van de 193 huisuitzettingen in 2009 hadden 148 te maken met uitsluitend een huurachterstand.
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Huisuitzettingen naar uitzettingsgrond 2009 (absolute aantallen)
Gemeenten in
Alleen huurOverlast Onrechtmatige
werkgebied
achterstand
(al dan niet in
bewoning
van Rochdale		 combinatie met
(al dan niet in
			 huurachterstand) combinatie met
			 huurachterstand
				
en overlast)
					
Amsterdam
Diemen

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

Totaal

125

1

33

8

167

2

0

0

0

2

Heemskerk

3

0

1

0

4

Landsmeer

1

0

0

0

1

Purmerend
Zaanstad
Totaal

7

0

0

0

7

10

0

0

2

12

148

1

34

10

193
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4 Markt
4.1 De economische recessie
In het laatste kwartaal van 2008 werd de economische recessie een feit. In 2009 is de Nederlandse
economie flink gekrompen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat in 2009 de
economie met vier procent kromp. Ook de loonstijging was lager dan in 2008. Daarnaast is de werkloosheid in het afgelopen jaar flink gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In de periode augustus
tot oktober 2009 is het aantal werklozen gestegen tot boven de 400.000. Rond juli 2008 lag dit aantal
nog onder de 300.000. Als gevolg van de hoge werkloosheid is het aantal WW-uitkeringen in 2009
fors toegenomen. Eén van de landelijke uitschieters is de gemeente Zaanstad, met een toename WWuitkeringen van zo’n 25%.
Dergelijke ontwikkelingen hebben een merkbare invloed op de markt. Cijfers van het Kadaster scheppen
een weinig florissant beeld van de woningmarkt. De landelijke woningprijzen, vooral die van duurdere
koopwoningen, zijn in 2009 verder gedaald. Een woning had in 2009 een gemiddelde verkoopprijs van
238.000 euro. Dit is 16.700 euro minder dan in 2008.
Naast de gemiddelde prijs daalde bovendien het aantal woningverkopen fors, vooral in het duurdere segment. In heel 2009 werden in Nederland 127.532 woningen verkocht. Dit is zo’n 30% minder dan in 2008.
In het laatste kwartaal van 2009 is er een verbetering zichtbaar. De werkloosheid is minder hard gestegen dan in de maanden daarvoor en het aantal landelijke woningverkopen is weer aangetrokken.
Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar blijft het aantal verkopen nog wel achter.

Vraag en aanbod op de woningmarkt
Op de woningmarkt bestaan forse knelpunten. Zo sluit het woningaanbod niet goed aan bij de vraag,
de huursector kent te lange wachttijden en sommige groepen zijn een groot deel van hun inkomen
kwijt aan woonlasten. Ook zijn er onvoldoende keuzemogelijkheden. Voor huishoudens met een laag
inkomen is huren het meest aantrekkelijk (door de huurtoeslag) en voor huishoudens met een hoger
inkomen is (door de hypotheekrenteaftrek) kopen aantrekkelijker.
Dit leidt tot een woningmarkt met overwegend twee opties: een goedkopere huurwoning en de koopwoning. Het verschil tussen huurders en kopers wordt bovendien steeds groter. Dit is mede te wijten
aan wijzigingen in de samenstelling van de woningvoorraad en een positieve inkomensontwikkeling.
Aan de ene kant kunnen meer huishoudens zich een betere woning veroorloven. Om aan die wens te
voldoen zijn in de afgelopen periode vooral middeldure en dure koopwoningen aan de voorraad toegevoegd en duurdere huurwoningen omgezet in koopwoningen.
Aan de andere kant betrof de toevoeging in de huursector vooral sociale huurwoningen. De huursector
wordt hierdoor steeds meer bewoond door lagere inkomens.
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Vraagondersteuning
Rochdale ziet dat het huidige instrumentarium van vraag- en aanbodondersteuning leidt tot een niet
goed functionerende woningmarkt. Pas wanneer de huidige systemen voor vraag- en aanbodondersteuning in hun totaliteit en onderlinge samenhang worden heroverwogen, is verandering mogelijk. In
plaats van de huidige huurtoeslag en de huidige fiscale behandeling van de woning, dient vraagondersteuning meer inkomensgerelateerd te zijn en van toepassing op zowel kopers als huurders.
Rochdale heeft in 2009 in ‘De Vernieuwde Stad’, een samenwerkingsverband van 21 grootstedelijke
woningcorporaties, geparticipeerd in het thema prijsbeleid. In 2010 zal het thema binnen De Vernieuwde Stad nader worden verdiept en zullen verbindingen met andere voor het functioneren van de
woningmarkt relevante vraagstukken worden gelegd. Aan de aanbodzijde is de relatie met factoren
als ruimtelijk beleid en grondbeleid relevant. Aan de vraagzijde speelt de aansluiting van het aanbod
bij de vraag van de consument een rol.

4.2	Verkoop
Bij Rochdale liep de verkoop van sociale huurwoningen ondanks de recessie redelijk, voornamelijk
door een herstel in de verkoopaantallen in de tweede helft van 2009.
De verbetering in de verkoopaantallen in de tweede helft van 2009 is waarschijnlijk mede te danken
aan de gedane inspanningen en acties (vooral de “Vrij-op-Naam”-acties) op het gebied van verkoop
in de tweede helft van 2009.
Over het gehele jaar bezien is 75% van de doelstelling (in aantallen) voor de verkoop van sociale huurwoningen gerealiseerd.
Verkocht
35
30
25
20
15
10
5
0
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In de hogere prijsklassen en de nieuwbouw is de economische recessie wel duidelijk zichtbaar. De
verkoop verliep hier duidelijk slechter, slechts 26% van de doelstelling (aantallen) werd verkocht. In het
segment van koopwoningen boven de twee en halve ton zijn bovendien prijsdalingen zichtbaar. Gevolg
van de inzakkende vraag naar koopwoningen is dat de vraag naar huurwoningen toeneemt, zowel in
de sociale sector als in de vrije sector. Tegelijkertijd neemt de mutatiegraad af, wat leidt tot een grotere
schaarste van huurwoningen. Aan de andere kant zijn er door de moeizame verkoop van nieuwbouwwoningen ook koopwoningen omgezet naar huurwoningen.

Verkoop aan huishoudens
Naast aandacht voor de primaire doelgroep van bewoners met lage inkomens, is er steeds meer
aandacht voor de groep die hier qua inkomen net boven zit, de zogenaamde (lage) middeninkomens.
De secundaire doelgroep bestaat uit huishoudens met een huishoudeninkomen tussen de €19.000 en
€40.000, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Voor deze secundaire doelgroep is het
ook steeds moeilijker om adequate huisvesting te vinden. Een van de dingen die we voor hen doen is
het verkopen van bestaand bezit. Dit zijn betaalbare woningen die deze doelgroep een wooncarrière
kunnen bieden. Ook in de nieuwbouwprojecten streven wij een zo gunstig mogelijke verkoopprijs na,
maar door de hoge grondprijzen in Amsterdam is dit niet eenvoudig.
In 2009 zijn er 222 bestaande huurwoningen verkocht aan bewoners, waarvan 21 aan zittende huurders. Een ander deel van de verkochte huurwoningen betreft nieuw gebouwde koopwoningen, die per
1 januari 2009 opgeleverd waren maar nog niet waren (voor)verkocht.
Verkoop van woningen en wooneenheden
			

Amsterdam

Diemen

Heemskerk

Zaanstad

Totaal

Verkochte 		
koopwoningen

20

0

0

0

20

Verkochte
huurwoningen

Zittende huurders

18

0

1

2

21

Overige natuurlijke personen

178

4

19

0

201

		

Toegelaten instellingen

336

0

0

0

336

		

Beleggers en overigen

0

0

0

0

0

552

4

20

2

578

Totaal 		

Verkoop aan toegelaten instellingen
Er zijn 336 woningen en wooneenheden verkocht aan toegelaten instellingen. Dit betreft senioren
complex De Drecht in Amsterdam Zuidoost, welke Rochdale verkocht aan collega-corporatie
Stadgenoot.

Betaalbare koopwoningen
De door Rochdale verkochte huurwoningen zijn in verhouding tot de gemiddelde marktprijzen gunstig
geprijsd. Dit blijkt uit het feit dat bijna 90% van de verkochte huurwoningen een verkoopprijs had die
onder de 200.000 euro lag. Deze woningen komen vooral bij starters op de koopmarkt terecht.
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Koopregelingen
Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is bedoeld om het eigen woningbezit onder mensen met
een (laag) middeninkomen te bevorderen, een groep die in Amsterdam zeer moeilijk aan een geschikte
woning komt.
Een aantal corporaties wil graag Koopgarant aanbieden. Koopgarant is een vorm van maatschappelijk gebonden eigendom (MGE), waarmee minder kapitaalkrachtige kopers financieel in staat gesteld
worden een woning te kopen. Tegenover de lagere prijs die zij voor de woning mogen betalen, staat
wel een aantal voorwaarden. Zo hebben kopers een aanbiedingsplicht aan de corporatie, indien zij de
woning weer willen verkopen. Ook deelt de corporatie mee in de waardeontwikkeling. In een stijgende
markt is dit gunstig voor de corporatie; in een markt met dalende verkoopprijzen is Koopgarant juist
weer gunstig voor de koper (de corporatie deelt dan mee in het verlies). Er is echter één belangrijk
obstakel bij het invoeren van Koopgarant: de fiscus staat deze vorm van MGE niet toe in Amsterdam.
Dit heeft alles te maken met erfpacht. De borging van de regeling geschiedt namelijk door middel van
erfpacht. Dit, gecombineerd met de erfpacht die de Gemeente Amsterdam zelf hanteert, leidt tot een
dusdanige beperking van de koper dat de fiscus dit niet meer als ‘eigen woningbezit’ beschouwt.
Rochdale heeft om deze reden een eigen regeling ontwikkeld: Koopbrug. Met deze regeling koopt de
koper een percentage van de woning (afhankelijk van de woning of het project 70% of 80%).
Het andere deel van de woning blijft in eigendom van Rochdale. De koper krijgt wel het volledige
gebruiksrecht van de woning. Hier tegenover staat, naast de aanbiedingsplicht bij verkoop van de
woning, dat de koper ook de volledige kosten voor onderhoud, belastingen en verzekeringen op zich
neemt. Dit is uitgewerkt in een zogeheten beheerovereenkomst.
De Belastingdienst heeft inmiddels laten weten in te stemmen met de basis van Rochdale’s MGE regeling ‘Koopbrug’. Dit betreft de grondgebonden woning in erfpacht. Aan een formele overeenkomst met
de Belastingdienst wordt gewerkt; die zal naar verwachting medio 2010 gereed zijn. Andere vormen
van Koopbrug zijn nog in ontwikkeling, zoals het appartementsrecht, nieuwbouw en een vorm met
terugkoopplicht (om aldus aan de criteria te voldoen die de gemeente stelt aan MGE). Daarmee is
Koopbrug dan de eerste vorm van MGE die in Amsterdam kan worden toegepast.
In Heemskerk verkoopt Rochdale woningen met de zogenaamde 75% regeling. Dit is ook een vorm van
Maatschappelijk Gebonden Eigendom, waarbij de koper de woning koopt tegen 75% van de vrije marktwaarde van dat moment. De koper wordt wel voor 100% eigenaar. Hier staat een aantal voorwaarden
tegenover (o.a. aanbiedingsplicht aan de corporatie bij verkoop en deling van winst of verlies).
Rochdale heeft het beleid om 10% korting te bieden bij verkoop van bestaande huurwoningen aan de
zittende huurder. Sinds juli 2009 heeft Rochdale bovendien bestaande woningen aangeboden tegen
Vrij op Naam prijs.
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Taskforce Verkoop

Ron Brink, verkoopcoördinator bij vestiging Zuidoost,
neemt deel in een ‘taskforce verkoop’. In de taskforce
werken de verkoopcoördinatoren van de verschillende vestigingen samen met medewerkers van diverse
afdelingen, waaronder de afdeling Verkoop, de afdeling Strategie en Beleid en de afdeling Communicatie.
“De taskforce is in 2009 opgericht”, vertelt Ron. “Binnen
Rochdale ontbrak een paraplu om verkoopprojecten te
coördineren en faciliteren. We kregen de taak om met
alle mogelijke stimulerende maatregelen de verkoop van
bestaand bezit, maar ook van nieuwbouw uit het slop te
trekken.”
Vrij op naam
“In de markt zijn allerlei instrumenten bekend die wij nog
niet op de plank hadden liggen. Bij het inzetten van die
instrumenten gaan we zeer nauwgezet en zorgvuldig te
werk. We kunnen niet zo maar iets doen wat VROM of
de Belastingdienst niet goedkeurt. Collega-corporaties
begonnen met ‘Vrij-op-Naam-acties’. Daarin hebben
we gevolgd. Veel aspirant-kopers kregen daardoor hun
financiering rond, wat anders niet was gelukt.”
Rochdale heeft nog steeds een flinke verkoopopgave,
zowel in bestaand bezit als in de nieuwbouw.
“Waar het gaat om bestaand bezit, heeft Rochdale zich
met de Vrij-op-Naam-acties goed op de kaart gezet.
We willen ook meer naamsbekendheid in nieuwbouw.
Ook dat pakte de taskforce op, via een advertentie
campagne.”
Uitgebreide garanties
Rochdale biedt koopwoningen aan met een jaar overbruggingsgarantie: compensatie voor dubbele woonlasten. “Deze regeling biedt meer financiële zekerheid en
extra verkooptijd voor de eigen woning.”
En er bestaan meer instrumenten. Zo keurde de Raad
van Bestuur van Rochdale onlangs de ‘inruilgarantieregeling onverkochte woning’ goed. Als de koper onder deze regeling de oude woning niet verkocht krijgt,
neemt Rochdale die woning tegen een vooraf afgesproken prijs af.
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“Dat kan niet ongelimiteerd”, vertelt Ron. “Als deze garantieregeling te populair wordt, is hij te duur.”
Daarom wordt de inruilgarantie eerst getest bij verkoopprojecten op IJburg, in Bos & Lommer en in Amsterdam
Zuidoost.
Koopbrug
“In 2009 is met de Belastingdienst onderhandeld om een
eigen MGE product van Rochdale te mogen aanbieden,
de ‘Koopbrug’. Hierbij koopt men de woning voor minimaal 70% van de marktwaarde en wordt ook voor dat
percentage juridisch eigenaar. Later kan de overige 30%
worden bijgekocht of biedt men, bij verkoop, de woning
eerst aan Rochdale te koop aan”.
De Belastingdienst heeft inmiddels laten weten in te
stemmen met de essentie van de MGE regeling ‘Koopbrug’. Dit betreft de grondgebonden woning in erfpacht.
Aan een formele overeenkomst met de belastingdienst
wordt gewerkt, die zal naar verwachting medio 2010 gereed zijn. Andere vormen van Koopbrug zijn nog in ontwikkeling, zoals het appartementsrecht, nieuwbouw en
een vorm met terugkoopplicht.
Inzoomen op Zuidoost
Er is veel aanbod van nieuwbouw in Amsterdam Zuidoost. Dit heeft een remmende werking op de verkoop
van bestaand bezit in dat stadsdeel. “Daarom hebben we
een aantal nieuwbouwwoningen alsnog bestemd voor de
vrije huurmarkt. Intussen druppelt de verkoop door, ook
omdat elders schaarste ontstaat door het afblazen van
nieuwbouwprojecten.”
Rochdale onderweg naar morgen
Ieder vestigingsgebied van Rochdale, en binnen die gebieden iedere wijk, heeft een eigen gezicht op de woning
markt. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. Mede daarom heeft Rochdale besloten alle medewerkers die zich
bezighouden met verkoop van woningen in één sterke,
centrale afdeling samen te brengen. Ook Ron zal daar
wellicht onderdeel van gaan uitmaken. “Als we beginnen,
moeten alle instrumenten klaar liggen die de verkoop een
duwtje kunnen geven. Voor de rest heerst de markt.”
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5 Product
5.1 Woningvoorraad
Het totale bezit van Rochdale bestond op 31 december 2009 uit 41.368 woningen, wooneenheden en
bedrijfsruimten. Het aantal verhuureenheden is daarmee in het verslagjaar iets toegenomen (in 2008
was de som 40.580).
Daarnaast zijn nog 135 verhuureenheden zoals zorgcentra, maatschappelijk onroerend goed, bedrijfspanden en garages en parkeerplaatsen nieuw gebouwd.
Er zijn 472 woningen gesloopt en daarnaast nog 27 niet woongelegenheden. Sloop heeft in Amsterdam Zuidoost plaatsgevonden. In totaal betekent dit dat er 499 verhuureenheden zijn ingeleverd door
sloop. Door nieuwbouw zijn er 292 woningen en 1 onzelfstandige wooneenheid aan de voorraad toegevoegd. Tot de nieuwbouw worden ook gerekend de in het verslagjaar opgeleverde, maar nog niet
verkochte koopwoningen. In totaal werden 428 verhuureenheden (waarvan 292 woningen) aan de
voorraad toegevoegd door nieuwbouw. De som van sloop en nieuwbouw betekent voor de voorraad
een negatief saldo van 71 verhuureenheden.
Hiernaast zijn er in totaal 1285 verhuureenheden aangekocht, waarvan 1147 woningen. Het betrof
onder andere de complexen Geldershoofd en Hogevecht in Amsterdam Zuidoost. In 2006 en 2007
verkocht Rochdale deze flats aan Nawon. Een logisch gevolg van het herstelplan van Rochdale was
het beëindigen van de samenwerking met Nawon. Rochdale heeft van Nawon de flats Geldershoofd
en Hogevecht in Amsterdam Zuidoost teruggekocht. Hierdoor is de zakelijke relatie tussen partijen beëindigd. Deze beslissing is in nauw overleg met de minister en de externe toezichthouders van Rochdale genomen. Daarnaast vindt Rochdale het volkshuisvestelijk gezien beter om het beheer in eigen
handen te hebben. De woningen van Geldershoofd blijven in de verhuur en worden niet verkocht. Voor
Hogevecht geldt dat de verkoop van woningen gewoon doorloopt. Een groot aantal studenteneenheden is aangekocht van woningcorporatie Stadgenoot. Omgekeerd werden aan Stadgenoot seniorenwoningen overgedragen. Het resultaat van alle aankoop en verkoop van woningen is een positief saldo
van 925 woningen.
Door samenvoegingen zijn er grote huurwoningen ontstaan ten koste van 34 kleine woningen en
1 bergruimte in de plint. Aan bewoners zijn 230 verhuureenheden verkocht (waarvan 222 woningen).
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Veranderingen in de voorraad in absolute aantallen
		
Woningen Wooneenheden Woonwagens en
Bedrijfs- en
				 standplaatsen overige panden*

Totaal

Stand begin 2009

40.580

Nieuwbouw

37.077

1.128

12

2.363

292

1

0

135

428

Aankoop

1.147

121

3

15

1.286

Sloop

-472

0

0

-27

-499

Samenvoeging

-34

0

0

-1

-35

Verkoop

-222

0

0

-8

-230

Overdracht aan toegelaten instellingen

-334

-2

0

0

-336

253

-58

0

-21

174

37.707

1.190

15

2.456

41.368

Administratief
Stand eind 2009

* Bedrijfspanden, maatschappelijk onroerend goed, garages en parkeerplaatsen, zorgcentra en overige eenheden

Administratieve wijzigingen hebben meerdere oorzaken. Belangrijke zijn:
• het apart registreren van verzorgingseenheden in plaats van het hele woonzorgcomplex.
Een groot deel van deze administratieve wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd. Dit zijn onzelfstandige eenheden;
• het apart registreren van parkeerplaatsen, waar tevoren een hele parkeergarage als één eenheid
werd opgenomen;
• onverkochte koopwoningen welke na oplevering zijn omgezet in huurwoningen en niet eerder
waren opgenomen in het huurbestand.
Van de 41.368 eenheden die Rochdale in bezit heeft, heeft Rochdale 37.716 eenheden ook zelf in beheer. Daarnaast beheert Rochdale nog eenheden van andere toegelaten instellingen zoals Far West
of andere verhuurders zoals RVG beleggingen. In totaal heeft Rochdale hierdoor meer woningen in
beheer dan in eigendom.
Rochdale heeft de herstructurering in Nieuw West voor een belangrijk deel uitbesteed aan Far West.
Rochdale blijft het beheer ervan zelf verzorgen. Na voltooiing van de werkzaamheden van Far West,
zal Far West zichzelf opheffen en zal het bezit worden verdeeld onder de leden.
Eigendom en beheer
		

In beheer
			
			

In beheer van
andere toegelaten
instelling

In beheer van
overige
verhuurder

Totaal

37.716

2.410

1.242

41.368

In eigendom andere
toegelaten instelling

4.001

0

0

4.001

In eigendom overige
verhuurder

178

0

0

178

41.895

2.410

1.242

45.547

In eigendom

Totaal
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5.2 Woningkwaliteit
Het woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kwaliteit van de woning uit in punten. Het aantal punten
speelt bij het bepalen van de huurprijs van een woning een belangrijke rol. Dit systeem zorgt ervoor
dat aan woningen met een zelfde kwaliteit, uitgedrukt in een gelijk aantal waarderingspunten, op den
duur ook dezelfde huurprijs is gekoppeld.
Ten opzichte van 2008 is de verdeling van eenheden naar kwaliteitsklassen niet sterk gewijzigd.
Woningbezit naar kwaliteitsklasse* (absolute aantallen)
Gemeenten in werk(Nog) niet
gebied van Rochdale in beheer**

Tot 65
punten

65-90
punten

90-115
punten

0

0

0

10

1.123

313

4.519

3

15

102

Heemskerk

19

3

32

Katwijk

Almere
Amsterdam
Diemen

115-142 142 punten
punten
en meer

Totaal

20

0

30

8.702

8.774

3.407

26.838

405

1.233

549

2.307

455

1.057

649

2.215

38

0

0

0

0

0

38

Landsmeer

3

2

22

24

90

181

322

Purmerend

24

0

135

350

908

680

2.097

Zaanstad
Eindtotaal

2

4

96

583

2.263

912

3.860

1.212

337

4.906

10.529

14.345

6.378

37.707

* Exclusief  wooneenheden, woonwagens plus standplaatsen en eenheden in woon-zorgcomplexen
** (Nog) niet in beheer: woningen in beheer bij instellingen, niet verkochte nieuwbouw, koopwoningen, niet verkochte huurwoningen

Het woningwaarderingsstelsel maakt geen verschil in welke gemeente, kern of buurt de woning ligt.
Rochdale is van mening dat deze manier van beoordelen niet geheel zuiver is, aangezien belangrijke
kwalitatieve kenmerken van de woningvoorraad, welke ook een rol zouden moeten spelen in de prijsvorming, ontbreken in het woningwaarderingsstelsel. De locatie is bijvoorbeeld ondergewaardeerd en
leefbaarheid en veiligheid spelen nauwelijks een rol in het stelsel. Ook zaken als de afstand tot werkgelegenheid en duurzaamheid ontbreken er (nog) in.

Strategisch voorraadbeleid
Rochdale’s bijdrage aan leefbare wijken bestaat in de eerste plaats uit het aanbieden van een
aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod, voor uiteenlopende groepen bewoners. Gevarieerd naar
prijsklasse, financieringscategorie (koop/huur) en functionaliteit (wonen/werken). Het strategisch voorraadbeleid van Rochdale vormt hiertoe een belangrijk instrument.
Rochdale ziet zich geplaatst voor omvangrijke investeringen in de huidige woningvoorraad. Klanten
vragen om meer comfort en een hogere kwaliteit en ook op het gebied van energie is er nog een grote
opgave. Daarnaast zijn er talloze financiële en organisatorische randvoorwaarden waarbinnen eventuele plannen moeten passen.
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In 2009 heeft Rochdale verder gewerkt aan haar strategisch voorraadbeleid. Met het strategisch voorraadbeleid interpreteert Rochdale marktontwikkelingen, worden wijkvisies en klantwensen geanalyseerd en wordt het bezit op verhuur- en exploitatierisico’s beoordeeld. Ook wordt nagedacht over de
gewenste omvang en samenstelling van de woningportefeuille. Met een gedifferentieerd huurbeleid,
aan- en verkoop van huurwoningen, sloop en nieuwbouw, woningverbetering en een gedifferentieerd onderhoudsbeleid stuurt Rochdale de omvang en samenstelling van de woningportefeuille in de
gewenste richting. De gemaakte keuzen en aanvullende analyses zullen in 2010 op wijk-, buurt- en
complexniveau worden uitgewerkt en zullen uiteindelijk leiden tot beheerplannen waarin de concrete
aanpak van woningen, complexen en woonomgeving staat beschreven.
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Eeuwfeest Van Beuningenstraat
Sinds mei 2007 is Evert Bartlema vestigingsdirecteur van

Van woning naar wijk

Rochdale.

“We kijken nu meer naar de wijk om de woning en het complex heen. Eén van de motto’s in het nieuwe koersdocument

Bouwvereniging Rochdale werd opgericht in 1901, als één

van Rochdale is: ‘Van woning naar wijk’. Dat zegt in de eerste

van de eerste Nederlandse woningbouwverenigingen. In

plaats iets over hoe je kijkt, want de plaatselijke overheden

1909 werd het eerste blok woningen opgeleverd aan de Van

houden hun eigen verantwoordelijkheden. Wel kunnen we

Beuningenstraat. Om dat eeuwfeest te vieren bracht Roch-

meewerken aan buurtbeheer en we kunnen bijvoorbeeld be-

dale in 2009 een boekje uit voor de bewoners en oud-be-

drijvigheid faciliteren.” Als je terugkijkt naar de beginjaren van

woners van het complex. Vestigingsdirecteur Evert Bartlema,

de corporaties gebeurde dat ook al een beetje zo. “Er werd

zelf ooit stadsdeelbestuurder in Westerpark, overhandigde

bijvoorbeeld gezorgd voor een kinderbadje in de binnentuin

het eerste exemplaar aan de stadsdeelwethouder.

van een complex en bijvoorbeeld Zomers Buiten bouwde

“Bij de presentatie van het mooie boekje heb ik gewezen op

zelfs vakantiewoningen!”

het feit dat dit ons herinnert aan onze basisopdracht: woningen bouwen en beheren voor mensen die daar gezien hun in-

“Nu focussen we weer meer op de primaire taken. Meer reno-

komen of om andere redenen zelf lastig in kunnen voorzien.”

veren dan nieuw bouwen; richten op bestaand bezit met de
huidige huurders. We investeren weer meer in de kerntaken,

Kraakvrij buitenbeentje

mede gedwongen door de economische crisis.”

Anno 1909 was het complex aan de Van Beuningenstraat een
echt buitenbeentje, vertelt Evert. “Het is indertijd ontworpen

‘Van woning naar wijk’ is vooral een manier van kijken. Zo’n

door architect Jan Ernst van der Pek. De woningen hadden

brede kijk op de wijk helpt bij het beheer.

aparte slaapkamers, geen alkoven of bedsteden meer. Een

“En natuurlijk blijven we als woningcorporatie actief meehel-

unicum in die tijd! Het was het eerste arbeiderspaleis van

pen de buurt schoon, heel en veilig te houden. Vooral door de

Amsterdam, zoals er de decennia daarna meer verrezen.”

bewoners te motiveren en hen te ondersteunen bij hun eigen

Zelf kwam Evert Bartlema in 1982 in de buurt wonen. Het

buurtinitiatieven. Dan is het in balans: verder dan alleen de

waren de hoogtijdagen van de kraakbeweging.

woning, maar nog steeds dicht bij onze kerntaken want daar

“Het complex was toen nog steeds een buitenbeentje: het

ligt onze kwaliteit.”

enige complex in de buurt waar niet gekraakt werd. Bewoners noemden het een oase in de buurt.”
Kerntaak blijft
Eigenlijk is er in honderd jaar weinig veranderd aan de kerntaak van Rochdale vindt Evert: “We zijn er nog steeds voor
onze primaire doelgroep. We werken wel iets breder, omdat
we ook kijken naar de middeninkomens. Die kunnen in Amsterdam vaak niet kopen en hun aanwezigheid maakt de wijk
meer divers. Overigens: een eeuw geleden richtte Rochdale
zich eigenlijk ook op de lagere middenklasse. De allerarmsten
konden indertijd zelfs een corporatiewoning niet betalen.”
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5.3 Bouwen en verbouwen
Nieuwbouw
Opleveringen nieuwbouw
In 2009 werden in totaal 418 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan 292 huurwoningen en
huureenheden. De verwervingskosten van de huurwoningen bedroegen in alle gevallen minder dan
€240.000,-; die van de koopwoningen in alle gevallen minder dan €200.000,-.
Opleveringen nieuwbouw naar gemeente (absolute aantallen)
Gemeenten
KoopKoopHuurHuurOverige
Totaal
Totaal
Bedrijfsin werkwoningen
woningen
woningen
woningen
woonhuur
huur
panden
gebied van
tot €200.000 verwervings- tot €240.000
meer dan
eenheden		
en
en maatRochdale
verwervingskosten verwervings€240.000			
koop schappelijk
		
kosten
meer dan
kosten verwervings-				 onroerend
			
€200.000		
kosten				 goed in m2

Almere
Amsterdam

0

0

30

0

0

30

30

0

125

0

184

0

1

185

310

2163

0

0

21

0

0

21

21

0

Katwijk
Purmerend

0

0

51

0

0

51

51

0

Zaanstad

0

0

6

0

0

6

6

0

125

0

292

0

1

293

418

2163

Huur

Totaal

BoG

Totaal

De opgeleverde nieuwbouwprojecten
			
Amsterdam Zuidoost	Eeftink/ Evergreen

Koop
125

7*

132

0

Amsterdam Zuidoost

K-Midden (Blok A+B)

0

122

122

2.163

Amsterdam Zuidoost

De Kemper

0

15

15

0

Amsterdam Zuidoost

Kouwenoordweg/ Karspelhof fase 1

0

41

41

0

Purmerend Weidevenne

Woon-zorgcomplex

0

51

51

0

Zaanstad	Saendelft fase 8

0

3

3

0

Zaanstad	Groenland uitbreiding zorgcomplex

0

3

3

0

Katwijk

0

21

21

0

Zeehos Katwijk

Almere	Stadshart blok 3 Almere
		

Totaal

0

30

30

0

125

293

418

2.163

* Dit betreft 7 onverkochte koopwoningen die als onderdeel van de voorraad en daarom als huurwoning zijn
geadministreerd
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Metropoolprijs voor vernieuwing Ganzenhoef
Rochdale heeft samen met stadsdeel Zuidoost de Metropoolprijs voor de vernieuwing van het
gebied Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost gewonnen.
Met deze prijs, die voor het eerst werd uitgereikt, wil de stadsregio Amsterdam de aandacht
vestigen op succesvolle gebiedsontwikkeling die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de regio.
Ontwikkelaar Delta Forte van Rochdale en Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer hebben een
groot aandeel gehad in de uitvoering. Alle gemeenten in de stadsregio Amsterdam konden hun
drie beste gerealiseerde projecten inzenden.
Massaal en leegstand
De Bijlmermeer is gebouwd tussen 1966 en 1977 met galerijflats van 11 verdiepingen in het
groen met een strikte scheiding tussen wonen, werken, verkeer en creëren. Het gebied bleek
te massaal, de bewoners trokken weg naar andere groeikernen en er ontstond leegstand. De
parkeergarages, binnenstraten en grote groene openbare ruimten werden als onveilig ervaren.
Metamorfose
In 1992 zijn Rochdale en stadsdeel Zuidoost gestart met de planontwikkeling van de vernieuwing
van het gebied. De uitvoering is gestart in 1998 en in 2009 zijn negen projecten definitief afgerond
en opgeleverd. Zo is de Bijlmerdreef verlaagd en alle verkeersstromen bevinden zich nu op maaiveld. Het oude winkelcentrum dat zich gedeeltelijk onder de dreef bevond en verzamelplek was
geworden voor verslaafden en dealers is gesloopt. Het nieuwe winkelcentrum is gecombineerd
met kantoren en woningen in de sociale en vrije sector. Bij het metrostation Ganzenhoef zijn de
stationshal, de perrons en de toegangen volledig vernieuwd. Op de locatie van de deels gesloopte parkeergarages Gooioord en Groeneveen zijn langs de verlaagde Bijlmerdreef appartementen
in combinatie met bedrijven gerealiseerd. De uitvoering van het laatste project, de noordoostzijde van de Bijlmerdreef/ ’s-Gravendijkdreef start in 2010.
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Start van nieuwbouw
In 2009 startte Rochdale de nieuwbouw van 184 woongelegenheden waarvan 110 huurwoningen.
Van 21 koopwoningen waren de verwervingskosten minder dan € 200.000. Van 53 koopwoningen op
IJburg betroffen de verwervingskosten meer dan € 200.000. Dit heeft onder meer te maken met de
locatie en de grondprijs. Met het project bieden we mogelijkheden voor middeninkomens.
Van 109 huurwoningen waarvan de bouw is gestart, waren de verwervingskosten beneden € 240.000,-.
Van 1 huurwoning aan de Ten Katestraat in Amsterdam Oud West waren de verwervingskosten meer
dan € 240.000 wat komt door de kosten van de locatie van het gebouwde.
In aanbouw genomen (absolute aantallen)
		
KoopKoopHuurHuurStudenten
Totaal
Totaal
Bedrijfs		
woningen
woningen
woningen
woningen
eenheden
huur
huur
panden
		
tot €200.000 verwervings- tot €240.000
meer dan			
en
en maat		
verwervingskosten verwervings€240.000			
koop schappelijk
		
kosten
meer dan
kosten verwervings-				 onroerend
			
€200.000		
kosten				 goed in m2

Amsterdam

21

53

109

1

0

110

184

41

Een groot gedeelte van de nieuw gestarte projecten staat in Amsterdam Zeeburg. Daarnaast zijn er
ook in Oud West nieuwbouwprojecten in aanbouw genomen.
De gestarte nieuwbouwprojecten
		
Projectnaam
			
Amsterdam Oud-West
		

Hasebroekstraat fase III
(Kinkerbuurt)

Amsterdam Oud-West

Ten Katestraat 39-41

Huurwoningen

Koopwoningen

Totaal
woningen

BOG/MOG
huur m2

32

15

47

0

1

6

7

41

Amsterdam Zeeburg	Steigereiland Noord blok E

38

0

38

0

Amsterdam Zeeburg	Steigereiland Noord blok G	

14

24

38

0

25

29

54

0

110

74

184

41

Amsterdam Zeeburg	Steigereiland Noord blok H
Totaal		

Renovatie
In 2009 werden in totaal 325 eenheden uit renovaties opgeleverd. De gerenoveerde complexen in
Amsterdam betreffen complexen in de stadsdelen De Baarsjes, Geuzenveld/ Slotermeer, Osdorp en
Noord. Ook in Stadsdeel Westerpark en Oud West werden gerenoveerde woningen opgeleverd.
Opleveringen renovaties 2009 (absoluut)
		

Huurwoningen

Koopwoningen

Overige eenheden

Totaal

219

8

3

230

Heemskerk

32

0

0

32

Zaanstad

63

0

0

63

314

8

3

325

Amsterdam

Totaal
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Sloop
In Amsterdam Zuidoost is gestart met de sloop van de koppen van de flats in de Daalwijkdreefzone, te
weten de complexen Egeldonk, Eeftink en Dennerode. Ook aan de Schepenlaan in Amsterdam Noord
werd een groot aantal woningen gesloopt.
Tijdens de periode van werkzaamheden is extra aandacht voor de leefbaarheid. De aandacht hiervoor
is erg belangrijk omdat het om kwetsbare gebieden gaat. Om die reden is een pakket aan maatregelen
genomen. Te denken valt aan een goede bereikbaarheid van de woningen, goed afgesloten bouwterreinen en voldoende openbare verlichting.
Gesloopte woningen 2009
			

Aantal woningen

Amsterdam Noord 	Schepenbuurt Banne Buiksloot
Amsterdam Zuidoost

225

Kopjes Daalwijkdreef zone

247

Totaal		

472

Toevoeging van bedrijfs onroerend goed (BOG) en maatschappelijk onroerend goed (MOG)
In 2009 behoorde tot het totale bezit van Rochdale 607 bedrijfsruimten, waarvan 53 maatschappelijke
en 554 commerciële bedrijfsruimten. Rochdale bezit nog 2 verzorgingshuizen. Naast deze enigszins
verouderde vorm van wonen en zorg bezit Rochdale meer moderne vormen van woon-zorgcomplexen.
Samenstelling bezit bedrijfs- en overige panden eind 2009
Amsterdam
		
		

Garages en

Commerciële

Verzorgings-

Overig

parkeerruimten lijke bedrijfs- bedrijfsruimte
plaatsen		
ruimte

Bedrijfs- Maatschappe-

huizen

bezit

Amsterdam

714

556

42

514

1

568

Diemen

140

3

0

3

0

0

Almere
Heemskerk

2

1

0

1

0

0

196

1

1

0

0

2

Landsmeer

0

0

0

0

0

2

Purmerend

0

4

4

0

0

6

210

42

6

36

1

7

1.262

607

53

554

2

585

Zaanstad
Totaal

Geen voorkeursbehandeling voor medewerkers en relaties
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.
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Monumentaal bezit in de Kinkerbuurt.

‘Na veel discussie overeenstemming
met Monumentenzorg‘
In de Amsterdamse Kinkerbuurt, in stadsdeel Oud West

Wij hebben latjes op dubbel glas geplakt. Dat isoleert beter

aan de Hasebroekstraat en de Jan Pieter Heijestraat, vindt

en ziet er hetzelfde uit.“

een bijzonder renovatieproject plaats. Een groot project,
vandaar dat het in vijf fasen wordt uitgevoerd.

Museumwoning

De te renoveren woningen zijn bijna honderd jaar oud en

In het deel van het complex dat al langer monument is, laat

vormen één van de oudste sociale woningbouwprojecten

Rochdale één woning in de oorspronkelijke staat: als museum

van Amsterdam. Sommige woningen zijn nog in de origi-

woning. Monique: “Deze museumwoning wordt verkocht. We

nele staat.

hopen natuurlijk wel dat de uiteindelijke eigenaar mee wil wer-

Het hele complex staat nu te boek als gemeentelijk mo-

ken en de woning openstelt op Monumentendagen.”

nument. Een deel van het complex was dat al. Er is veel
overleg en discussie met Monumentenzorg geweest over

Geriefverbetering

wat Rochdale wel en niet kan doen met de gebouwen.

Inmiddels is er een sociaal plan voor de huurders en goed

Monique Brewster, vestigingsdirecteur bij Rochdale,

overleg met een klankbordgroep. “Een paar jaar geleden

schetst een beeld.

hebben we alle bewoners geënquêteerd om te kijken wat men
wilde. Naarmate de renovatie voor huurders dichterbij komt,

“Aan de gereinigde gevels is te zien hoe ver het project nu

blijkt dat veel mensen alsnog kiezen voor wat extra gerief. “

gevorderd is, aan de ene kant van de voeg wel en aan de an-

Niet iedereen wil dit, want bij extra gerief hoort een huurver-

dere kant niet. In 2015 staat het complex er honderd jaar. We

hoging.

doen er alles aan om in dat jaar het renovatieproject feestelijk
te kunnen opleveren.”

Wie geen geriefverbeteringen wil, krijgt in fase vier een casco
woning: funderingsherstel, overal dubbel glas, mechanische

Oorspronkelijk was er veel verzet van bewoners tegen de

ventilatie en alleen noodzakelijk onderhoud aan de woning.

plannen. Al in 1990 lag er een plan voor renovatie, maar het

“Voorlopig maken we 24 van deze casco woningen: geen

duurde tot ruim in de nieuwe eeuw voor het werk kon begin-

centrale verwarming, geen samenvoeging en verder alleen

nen. “Indertijd is ooit een proefwoning gerenoveerd. Die her-

maar onderhoud, zoals een nieuwe keuken als dat nodig is.”

ken je nu nog steeds aan het kleine stukje gereinigde gevel.

Een andere groep bewoners wil wel geriefsverbeteringen,

Straks niet meer, want die woning ligt in fase vier, waarmee

maar geen grotere woning. “Voor hen reserveren we wonin-

we nu aan de gang gaan”.

gen van ongeveer 40m2, want de aanleg van centrale verwarming of een nieuwe badkamer kost altijd ruimte. “ Een deel

“In eerste instantie leek het of er niets mocht. Er is zelfs spra-

van de woningen wordt verkocht.

ke van geweest dat we de gevel niet meer mochten reinigen.
Inmiddels hebben we schuiframen met vakjes vervangen
door draai/kiepramen. Gewoon met het zelfde uiterlijk. Dat
mocht eerst ook niet. Gelukkig kregen we bijval van de stadsdeelvoorzitter. Die heeft gezegd: ‘geen ramen die bewoners
zelf niet kunnen lappen, anders jaag je ze onnodig op kosten.
Een leek ziet bovendien het verschil niet. In de oorspronkelijke ramen zaten latjes in de ramen met aparte kleine ruitjes.
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6 Bedrijf
6.1 Personeel
Onze medewerkers zijn de grootste kracht van Rochdale. Iedere medewerker draagt met zijn/haar
werk bij aan de verwezenlijking van de ambities van Rochdale. Het personeelsbeleid beoogt de medewerkers effectief te ondersteunen bij hun verantwoordelijke taak.

Nieuwe koers
Rochdale had in 2009 een bewogen jaar. De uitkomsten van forensisch onderzoek leidden tot ontslag
van de bestuursvoorzitter en indirect tot het collectief terugtreden van de Raad van Commissarissen
(RvC). De minister besloot vervolgens tot het geven van een aanwijzing, die tot het aanstellen van twee
externe toezichthouders leidde. Zij benoemden een interim RvC. Uit het onderzoek bleek dat herstelmaatregelen noodzakelijk waren.
In 2009 is hard gewerkt aan de uitvoering van het herstelplan. Tezamen met het nieuwe koersdocument van Rochdale waarin de koers voor de komende jaren is vastgelegd en dat eveneens in 2009
verscheen, vormt het een belangrijke pijler voor de veranderingen binnen Rochdale.

Organisatieplan
In 2009 is er gewerkt aan een organisatieplan voor de nieuwe inrichting en effectiviteit van de organisatie. De maatregelen volgen uit het koersdocument en uit het herstelplan.
De hoofdlijnen van het organisatieplan
Voor de aanpassing van de organisatie zijn de volgende doelen en uitgangspunten geformuleerd:
• Van vier naar drie vestigingen
In de nieuwe organisatie heeft Rochdale in plaats van de huidige vier nog drie vestigingen. Hiermee wordt beter aangesloten op de nieuwe deelraadgrenzen en kan er efficiënter worden gewerkt;
• Rochdale is als sociaal huisvester één bedrijf
We streven naar uniformiteit in basisprocessen, informatievoorziening en bedrijfsvoering, evenals
eenheid in focus en aanpak;
• Rochdale is lokaal verankerd
De verantwoordelijkheid voor woongerelateerde zaken wordt verdeeld over drie vestigingen.
Klantcontacten worden deels centraal en deels lokaal georganiseerd;
• Professioneel
	Elke discipline wordt georganiseerd binnen een apart daartoe ingericht bedrijfsonderdeel.
Dat geldt niet voor onze dienstverlening rondom verhuur en beheer, dat wordt vanuit de drie
vestigingen geregeld;
• Efficiënt
	Standaardisatie is de norm. Alleen als er een goede reden is, wordt van die standaard afgeweken.
Uniforme applicaties stimuleren een uniforme manier van werken. Het uniformeren en standaardi
seren van de werkprocessen, de ondersteunende systemen en het doorvoeren van een kosten
besparing op de huisvesting zullen op termijn leiden tot een efficiëntere organisatie;
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• Onderhoudsbedrijf en Project Realisatie Bureau onderdeel van Rochdale
Uit overwegingen van professionalisering en efficiëntie wordt zowel een eigen integraal onderhoudbedrijf, als een Project Realisatie Bureau opgezet. Als afdeling van Rochdale zal De Vaklieden
onderdeel van het onderhoudsbedrijf zijn, Delta Forte wordt onderdeel van het Project Realisatie
Bureau. Van zowel Delta Forte als de Vaklieden komt het bestuur in handen van Rochdale. Beide
zullen als zelfstandige entiteit gehandhaafd blijven. In beperkte mate kunnen diensten verleend
worden aan aan Rochdale gelieerde bedrijven;
• Optimale kwaliteit van de bedrijfsvoering
Om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te optimaliseren wordt binnen de Raad van Bestuur het
onderwerp ‘bedrijfsvoering’ als aparte portefeuille belegd. De afdeling Strategie & Beleid houdt
zich bezig met planvorming en met een strategisch voorraadbeleid. De planning & control cyclus
wordt onder de loep genomen en de ICT-ondersteuning wordt verbeterd;
• Cultuur en integriteit
Het werken aan de gewenste cultuur is een onderdeel van het proces om te komen tot de nieuwe
organisatie-inrichting. Er worden maatregelen genomen om de integriteit van de organisatie te
bevorderen.

Werkgelegenheidsgarantie
Rochdale heeft een werkgelegenheidsgarantie toegezegd. In de praktijk betekent dit dat aan iedere
medewerker een passende functie wordt aangeboden.

Ondertekening sociaal plan
Het sociaal plan voor Rochdale, Delta Forte en De Vaklieden BV werd in maart 2010 ondertekend door
de Raad van Bestuur van Rochdale en de vakbonden de Unie, CNV vakmensen en FNV woondiensten.

Herinrichting organisatieonderdelen ICT en Interne Beheersing
Medio 2009 werd de organisatiestructuur van de afdeling ICT gewijzigd. De medewerkers van de voormalige afdelingen Systeembeheer en Systeemontwikkeling zijn samengevoegd tot een nieuwe afdeling. Het
doel hiervan is om het beleid en de uitvoering van ICT beter te af te kunnen op de behoeften van de klant
organisatie. De nieuwe indeling moet beter aansluiten bij interne servicegerichtheid en samenwerking.
Onze organisatie opereert in een kwetsbare bedrijfstak, waarin veel geld omgaat en veranderingen
plaatsvinden. De realisatie van onze doelen, het benutten van kansen en het beheersen van risico’s
behoeft dan ook voortdurende bewaking, afstemming en bijsturing. Rochdale heeft haar ambities ten
aanzien van risicobeheersing en het bewaken van de organisatiedoelen aangescherpt. Hiervoor is een
nieuwe afdeling Interne Beheersing opgericht.
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Employability
De CAO Woondiensten bevat een hoofdstuk over employability en regelingen die daarbinnen passen.
Daarnaast biedt het corporaties de ruimte om hier zelf verder invulling aan te geven binnen het personeelsbeleid. De Ondernemingsraad en P&O werken samen om employability vorm te geven.
In 2009 is een startnotitie gemaakt, waarin een visie is uitgewerkt over ontwikkeling, leren, doorstroom
en ondersteunende faciliteiten. De visie is op hoofdlijnen opgenomen in het nieuwe Koersdocument
van Rochdale. Deze visie zal gelden als leidraad voor het personeelsbeleid en bij zaken zoals werving
en selectie, beoordelen, opleiden en ontwikkelen.

Ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden
De eerste stappen voor verbetering van de gezondheid en het welzijn van medewerkers en de aanpak
van ziekteverzuim waren in 2008 al gezet door middel van een Preventief Medisch Onderzoek. In 2009
is hieraan verder gewerkt. Aangezien de onderzoeksresultaten verschillen in problematiek lieten zien
tussen verschillende bedrijfsonderdelen, zijn de conclusies van het onderzoek binnen alle bedrijfsonderdelen besproken met de medewerkers. Hen is gevraagd om een voorstel te doen voor oplossingen.
Dit heeft geleid tot praktisch toepasbare en creatieve actieplannen.
Rochdale is er van overtuigd dat openheid en goede communicatie in veel situaties (langdurig) verzuim
kan voorkomen. Daarom heeft Rochdale in 2009 ook veel aandacht besteed aan het bespreekbaar
maken van gezondheid, welzijn en ziekteverzuim. Daarnaast zijn ook de contacten met de Arbodienst
geïntensiveerd. Door deze aanpak heeft Rochdale meer inzicht gekregen in verzuimoorzaken. Hierdoor kan er pro-actiever gehandeld worden en kunnen er passende preventieve maatregelen worden
genomen, zoals voorlichting over klachten aan het bewegingsapparaat en stress.

Maatregelen omgaan met agressie en geweld
Bij Rochdale doen we er alles aan om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Helaas kunnen we niet altijd aan alle verzoeken tegemoet komen. Hoewel wij te allen tijde proberen om alternatieven te bieden of zo goed mogelijk door te verwijzen, kan het toch gebeuren dat emoties bij huurders
hoog oplopen, wat kan resulteren in agressief gedrag. Gelukkig gaat het om incidenten. Wederzijds
respect is in onze ogen het toverwoord waarmee we heel veel kunnen oplossen.
Rochdale heeft een nieuw beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor het omgaan met agressie en
geweld. Het uitgangspunt hiervan is dat frustratie bij de huurder zoveel moet worden voorkomen.
Hiervoor evalueert Rochdale regelmatig welke maatregelen getroffen kunnen worden om de dienstverlening te verbeteren. Iedere medewerker draagt hiervoor mede verantwoordelijkheid. Een professionele houding van onze medewerkers is hierbij essentieel. Dat betekent dat wij begrip en tolerantie
tonen voor de situatie, achtergrond, taal of gebruiken van onze huurders en oplossingsgericht denken.
Hierdoor kunnen incidenten als gevolg van miscommunicatie worden beperkt en voorkomen. Onze
medewerkers worden regelmatig getraind in deze vaardigheden.
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Rochdale heeft bovendien huisregels opgesteld die gelden in de omgang met onze medewerkers in
en buiten onze kantoren. Dat betekent ook dat is aangegeven welk gedrag van klanten niet acceptabel
is. Indien er sprake is van schelden, bedreigen, intimideren, vandalisme, vernieling of fysiek geweld zal
Rochdale te allen tijde passende maatregelen nemen.

KANS campagne
KANS is de afkorting van Klachten aan Armen, Nek en Schouders, waarbij het gaat om ernstige aanhoudende klachten die ertoe kunnen leiden dat een medewerker tijdelijk niet kan werken of andere
beperkingen oploopt. Veel medewerkers binnen Rochdale werken meer dan twee uur per dag achter
een beeldscherm wat het risico op KANS vergroot. Om dit te voorkomen heeft Rochdale in 2009 een
campagne opgezet om medewerkers te informeren over de risico’s, symptomen en voorzorgsmaatregelen die medewerkers zelf kunnen nemen voor de preventie van KANS.
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‘Rochdale en de
pers in 2009’
2009 was een krankzinnig jaar voor de afdeling Communicatie van Rochdale. Niet alleen
maakte Rochdale een grote mediacrisis mee,
daarnaast veranderden de economische omstandigheden. Er was veel negatieve aandacht
in de pers. Hoe gaat de communicatieafdeling
hiermee om? We vroegen het aan Ingrid de
Vries, hoofd communicatie en Nico de Leeuw,
senior media-adviseur/persvoorlichter.
Negatief en positief
Van alle Amsterdamse corporaties kreeg Rochdale
in 2009 de meeste negatieve aandacht in de pers.
“De communicatieadviseurs die de vestigingen
onder hun hoede hebben, komen voortdurend met
bruikbare input”, merkt Ingrid De Vries op. “Daardoor hebben we de goede dingen die in de wijken
gebeuren ook in het nieuws kunnen krijgen. Dat
raakte helaas ondergesneeuwd door de berichtgeving over de bestuurscrisis.”
”Veel energie gaat zitten in het overtuigen van
anderen hoe de waarheid in elkaar steekt”, aldus
Nico de Leeuw. “Informatie voortdurend contro
leren en reconstrueren en daarbij de media proberen voor te zijn. En ik doe dan wel het woord,
maar ieders inzet op de afdeling is daarbij nodig.”
De omstandigheden zorgden, naast het reguliere
werk, voor piekbelasting. Dat heeft veel van de
afdeling gevergd. “We hebben alle zeilen bijgezet
om dit goed te kunnen doen”, zegt Ingrid de
Vries. “De communicatieadviseurs, de woordvoerder en ik: allemaal hebben we extra inspanningen moeten verrichten.”
Rectificeren en uitleggen
De communicatieafdeling is in een jaar als 2009
een zenuwcentrum, aldus De Vries. “Soms werden
we overspoeld door de media. Veel journalisten hebben hun mening al klaar. Dat maakt de
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onderlinge relatie niet eenvoudiger.” De oorzaak
hiervan ligt mede in tijdnood, denkt De Leeuw.
“Steeds minder journalisten moeten steeds meer
werk doen. Tijd om nieuws te checken is er bijna
niet meer. Een wereldwijd verschijnsel. Veel informatie wordt overgenomen van persbureaus of
andere informatieverstrekkers.”
Kunst en eeuwfeest
Gelukkig heeft Rochdale in 2009 ook veel positieve
aandacht weten te vangen. Bijvoorbeeld met het
boek over ‘100 jaar Van Beuningenstraat’. Dat
heeft zich aan imagowaarde ruim terugverdiend.
Er stonden levensgrote artikelen in bladen met
hoge oplages. Buurtbewoners kregen het boek
cadeau.
“We ontvingen tientallen e-mails van bewoners
en oud-bewoners die heel dankbaar waren voor
het cadeau. Vijf mensen hebben zelfs persoonlijk
gebeld om te bedanken.”
Veel en divers
De opening van Foe Ooi Leeuw, een woongroep
voor Chinese ouderen, haalde uitgebreid de
schrijvende en filmende pers. “Op dat moment
lagen we flink onder vuur. Dat bleek ook uit het
feit dat onze naam niet werd genoemd.”
“Diverse schoonmaakacties, leefbaarheidsacties,
de ‘Rochdale Huurder van het Jaar’ en - in het
kader van het Wibautjaar - de eerste fotosafari in
Nederland. Rochdale organiseerde het allemaal
in 2009. En we ontvingen de Metropoolprijs voor
de vernieuwing van Ganzenhoef in de Amsterdamse Bijlmer,” aldus Nico.
De toekomst en de media
Voor 2010 ziet alles er nog rooskleuriger uit. Eind
februari werd bekend dat een nieuwe Raad van
Bestuur voor Rochdale startklaar staat. Volgens
Nico de Leeuw kan het overigens ook een voordeel zijn dat iedereen de naam Rochdale nu
kent. “We moeten wel zelf zorgen dat we met
behulp van alle goede dingen die we doen actief
de media blijven opzoeken. Dan komt aan die
merknaam vanzelf de geur van kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid te hangen die
Rochdale verdient!”
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Kengetallen personeel in dienst van Rochdale
(peildatum 31 december)
Bezetting
						

2009

2008

Totaal aantal uren					

13.227,1

13.173,8

Gem. aantal uren per week					

31,6

31,8

2009

2008

Aantal medewerkers per type dienstverband
						
Bepaalde tijd					

47

48

Onbepaalde tijd					

371

365

			

2009

2008

2007

2006

2005

Aantal Medewerkers 		

418

413

409

417

407

Aantal FTE’s		

367,4

365,9

363,4

366,4

357,6

Mannen

Aantal medewerkers
per geslacht (%)	Vrouwen

49

49

51

51

52

51

51

49

49

48

In dienst/	Aantal medewerkers in dienst
uit dienst
aantal medewerkers uit dienst

31

44

40

55

43

24

37

47

50

59

2008

2007

2006

2005

Aantal medewerkers per groepen van dienstjaren (%)		
			

2009

0-1 jaar		

7

10

9

12

9

01-10 jaar		

44

44

48

45

49

10-20 jaar		

27

26

25

25

24

20-30 jaar		

17

15

13

13

13

30 of langer		

6

5

5

5

5

2008

2007

2006

2005

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie (%)		
			

2009

15 tot 25		

2

2

3

2

1

25 tot 35		

12

13

12

14

16

35 tot 45		

29

32

34

37

37

45 tot 55		

38

36

35

35

35

55 tot 65		

18

17

16

12

11

Blik op de toekomst
Rochdale werkt aan een integraal personeelsbeleid, afgestemd op de organisatiedoelen voor de
komende jaren. Hierdoor kunnen bestaande instrumenten gerichter worden ingezet en (beter) bijdragen
aan de organisatiedoelen.

98

jaarverslag 2009

6.2 Financiën
Financieel beleid
Het financieel beleid van Rochdale is opgenomen in het Koersdocument en is gericht op een gezonde
bedrijfsvoering van het te exploiteren bezit. Daarnaast moeten investeringen van Rochdale kunnen
worden gefinancierd uit desinvesteringen of aan te trekken financieringen. Bij het formuleren van voorgenomen activiteiten wordt een afstemming gemaakt met de financiële kaders zoals deze volgen uit
het financieel beleid.
Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) heeft een oordeel gegeven over de financiële positie van Rochdale per 31 december 2009. Op basis van de beoordeling gericht op toekomstig beleid
en de financiële vertaling hiervan heeft het CFV vastgesteld dat Rochdale in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Het CFV heeft Rochdale in 2009 dan ook de A-status toegekend, net als
het jaar daarvoor.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft jaarlijks een oordeel over de kredietwaardigheid van een woningcorporatie. Over 2008 heeft het WSW aangegeven dat Rochdale onveranderd
kredietwaardig is en dat dus gebruik gemaakt kan blijven worden van de kredietfaciliteiten van het
WSW. Voor 2009 geldt dat het WSW Rochdale wederom als kredietwaardig zal aanmerken.

Jaarresultaat 2009
Het jaar 2009 is afgesloten met een negatief resultaat van € 24,2 miljoen, terwijl het resultaat over 2008
nog € 37,8 miljoen negatief bedroeg. De belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat over 2009
zijn hieronder opgenomen:
• als gevolg van economische omstandigheden hebben afwaarderingen plaatsgevonden van nieuwbouwkoop projecten (€ 11,7 miljoen) en afwaarderingen van bijzondere ontwikkelportefeuilles,
grondposities en kantoorpanden (€ 10,4 miljoen);
• de verkopen van nieuwbouwkoopwoningen zijn in 2009 verder afgenomen als gevolg van de
moeilijke omstandigheden op de woningmarkt. Per saldo bedraagt het resultaat op nieuwbouw
koopwoningen € 0,9 miljoen over 2009, terwijl dit in 2008 nog € 8,2 miljoen bedroeg;
• als gevolg van een toename van de leningportefeuille van € 1.340 miljoen ultimo 2008 naar € 1.478
miljoen ultimo 2009 zijn de rentelasten over 2009 gestegen met € 3,0 miljoen. De rentebaten zijn in
vergelijking met 2008 afgenomen als gevolg van minder geactiveerde rente van projecten en doordat in 2008 correcties over voorgaande jaren zijn meegenomen. Hierdoor geven de rentebaten
over 2008 een vertekend beeld;
• in 2009 is € 7,0 miljoen meer uitgegeven aan zowel planmatig als mutatieonderhoud. In het
kader van planmatig onderhoud zijn extra uitgaven gedaan als gevolg van reeds aangegane
onderhoudsverplichtingen uit 2008 en uitgaven in het kader van legionellabestrijding, energie
labelling en asbestinventarisaties;
• het resultaat deelnemingen over 2009 bedraagt € 9,0 miljoen negatief. De verliezen in de deel
nemingen worden met name veroorzaakt door negatieve resultaten in onze projectdeelnemingen
en de deelneming Far West die een verlies laat zien van € 3,8 miljoen (als gevolg van wijzigingen in
de parameters van huurprijzen bij Far West).
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Bedrijfswaarde
Rochdale waardeert haar bezit in de jaarrekening op basis van historische kostprijzen of lagere marktwaarde. In de jaarrekening 2009 (hoofdstuk 7) is in de toelichting een balans opgenomen die is gebaseerd op bedrijfswaarde.
De aan de bedrijfswaarde onderhavige kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen van het bestuur van Rochdale die de beste schattingen weergeven van
de economische omstandigheden die van toepassing zijn op de resterende levensduur van het actief.
De bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie bedraagt per 31 december 2009 € 2.089,0
miljoen (2008: € 1.965,5 miljoen) waardoor de bedrijfswaarde in het verslagjaar is toegenomen met
€ 123,5 miljoen. De belangrijkste oorzaken van deze toename zijn:
• als gevolg van met name woningverbetering, aan- en verkoop van woningen en nieuwbouw van
huurwoningen vindt een mutatie plaats van bezit ad € 104,8 miljoen positief;
• de gevolgen van aanpassingen in de parameters en niveauwijzigingen hebben een effect van
€ 14,0 miljoen positief. Met name nieuwe inzichten in levensduren van bezit, nieuwe inzichten ten
aanzien van verkoop van bezit en de overige exploitatielasten liggen ten grondslag aan deze aanpassing;
• de gevolgen van de autonome waardeverandering en de mutatie in de rentabiliteitswaarde
correctie hebben een effect van € 4,7 miljoen positief.

Financiële positie
De solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen) op basis van historische kostprijs is gedaald van 4,5% ultimo 2008 naar 2,9% ultimo 2009. De verslechtering van deze ratio wordt
met name veroorzaakt door een sterk negatief resultaat en een toename van de leningportefeuille
ten opzichte van vorig jaar. Belangrijker echter voor een woningcorporatie is de solvabiliteit op basis
van bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde laat de verdiencapaciteit van het bezit zien voor de resterende
levensduur (toekomstige geldwaarde van de exploitatie van de woningen). Beleidsbeslissingen in een
verslagjaar genomen door de woningcorporatie zijn zichtbaar in de verandering van de bedrijfswaarde.
Het groepsvermogen op basis van bedrijfswaarde bedraagt ultimo 2009 € 774,1 miljoen (2008: € 710,5
miljoen). De solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde bedraagt 31,7% over 2009, terwijl deze in 2008
31,2% bedroeg.
De toename van € 63,7 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door een andere waarderingsgrondslag
van de deelneming Far West en leningen u/g met € 59,8 miljoen.
Anderzijds stijgt het vermogen met het verschil tussen de rentabiliteitswaardecorrectie van nieuw
aangetrokken leningen en de autonome waardeverandering.
Rochdale streeft naar een solvabiliteitspercentage van minimaal 25,0% op basis van bedrijfswaarde.
In het kader van het herstelplan en het Koersdocument heeft Rochdale heeft inmiddels haar beleid
aangepast. Reeds genomen maatregelen zien op herijking van de projectenportefeuille, vergroten van
het verkoopvolume van woningen en verlaging van de organisatiekosten. Bedacht moet worden dat in
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de bedrijfswaarde alle maatregelen zijn verdisconteerd en derhalve om de solvabiliteitsdoelstelling te
bereiken ook daadwerkelijk moeten worden gerealiseerd.

Financiering
Rochdale heeft ultimo 2009 een leningenportefeuille van € 1.478,2 miljoen ten opzichte van € 1.339,9
miljoen ultimo 2008. De toename van € 138,3 miljoen wordt veroorzaakt door in 2009 nieuw aangetrokken leningen van € 240,4 miljoen en aflossingen in 2009 van € 102,1 miljoen. De toename van de
leningenportefeuille is navenant de toename in de waarde van het bezit van Rochdale. De gemiddelde
rentevoet over 2009 b
 edraagt 4,7% (2008: 4,8%).
Zekerstelling van financiering en beheersing van de rentelasten en looptijden is van belang voor het
goed kunnen functioneren van Rochdale. Daarom vindt periodiek overleg plaats over treasurybeleid
in de treasury commissie. Hierbij wordt Rochdale ondersteund door een adviesbureau op het gebied
van treasury.

Risicomanagement
Risicomanagement neemt momenteel een belangrijke rol in in de organisatie van Rochdale, echter het
gestructureerd, uniform en centraal vastleggen en monitoren van risico’s moet nog worden ontwikkeld. In de dagelijkse werkzaamheden betrekken medewerker of afdelingen mogelijke risico’s en de
impact daarvan bij het nemen van besluiten. Er kan meer expliciet gemaakt worden, wat nu nog op
individuele basis plaatsvindt bij de medewerkers van Rochdale.
Het risicomanagement met betrekking tot het verzekeringsproces bij Rochdale wordt gestructureerd
toegepast. Bij de identificatie van de risico’s wordt beoordeeld of het restrisico na genomen maatregelen kan leiden tot schades. Indien dit het geval is wordt overwogen of het afdekken van dit risico
plaatsvindt met interne middelen of met externe bronnen.
In 2009 is in de besluitvorming rondom aan- en verkopen en ontwikkeling van vastgoed en vastgoed
projecten nadrukkelijk aandacht geschonken aan risico’s die samenhangen met de betreffende transactie op financieel, juridisch, financieel, fiscaal en volkshuisvestelijk gebied. Hiertoe wordt een fasedocument ten behoeve van de besluitvorming gebruikt waarin de belangrijkste risico’s zijn beschreven.
Bij Rochdale worden verdere stappen in het proces van risicomanagement genomen. Enerzijds omdat
dit bijdraagt aan een verdere professionalisering van de organisatie, anderzijds omdat onze stakeholders dit van ons verlangen.
Door het ambitieniveau van Rochdale ten aanzien van risicomanagement ieder jaar te verhogen, zal dit
uiteindelijk leiden tot een optimale beheersing van de organisatie.
Rochdale dient structureel, uniform en op verschillende niveaus risico’s te identificeren inclusief de
indeling en bepaling van de plaats in de organisatie waar deze zich kunnen voordoen. Vervolgens
worden de bijbehorende risicomaatregelen bepaald, die de betreffende risico’s mitigeren. In deze fase
worden representatieve scenario’s uitgewerkt met betrekking tot omvang en kans, waarbij zowel de
korte als de lange termijn gevolgen zichtbaar worden.
De doelstellingen van het managen van risico’s zijn de identificatie en reductie van bedreigingen van
de ondernemingsdoelstellingen. Een belangrijke doelstelling is de continuïteit en de financiële positie
beschermen tegen minimale kosten. Het is hierbij van belang voor Rochdale om het omslagpunt te
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bewaken, waarna de toename van kosten de reductie niet meer overtreffen.
Rochdale zal in eerste instantie aandacht geven aan risico’s op het gebied van marktrisico’s (project
ontwikkeling en marktomstandigheden) en financiële risico’s (treasury en markt-omstandigheden).

6.3	Samenwerking
Internationaal
In 2009 zijn er slechts op beperkte schaal internationale delegaties ontvangen bij Rochdale.
Een structurele samenwerking ten behoeve van kennisuitwisseling met drie andere Europese woningcorporaties is beëindigd (te weten met Hyde Housing, Londen, Botkyrkabyggen, Stockholm, en Cité
Nouvelle, St. Etienne).
Betreffende een oude claim op Europese subsidie voor het project Kruitberg in Amsterdam Zuidoost,
is er begin 2009 een succes bereikt. Met ondersteuning van Global Habitat is er druk uitgeoefend op
de Europese Commissie om een naar onze mening nog bestaande subsidieverplichting uit te betalen.
Het betwiste gedeelte van de subsidie is begin 2009 uitgekeerd en heeft geleid tot een ontvangst van
€ 72.344. Hiermee is dit dossier gesloten.
Ook in de toekomst moeten Europese subsidieaanvragen niet uitgesloten worden. Hoewel volkshuisvesting in de EU wordt gezien als een nationale verantwoordelijkheid zijn er vele raakvlakken met
andere beleidsterreinen. Op het gebied van energie, sociale samenhang en educatie zijn er mogelijkheden om subsidies te krijgen of goedkope financiering aan te trekken
Een seniorenproject voor Nederlandse huurders in Spanje is reeds aan bod gekomen in een eerder
jaarverslag. Vanwege de nauwe betrokkenheid van de ontslagen bestuursvoorzitter bij dit project is er
in 2009 uitgebreid onderzoek gedaan naar de activiteiten rond dit project. Het project is beoordeeld
en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Door de marktsituatie is het project stil komen te
liggen.

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. Er zijn contacten met gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam. Omdat de regelgeving over woonruimteverdeling
steeds meer lokale beleidsruimte bevat, verliest het belang van deze samenwerking aan betekenis.
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Lokaal
Rochdale is lid van drie federaties:
• de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Deze Federatie behartigt de belangen van de
volgende aangesloten corporaties: Eigen Haard, De Alliantie Amsterdam, Far West, de Key, Ymere,
Woonzorg Nederland, DUWO, Stadgenoot en Rochdale;
• de Federatie van Zaanse Woningcorporaties. Leden van de Federatie van Zaanse Woningcorporaties (FZW) zijn Parteon, ZVH, Eigen Haard, Wormer Wonen, Woonzorg Nederland en Rochdale;
• de Samenwerkende Woningcorporaties Waterland. De leden hiervan zijn: Wherestad, IntermarisHoeksteen, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland, Eigen Haard, AWM en Rochdale.
De federaties zijn de partners van de gemeenten voor het maken van collectieve prestatieafspraken.

Prestatieafspraken met gemeenten
Amsterdam
In 2007 zijn nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse stadsdelen,
de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam gemaakt in
de ‘beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam 2007-2011’.
In deze beleidsovereenkomst is overeenstemming bereikt over de richting waarin het wonen in Amsterdam zich in tien jaar moet ontwikkelen. Afspraken hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
• betaalbaarheid;
• productie en doelgroepen;
• verkoop van sociale huurwoningen;
• leefbaarheid en gebiedsbeheer;
• energiebesparing en duurzaamheid;
• onrechtmatige bewoning en woonfraude;
• gebruiksovereenkomsten en tijdelijke verhuur;
• participatie en communicatie;
• monitoren, evaluatie en overleg.
In het verlengde van deze beleidsovereenkomst zijn er in 2008 ook ‘Kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop- en verbetering 2008-2010’ gemaakt. Eind 2010 dienen er nieuwe afspraken te worden
gemaakt tussen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse corporaties.
Zaanstad
Begin 2008 zijn nieuwe prestatieafspraken ‘Bouwen aan Zaanstad 2008 tot en met 2010’ tussen de
Zaanse Federatie van Woningcorporaties en de gemeente Zaanstad bekrachtigd. Deze collectieve afspraken gaan met name over de betaalbaarheid van de vrijkomende voorraad (aanbiedingsafspraak),
de bouwproductie en het grondbeleid. Eind 2009 zijn de nieuwe prestatieafspraken 2009-2014 in
concept gereed gekomen. In 2010 zullen deze officieel ondertekend worden.
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Purmerend
In 2007 zijn nieuwe collectieve prestatieafspraken voor de looptijd van 1 januari 2008 tot 1 januari 2012
gemaakt. Een van de collectieve afspraken betreft een aanbiedingsafspraak aangaande de basisvoorraad. Deze aanbiedingsafspraak was reeds opgenomen in de vorige prestatieafspraken. Rochdale is
verheugd met het continueren van de aanbiedingafspraak. In 2009 zijn de gemaakte collectieve procesafspraken nader geconcretiseerd in de vorm van bilaterale afspraken. De lokale beleidsruimte zal
in 2010 een concrete invulling moeten krijgen.
Diemen
In Diemen zijn gesprekken gevoerd over een nieuwe prestatieovereenkomst. In het verslagjaar was
nog geen overeenstemming bereikt over een definitieve versie. Naar verwachting kan begin 2010 een
nieuwe overeenkomst voor 2010-2012 worden ondertekend.
Landsmeer
In 2009 is Rochdale met de gemeente Landsmeer tot overeenstemming gekomen over de prestatieafspraken. De afspraken betreffen een periode tot 31 december 2012 en worden naar verwachting in
2010 ondertekend. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente over onder andere het behoud van de
sociale voorraad, het opplussen van seniorenwoningen tot zorgwoningen, de overgang naar WoningNet, het vroegtijdig betrekken van corporaties bij (her)ontwikkelingslocaties en over de mogelijkheid
van een sociale grondprijs voor het realiseren van sociale huurwoningen.

Afspraken in het kader van de wijkaanpak
Omdat de problematiek van de verschillende wijken divers is, zijn er voor iedere wijk aparte afspraken
gemaakt met de diverse partijen in de wijken. De afspraken zijn opgemaakt in de vorm van ‘wijkactieplannen’. Voor Rochdale geldt dit voor de onderstaande wijken:
Amsterdam Nieuw West	Geuzenveld
		

Kolenkit

		

Osdorp

Amsterdam Noord

Banne

		

IJplein Vogelbuurt

		

Nieuwendam Noord

Amsterdam West (binnen de ring)

Bos en Lommer

		

De Baarsjes

Amsterdam Zuidoost	EGK-buurt
Amsterdam Oost

Transvaal

Zaanstad Zuidoost

Poelenburg
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Amsterdam
De gemeente Amsterdam en de woningcorporaties hebben in december 2007 een akkoord gesloten
over de wijkaanpak voor de vijf Amsterdamse wijken. Op 20 juni 2008 werd het charter tussen het Rijk
en de gemeente Amsterdam voor de Wijkaanpak in de periode 2008-2018 getekend.
Inmiddels is de uitvoering in alle wijken gestart. Rochdale heeft een inventarisatie gemaakt van activiteiten die in 2009 zijn ondernomen en waarvoor projectsteun kan worden aangevraagd.
Additionele activiteiten wijkaanpak Amsterdam 2009
Wijk

Activiteit/ Project

Nieuw West
Geuzenveld - Slotermeer	Stichting Nieuw en Meer cultuureducatie op basisscholen
Geuzenveld - Slotermeer	Rattenbestrijding in Buurt 5
Geuzenveld - Slotermeer	Verbeteren Buurtbeheer/Wijkbeheer
Geuzenveld - Slotermeer

Kunst als participatiemiddel. Poort Slotermeer

Geuzenveld - Slotermeer	JINC (bliksemstages en sollicitatietrainingen scholieren)
Geuzenveld - Slotermeer

Woontechnisch onderzoek Johan Schipperplantsoen e.o.

Geuzenveld - Slotermeer

Medewerker Wijkaanpak (1fte) bovenop reguliere formatie

Geuzenveld - Slotermeer	Extra capactiteitsinzet op bestrijding onrechtmatige bewoning
Kolenkit	JINC (bliksemstages en sollicitatietrainingen scholieren)
Kolenkit

Participatieproject met moeders en voetbaltoernooi jongeren

Kolenkit

Inzet gastvrouw servicepunt

Kolenkit

Kunst als participatiemiddel Kunstpoort Akbarstraat (incl.participatie kinderen)

Kolenkit

Kunst als participatiemiddel: UnderHeaven

Kolenkit	Extra capactiteitsinzet op bestrijding onrechtmatige bewoning
Osdorp

Baden Powellweg: langdurig leegstaande koopwoningen omzetten naar huur

Osdorp	JINC (bliksemstages en sollicitatietrainingen scholieren)
Osdorp

Medewerker Wijkaanpak (1fte) bovenop reguliere formatie

Osdorp

Osdorperhof (onderzoek verbeteringsvarianten zorgcomplex)

Osdorp	Academie van de stad: 3 onderzoeken van studenten
Osdorp	Extra capactiteitsinzet op bestrijding onrechtmatige bewoning
Osdorp

Nieuwbouwproject Bart en Domela: preventie en participatie nieuwbouw

Noord
Banne	Sociaal huismeesters, Banne Noord en Zuid 2 fte’s
Banne

Toneelproject Dorus Rijkerschool

Banne

Bijdrage Hofmaken

Banne

Zakgeldproject Banne-Zuid

Banne	Aanvullende sponsoring bewonersinitiatieven: Buurtlunch, speeltoestellen e.d.
Banne	Schoonmaak interim beheer Schepenlaan
Banne

Bijdrage Banne Bruist

Banne

Buurtbemiddeling Banne

Banne	Grote sociale huurwoningen Banne Schepenlaangebied
Banne

Bibliotheek Bezaanjachtplein
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Noord (vervolg)
Banne

Imagocampagne Amsterdam-Noord

Banne

Multifunctioneel centrum Bezaanjachtplein

Banne

Bezoekersparkeren Bezaanjachtplein

Banne

WIBO woningen Bezaanjachtplein

Banne	Afstemmingskosten stadsdeel Amsterdam Noord
Banne

Bemiddeling herhuisvesting Banne

Banne	Afstemmingskosten bewoners Banne
Banne
		

Procesbegeleiding BMC Extern ingehuurd voor wijkaanpak administratie
eerste kwartaal 2009

Banne

Medewerker wijkaanpak additioneel

IJplein/Vogelbuurt	Sociaal huismeester ( 8 uur per week)
IJplein/Vogelbuurt

Bijdrage pleinfeesten

IJplein/Vogelbuurt

Proceskosten wijkcoalitie Vogelbuurt/ IJplein.

IJplein/Vogelbuurt

Buurtbemiddeling Vogelbuurt/ IJplein

IJplein/Vogelbuurt

Procesbegeleiding BMC Extern ingehuurd voor wijkaanpak administratie

		

eerste kwartaal 2009

IJplein/Vogelbuurt

Medewerker wijkaanpak Additioneel

Nieuwendam Noord

Bijdrage Sense More festival

Nieuwendam Noord	Aanvullende sponsoring bewoners initiatieven bijdrage buurtfeesten etc.
Nieuwendam Noord

Buurtbemiddeling Nieuwendam-Noord

Nieuwendam Noord
		

Procesbegeleiding BMC Extern ingehuurd voor wijkaanpak administratie
eerste kwartaal 2009

Nieuwendam Noord	Leerwerkproject in samenwerking met Futuro. Pilot werkervaringsplekken en
		
opleidingen schoonmaak en sociale hygiëne.
Nieuwendam Noord

Communicatie, gebiedspromotie en procesbegeleiding.

Nieuwendam Noord	Sociaal huismeester ( 28 uur per week)
Nieuwendam Noord

Medewerker wijkaanpak additioneel

Nieuwendam Noord

Proces en advieskosten entreegebied Nieuwendam-Noord

Nieuwendam Noord

Huismeester Vogelaarwijken

Oost
Transvaal

Woningdifferentatie en kwaliteitsverbetering:aanpak uitstraling van panden ten

		

behoeve van leefbaarheid

Transvaal	Leefomgeving, extra activiteiten met betrekking tot verbeteren van leefomgeving
Transvaal

Buurteconomie (verbeteren bedrijfsruimtes)

Transvaal	Gezamenlijke wijkprojecten (Act Krugerplein, wijkwerkwinkel, buurtactiviteiten
West binnen de ring
Bos en Lommer

Medewerker Wijkaanpak (1fte) bovenop reguliere formatie

Bos en Lommer

Ontwikkeling Elseviergebouw (kosten tijdelijk gebruik kunstenaars)

Bos en Lommer	Academie van de stad: betrokkenheid/participatie
Bos en Lommer	Extra capactiteitsinzet op bestrijding onrechtmatige bewoning
Bos en Lommer	GAK, tijdelijke huisvesting Rietveld-studenten
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West binnen de ring (vervolg)
Bos en Lommer	GAK herontwikkeling, voorbereidingskosten
de Baarsjes	Evenementen: juni kunstmaand, atelierroute, promotie Mercatorbuurt en
		
evenementen Mercatorplein
de Baarsjes

Inzet Straatmanager Postjesweg (gezamenlijke activiteit met stadsdeel)

de Baarsjes

Inzet Straatmanager J. Evertsenstraat (gezamenlijke activiteit met stadsdeel)

de Baarsjes

Medewerker Wijkaanpak (1fte) bovenop reguliere formatie

de Baarsjes	Stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatief Hudsonstraat
de Baarsjes	Extra capactiteitsinzet op bestrijding onrechtmatige bewoning
Bijlmer
EGK-buurt	Extra schoonmaak hoogbouwcomplexen
EGK-buurt	Extra inzet Bestrijding Onrechtmatige Bewoning in EGK
EGK-buurt

Beheerder Kandelaar

EGK-buurt

Beveiliging ( extra inzet van 1 team)

EGK-buurt	Amsterdam Bijlmer Care Center (ABCC): haalbaarheidsonderzoek
EGK-buurt	Sloop kop Egeldonk (opgave bovenop de vernieuwingsopgave)
EGK-buurt

Ontmoetingsruimtes in de buurt (Gravestein, Kikkenstein, Grubbehoeve)

EGK-buurt	Renovatie Kortvoort (opgave bovenop de vernieuwingsopgave)
EGK-buurt

Workforce, dagbesteding verslaafden

EGK-buurt

Inrichten meldkamer Geldershoofd

EGK-buurt

Camerabewaking hoogbouw, EGK

EGK-buurt

Flatcoaches in Kikkenstein en Kruitberg

EGK-buurt

Kansrijk Zuidoost (Project armoedebestrijding)

EGK-buurt	Extra inzet terugdringen huurachterstanden

Zaanstad
De minister van Wonen, Wijken en Integratie heeft in Zaanstad de wijk Poelenburg benoemd tot een
van de 40 wijken. Dit betekent dat het kabinet extra aandacht besteedt aan deze wijk zodat de mensen
uit de wijk kansen hebben en graag in de wijk wonen. Samen met bewoners en partners uit Poelenburg is het Wijkactieplan opgesteld. Voor onderstaande activiteiten die Rochdale in 2009 in de wijk
Poelenburg heeft ondernomen, is projectsteun aangevraagd:
Additionele activiteiten wijkaanpak Zaanstad 2009
Wijk

Activiteit/ Project

Poelenburg	Energiebesparing door gedragsverandering
Poelenburg

Overige energiebesparing

Poelenburg	Arenatraject Urgenda
Poelenburg	Energiescan Urgenda
Poelenburg

Cameratoezicht

Poelenburg

Taalontwikkeling jongeren/ Maizena

Poelenburg

Talentband Poelenburg

Poelenburg

Terugdringen aantal schoolverlaters

107

jaarverslag 2009

Additionele activiteiten wijkaanpak Zaanstad 2009 (vervolg)
Poelenburg	Verhogen aanbod naschoolse activiteiten - extra impuls
Poelenburg	Verhogen Kwaliteit ruimte centrum Jong
Poelenburg

Combinatiefuncties sport/ cultuur

Poelenburg	School, conciërges
Poelenburg	VVE-paketten
Poelenburg

Programmamanager sociaal, wijkeconomie & werkgelegenheid

Poelenburg

Bedrijfscontactmanager

Poelenburg

Inventarisatie profieldoelgroep

Poelenburg	Sociaal servicepunt opstart
Poelenburg	Leerstage werkwijk
Poelenburg	Schrijven stuk Uitvoeringsprogramma
Poelenburg

Coaching ondernemers

Poelenburg

Commerciële en publieksgerichte voorzieningen

Poelenburg

Informatiemateriaal startende ondernemers

Poelenburg

Kansenzones haalbaarheidsonderzoek

Poelenburg

Kleurrijk ondernemen

Poelenburg

Microfinancieringen

Poelenburg

Ondernemersvereniging

Poelenburg

Onderhouden website

Poelenburg	Voorbereiding tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw
Poelenburg

Tijdelijk winkelcentrum opstart kosten

Poelenburg

Website/ ondernemersloket opzet

Poelenburg	Apparaatskosten + projectmanagement + administratiekosten
Poelenburg

Communicatieadviseur Nieuw Poelenburg

Poelenburg

Forum op website

Poelenburg

Informatiecentrum buurtfeest voor opening

Poelenburg

Informatiecentrum exploitatie

Poelenburg

Informatiecentrum kwartiermaker

Poelenburg

Informatiecentrum opbouw

Poelenburg

Interactieve website

Poelenburg

Outputmonitor

Poelenburg

Participatie uitvoering

Poelenburg

Poll op website

Poelenburg	Schrijven strategie communicatie & participatie
Poelenburg

Tevredenheidonderzoek info verstrekking in de wijk

Poelenburg	Vormgeving Uitvoeringsprogramma - uitwerking WAP
Poelenburg

(Reservering) bouw MFA

Poelenburg

Communicatie Nieuw Poelenburg

Poelenburg	Sociaal steunpunt met als doel zelfstandigheid
Poelenburg	Vrouwenbrigade
Poelenburg
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Additionele activiteiten wijkaanpak Zaanstad 2009 (vervolg)
Poelenburg

Buurderij advies & pve

Poelenburg

Kunst project

Poelenburg

Fitnesstoestellen op 2 locaties in de wijk

Poelenburg

Kinderparticipatie

Poelenburg	Achter de voordeur
Poelenburg

MFA - Vitri

Poelenburg	Vroeg erop af

Deelnemingen per 31 december 2009
Buurtleven.nl B.V.
Buurtleven.nl B.V. is een samenwerkingsverband tussen vier woningcorporaties in Amsterdam met als
doel het bevorderen van contacten in buurten en het verzorgen van buurtnieuws.
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 Stadgenoot 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.
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 of aandeelhouder 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.
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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.
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 direct of indirect (via Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling BV) een geheel of
gedeeltelijk belang in de volgende projectdeelnemingen:
•	Amstelforte Ontwikkeling C.V.
• Banne Binnen C.V.
• Deltapolder Ontwikkelings- en Realisatie VOF
• De Jonge Voorn B.V.
• Forum Bos en Lommer Beheer B.V.
• Forum Bos en Lommer C.V.
•	Glasvezelnet Amsterdam B.V.
•	Grondbank Badhuisweg C.V.
• Ontwikkelcombinatie Buyskade/Amsterdam C.V.
• Ontwikkelcombinatie Grote Buitendijk C.V.
• Ontwikkelcombinatie Noordammerweg/Legmeerdijk C.V.
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V.
• Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf C.V. II
• Ontwikkelingsmaatschappij Pontsteiger VOF
•	RH Westwijk VOF
• Prospect Zuidas B.V.
•	Robora Zuidoost VOF
•	VOF Delta Royal
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Glasvezelnet Amsterdam
Rochdale neemt vanaf 2006 deel in Glasvezelnet Amsterdam (GNA) dat zich tot doel heeft gesteld het aanleggen van een infrastructuur van glasvezel naar alle woningen in Amsterdam. GNA
is een samenwerkingsverband tussen gemeente Amsterdam, Reggefiber en 4 Amsterdamse
woningcorporaties, die ieder voor 33,3% participeren in GNA via een CV/BV structuur. Daarnaast is er nog 1 aandeel in handen van de Stichting Prioriteit Glasvezelnetwerk Amsterdam ter
waarborging van de openheid van het netwerk.
Het belang van Rochdale bedroeg op 1 januari 2009 direct 4,2 % in Glasvezelnet Amsterdam
Beherend Vennoot BV en indirect via Rochdale Exploitatie en Projectontwikkeling A.G.C. BV
eveneens een belang van 4,2 % in Glasvezelnet Amsterdam C.V. De nominale kapitaalstorting in
Glasvezelnet Amsterdam C.V. bedroeg € 750.000,- waarmee aan de overeengekomen stortingsverplichtingen volledig is voldaan. In 2009 zijn geen nieuwe stortingen gedaan.
Het jaar 2009 is voor Glasvezelnet Amsterdam een zeer belangrijk jaar geweest. Een tweetal fundamentele zaken zijn gerealiseerd. Ten eerste is op 4 februari 2009 de overeenkomst tussen alle
reeds participerende partijen en KPN, tot verdergaande samenwerking en uitrol van glasvezel
binnen Amsterdam, getekend. Hiermee is de basis gelegd voor een rendabele toekomst van de
organisatie vanwege de marktkracht die hiermee samengaat en de daarbij behorende garanties
van KPN inzake klantaantallen binnen het Amsterdamse gebied.
Ten tweede is eind 2009 een heldere regulering voor de nog prille markt verkregen van Opta en
NMa. De regulering biedt helderheid ten aanzien van de relatie tussen investering en mogelijke
(maximale) vergoeding en sluit aan bij het streven van Glasvezelnet Amsterdam naar een open
glasvezel netwerk. Tevens zijn participanten overeengekomen dat het belang van Reggefiber
ttH BV (een samenwerking tussen Reggefiber en KPN) zal stijgen van 33,3% naar 70%. Deze
uitbreiding is begin 2010 - na het verslagjaar - geëffectueerd. Voorts is besloten tot fusie van
alle vennoten in Glasvezelnet Amsterdam CV. Op 20 oktober 2009 is dit gerealiseerd en hieruit
resulteerde Glasvezelnet Amsterdam Beherend Vennoot BV, die vervolgens door een naamswijziging per 24 december 2009 Glasvezelnet Amsterdam BV heet. Tegelijkertijd is door de participerende woningcorporaties en de gemeente Amsterdam besloten de belangen te bundelen
in Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV zodat Glasvezelnet Amsterdam naast de Stichting
Prioriteit Glasvezelnet nog slechts Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV (30%) en Reggefiber
ttH BV (70%) als directe aandeelhouders heeft.
De aanvankelijk “experimentele” toestemming van de corporaties om deel te nemen in GNA is
per 31 december 2009 door de minister van Wonen, Wijken en Integratie beëindigd. Per 1 januari
2010 hebben de betreffende corporaties een nieuwe toestemming van deze minister ontvangen
voor deelname in GNA. Deze toestemming is vooral gebaseerd op het “proportionaliteitsbeginsel” (het aandeel van de investeringen van corporaties in een glasvezelnetwerk mag niet hoger
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zijn dan de kosten die zouden zijn gemaakt indien de corporaties zelf glasvezel hadden aan
gelegd van de wijkcentrale tot in de meterkast). De corporaties voldoen naar verwachting aan
deze eis.
In operationele zin was het een lastig jaar. De ontwikkeling van de penetratie van het daad
werkelijk gebruik door afnemers verliep nog niet naar wens. De marktpartijen bleken niet in staat
de verwachtingen te realiseren. Zo werd door de operator (BBned) niet voldaan aan de aan haar
gestelde eisen samenhangende met de verstrekte exclusiviteit. Derhalve is op 8 oktober 2009 de
exclusiviteit voor BBned opgezegd en is Glasvezelnet Amsterdam BV vanaf die datum derhalve
vrij in de keuze van een operator. In 2010 zullen naar verwachting overeenkomsten met andere
operators worden afgesloten. Voorts zal de betrokkenheid van KPN in het initiatief nieuwe impulsen geven aan het gebruik van glasvezel.
De aanleg kon geen verdere doorgang vinden totdat de regulering in oktober geregeld was. Dit
heeft geresulteerd in geringe investeringen gedurende 2009.

Steun aan initiatieven
Rochdale steunt activiteiten die een bijdrage leveren aan het woongenot van onze huurders of de leefbaarheid van een wijk of die draagvlak of goodwill creëren bij derden.
Voorbeelden van activiteiten die Rochdale in 2009 steunde zijn:
• zomerterras Rochdale G-buurt Amsterdam Zuidoost;
• kinderboerderij Gliphoeve;
• Kunst en Educatieprogramma Atelier Malkovich;
• kunstroute open source;
• buurtfeest 400 jaar Hudson in De Baarsjes;
• buurtfeest Keti Koti in Oud-West;
• jaarlijkse intocht voor kinderen uit de Spaarndammerbuurt;
• Festival Sloterplas;
• loswalfestival Diemen;
• bredewegfestival Oost-Watergraafsmeer;
• Festival Torentijd Amsterdam Zuidoost;
• Festival Banne Bruist Amsterdam Noord;
• Festival Sense More Nieuwendam Noord;
• Festival in één dag de wereld rond;
• organisatie buurtvoetbaltoernooien;
• organisatie activiteiten tijden Dag van de Bouw Geuzenveld- Slotermeer.
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In één dag de wereld
rond... op en rondom
het Hoofddorpplein
In september werd voor de vierde keer het
festival ‘In één dag de wereld rond’, een
initiatief van Stichting Wereldbuurt, georganiseerd. Het thema van dit jaar was
‘Kunst’.
Op en rondom het Hoofddorpplein vonden
diverse activiteiten plaats. Zo waren er optredens van een bigband, een salsadansschool, en buurtkinderen. Op de Wereldmarkt stonden zo’n tachtig kramen, voor
kinderen waren er veel leuke activiteiten.
Het festival werd gesteund door twaalf
sponsors waaronder Rochdale. Wij waren
aanwezig met onze Amerikaanse schoolbus. In de bus was onder andere informatie over leefbaarheid in de wijk en klustips.

Kunstroute Open Source
Koningin Beatrix opent kunstroute in de openbare ruimte in de Bijlmermeer
Een statige rij met totempalen van marmer, zes gekleurde mannekes pis, een paviljoen in de
vorm van een boek of een reusachtige barbecue. Van mei t/m juli waren deze beelden te zien,
net als zo’n 12 andere kunstwerken.
Samen vormden de kunstwerken een drie kilometer lange route tussen metrostation Kraaiennest en NS station Amsterdam Bijlmer ArenA. De kunstwerken zijn speciaal voor de Bijlmermeer
gemaakt - als onderdeel van Open Source Amsterdam, de eerste internationale kunstbiënnale in
de openbare ruimte van Amsterdam, met Rochdale en De Key als hoofdsponsor.
Koningin Beatrix opende op 9 mei ‘Open Source Amsterdam’. De opening vond plaats bij het
werk van Thomas Hirschhorn, bij de atletiekbaan bij Kraaiennest.
Het besef dat prettig en veilig wonen niet alleen van een woning afhangt maar ook van zaken in
die zich in de directe leefomgeving bevinden, zoals kunst in de openbare ruimte, heeft Rochdale
doen besluiten dit evenement te sponsoren.
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7	Jaarrekening
7.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2009
(na voorgestelde resultaatbestemming)
		

Ref.		

2009		

2008

Vaste activa					
Immateriële vaste activa

1				

Goodwill		

477		

				

693

477		

693

					
Materiële vaste activa

2				

Onroerende en roerende zaken in exploitatie		

1.427.396		

1.332.176

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling		

75.798		

110.336

42.061		

32.150

Onroerende en roerende zaken ten dienste
van de exploitatie		

				

1.545.255		

1.474.662

					
Financiële vaste activa

3				

Deelnemingen

3.1

12.806		

29.082

Leningen u/g		

10.464		

14.333

Te vorderen BWS-subsidies		

1.286		

8.119

Vorderingen op deelnemingen		

7.896		

4.776

				

32.452		

56.310

					
Vlottende activa					
Voorraden

4.1		

269		

437

					
Onderhanden werken

4.2		

52.640		

54.244

					
Onderhanden projecten

5		

16.618		

0

					
Vorderingen

6				

Huurdebiteuren

6.1

1.819		

1.834

Vorderingen op deelnemingen

6.2

14.952		

8.263

Gemeenten

6.3

6.726		

1.968

Latente belastingvorderingen

6.4

20.684		

21.777

Overige vorderingen

6.5

18.396		

16.858

Overlopende activa

6.6

7.952		

7.927

				

70.529		

58.627

					
7		

1.558		

1.915

Totaal Activa			

1.719.798		

1.646.888

Liquide middelen
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Ref.		

Groepsvermogen

8

2009		

50.093		

				

2008

74.282

50.093		

74.282

					
Egalisatierekening

9		

2.408		

2.821

					
Voorzieningen

10				

Voorziening maatschappelijke bestedingen		

24.711		

42.039

Overige voorzieningen		

12.346		

17.289

				

37.057		

59.328

					
Langlopende schulden

11				

Leningen overheid en kredietinstellingen

11.1

1.478.232		

1.339.907

Waarborgsommen

11.2

10.551		

10.063

2.163		

2.022

Overige schulden		

				

1.490.946		

1.351.992

					
Kortlopende schulden

12				

Schulden aan kredietinstellingen

12.1

Schulden aan leveranciers		

53.991		

58.705

17.790		

19.500

Schulden aan deelnemingen

12.2

1.319		

788

Belastingen en premies sociale verzekeringen

12.3

5.875		

2.645

Overige schulden

12.4

7.010		

20.790

Overlopende passiva

12.5

53.309		

56.037

				

139.294		

158.465

1.719.798		

1.646.888

			

		
Totaal Passiva			
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7.2	Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2009
		

Ref.

2009

2008

Bedrijfsopbrengsten			
Huren

13

194.152

184.921

Vergoedingen

14

20.394

19.809

Overheidsbijdragen

15

1.041

867

Netto-omzet koopprojecten

16

25.205

49.760

Verkoop onroerende zaken

17

32.835

32.672

Wijziging in onderhanden werk

18

4.553

1.049

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf		
Overige bedrijfsopbrengsten

19

Som der bedrijfsopbrengsten		

148

204

23.583

22.202

301.911

311.484

Bedrijfslasten			
Kosten uitbesteed werk

20

28.864

42.619

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

21

36.098

35.279

Kosten maatschappelijke bestedingen

22

42.293

98.941

Erfpacht		
Lonen en salarissen

23

3.137

3.788

32.023

30.832

Sociale lasten		

3.691

3.181

Pensioenlasten

24

5.217

4.799

Lasten onderhoud

25

47.806

40.798

Overige organisatielasten

26

16.296

18.450

Zakelijke bedrijfslasten

27

12.255

11.825

Overige bedrijfslasten

28

27.618

29.866

Som der bedrijfslasten		

255.298

320.378

Bedrijfsresultaat		

46.613

-8.894

			
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

29

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten		

4.675

10.359

0

-17

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten

30

3.485

3.723

Rentelasten en soortgelijke kosten

31

-68.877

-65.805

			

-60.717

-51.740

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen		

-14.104

-60.634

			
Belastingen

32

-1.113

21.457

Resultaat deelnemingen

33

-8.972

1.359

-24.189

-37.818

			
Resultaat na belastingen		
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7.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2009
(indirecte methode)
			

2009		

2008

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening				
Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat		

46.133		

-8.891

Aanpassingen als gevolg van consolidatie		

0		

-644

Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen		

36.039		

35.279

Veranderingen in werkkapitaal:				
Voorraden

-182		

33.810

Onderhanden werken en projecten

-13.564		

-4.755

Vorderingen

-11.902		

-7.063

Winstbelasting
Kortlopende schulden

-1.113		

21.457

-14.457		

-53.899

			

-41.218		

-10.450

Mutatie egalisatierekeningen		

-413		

-855

Mutatie voorzieningen		

-21.891		

27.675

Kasstroom uit bedrijfsoperaties		

18.650		

42.114

				
Ontvangen interest
Betaalde rente
Resultaat deelnemingen

8.160		

14.064

-68.877		

-65.805

-8.972		

1.359

			

-69.689		

-50.382

Kasstroom uit operationele activiteiten		

-51.039		

-8.268

				
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
-191.782		

-195.086

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

Investeringen in (im)materiële vaste activa

84.365		

134.210

Mutatie financiële vaste activa

23.858		

-33.201

Kasstroom uit investeringsactiviteiten		

-83.559		

-94.077

				
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie langlopende schulden

138.955		

Kasstroom uit financieringsactiviteiten		

93.543

138.955		

93.543

				
Toename/afname geldmiddelen		

4.357		

-8.802
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7.4	Grondslagen voor de financiële verslaggeving
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 jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Toelichtingen op posten in de balans en de winst-en-verliesrekening worden in de jaarrekening genummerd.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Woningstichting Rochdale en
haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan
worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. 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.
Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten
die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties
die worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd.
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.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat is overeengekomen voor de ver
krijging 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.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal
geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt.
Derhalve vermeldt de enkelvoudige winst- en verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts
het aandeel in het resultaat van vennootschappen waarin wordt deelgenomen na belastingen en het
overige resultaat na belastingen.
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In de consolidatie zijn de volgende 100% deelnemingen opgenomen:
• Delta Forte BV, gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling BV, gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale Holding BV, gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale FBI BV, gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale Deltapolder Beheer BV, gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale Delta Royal Beheer BV, gevestigd te Amsterdam;
•	Rochdale Robora Beheer BV, gevestigd te Amsterdam;
• De Vaklieden BV, gevestigd te Zaandam.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
en de resultaatbepaling
Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare
verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern
geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 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.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De
jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Alle financiële informatie is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
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De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Stelselwijziging
Per 1 januari 2008 worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De invloed van deze wijziging in waarderingsgrondslag op het vermogen per 1 januari 2008 en op het
resultaat over 2008 is van te verwaarlozen betekenis.
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen posten.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de onderneming gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord
indien:
• de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet
nauw verwant zijn;
• indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat
aan de definitie van een derivaat zou voldoen; en
• het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening.
Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
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.
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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.
Kredietrisico
Woningstichting Rochdale heeft geen significante concentraties van kredietrisico en maakt gebruik
van meerdere banken teneinde over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover
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.
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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 over de geschatte
economische levensduur die is bepaald op vijf tot maximaal tien jaar. Met op balansdatum verwachte
duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit onroerende en roerende zaken in exploitatie, onroerende en roerende zaken in ontwikkeling en onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie.
Onroerende en roerende zaken in exploitatie
Onroerende en roerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van, investeringssubsidies, cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting
duurzame) bijzondere waardeverminderingen. Voor de bepaling van eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden met de bedrijfswaarde.
Uitgaven na eerste verwerking (de zogenaamde na-investeringen) worden geactiveerd voor zover de
investeringen een verhoging van de bedrijfswaarde tot gevolg heeft. Bij de bepaling van de mogelijke
activering wordt derhalve (geen) rekening gehouden met het verschil tussen de boekwaarde en de
reële waarde (is bedrijfswaarde) van de kasstroomgenererende eenheid waartoe de investering gaat
behoren.
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.
Afschrijving vindt voor het eerst plaats in het jaar nadat de onroerende en roerende zaken in exploitatie
zijn genomen. Op grond wordt niet afgeschreven.
Enkele verworven onroerende zaken in exploitatie waarbij de aankoopprijs is gebaseerd op een uitpondscenario zijn gewaardeerd op de marktwaarde in verhuurde staat.
Dit representeert het bedrag dat de onroerende zaken bij uitponden naar schatting zullen opbrengen.
Hierbij wordt van de aanname uitgegaan dat de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden rechten en plichten gestand wordt gedaan waarbij het gaat om woningen die op balansdatum
niet leeg zijn.
Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Onroerende zaken zijn gewaardeerd tegen tot en met balansdatum bestede bedragen en resterende
verplichtingen verminderd met investeringssubsidies. Bij de waardering van deze post wordt beoor-
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deeld of en in hoeverre sprake is van een bijzondere waardevermindering. Een eventuele waardevermindering wordt in aftrek genomen gebracht op de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling,
rekening houdend met de eventuele verwachte positieve resultaten vanuit koopwoningen voor zover
sprake is van gecombineerde projecten. Indien de afwaardering hoger is dan de waarde van de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling wordt de onroerende en roerende zaken op nihil gewaardeerd en zonodig een voorziening getroffen.
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 afschrijvingen evenredig over de looptijd en rekening houdend met
de restwaarde. De afschrijving vangt aan in het eerste volle boekjaar volgend op de aanschaf.

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij een kapitaalsdeelname van groter dan 20% wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van
invloed van betekenis. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde
worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de onderneming garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de
vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte
van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen
door de onderneming ten behoeve van deze deelneming. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan de grondslagen wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de deelneming.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. Bij een kapitaalsdeelname van kleiner dan 20%
wordt ervan uitgegaan dat er geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend.
Dividenden van deze deelnemingen worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden
gesteld.
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.
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Overige financiële vaste activa
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd financiële instrumenten.
Voorraden
De voorraden materiaal is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, onder aftrek van eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.
Voorraad woningen
Dit betreffen aangekochte woningen die zijn aangekocht met het doel ze direct te verkopen en zijn op
balansdatum (nog) niet verkocht. De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
Onderhanden werken
In de waardering van het onderhanden werk worden onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor
de verkoop begrepen. 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.
Een voorziening is gevormd voor verwachte verliezen voor een project, voor zover deze de actiefpost
voor dit project overstijgen.
Onderhanden projecten
In de waardering van het onderhanden projecten worden onroerende zaken in ontwikkeling bestemd
voor de verkoop begrepen. Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd
tegen de gerealiseerde projectenopbrengsten, bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst. Indien van toepassing worden hierop de verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde
termijnen in mindering gebracht. Als het saldo van de onderhanden projecten negatief uitkomt, worden onderhanden projecten gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verplichte prestaties worden opgenomen onder de onderhanden werken.
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
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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 de vennootschap onder firma en/of 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 de activa en verplichtingen en hun belastinggrondslag. Hierbij wordt rekening gehouden in hoeverre er sprake is van
(voorwaartse) verrekenbare verliescompensatie. De berekening van de latente belastingvorderingen
en –verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het boekjaar geldende belastingtarieven of
tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgelegd.
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen binnen dezelfde fiscale eenheid worden alleen gesaldeerd indien daartoe een afdwingbaar recht aanwezig is en het voornemen is om op netto basis af
te rekenen. De verrekening van de belastingen binnen de fiscale eenheid vindt plaats op de volgende
wijze: de moeder rekent met de dochter af alsof deze zelfstandig belastingplichtig is.
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 op contante waarde gewaardeerd. De netto-rente bedraagt 4,5%.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vorderingen. Latente belastingverplichtingen
zijn opgenomen onder de voorzieningen.
Voorziening maatschappelijke bestedingen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw en woningverbetering 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.
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Voorziening deelnemingen
De voorziening deelneming betreft de negatieve nettovermogenswaarde van deelnemingen indien de
corporatie zich garant 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 voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten. Waardering van de voorzieningen vindt plaats tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
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 betreffen de ontvangen en gefactureerde maar nog niet ontvangen bedragen inzake
levering van energie en doorbelasting van verrichte diensten als schoonmaakwerkzaamheden, huismeester, glasverzekering en klein onderhoud.
Overheidsbijdragen
Onder deze post zijn de rijksbijdragen opgenomen die jaarlijks vrijvallen uit de egalisatierekening en
zijn de overige overheidsbijdragen opgenomen.
Netto-omzet koopprojecten
De netto-omzet koopprojecten betreft de opbrengstwaarde van de in het verslagjaar opgeleverde
nieuwbouwwoningen.
Verkoop onroerende zaken
De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de
boekwaarde van het bestaand bezit. Winsten op verkochte woningen worden verantwoord op het
moment van levering zijnde het passeren van de transportakte.
Wijziging in onderhanden werk
De wijziging in onderhanden werk bestaat uit de opgenomen bestede kosten en resultaatverantwoording in het betreffende jaar met betrekking tot nieuwbouwkoopwoningen waarop in mindering de
gefactureerde termijnen van de opgeleverde nieuwbouwkoopwoningen zijn gebracht.
Winst op projecten in uitvoering voor derden wordt genomen voor het gedeelte van de verwachte
winst dat overeenkomt met het uitgevoerde deel van het werk. Winst op projecten voor eigen rekening
wordt genomen voor het gedeelte van de verwachte winst dat overeenkomt met de gerealiseerde
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verkopen. Indien op onderhanden projecten een verlies wordt verwacht, is daarvoor een voorziening
getroffen ten laste van het resultaat.
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.
Kosten uitbesteed werk en ander externe kosten
Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten.
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
De afschrijvingen op immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden gebaseerd op basis
van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden respectievelijk plaats volgens de annuïtaire methode en evenredig over de looptijd op basis van de geschatte economische levensduur.
Kosten maatschappelijke bestedingen
De financiële gevolgen van investeringsbeslissingen in nieuwbouw, aankoop van bezit en verbetering van bezit worden zichtbaar gemaakt in de financiële verslaglegging. 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)materiële vaste activa. De last wordt genomen op het moment dat sprake is van een feitelijke verplichting. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase heeft plaatsgevonden.

Personeelsbeloningen
Toegezegdebijdrageregeling
Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen
worden als last in de winst- en verliesrekening opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn
verschuldigd.
Toegezegdpensioenregeling
De nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen wordt voor iedere regeling afzonderlijk berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben
opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze pensioenaanspraken worden gedisconteerd om de contante waarde te bepalen, en de actuele waarde van
de fondsbeleggingen wordt hierop in mindering gebracht. De berekening wordt uitgevoerd door een
erkende actuaris volgens de ‘projected unit credit’-methode.
Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden verbeterd, wordt het gedeelte
van de verbeterde pensioenaanspraken dat betrekking heeft op de verstreken diensttijd van werknemers lineair als last in de winst- en verliesrekening opgenomen over de gemiddelde periode totdat de
pensioenaanspraken onvoorwaardelijk worden. Voor zover de aanspraken onmiddellijk onvoorwaardelijk worden, wordt de last onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.
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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.
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.
Belastingen
Met ingang van 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig geworden voor de
heffing van de vennootschapsbelasting.
In het kader van de integrale belastingplicht zijn Aedes en de Belastingdienst op 23 januari 2007
een nieuwe vaststellingsovereenkomst (VSO II) overeengekomen. In VSO II is o.a. voorgeschreven op
welke wijze de activa en passiva die in 2006 en 2007 op grond van VSO I niet waren belast voor de
heffing van de vennootschapsbelasting op de openingsbalans per 1 januari 2008 dienen te worden
gewaardeerd. Verder regelt VSO II op welke wijze het resultaat op projectontwikkeling ingeval van
gemengde projecten en het resultaat op kooptussenvormen dient te worden verantwoord.
De belastingen in de winst- en verliesrekening worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt daarbij rekening gehouden met wijzigingen in latente belastingvorderingen en –verplichtingen uit hoofde van wijzigingen in het belastingtarief, een herbeoordeling van de realisatiemogelijkheid van latente belastingvorderingen of een wijziging in de verwachte realisatie van een actief.
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. 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).
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7.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
1. Immateriële vaste activa
		

Goodwill

1 januari 2009
Verkrijgingsprijs

1.575

Cumulatieve afschrijvingen

-882

Boekwaarde

693

Mutaties
Investeringen

0

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

216

Totaal mutaties

216

31 december 2009
Verkrijgingsprijs

1.575

Cumulatieve afschrijvingen

-1.098

Boekwaarde

477

Afschrijvingspercentage

10-20%

De afschrijvingstermijn van de geactiveerde goodwill van de projectdeelnemingen is bepaald op vijf
jaar. De in 2000 geactiveerde goodwill van het onderhoudsbedrijf wordt in tien jaar afgeschreven, omdat toentertijd de geschatte economische levensduur is bepaald op tien jaar.
De goodwill heeft betrekking op aankopen van projectdeelnemingen en acquisitie van activiteiten.
Hieronder is een specificatie opgenomen van de goodwill en de bijbehorende boekwaarden:
		
Grondbank Badhuisweg Beheer BV	
Overname onderhoudsbedrijf
ZOM Deelnemingen BV	
Totaal

2009

2008

395

508

75

175

7

10

477

693
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2. Materiële vaste activa
		

Onroerende en

Onroerende en

Onroerende en

		

roerende zaken

roerende zaken

roerende zaken

		
in exploitatie
in ontwikkeling
				

t.d.v. de
exploitatie

Totaal

1 januari 2009				
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden

1.719.798

110.336

52.218

1.882.352

-387.622

0

-20.068

-407.690

1.332.176

110.336

32.150

1.474.662

				
Mutaties				
Investeringen

90.336

97.274

4.172

191.782

Desinvesteringen

-49.207

0

-289

-49.496

Afschrijvingen

-34.264

0

-1.618

-35.882

Afschrijvingen desinvesteringen

9.604

0

268

9.872

Waardeverminderingen

-31.279

0

-4.000

-35.279

Overboekingen

110.029

-130.311

11.982

-8.300

Overige mutaties
Totaal mutaties

0

-1.501

-603

-2.104

95.219

-34.538

9.912

70.593

				
31 december 2009				
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen
Boekwaarden

1.839.677

75.798

64.479

1.979.954

-412.281

0

-22.418

-434.699

1.427.396

75.798

42.061

1.545.255

In onroerende en roerende zaken in exploitatie per 31 december 2009 zijn 288 woningen begrepen
die naar verwachting in 2010 worden verkocht. De boekwaarde hiervan bedraagt € 14,2 miljoen en de
verwachte opbrengstwaarde € 53,1 miljoen.
Per 31 december 2009 is de bedrijfswaarde van het bezit berekend op € 2.089,0 miljoen.
Voor een uitgebreide toelichting op de bedrijfswaarde zie hoofdstuk 7 (Financiële positie op basis van
bedrijfswaarde).

Waardevermindering diverse projecten
In de jaarrekening hebben op diverse materiële vaste activa in ontwikkeling afwaarderingen plaats
gevonden. De afwaarderingen hebben betrekking op ontwikkellocaties en zijn een gevolg van verminderde economische omstandigheden en/of al dan niet daarmee samenhangende wijzigingen in
uitgangspunten en aannames ten aanzien van verkoopprijzen van koopwoningen en waarderingen
van ontwikkellocaties.
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Afschrijvingen
In 2009 bedraagt het rentepercentage voor de afschrijving volgens het annuïteitensysteem 6,5. De
afschrijvingsperiode is afhankelijk van de economische levensduur van de componenten van het onroerend goed.
Bij Woningstichting Rochdale bedragen de afschrijvingstermijnen voor activa in exploitatie (woningen,
garages en bedrijfsruimten):
•		Afkoopsom erfpacht

afkoop periode

•		Grond

geen afschrijvingen

•		 Nieuwbouw

annuïtair 50 jaar

•		 Woningverbetering

annuïtair 25-40 jaar

Afschrijvingstermijnen activa ten dienste van de exploitatie
•		 Kantoorpanden

20-50 jaar

•		Automatiseringsapparatuur

3 of 5 jaar

•		 Inventarissen

5 jaar

•		Vervoermiddelen

5 jaar

•		 Overige zaken

2 tot 10 jaar

3. Financiële vaste activa
		
Deelnemingen
Leningen u/g
				

BWSsubsidies

					

Vorderingen
op deelnemingen

Totaal

1 januari 2009					
Boekwaarden

29.082

14.333

8.119

4.776

56.310

					
Mutaties					
Investeringen
Desinvesteringen

6.718

0

0

0

6.718

-8.075

0

0

0

-8.075

Verstrekkingen

0

1.837

0

7.896

9.733

Aflossingen

0

-6.302

-7.159

-4.776

-18.237

-5.947

0

0

0

-5.947

0

0

326

0

326

-8.972

0

0

0

-8.972

Waardeverminderingen
Bijschrijving rente
Resultaat deelnemingen
Overige mutaties
Totaal mutaties

0

596

0

0

596

-16.276

-3.869

-6.833

3.120

-23.858

					
31 december 2009					
Boekwaarden

12.806

10.464

1.286

7.896

32.452

De looptijden en rentepercentages van de uitgegeven leningen lopen zeer uiteen. Derhalve zijn geen gemiddelde looptijd en is geen gemiddeld rentepercentage vermeld, aangezien deze niet het vereist inzicht geven.
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3.1 Deelnemingen
Deelnemingen
Vestigingsplaats
Aandeel
				

Resultaat
boekjaar

Boekwaarde
per 31-12-2009

Ontwikkelingscombinatie Buyskade/
Amsterdam CV 	Amsterdam

98,0%

0

0

Ontwikkelingscombinatie Noorddammerweg/
Legmeerdijk CV	Amsterdam

96,0%

0

0

Robora Zuidoost VOF	Amsterdam

50,0%

-2.936

6.530

RH Westwijk VOF	Amsterdam

50,0%

0

1.000

Ontwikkelingscombinatie SZ BV	

Uithoorn

50,0%

0

9

Amstelforte Beheer BV	Amsterdam

50,0%

-1.743

9

RH Vastgoed Amstelveen BV	Amsterdam

50,0%

36

40

Banne Binnen Beheer BV	Amsterdam

50,0%

0

8

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk
Beheer BV	

Katwijk

50,0%

0

9

Zaandam

50,0%

-2

0

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf CV	Amsterdam

Grondbank Badhuisweg Beheer BV	

49,5%

0

0

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II CV	Alkmaar

49,5%

0

350

Amstelforte Ontwikkeling CV	Amsterdam

49,0%

0

0

Banne Binnen CV	Amsterdam

49,0%

5

505

Ontwikkelingscombinatie Grote Buitendijk CV	

Katwijk

49,0%

0

608

Zaandam

48,0%

-38

43

Pro VVE Beheer BV	Amsterdam

48,0%

-158

0

Kwadijkerpark Beheer BV	Amsterdam

33,3%

-1

5

Kwadijkerpark CV	Amsterdam

33,3%

-2

38

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger VOF	Amsterdam

33,3%

0

50

Grondbank Badhuisweg Zaandam CV	

VOF Delta Royal	Amsterdam

33,3%

94

684

Far West	Amsterdam

30,9%

-3.848

0

Coöperatieve Herverzekeringsmaatschappij
Woningcorporaties u.a.	Amsterdam

26,3%

0

554

Buurtleven.nl BV	Amsterdam

25,0%

-189

311

Deltapolder Ontwikkelings- en Realisatie VOF

Heemskerk

25,0%

272

562

Prospect Zuidas BV	Amsterdam

25,0%

49

61

Forum Bos en Lommer Beheer BV	Amsterdam

25,0%

-610

0

Forum Bos en Lommer CV	Amsterdam

24,5%

-145

0

De Jonge Voorn BV	

‘s-Gravenhage

20,0%

0

4

Utrecht

15,0%

0

669

Glasvezelnet Amsterdam Beherend Vennoot BV	Amsterdam

Woningnet NV	

4,2%

0

751

Cité Nouvelle SA	Saint Etienne

0,1%

0

6

Subtotaal			

-9.216

12.806
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vervolg van pagina 134
Deelnemingen
Vestigingsplaats
Aandeel
				

Resultaat
boekjaar

Boekwaarde
per 31-12-2009

Subtotaal			

-9.216

12.806

mutaties a.g.v. verkopen/fusie:				
Stichting AK NCCW			

45

0

Pro-Impact BV			

217

0

REP AGC BV			

-18

0

Totaal			

-8.972

12.806

Far West
Rochdale heeft in 2002 en 2006 ca. 4.000 verhuureenheden in de Westelijke Tuinsteden ingebracht
in Far West. Far West is een gezamenlijk initiatief van de Amsterdamse woningcorporaties De Key,
Stadgenoot en Rochdale. Far West is in 2001 opgericht voor 15 jaar, heeft de status van toegelaten
instelling en kent een verenigingsstructuur. De vernieuwingsprojecten van de inbrengende corporaties
in de Westelijke Tuinsteden worden door Far West voor gezamenlijke rekening en risico van de inbrengende corporaties uitgevoerd.
Met ingang van boekjaar 2008 is vereniging Far West als deelneming opgenomen onder de Financiële
Vaste Activa. Op basis van de waardering van de deelneming tegen nettovermogenswaarde op basis
van grondslagen van Rochdale (historische kosten) bedraagt het zichtbare negatieve vermogen per
ultimo 2009 € 5.724 mln. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd.

4. Voorraden
4.1 Voorraden
			
Voorraad materialen

2009

2008

269

437

2009

2008

58.508

76.026

4.2 Onderhanden werken
			
Bestede kosten
Gerealiseerde winsten
Af: waardeverminderingen
Af: gedeclareerde termijnen
Totaal

824

16.997

-6.692

-6.900

0

-31.879

52.640

54.244

Ultimo 2009 stonden 100 opgeleverde eenheden leeg bestemd voor verkoop (2008: 89 eenheden).
De boekwaarde hiervan bedroeg € 19,6 miljoen (2008: € 12,8 miljoen).
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5. Onderhanden projecten
			

2009

2008

Bestede kosten

33.821

0

Af: gedeclareerde termijnen

-17.203

0

Totaal

16.618

0

2009

2008

Huurachterstand huidige bewoners

2.029

2.586

Huurachterstand vertrokken bewoners

3.820

3.214

-4.030

-3.966

1.819

1.834

2009

2008

Prospect Zuidas BV	

5.505

2.946

RH Westwijk VOF

3.791

0

RH Vastgoed Amstelveen BV	

1.179

2.904

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger VOF

1.317

910

Ontwikkelingsmaatschappij De Zaanwerf II CV	

1.793

0

750

0

6. Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren
			

Af: voorziening wegens oninbaarheid
Totaal

6.2 Vorderingen op deelnemingen
			

Banne Binnen CV	

0

750

Far West

Glasvezelnet Amsterdam CV	

422

514

Overige deelnemingen

195

239

14.952

8.263

			

2009

2008

Amsterdam

6.732

382

Totaal

6.3 Vorderingen op gemeenten

Diemen

0

1.523

-6

63

6.726

1.968

Te verrekenen belasting over boekjaar 2006 tot en met 2009		

10.787

Verschil tussen nominale waarde en marktwaarde van langlopende leningen		

8.816

Overige gemeenten
Totaal

6.4 Latente belastingvorderingen
De samenstelling van de actieve latentie ultimo 2009 is als volgt:

Overige		

1.078

Stand per 31 december 2009		

20.684
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Het verloop in de latente belastingvordering ziet er als volgt uit:
			

2009

2008

Stand per 1 januari

21.777

0

Mutaties

-1.093

21.777

Stand per 31 december

20.684

21.777

De te verrekenen belasting ultimo 2009 ad € 10,8 miljoen bestaat uit twee afzonderlijke delen. Het
eerste deel wordt gevormd door het in de toekomst te verrekenen fiscale verlies uit de periode 2006
en 2007. Het tweede deel bestaat uit de fiscale jaarresultaten 2008 en 2009. De verrekenbare verliezen
worden als een acute belasting latentie aangemerkt omdat zij geacht worden op korte termijn verrekend te worden.
De restschuld van de leningen worden bij Rochdale gewaardeerd tegen de nominale waarde. De waarde op de fiscale openingsbalans op basis van de VSO is gelijkgesteld aan de marktwaarde per ultimo
2007. Conform de VSO is de marktwaarde gedefinieerd als de contante waarde van de kasstromen
van de leningen voor de resterende rentetypische looptijd. De leningen worden contact gemaakt tegen
de yieldcurve van een zero coupon lening per ultimo 2007. Het aldus verkregen verschil is vervolgens
toegerekend aan de resterende rentetypische looptijd. Rekening houdend met de actuele belastingdruk bedraagt de contante waarde afgerond € 8,8 miljoen.
Van de latente belastingvorderingen heeft € 1,2 miljoen een looptijd korter dan een jaar. € 4,2 miljoen
kent een looptijd tussen een en vijf jaar. De resterende € 3,5 miljoen heeft een looptijd langer dan vijf jaar.
6.5 Overige vorderingen
			

2009

2008

Debiteuren

8.824

15.864

Af: voorziening wegens oninbaarheid

-2.137

-4.055

Omzetbelasting

2.829

1.424

Vogelaargelden

1.181

0

Koopsommen

1.050

1.372

168

158

Verkoop woningen
Overige

6.481

2.095

18.396

16.858

			

2009

2008

Vooruitbetaalde lasten

2.242

6.010

568

498

Servicekosten

1.574

0

Overige

3.568

1.419

Totaal

7.952

7.927

Totaal

6.6 Overlopende activa

Niet-vervallen exploitatiebijdragen
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7. Liquide middelen
De liquide middelen staat ter vrije beschikking van Rochdale. De 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 kortlopende schulden.

8. Groepsvermogen
				

2009

2008

74.282

112.092

0

8

Resultaat boekjaar

-24.189

-37.818

Stand per 31 december

50.093

74.282

				

2009

2008

Stand per 1 januari

2.821

3.676

Stand per 1 januari
Aanpassing als gevolg van consolidatie

9. Egalisatierekening

Toevoegingen rente
Vrijval ten gunste van de exploitatie
Stand per 31 december

105

134

-518

-989

2.408

2.821

10. Voorzieningen
				

Voorziening maat-

Overige

				

schappelijke bestedingen

voorzieningen

42.039

17.289

Toevoegingen

129.361

6.870

136.231

Onttrekkingen

-120.059

-449

-120.508

-26.630

-11.364

-37.994

24.711

12.346

37.057

Stand per 1 januari 2009

Vrijval		
Stand per 31 december 2009

Totaal
59.328

De voorziening maatschappelijke bestedingen zijn voor zover noodzakelijk gesaldeerd met roerende
en onroerende zaken in ontwikkeling. In totaal betreft de voorziening voor saldering een bedrag van
€ 89,1 miljoen (2008: € 60,8 miljoen).
In de voorziening maatschappelijke bestedingen zijn afwaarderingen verantwoord die betrekking hebben op ontwikkellocaties en zijn een gevolg van verminderde economische omstandigheden en/of
al dan niet daarmee samenhangende wijzigingen in uitgangspunten en aannames ten aanzien van
verkoopprijzen van koopwoningen en waarderingen van ontwikkellocaties.
De overige voorzieningen betreffen onder andere een voorziening voor jubilea, een voorziening voor
vervroegd uittreden en een voorziening negatieve waarde deelnemingen.
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11. Langlopende schulden
11.1 Leningen overheid, kredietinstellingen
				

Overheid

Kredietinstellingen

Totaal

40.175

1.299.732

1.339.907

0

240.475

240.475

-2.420

-95.074

-97.494

Vervroegde aflossingen op leningen

0

-4.700

-4.700

Mutatie geactiveerd disagio

0

44

44

37.755

1.440.477

1.478.232

Stand per 1 januari 2009
Aangetrokken nieuwe leningen
Contractaflossingen op leningen

Stand per 31 december 2009

De rentevoet van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2009 4,7% (2008: 4,8%).
De aflossingsverplichtingen voor 2010 bedragen € 101,8 miljoen (2009: € 97,5 miljoen).
Woningstichting Rochdale heeft een aantal renteswaps afgesloten. Conform het treasurystatuut zijn
de swaps afgesloten om renterisico’s voorvloeiend uit variabele rente af te dekken. In dit concrete
geval werd zekerheid verkregen over de op langere termijn te betalen rente. Eind 2009 vertegenwoordigde de aanwezige swaps een marktwaarde van € 8,5 negatief (2008: € 6,8 miljoen negatief).
Van de totale leningportefeuille wordt een nominaal bedrag van € 158,8 miljoen (2008: € 158,8 miljoen)
afgedekt door middel van voornoemde renteswaps. De einde van de looptijden van de verschillende
renteswaps varieert tussen 2010 en 2028.
Leningportefeuille per 31 december 2009
Overheid

Kredietinstellingen

Totaal

Leningen met een looptijd korter dan een jaar

				

3.626

84.122

87.748

Leningen met een looptijd langer dan een jaar
en korter dan vijf jaar

20.356

330.470

350.826

Leningen met een looptijd langer dan vijf jaar

13.773

1.026.257

1.040.030

Totaal		

37.755

1.440.849

1.478.604

11.2 Waarborgsommen
				
Stand per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand per 31 december 2009

2009

2008

10.063

10.090

1.247

1.648

-759

-1.675

10.551

10.063

De waarborgsommen worden uit hoofde van huurovereenkomsten van huurders ontvangen en dienen
als eerste zekerheid voor de voldoening van eventueel verschuldigde achterstallige huur en mutatiekosten. De waarborgsommen inclusief rente worden bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.

139

jaarrekening 2009

12. Kortlopende schulden
12.1 Schulden aan kredietinstellingen
Woningstichting Rochdale heeft de beschikking over een kredietfaciliteit van circa € 90 mln. Hiervan
kan € 30 miljoen alleen worden benut indien Rochdale beschikt over faciliteringsvolume bij het WSW.
Voor kasgeldleningen binnen deze faciliteit geldt een interestpercentage van EURIBOR + 0,2%. Voor
reguliere rekening courant wordt een interestpercentage van EURIBOR + 0,5% berekend.
12.2 Schulden aan deelnemingen
				

2009

2008

Far West

971

788

Overige

348

0

Totaal		

1.319

788

12.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
				

2009

2008

Loonbelasting

2.677

2.540

Omzetbelasting

3.198

0

Vennootschapsbelasting
Totaal		

0

105

5.875

2.645

2009

2008

12.4 Overige schulden
				

0

11.715

Te betalen projectkosten

Te betalen rente en aflossing

2.093

3.344

Overige

4.917

5.731

Totaal		

7.010

20.790

2009

2008

29.139

25.684

12.5 Overlopende passiva
				
Niet vervallen rente
Te betalen exploitatiekosten

5.087

8.333

CFV/Gemeente inzake sanering

6.856

8.539

0

2.207

Vooruitontvangen huren

4.134

3.632

Te betalen erfpacht

3.382

3.427

Vooruitontvangen bijdrage sanering

390

637

Overige

Servicekosten

4.321

3.578

Totaal		

53.309

56.037
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Niet in de balans opgenomen rechten
Onderzoeken
Naar aanleiding van het onderzoek door forensisch accountants naar een aantal vastgoedtransacties
die in het verleden hebben plaatsgevonden en de handelswijze van voormalige bestuurders van Rochdale, is het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart, dat aanleiding kan geven tot strafrechtelijke
vervolging. Rochdale houdt zicht het recht voor gelden te vorderen als daar aanleiding voor is.
Procedures
Woningstichting Rochdale heeft procedures aangespannen tegen voormalige bestuurders van Woningstichting Rochdale. In deze procedures zijn terugvorderingen ingesteld. Deze terugvorderingen
zijn niet als baten in de jaarrekening 2009 verantwoord.
Woningen Brink, Beverwijk
Woningstichting Rochdale heeft op 13 juni 2008 tezamen met WoonOpMaat een object gekocht met
als doel herontwikkeling. Indien binnen twee jaar na aankoop blijkt dat geen herontwikkeling van het
gekochte object tot stand zal komen, zal verkoper het object terugkopen tegen de aankoopprijs vermeerderd met overdrachtsbelasting en een rentevergoeding van 5% op jaarbasis.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Procedures
Tegen Woningstichting Rochdale zijn enkele claims ingediend die door haar worden betwist. Hoewel
de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt – mede op grond van
ingewonnen juridisch advies – aangenomen dat deze geen materiële invloed van betekenis zal hebben
op de geconsolideerde financiële positie.
Daarnaast loopt een aantal procedures waarvan de uitkomst niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Hiervoor zijn vooralsnog geen baten en lasten opgenomen. Overigens schat Rochdale in dat dit
voor de jaarrekening geen materiële betekenis heeft.
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van erfpacht, vervoermiddelen en huur.
Leaseverplichtingen
Woningstichting Rochdale is leaseverplichtingen aangegaan voor het gebruik van leaseauto’s. De totale leaseverplichting bedraagt € 2,5 miljoen. Hiervan heeft € 0,8 miljoen een looptijd korter dan één
jaar en € 1,7 miljoen een looptijd tussen één en vijf jaar.
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Far West
Woningstichting Rochdale heeft zich bereid verklaard de door Far West aangetrokken financiering
over te nemen bij ontbinding van Far West. Ultimo boekjaar betreft dit in totaal € 351,2 miljoen, waarvan Rochdale ca. 30% zal overnemen.
Appartementsrechten Bruggebouw
Woningstichting Rochdale heeft in 2004 appartementsrechten in het Bruggebouw aan Stadgenoot
verkocht en heeft zich daarbij bereid verklaard om op verzoek van Stadgenoot de appartementsrechten terug te kopen indien Stadgenoot daartoe binnen een termijn van vijf jaar verzoekt. In 2009 heeft
Stadgenoot het recht ingeroepen dat naar verwachting vanaf eind 2010 zal worden geëffectueerd. De
prijs die Woningstichting Rochdale hiervoor dient te betalen is contractueel vastgelegd is gelijk aan
de oorspronkelijke verkoopprijs verhoogd met een vooraf gedefinieerd prijsindexcijfer en een daaraan
gekoppeld maximum.
Aangegane verplichtingen inzake projecten in ontwikkeling
Woningstichting Rochdale heeft inzake de ontwikkeling van projecten (nieuwbouw, renovatie, en/of
groot onderhoud) ca. € 87 miljoen aan aangegane verplichtingen ultimo 2009 (2008: € 110 miljoen).
Verder heeft Woningstichting Rochdale de verplichting om 32 huurwoningen uit te nemen.
Borging leningen
Bij de borging van leningen inzake nieuwbouwprojecten door Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is aan de deelnemers als voorwaarde gesteld dat deze een obligo aanhouden. Ultimo 2009 bedraagt deze obligo € 56,8 miljoen.
Aansprakelijkheid
Woningstichting Rochdale draagt hoofdelijke aansprakelijkheid voor samenwerkingsverbanden zonder specifieke rechtspersoonlijkheid en in de vorm van vennootschappen onder firma.
Fiscale eenheid
Woningstichting Rochdale vormt waar mogelijk samen met enkele dochterondernemingen een fiscale
eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Elk der vennootschappen is
volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.
Verkochte maar nog niet getransporteerde woningen
Op balansdatum zijn 10 woningen met een verkoopwaarde van € 1,6 miljoen verkocht maar nog niet
getransporteerd.
Garantstelling
Woningstichting Rochdale heeft zich ten behoeve van een drietal woningbouwprojecten in Suriname
garantgesteld voor een drietal leningen met een restant hoofdsom van € 4,0 miljoen.
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Te storten kapitaal
Ten behoeve van een tweetal deelnemingen dient een gedeelte van het aandelenkapitaal nog te worden volgestort. De nog vol te storten delen bedragen per ultimo 2009 € 0,7 miljoen.
Integrale belastingplicht
Toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn met ingang van 1 januari 2008 integraal belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting. Bij aanvang van deze belastingplicht heeft Rochdale een fiscale
openingsbalans opgesteld waarvoor specifieke fiscale waarderingsregels gelden. Voor het verschil
tussen de waardering op de fiscale balans (fiscale boekwaarde) en de waardering op de commerciële balans (commerciële boekwaarde) dient Rochdale een belastinglatentie te vormen indien en voor
zover er sprake is van verrekenbare tijdelijke verschillen. Een actieve belastinglatentie moet worden
gevormd in het geval de commerciële waardering (op het niveau van kasstroomgenererende eenheid)
lager is dan de fiscale waardering, een passieve latentie in het omgekeerde geval. De actieve latentie
dient te worden gevormd tot het bedrag waarvan het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar
zal zijn voor verrekening.
Rochdale hanteert voor de waardering van de belastinglatenties de door de RJ-werkgroep
Woningcorporaties uitgevaardigde best practices uitgangspunten. Deze zijn:
De belastinglatentie wordt alleen gewaardeerd met inachtname van het exploitatiebeleid en van een
beleidshorizon van de corporatie voor de komende 5 jaar terzake de voorgenomen afwikkeling van
de woningen (b.v. verkoop of sloop). M.a.w. de belastinglatentie die betrekking heeft op waarderingsverschillen van woningen over toekomstige jaren gerekend na 5 jaar en waarover nog geen concrete
beleidsuitspraken zijn gedaan terzake de voorgenomen afwikkeling, worden voor de waardering van
de latentie in de jaarrekening buiten beschouwing gelaten.
Indien geen concrete beleidsuitspraken over verkoop of sloop zijn gedaan (zoals hierboven beschreven), wordt een lange termijn exploitatie verondersteld, zodat gezien de daaraan verbonden lange
exploitatieperiode de contante waarde van de actieve latentie in principe nihil bedraagt.
Thans is onbekend welke woningen binnen de beleidshorizon van 5 jaar daadwerkelijk verkocht zullen
worden, derhalve is door Rochdale gekozen voor waardering van de latenties op nihil.
Als gevolg van de hantering van de best practice uitgangspunten is Rochdale in het bezit van
de volgende niet in de balans opgenomen latente belasting posities (nominale waarde 25,5%):
				
Materiële vaste activa in exploitatie
Materiële vaste activa in ontwikkeling
Totaal		

2008

Dotatie/vrijval

2009

834.032

9.215

843.247

0

1.638

1.638

834.032

10.853

844.885
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7.6 Toelichting op de geconsolideerde winst-en
verliesrekening over 2008
13. Huren
				
Netto-huur
Af: huurderving wegens leegstand
Totaal		

2009

2008

197.463

186.646

-3.311

-1.725

194.152

184.921

14. Vergoedingen
				
Overige vergoedingen, leveringen en diensten
Af: vergoedingsderving wegens leegstand

2009

2008

20.604

20.155

-210

-346

20.394

19.809

				

2009

2008

Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie

1.041

823

Totaal		

15. Overheidsbijdragen

Overige bijdragen
Totaal		

0

44

1.041

867

16. Netto-omzet koopprojecten
Het resultaat op de in het verslagjaar opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt bepaald door het saldo
van de jaarrekeningposten netto-omzet koopprojecten, wijzigingen in onderhanden werk en de kosten
uitbesteed werk.
				
Netto-omzet koopprojecten
Wijzigingen in onderhanden werk
Kosten uitbesteed werk
Totaal		

2009

2008

25.205

49.760

4.553

1.049

-28.864

-42.619

894

8.190

2009

2008

65.508

54.724

-8.129

-8.344

-24.544

-13.708

32.835

32.672

17. Verkoop onroerende zaken
				
Verkoopomzet
Af: verkoopkosten
Af: boekwaarde
Totaal		

In 2009 zijn 213 bestaande woningen verkocht (2008: 335). In de verkoopomzet en –resultaat over
2009 is tevens de verkoop van 336 woningen inzake Verzorgingstehuis De Drecht meegenomen.
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18. Wijzigingen in onderhanden werk
Voor een toelichting op deze jaarrekeningpost wordt verwezen naar 16. Netto-omzet koopprojecten.

19. Overige bedrijfsopbrengsten
				

2009

2008

12.590

7.381

Projectmanagement

5.899

8.454

Overige opbrengsten

1.241

1.322

841

954

2.320

3.371

Overige beheerdiensten

628

603

Afsluiten huurcontracten

64

83

Onderhoud

Detacheringen
Beheerdiensten Far West

Contributies
Totaal		

0

34

23.583

22.202

De beheerdiensten Far West bestaan in 2008 uit de jaarlijkse beheervergoeding en correcties over
oude jaren van exploitatielasten en kapitaalvergoedingen. De beheervergoeding Far West over 2009
betreft de jaarlijkse beheervergoeding voor het beheer van het bezit Far West.

Bedrijfslasten
20. Kosten uitbesteed werk
Voor een toelichting op deze jaarrekeningpost wordt verwezen naar 16. Netto-omzet koopprojecten.

21. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
				
Afschrijvingen goodwill
Afschrijvingen onroerende zaken in exploitatie
Afschrijvingen onroerende zaken ten dienste van de exploitatie

2009

2008

216

197

34.264

32.896

1.618

2.186

36.098

35.279

2009

2008

Dotatie voorziening maatschappelijke bestedingen

69.629

58.238

Vrijval voorzieningen maatschappelijke bestedingen

-23.530

-12.038

-2.377

51.031

Totaal		

22. Maatschappelijke bestedingen
				

Overige bestedingen (inclusief waardeverminderingen)
Leefbaarheid

-1.429

1.710

Totaal		

42.293

98.941
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23. Lonen en Salarissen
				
Salarissen
Uitzendkrachten
Ziekengeld/WAO
Totaal		

2009

2008

24.004

22.968

8.242

8.070

-223

-206

32.023

30.832

Ultimo 2009 waren 591 (2008: 575) personeelsleden in dienst, die tezamen 533 (2008: 521) volledige
arbeidsplaatsen vervulden.

Bestuurders en commissarissen
Opgave beloningen ingevolge BW2T9 en WOPT
Ingevolge het Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9 wordt er in deze paragraaf een opgave gedaan van de beloningen van de bestuurders en de pensioenlasten. Tevens wordt opgave gedaan van het loon Wet
Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens voor de bestuurders en overige
medewerkers. De grens voor de publicatie van het belastbare loon zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid
van de WOPT is voor 2009 vastgesteld op € 188.000 (2008: € 181.000). In principe wordt de beloning
marktconform vastgesteld en getoetst aan de code voor de beloning van bestuurders van woningcorporaties (Code Izeboud).
				
				

Voormalig voorzitter

Functie
Periode

RvB 1)		
2009

2008

Lid RvB 2)
2009

2008

In dienst

1 april 1984

6 november 2007

Uit dienst

31 januari 2009

31 augustus 2009

BW2T9:				
Vast inkomen
Variabel inkomen
Pensioenlasten
Uitkering beëindiging
Totaal		

15.000

181.000

110.000

159.000

0

51.000

0

11.000

5.000

53.000

24.000

33.000

0

0

154.000

0

20.000

285.000

288.000

203.000

				
WOPT:				
Belastbaar loon
Pensioenafdracht
Uitkering beëindiging
Totaal		

15.000

231.000

109.000

167.000

5.000

53.000

32.000

45.000

0

0

154.000

0

20.000

284.000

295.000

212.000

Per november 2008 is voorzitter van de raad van bestuur ad interim aangesteld. De kosten in 2009 bedragen
€ 294.000 excl. BTW (2008: € 44.000 excl. BTW).
1) In het kader van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de beloningen en pensioenafdrachten c.q. voorzieningen van de voormalige voorzitter van de raad van bestuur zijn terugvorderingen ingesteld. Dit impli-
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ceert dat geen motivering inzake de hoogte van de bedragen van deze voormalige voorzitter van de raad van
bestuur is te geven.
2) In overleg met de raad van commissarissen heeft de bestuurder zijn functie ter beschikking gesteld. De beëindigingsuitkering is inclusief de pensioenlasten en in overeenstemming met de governancecode vastgesteld.

WOPT overige personeelsleden
Functie

Directeur
Projectontwikkeling 2)

Periode

2009

2008

In dienst			

Directeur
Financiën
2009

2008

1 april 2008

Uit dienst		
WOPT:				
Belastbaar loon
Pensioenafdracht
Uitkering beëindiging
Totaal		

166.000

168.000

147.000

110.000

42.000

37.000

44.000

31.000

0

0

0

0

208.000

205.000

191.000

141.000

2) Per 1 december 2008 is een vestigingsdirecteur in dienst getreden bij deelneming Delta Forte BV als directeur
Projectontwikkeling. Voor vergelijkingsdoeleinden is de beloning over 2008 bij zowel Woningstichting Rochdale als Delta Forte BV samengevoegd.

In 2008 is voor drie personeelsleden een kapitaalverzekering in de vorm van een beleggingsconstructie
afgesloten met als doelstelling op termijn aanvullende pensioenen te financieren. Rochdale is met de
betrokkenen overeengekomen dat effectuering van deze pensioenen niet zal plaatsvinden. De koopsommen bedroegen in totaal € 1,4 miljoen en de koopsommen zijn in 2009 en 2010 teruggestort door
de verzekeringsmaatschappij.
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Raad van Commissarissen en Externe toezichthouders
In 2009 zijn drie Raden van Commissarissen actief geweest bij Woningstichting Rochdale als gevolg
van het aftreden van de voormalige Raad van Commissarissen, de aanstelling van een interim Raad
van Commissarissen en de aanstelling van de huidige Raad van Commissarissen. De interim Raad van
Commissarissen heeft in 2009 zowel als monitoring-commissie als interim Raad van Commissarissen
gefunctioneerd. Daarnaast heeft de minister van WWI twee externe toezichthouders aangesteld van
10 februari tot en met 31 december 2009.
De afgesproken jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 18.000, de vicevoorzitter € 16.500
en een lid € 15.000.

Periode

Vergoeding
2009
2008

Prof. dr. J.J. van Cuilenborg

1 januari t/m 3 februari 2009

1.500

18.000

Mr. J.C. de Dood

1 januari t/m 3 februari 2009

1.250

15.000

G.H. Gruppen

1 januari t/m 3 februari 2009

1.375

16.500

Naam		

Mevrouw dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA	

1 januari t/m 3 februari 2009

1.250

15.000

Dr. ir. R.A. Kleijwegt MBA	

1 januari t/m 3 februari 2009

1.250

15.000

Mr. R. Rood

1 januari t/m 3 februari 2009

1.250

15.000

F.I.M. Houterman

1 januari t/m 3 februari 2009

1.250

2.500

Mr. R.W.M. Craemer (interim) 3)

23 februari t/m 31 december 2009

74.255

0

Drs. G.L. Aquina (interim) 3)

23 februari t/m 31 december 2009

43.589

0

Prof. dr. G.D. Minderman (interim) 3)

23 februari t/m 31 december 2009

73.750

0

T. Herrema

19 november t/m 31 december 2009

1.925

0

J. Kleijwegt

19 november t/m 31 december 2009

1.750

0

Mevrouw drs. F. Örgü

19 november t/m 31 december 2009

1.750

0

Drs. L.J. Wijngaarden

19 november t/m 31 december 2009

1.750

0

207.894

97.000

Totaal			

3) De externe toezichthouders, hiertoe gemandateerd door de minister, hebben, gelet op de noodzakelijke, sterk
bovengemiddelde inzet van de interim commissarissen (met name ter zake de begeleiding en beoordeling van
de onderzoeken van de forensisch accountant en het opzetten van een nieuwe Raad van Commissarissen),
ingestemd met verrekening van werkelijk bestede uren tegen een marktconform uurtarief. De vergoedingen
zijn exclusief btw verantwoord.
Naam		

Periode

Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen 4)

10 februari t/m 31 december 2009

32.760

Ir. P.O. Vermeulen 4)

10 februari t/m 31 december 2009

29.190

Totaal			

Vergoeding 2009

61.950

4) De vergoedingen van de door de minister aangestelde externe toezichthouders zijn op basis van vergoeding
van bestede uren door het ministerie aan Woningstichting Rochdale in rekening gebracht tegen een marktconform uurtarief. De vergoedingen zijn exclusief btw verantwoord.
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24. Pensioenlasten
Woningstichting Rochdale heeft voor de medewerkers van de voormalige Woningstichting Patrimonium én vanaf 1 januari 2004 in dienst getreden medewerkers een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een toegezegdpensioenregeling. De pensioenregeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds SPW. Hierbij is een pensioen toegezegd aan het personeel op pensioengerechtigde
leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Woningstichting Rochdale heeft in het geval van
een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere
toekomstige premies. Deze toegezegdpensioenregeling is overeenkomstig RJ 271 verwerkt als zou
sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling.
De pensioenlasten in de winst- en verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over het
lopende boekjaar. De in maart 2010 door SPW gepubliceerde dekkingsgraad per 31 december 2009
bedraagt 106%.
Woningstichting Rochdale heeft voor de medewerkers van de voormalige Bouwvereniging Rochdale
een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een toegezegdpensioenregeling. In 2008 is deze
toegezegdpensioenregeling nagenoeg volledig overgedragen aan het bedrijfstakpensioenfonds SPW.
Het niet overgedragen gedeelte is ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij en is gebaseerd op en volgend aan de pensioenregeling die bij het SPW is ondergebracht.
De pensioenlasten in de winst- en verliesrekening bestaan uit de verschuldigde premies over het lopende boekjaar.

25. Onderhoudslasten
				

2009

2008

Klachtenonderhoud

12.145

11.980

Mutatieonderhoud

8.860

4.696

Bijdrage VVE’s

3.473

2.237

19.566

19.946

3.762

1.939

47.806

40.798

Planmatig onderhoud
Contractonderhoud
Totaal		
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26. Overige organisatielasten
				

2009

2008

Overige personeelskosten

2.120

3.081

Huisvestingskosten

1.535

1.154

Bestuurskosten

439

172

Algemene kosten

12.202

14.043

Totaal		

16.296

18.450

Kosten accountantsorganisatie
In 2008 is artikel 2:382a BW ingevoerd, op basis waarvan inzicht moet worden gegeven in de kosten
van de werkzaamheden van de accountant van de organisatie inclusief dochtermaatschappijen die in
het boekjaar zijn uitgevoerd:
2009		

Huisaccountant*

Overig huisaccountant*

Totaal

412

0

412

Jaarrekeningcontrole
Andere controleopdrachten

0

0

0

Fiscale advisering

0

31

31

Andere niet-controlediensten

1

27

28

413

58

471

249

0

249

30

0

30

Fiscale advisering

0

58

58

Andere niet-controlediensten

2

19

21

281

77

358

Totaal		

			
2008			
Jaarrekeningcontrole
Andere controleopdrachten

Totaal		

* In 2009 heeft een wisseling van huisaccountant plaatsgevonden, derhalve zijn in de bedragen de honoraria
van beide huisaccountants samengevoegd.

27. Zakelijke bedrijfslasten
				
Belastingen
Verzekeringen
Totaal		

2009

2008

10.551

10.284

1.704

1.541

12.255

11.825

28. Overige organisatielasten
				

2009

2008

20.799

19.669

Beheerskosten derden

4.840

4.114

Servicekosten
Mutatie voorziening debiteuren

-1.670

4.524

Diversen

3.649

1.559

Totaal		

27.618

29.866
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29. Rentebaten en soortgelijke kosten
				
Geactiveerde rente (on)roerende zaken in ontwikkeling
Overige vorderingen
Rente overige vorderingen
Totaal		

2009

2008

4.536

6.799

-20

1.450

159

2.110

4.675

10.359

2009

2008

406

718

3.075

2.720

4

285

3.485

3.723

2009

2008

94

122

67.424

60.929

30. Opbrengsten financiële vaste activa en effecten
				
BWS-subsidies
Rente leningen u/g
Effecten
Totaal		

31. Rentelasten en soortgelijke kosten
				
Egalisatierekening BWS	
Rente langlopende leningen overheid en kredietinstellingen
Rente waarborgsommen

306

280

Rente kortlopende schulden aan kredietinstellingen

650

4.332

Kosten financiering en betalingsverkeer
Totaal		

403

142

68.877

65.805

32. Belastingen
Verwerking integrale belastingplicht per 1 januari 2008
De toegelaten instelling is met ingang van 1 januari 2008 integraal belastingplichtig voor de vennootschapbelasting. In 2006 en 2007 was nog sprake van partiële belastingplicht.
Bij aanvang van deze belastingplicht is de fiscale openingsbalans opgemaakt op basis van de geldende fiscale waarderingsgrondslagen. Voor het verschil tussen de waardering van de fiscale balans
(fiscale boekwaarde) en de waardering in de commerciële balans (commerciële boekwaarde) is een
belastinglatentie bepaald voor zover sprake is van verrekenbare tijdelijke verschillen. Aangezien bij
woningstichting Rochdale de commerciële waardering lager is dan de fiscale waardering is sprake van
een actieve latentie. De actieve latentie is tot waardering gebracht voor zover het waarschijnlijk is dat
de fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.
Eind januari 2009 is de tekst van de Vaststellingsovereenkomst VSO 2 beschikbaar gekomen. Hierin
hebben Aedes en de Belastingdienst algemene richtlijnen vastgesteld hoe om te gaan met de integrale
belastingplicht. In deze VSO 2 zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatbepaling.
Op basis van de VSO 2 kunnen daarmee tevens de hoogte van de te vormen belastinglatentie met
terugwerkende naar 1 januari 2008 bepaald worden. Aangezien Rochale in 2009 VSO 2 heeft onder
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tekend, zijn bij het opstellen van de fiscale openingsbalans per 1 januari 2008 is de fiscale waarderingsgrondslag conform de VSO 2 gehanteerd.
In de toelichting op de post belastingen zijn de gevolgen voor de belastingheffing van de tijdelijke
waarderingsverschillen en compensabele verliezen opgenomen en nader uitgewerkt.
Fiscale eenheid
De woningstichting vormt samen met Delta Forte BV, De Vaklieden BV, Rochdale Holding BV (inclusief
de dochtervennootschappen van Rochdale Holding BV), Rochdale FBI BV, Rochdale Exploitatie en
Projectontwikkeling BV en Rochdale Pontsteiger BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Voorts is voor enkele vennootschappen om voeging in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting
verzocht. De vennootschapsbelasting is in elk van de ondernemingen opgenomen voor dat deel dat de
desbetreffende organisatie als zelfstandige belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend
met voor de onderneming geldende fiscale faciliteiten.
Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25,5%. De effectieve belastingdruk
bedraagt -7,9%. De lagere effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door het effect van de fiscaal
vrijgestelde resultaatbedragen.
Commercieel resultaat volgens winst- en verliesrekening 2009		
Bij: Aanpassing als gevolg van fiscaal hogere waarderingen

77.941

Af: Aanpassing als gevolg van fiscaal lagere waarderingen

-56.498

					

-14.102

21.443

Belastbaar resultaat		

7.337

Belastbaar resultaat deelnemingen		

-2.976

Totaal belastbaar resultaat fiscale eenheid stichting		

4.361

		
Vennootschapsbelasting over fiscaal resultaat 2009		

-1.113

Vennootschapsbelasting in winst- en verliesrekening		

-1.113

33. Resultaat deelnemingen
				
Resultaat deelnemingen
Verkoop deelnemingen
Totaal		

2009

2008

-9.257

1.016

285

343

-8.972

1.359

Het negatieve resultaat deelnemingen wordt met name veroorzaakt door de resultaten van de project
deelnemingen Amstelforte Beheer BV, Robora Zuidoost VOF en Far West. De hierin opgenomen
projecten zijn als gevolg van marktomstandigheden afgewaardeerd. Derhalve laten deze projectdeelnemingen negatieve resultaten zien.
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7.7 Financiële positie op basis van bedrijfswaarde
per 31 december 2009
Geconsolideerde balans op basis van bedrijfswaarde
			

2009		

2008

Vaste activa				
Immateriële vaste activa
Goodwill

477		

			

693

477		

693

				
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie

2.089.038		

1.965.532

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

75.798		

110.336

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

43.061		

32.150

			 2.207.897		 2.108.018

				
Financiële vaste activa
Deelnemingen

28.926		

29.082

Leningen u/g

49.077		

14.333

Te vorderen BWS-subsidies

1.286		

8.119

Vorderingen op deelnemingen

7.896		

4.776

			

87.185		

56.310

				
Vlottende activa				
Voorraden		

269		

437

				
52.640		

Onderhanden werken

54.244

				
Onderhanden projecten		

16.618		

0

				
Vorderingen				
Huurdebiteuren
Deelnemingen
Gemeenten

1.819		

1.834

14.952		

8.262

6.726		

1.968

Latente belastingvorderingen

20.316		

21.777

Overige vorderingen

18.764		

16.858

Overlopende activa

7.952		

7.927

			

70.529		

58.626

				
Liquide middelen		

1.558		

1.915

		
Totaal Activa		 2.437.173		 2.280.243
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2009		

2008

Eigen vermogen				
774.120		 710.458

Groepsvermogen

				
Voorzieningen				
Voorziening maatschappelijke bestedingen
Overige voorzieningen

24.711		

42.039

8.102		

17.289

			

32.813		

59.328

				
Langlopende schulden				
Leningen overheid en kredietinstellingen
Waarborgsommen
Overige schulden

1.478.232		

1.339.907

10.551		

10.063

2.163		

2.022

			 1.490.946		 1.351.992

				
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen

53.991		

58.705

Schulden aan leveranciers

17.790		

19.500

Schulden aan deelnemingen

1.319		

788

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.875		

2.645

Overige schulden

7.010		

20.790

53.309		

56.037

Overlopende passiva

			 139.294		

158.465

			
Totaal Passiva		 2.437.173		 2.280.243
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Toelichting bedrijfswaarde onroerende en roerende zaken
in exploitatie
De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit
hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van de investering. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorgenomen bestemming
en aard van het bezit. Onderscheid wordt gemaakt in woningen bestemd voor de verhuur, woningen
bestemd voor de verkoop op korte en langere termijn en bedrijfsmatige/overige onroerende zaken.
De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste
schatting van de directie weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen
zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind
2009 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de
verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van
meer dan vijf jaar. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor
inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde lastenniveaus.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:
• jaarlijkse inflatievolgende huurverhogingen (voorgaand jaar: idem). Voor 2010 is de jaarlijkse huurverhoging 1,20 % (2010 en verder: 2,25 %);
• jaarlijkse huurderving van 1,0 % voor het gehele bezit (voorgaand jaar: 1,0 % voor het gehele bezit);
• huurharmonisatie wordt meegenomen voor zover het huurbeleid in harmonisaties voorziet en alleen voor de eerste vijf jaren;
• jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten van 2,25 % (voorgaand jaar: 2,25%);
• genormeerde variabele lasten (belastingen en verzekeringen) van € 534 per verhuureenheid (voorgaand jaar: € 357);
• genormeerde onderhoudskosten van € 984 per verhuureenheid. Voor de eerste vijf jaren is rekening
gehouden met een hogere norm per vestiging die varieert tussen € 1.034 en € 1.287 (afhankelijk van
de vestiging);
• genormeerde beheerkosten van € 827 per verhuureenheid (voorgaand jaar: € 815);
• de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur
van de complexen/investering. De levensduur bedraagt maximaal 50 jaar (voorgaand jaar: 50 jaar);
• de disconteringsvoet is 6,0 % (voorgaand jaar: 6,0%);
• de contantmaking vindt medionumerando plaats (voorgaand jaar: medionumerando);
• met verkopen wordt rekening gehouden voor zover het concrete verkoopplan hierin voorziet.
Vanaf het zesde jaar is er sprake van doorexploitatie op basis van de dan verwachte actuele
situatie(voorgaand jaar: idem). Bij een drietal complexen is in afwijking van het bovenstaande
rekening gehouden met een verkoopstrategie met een looptijd van meer dan vijf jaar;
• kasstroomgenererende eenheid: het bezit per gemeente wordt als een homogeen geheel
beschouwd. Deze indeling sluit aan bij het huur-, onderhouds- en investeringsbeleid van Woningstichting Rochdale.
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Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie
van de bestaande leningenportefeuille.
De rentabiliteitswaardecorrectie betreft het verschil tussen de contante waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van leningen en de waardering van deze post op de balans.
De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de
contante waarde van het bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van
dit bedrag worden zonodig taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen of worden
vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd.
Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader van de financiering van onrendabele investeringen in nieuwbouw en woningverbetering worden deze verkopen voor een periode
van vijf jaar in de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter van de geoormerkte verkopen.
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt voor zover er nog
geen herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige vergelijkbare
kavel of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het
einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. Indien
feitelijke dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor
de bestemming van de grond dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering rekening
gehouden.
De bedrijfswaarde in het verslagjaar is toegenomen met een bedrag van € 123,5 miljoen ten opzichte
van de bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar. De mutatie in de bedrijfswaarde laat zich als
volgt verklaren:

Ontwikkeling totale bedrijfswaarde

Bedrijfswaarde
(eur 1.000)

Totale bedrijfswaarde huidig boekjaar			

2.089.038

Totale bedrijfswaarde vorig verslagjaar			

1.965.532

Mutatie			

123.506
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Specificatie verloop totale bedrijfswaarde

Effect op bedrijfswaarde
(eur 1.000)

Autonome ontwikkeling		
Vrijval kasstromen

-172.131

Effect één jaar opschuiven

136.228

				

-35.903

Voorraadmutaties		
Verbetering

14.467

Verkoop

-12.115

Sloop
Nieuwbouw
Aankoop

-152
47.195
55.399

				

104.795

Parameterwijzigingen		
Verkoopopbrengsten

1.974

Levensduur

44.142

Huurstijging

-21.674

Inflatie/lastenstijging

0

Discontovoet

0

				

24.532

Niveauwijzigingen		
Huren

16.641

Onderhoudsuitgaven

13.471

Overige exploitatielasten

-75.212

Verkoop

43.882

Verbetering

0

Restwaarde

-1.113

Overige (i.e. correctie afwaardering NA, effect sloop en mutatie egalisatie BWS)

-8.246

				

-10.576

Rentabiliteitswaardecorrectie		
Autonome ontwikkelingen
Wijzigingen in lopende leningen (renteconversies en vervroegde aflossingen
Nieuwe leningen
Discontovoet

-8.544
1.099
48.283
0

				

40.838

Totaal effect op bedrijfswaarde			

123.506
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Toelichting op de mutatie bedrijfswaarde
Autonome ontwikkeling ad € 35,9 miljoen negatief:
• het effect van de vrijval van de kasstromen: dit enkele feit geeft een daling van de bedrijfswaarde met
€ 172,1 miljoen. Dit betekent dat de totale kasstroom voor het jaar 2009 uit de bedrijfswaarde valt;
• het effect van een jaar opschuiven van de exploitatieperiode wordt bepaald door het disconteringsmoment een jaar op te schuiven. Alle toekomstige kasstromen worden dus één jaar minder
contant gemaakt. Dit positieve effect bedraagt € 136,2 miljoen.
Gevolgen van mutaties in het bezit ad € 104,8 miljoen positief:
• in 2009 bedraagt het effect van woningverbetering € 14,5 miljoen positief op de bedrijfswaarde;
• in 2009 zijn 213 woningen verkocht. Dit leidt tot een afname van de bedrijfswaarde van € 12,1 miljoen;
• de mutaties in de bedrijfswaarde ten gevolge van sloop zijn ten opzichte van 2008 nagenoeg
gelijk. Dit resulteert in een gelijkblijvende bedrijfswaarde ten aanzien van sloop;
• de nieuwbouw van huurwoningen heeft geleid tot een toename van de bedrijfswaarde met
€ 47,2 miljoen;
• de mutatie in de bedrijfswaarde veroorzaakt door aankoop bedraagt € 55,4 miljoen positief.
Dit betreft overwegend de aankoop van de complexen Geldershoofd en Hogevecht.
Gevolgen aanpassingen parameterwijzigingen ad € 24,5 miljoen positief:
• de mutatie in de bedrijfswaarde veroorzaakt door wijzigingen in de verkoopopbrengsten bedraagt
€ 2,0 miljoen positief als gevolg van meer ingerekende verkopen;
• de mutatie in de bedrijfswaarde veroorzaakt door wijziging in levensduren bedraagt € 44,1 miljoen
positief;
• de mutatie in de bedrijfswaarde veroorzaakt door gewijzigde huurstijgingspercentages bedraagt
€ 21,7 miljoen negatief. De huurstijgingspercentages bedragen 1,20% in 2010 en daarna 2,25%
tegenover een combinatie van 2,50% en 2,25% voor de hele looptijd in de bedrijfswaarde van
vorig jaar. Dit geeft een negatief effect van € 21,7 miljoen.
Gevolgen aanpassingen niveauwijzigingen totaal ad € 10,6 miljoen negatief:
• het effect van de niveauwijzigingen, in het niveau van de huurprijzen per woning op basis van prijspeil ultimo verslagjaar, bedraagt € 16,6 miljoen positief;
• de mutatie in de bedrijfswaarde veroorzaakt door wijzigingen in het niveau van de onderhouds
uitgaven op basis van prijspeil ultimo verslagjaar bedraagt € 13,5 miljoen positief;
• de mutatie in de bedrijfswaarde wordt veroorzaakt door nieuwe inzichten in het tempo van verkoop, effecten van een ander verkoopaantal dan gepland in het verslagjaar en wijzigingen in het
verkoopprogramma in vergelijking met wat in het voorgaande jaar in de bedrijfswaardeberekening
is opgenomen. Ook is hier sprake van een opschuifeffect: de vijfjaarshorizon voor verkopen schuift
immers elk jaar op, waardoor geraamde verkopen in het zesde jaar worden toegevoegd. Het effect
van deze mutaties op basis van prijspeil ultimo verslagjaar bedraagt € 43,9 miljoen positief;
• de mutatie in de bedrijfswaarde veroorzaakt door wijzigingen in het niveau van de overige lasten
bedraagt totaal € 84,6 miljoen positief. Het betreft hier wijzigingen in organisatielasten, inflatie
stijging en restwaarde.
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Rentabiliteitswaardecorrectie ad € 40,8 miljoen positief:
• de autonome ontwikkeling, ook wel het effect van de vrijval van voorcalculatorische kasstromen
en het effect van een jaar opschuiven, geeft een rentabiliteitswaardedaling van € 8,5 miljoen;
• wijzigingen in lopen leningen door wijzigingen in renteconversies en vervroegde aflossingen bedraagt € 1,1 miljoen positief;
• de mutatie in de rentabiliteitswaarde als gevolg van nieuw aangetrokken leningen geeft per saldo
een effect van € 48,3 miljoen positief;
• de gelijkgebleven disconteringsvoet van 6,0% heeft geen effect op de rentabiliteitswaarde.
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7.8	Enkelvoudige Balans per 31 december 2009
(na resultaatbestemming)
		

Ref.		

2009		

2008

Vaste activa					
Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie		

1.427.396		

1.332.176

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling		

75.798		

110.336

Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie		

40.631		

30.137

				

1.543.825		

1.472.649

					
Financiële vaste activa
Deelnemingen

1

25.185		

54.003

Leningen u/g

2

9.882		

25.416

Te vorderen BWS-subsidies		

1.286		

8.119

Vorderingen op deelnemingen		

8.736		

1.786

				

45.089		

89.324

					
Vlottende activa					
Voorraden			

269		

437

Onderhanden werken

3		

29.271		

45.580

Onderhanden projecten

4		

16.618		

0

Vorderingen					
Huurdebiteuren		
Deelnemingen

1.819		

1.834

5

47.832		

30.544

Gemeenten		

6.726		

1.968

Latente belastingvorderingen		

9.281		

10.774

6

14.846		

8.814

Overlopende activa		

5.605		

7.715

Overige vorderingen

				

86.109		

61.649

					
Liquide middelen			

748		

10

1.721.929		

1.669.649

		
Totaal Activa			
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Ref.		

2009		

2008

Eigen vermogen					
Overige reserves		

74.282		

112.100

Onverdeeld resultaat		

-24.189		

-37.818

				

50.093		

74.282

					
Egalisatierekening			

2.407		

2.821

					
Voorzieningen					
Voorziening maatschappelijke bestedingen		

24.711		

42.039

Overige voorzieningen		

12.262		

18.676

				

36.973		

60.715

					
Langlopende schulden					
Leningen overheid en kredietinstellingen		

1.478.232		

1.335.682

Waarborgsommen		

10.551		

10.063

Overige schulden		

2.164		

2.022

				

1.490.947		

1.347.767

					
Kortlopende schulden					
Schulden aan kredietinstellingen		

51.309		

58.705

Schulden aan gemeenten		

0		

0

Schulden aan leveranciers		

22.734		

21.834

7

2.319		

13.013

Belastingen en premies sociale verzekeringen		

4.309		

3.220

7.918		

19.641

52.920		

67.651

Schulden aan deelnemingen

Overige schulden		
Overlopende passiva

8

				

141.509		

184.064

1.721.929		

1.669.649

				
Totaal Passiva			
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7.9	Enkelvoudige Winst- en verliesrekening over 2009
		

2009

2008

Bedrijfsopbrengsten		
Huren

194.616

185.767

20.483

19.809

1.041

867

Netto-omzet koopprojecten

25.205

49.760

Verkoop onroerende zaken

32.835

32.672

4.553

1.049

Vergoedingen
Overheidsbijdragen

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

148

204

7.972

9.029

286.853

299.157

Bedrijfslasten		
Kosten uitbesteed werk

28.864

42.619

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa

35.517

34.305

Maatschappelijke bestedingen

42.293

98.941

Erfpacht
Lonen en salarissen

3.137

3.788

20.857

20.885

Sociale lasten

2.390

2.292

Pensioenlasten

3.794

3.362

Lasten onderhoud

47.806

40.896

Overige organisatielasten

14.105

17.103

Zakelijke bedrijfslasten

12.180

11.813

Overige bedrijfslasten

27.707

33.121

238.651

309.125

48.203

-9.968

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

		
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

4.695

10.459

0

-17

3.504

3.723

Rentelasten en soortgelijke kosten

-68.710

-65.922

		

-60.511

-51.757

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

-12.308

-61.725

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Opbrengsten financiële vaste activa en effecten

		
Belastingen
Resultaat deelnemingen

-1.492

10.774

-10.389

13.133

-24.189

-37.818

		
Nettoresultaat na belastingen

164

jaarrekening 2009

7.10 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2009
Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde
balans en winst- en verliesrekening.

1. Deelnemingen
			

2009

2008

Stand per 1 januari

54.003

28.164

Investeringen

-18.429

14.201

Resultaat deelneming

-10.389

11.638

25.185

54.003

2009

2008

25.416

23.134

Stand per 31 december

2. Leningen u/g
			
Stand per 1 januari
Uitgegeven gelden
Ontvangen aflossingen
Stand per 31 december

1.547

4.046

-17.081

-1.764

9.882

25.416

3. Onderhanden werken
			
Bestede kosten
Gerealiseerde winsten
Af: waardeverminderingen
Af: gedeclareerde termijnen
Totaal

2009

2008

35.139

75.946

824

8.413

-6.692

-6.900

0

-31.879

29.271

45.580

4. Onderhanden projecten
			

2009

2008

Bestede kosten

33.821

0

Af: gedeclareerde termijnen

-17.203

0

Totaal

16.618

0

165

jaarrekening 2009

5. Vorderingen op deelnemingen
			

2009

2008

Rochdale Exploitatie- en Projectontwikkeling BV	

16.484

10.277

Rochdale Holding BV	

12.412

9.053

Delta Forte BV	

3.537

4.544

Prospect Zuidas BV	

5.508

2.936

Delta Forte inzake projecten

3.347

1.577

Westwijk VOF

3.791

0

Ontwikkelingscombinatie Pontsteiger VOF

1.317

910

0

750

Amsterdam Glasvezelnet CV	
Overige
Totaal

1.436

497

47.832

30.544

2009

2008

6. Overige vorderingen
			
Handelsdebiteuren

4.087

4.972

Voorziening dubieuze debiteuren

-2.137

-4.055

168

158

Verkoop woningen
Omzetbelasting

1.357

1.868

Overige

11.389

5.871

Totaal

14.846

8.814

			

2009

2008

De Vaklieden BV	

1.093

0

Far West

971

787

Buurtleven.nl BV	

250

0

0

12.226

7. Schulden aan deelnemingen

Rochdale Bruggebouw CV	
Overige
Totaal
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0

2.319

13.013
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8. Overlopende passiva
			
Niet vervallen rente
Te betalen exploitatiekosten
CFV/Gemeente inzake sanering

2009

2008

29.049

25.684

4.925

21.235

0

8.539

Vooruitontvangen bijdrage sanering

6.856

2.207

Vooruitontvangen huren

4.134

3.632

Te betalen erfpacht

3.382

3.427

390

637

4.184

2.290

52.920

67.651

Servicekosten
Overige
Totaal

Amsterdam, 31 mei 2010
Woningstichting Rochdale
Raad van Bestuur	Raad van Commissarissen
G. Erents RA

Mr. R.W.M. Craemer (voorzitter)

N.T.J. Overdevest RA	

T. Herrema

Drs. R. Grotendorst (voorzitter)	J. Kleijwegt
Mevrouw M.H.W. van Buren

Mevrouw drs. F. Örgü

		

Drs. L.J. Wijngaarden

7.11 Overige gegevens
Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van wordt voorgesteld het negatief resultaat over 2009 van € 24,2 miljoen in mindering te brengen op de overige reserves. De resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
In 2010 zijn twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur aangesteld bij Rochdale. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Raad van
Commissarissen.
Voor het overige zijn er geen gebeurtenissen na balansdatum met een materiële invloed op de jaarrekening bekend.
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Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2009 van Woningstichting Rochdale te Amsterdam bestaande uit de balans
per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:
het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze
geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen
van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder
de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die
beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven
in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een
verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van
het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een
evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en
van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Woningstichting Rochdale per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of
voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 2:391 lid 4 BW.

Arnhem, 31 mei 2010
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. W. van Olst RA
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